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أ

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن 
سيئات أعمانلا، من يهده اهلل فال مضلَّ هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن 
ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممداً عبده ورسوهل، صىل اهلل عليه 

وىلع آهل وصحبه وسلم، أما بعد:

أفضل رسله، وجعله موعظة  أنزهل اهلل ىلع  أفضل كتاب  العظيم  القرآن  فإن 
ُدورِ  ّبُِكۡم وَِشَفآءٞ لَِّما ِف ٱلصُّ وِۡعَظةٞ ّمِن رَّ يَُّها ٱنلَّاُس قَۡد َجآءَۡتُكم مَّ

َ
أ ٓـٰ وشفاء، قال تعاىل: ﴿يَ

وَُهٗدى َورَۡحَةٞ ّلِۡلُمۡؤِمننَِي﴾ ]يونس: 57[، وَخصَّ من اجتمع تلالوته وتدارسه بأربع جوائز، 
ُر اهلل هلم 

ْ
ويه: نزول السكينة عليهم، وغشيان الرمحة هلم، وحفُّ املالئكة بهم، وِذك

فيمن عنده يف املأل األىلع، كما قال : »وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت 
اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، 

وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهلل فيمن عنده«. ]رواه مسلم[.

وال ريب أن تالوة القرآن الكريم عبادة جليلة وقُربة عظيمة، رتَّب اهلل 
ترتيق  فيه  بما  العامُل  القرآن  العايلة، فصاحب  واملزنلة  اجلزيل  األجر  عليها 
  رتبته ومزنتله يوم القيامة عند آخر آية يقرؤها، كما جاء عن انليب
عن عبد اهلل بن عمرو : »يُقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتِّل كما 

كنت ترتل يف ادلنيا، فإن مزنتلك عند آخر آية تقرؤها« ]رواه أبو داود والرتمذي[.



ب

عن  باتلواتر  إيلنا  نُقل  كما  جموَّداً  مرتاًل  القرآن  تالوة  أهمية  ختىف  وال 
ما  باحلروف، وأعطاها  َمْن نطق  أفصح    ، فاكن  انليب 

يُة اتلالوة وزينة األداء والقراءة.
ْ
تستحقه من صفات وأحاكم، فاتلجويد ِحل

ومن حق اتلالوة جتويد احلروف وأداء ألفاظ القرآن الكريم ىلع الصفة 
ِيَن ءَاَتۡيَنُٰهُم ٱۡلِكَتَٰب َيۡتُلونَُهۥ  اليت وردت عن انليب ، قال تعاىل: ﴿ٱلَّ
وقال   ،]4 ]املزمل:  تَۡرتِيًل﴾  ٱۡلُقۡرءَاَن  ﴿َوَرتِِّل  وقال:   ،]121 ]ابلقرة:   ﴾ ۦٓ تَِلَوتِِه َحقَّ 
القرآن  يقرأ  واذلي  الربرة،  الكرام  السفرة  مع  بالقرآن  »املاهر   :
ويتتعتع فيه وهو عليه شاق هل أجران« ]رواه ابلخاري ومسلم[. وقال عبد اهلل بن 
وُيرم  حالهل  ُيلَّ  أن  تالوته  حق  إن  بيده  نفيس  »واذلي   : مسعود 
منه  يتأول  اللكم عن مواضعه، وال  أنزهل اهلل، وال يرِّف  ويقرأه كما  حرامه، 

شيئاً ىلع غري تأويله« ]أخرجه الطربي[.

وا القرآن الكريم َوفْق الصفة  وقد جترَّد أئمة ثقات من الصحابة  فتلقَّ
اليت تعلموها، فلم يهملوا منه حركًة أو سكوناً، وال داخلهم يف ضبطه وَْهم أو 
ريب، فنقلوه بأمانة إىل األجيال اليت بعدهم ىلع الطريقة اليت تعلَّموها، فغدت 

قراءة القرآن ىلع ذلك سنة متبعة وسبياًل مسلوكة يأخذها اآلخر عن األول.

اتلجويد  قواعد  ضبط  إىل  الصحابة  عرص  بعد  فيما  احلاجة  اشتدت  وقد 
ومعرفتها بعد أن اتسعت دائرة اإلسالم، وشاب السليقَة العربية اللحُن واالضطراب.

وقد ذهب مجهور العلماء إىل وجوب تعلُّم اتلجويد اذلي يأثم برتكه القارئ، 
، مما يتوقف عليه صحة انلطق باحلروف وسالمتها  وهو ما يتعلق باللحن اجليلِّ

من اتلغيري، وعدم اإلخالل بمعاين آي اذلكر احلكيم ومبانيها.



ج

واكن من رشف وزارة الشؤون اإلسالمية وادلعوة واإلرشاد العناية املتمزية 
لطباعة  فهد  امللك  به جممع  يضطلع  ما  من خالل  وعلومه،  الكريم  بالقرآن 
املصحف الرشيف من طباعة القرآن الكريم، ونرش علومه املعينة ىلع تالوته 
املبتدئني بكتاب  وتيسريه ىلع  اتلجويد«  »علم  تقريب  أهميَة  فرأت  وفهمه، 
وجزي يشتمل ىلع أهم مبادئ هذا العلم وأصوهل، قام بتأيلفه جلنة خمتصة من 
أهل العلم، فشكر اهلل هلم ما قاموا به من خدمة جليلة، وتسهيل هلذا العلم 

املبارك، وتبسيط مسائله لعامة املتعلمني.

نسـأل اهلل أن جيـزي والة أمـر هـذه ابلالد وقادتهـا ىلع جهودهـم الزاكية 
يف خدمـة اإلسـالم واملسـلمني، وعنايتهـم املتتابعـة بكتاب اهلل تعاىل وسـنة 
رسـوهل ، ويشـكر سـعيهم، ويف مقدمتهم خادم احلرمـني الرشيفني 
امللـك سـلمان بـن عبـد العزيـز آل سـعود، وسـمو ويّل العهد صاحب السـمو 

املليك األمري حممد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهم اهلل مجيعاً.

ونسـأهل سـبحانه أن يرزقنـا حسـن تالوة كتابـه، وتدبـر آياتـه، وامتثال 
أوامره وأحاكمه.

وفَّـق اهلل اجلميـع ملـا يبـه ويرضـاه، وصـىل اهلل ىلع نبينـا حممـد وآهل 
وصحبه وسلم.





ه

إن احلمد هلل حنمده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسـنا، 
ومـن سـيئات أعمانلـا، من يهـده اهلل فـال مضلَّ هل، ومـن يضلل فـال هادي 
هل، ولـن جتـد هل مـن دون اهلل ويلـاً مرشـداً، والصالة والسـالم ىلع مـن بعثه 
اهلل بادليـن الواضـح، واحلنيفيـة السـمحة، وىلع آهل وصحبـه، ومـن تبعهـم 

بإحسان إىل يوم املعاد.

أما بعد:

ك به ُهدي وأفلح، ومن  فإن القرآن الكريم رصاط اهلل املستقيم، من تمسَّ
نْك. أعرض عنه فقد ضلَّ الطريق، ولبس بلاس أهل الشقاء والضَّ

ولقد منَّ اهلل ىلع املسلمني بتيسري ألفاظ القرآن العظيم للتالوة واحلفظ، 
ِمن  َفَهۡل  ۡكِر  لذِّلِ ٱۡلُقۡرءَاَن  نَا  ۡ يَسَّ ﴿َولََقۡد  تعاىل:  فقال  واتلدبُّر،  للفهم  ومعانيه 
ت األمة أحاكم اتلالوة َوفْق ما اكن متعارفاً عليه بني  كِٖر﴾ ]القمر: 17[، وتلقَّ دَّ مُّ
بعد  جياًل    انليب  عن  أخذوها  اليت  بالكيفية    الصحابة 
جيل، فصار العدول عن هذه الصفة اليت بها تنضبط أحاكم قراءة القرآن خطأ 

واضحاً، ومياًل عن الصواب يف اتلعبُّد هلل بهذه العبادة اجلليلة.

وقد رأى املجمع أهمية تيسري »علم اتلجويد« وتذيلله للناشئة واملبتدئني، 
ضمن سلسلة تقريب العلوم -اليت يتاج إيلها امللكَّفون، ويعُس عليهم تناوهلا 

لة- اليت صدر منها: من مصادرها املطوَّ

ھ



و

1 .. اتلفسري امليسَّ

كتاب أصول اإليمان يف ضوء الكتاب والسنة.. 2

ر وادلاعء يف ضوء الكتاب والسنة.. 3
ْ
ك كتاب اذلِّ

كتاب الفقه امليسَّ يف ضوء الكتاب والسنة.. 4

وادلعوة  اإلسالمية  الشؤون  وزير  معايل  من  -بموافقٍة  املجمُع  فلكَّف 
بتأيلف هذا  أهل االختصاص  املجمع- جلنًة من  العام ىلع  واإلرشاد املرشف 
الكتاب، وهم: فضيلة ادلكتور يلع بن عبد الرمحن احلذييف مرشفاً ومراجعاً، 
وعضوية لكٍّ من أصحاب الفضيلة: الشيخ عبد الرافع رضوان، وادلكتور حممد 
عمر َحِويَّه، وادلكتور حازم بن سعيد السعيد، واألستاذ ادلكتور حممد سيدي 
األمني، فقاموا مشكورين بإعداد هذا املخترص َوفْق رواية حفص عن اعصم 
من طريق »الشاطبية«؛ ألن اغلب املسلمني يقرؤون القرآن الكريم من طريقها، 
مع  وجزية  بعبارة  اتلجويد«  »علم  مباحث  أهم  ىلع  اشتماهل  اللجنة  وراعت 
استيعاب املعىن وشموهل، وتويخ السهولة يف األسلوب، ووضوح تقرير املسائل 
املسائل  بعض  ىلع  اتلنبيه  مع  املباحث،  يف  اتلفريع  عن  واالبتعاد  وعرضها، 
املهمة اخلفيَّة اليت ُيتاج إيلها يف تالوة القرآن الكريم، فشكر اهلل هلم ما قاموا 

به من تأيلف واختصار ألحاكم اتلجويد.

ويف هذا املقام أشكر لوزير الشؤون اإلسالمية وادلعوة واإلرشاد، املرشف 
العام ىلع املجمع معايل ادلكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرمحن 

ح املبارك، ويسىع يف رفعته وازدهاره. ْ آل الشيخ، اذلي يرىع هذا الرصَّ



ز

كمـا أشـكر لـوالة أمرنـا مـا يولـون كتـاب اهلل تعاىل مـن راعيـة فريدة 
ة. وعناية فذَّ

وأن  اخلري،  إىل  بنواصينا  يأخذ  أن  العظيم  العرش  الكريم ربَّ  اهلل  أسأل 
يستعملنا يف طاعته.

واحلمد هلل ىلع آالئه وسابغ جوده.





1 اة الّتاباتلجويد امليسَّ اتدل

اة الّتاب اتدل
احلمد هلل اذلي رشف املسلمني بالقرآن الكريم، وجعله هلم عزاً وفخراً، 
ََّك َولَِقۡومَِكۖ َوَسۡوَف تُۡسـَُٔلوَن﴾ ]الزخرف: 44[، ويس لكماتِه  قال تعاىل: ﴿ِإَونَُّهۥ َلِۡكرٞ ل
ٱۡلُقۡرءَاَن  نَا  ۡ يَسَّ ﴿َولََقۡد  تعاىل:  فقال  واتلدبر،  للفهم  ومعانيَه  واحلفظ،  للتالوة 
كِٖر﴾ ]القمر: 17[، والصالة والسالم ىلع سيد الورى وإمام أهل  دَّ ۡكِر َفَهۡل ِمن مُّ لذِّلِ

اتلُّىق، نبينا حممد، وىلع آهل وصحبه أمجعني، ومن سار ىلع إثرهم واقتىف.

أما بعد:

فإن تالوة القرآن العظيم من أجلِّ القربات وأعظم الطااعت، فما تقرَّب 
. بمثل تالوة كالمه  أحد إىل اهلل

وقد علَّم انليب  صحبه الكرام القرآن الكريم، وأتقنوا تالوته، 
هلذه  رشعية  صفة  اتلالوة  أحاكم  فصارت  وإتقان،  معرفة  َضبَْط  وضبطوها 

ل. العبادة اجلليلة، وسنًة متبعة يأخذها اآلخر عن األوَّ

 وَمن بعدهم يعلِّمون كتاب اهلل، وينرشون نور  وَطِفق الصحابة 
العالم  فوا  اتلاريخ، وعرَّ العظيم جمرى  بالقرآن  ُوا  َغريَّ اآلفاق، حىت  القرآن يف 

مبادئ اخلري واإلصالح.

وقد اكن »علم اتلجويد« من علم القراءات، واكنت مباحثه ومسائله يف 
ثنايا كتب القراءات، وظهر أول تأيلف لفصل بعض أقسام علم اتلجويد عن 
اخلاقاين  اهلل  ُعبَيد  بن  موىس  مزاحم  أيب  اإلمام  منظومة  يف  القراءات  كتب 

)ت: 325ه( يف حسن األداء املعروفة بـ »اخلاقانية«.



اتلجويد امليس2َّ اة الّتاب اتدل

أبيات  حوته  مما  أشمل  بصورة  واألداء  اتلالوة  علم  يف  اتلأيلف  تتابع  ثم 
عيدي  اخلاقاين ككتاب: »اتلنبيه ىلع اللحن اجليل واللحن اخليف« أليب احلسن السَّ
)ت حنو: 410ه(، وكتاب »بيان العيوب اليت جيب أن جيتنبها القراء، وإيضاِح 
األدوات اليت بين عليها اإلقراء« أليب يلع احلسن بن أمحد املعروف بابن ابَلنَّاء 

)ت: 471ه(.
واكن لعلماء األندلس اهتمام بارز، وحضور ملحوظ يف العناية باتلصنيف يف 
علم اتلجويد كميك بن أيب طالب القييس )ت: 437ه(، وأيب عمرو ادلاين )ت: 444ه(، 

مايت )ت: 560ه(. حان السُّ وعبد الوهاب القرطيب )ت: 462ه(، وابن الطَّ
كما  اتلجويد«  »علم  مباحث  مجيع  تذكر  لم  إيلها  املشار  املصنفات  وهذه 
تناوهلا املتأخرون من أهل العلم؛ ألن املتقدمني تناولوا أصول هذا العلم وكبري 
نَّ لكَّ مبتدئ ليشء لم يُْسبَق إيله، ومبتدع 

َ
مسائله، كما قال ابن األثري : »... أ

م فيه عليه، فإنه يكون قلياًل ثم يكرث، وصغرياً ثم يكرب«)1(. ألمر لم ُيتََقدَّ
مة اجلََزرية« لإلمام ابن اجلزري  )ت: 833ه(  وتمثُِّل منظومة »املقدِّ

واسطة الِعْقد يف مؤلفات »علم اتلجويد«.
دت معامله يف أربعة حماور، ويه: خمارج  إذ أرست قواعد هذا العلم، وحدَّ

احلروف، وصفاتها، واملسائل اتلجويدية، والوقف واالبتداء.
العلماء،  من  عدد  ورشحها  كبرياً،  اهتماماً  مة«  »املقدِّ هذه  القت  ذللك 
وساروا ىلع ِمنواهلا يف اتلأيلف بعد ذلك، وقد استشهدنا يف كتابنا هذا بكثري 
قواعد  هل  وتلكون  عليها،  قارئه  يرتاض  حىت  غريها؛  من  وأبيات  أبياتها  من 

علمية ثابتة بصورة قوالَب من الشعر اتلعلييم.

انلهاية يف غريب احلديث واألثر: )5/1(.  )1(



3 اة الّتاباتلجويد امليسَّ اتدل

وقد رأى جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف أهمية تقريب »علم 
ضمن   » امليسَّ »اتلجويد  كتاب  يف  واملبتدئني،  للناشئة  وتسهيله  اتلجويد«، 

سلسلة ميمونة، صدر منها:
1 .. اتلفسري امليسَّ
كتاب أصول اإليمان يف ضوء الكتاب والسنة.. 2
ر وادلاعء يف ضوء الكتاب والسنة.. 3

ْ
ك كتاب اذلِّ

كتاب الفقه امليسَّ يف ضوء الكتاب والسنة.. 4
امليسَّ يف غريب القرآن الكريم.. 	

فلكَّف املجمُع جلنة من أهل االختصاص -بموافقة من معايل وزير الشؤون 
اإلسالمية وادلعوة واإلرشاد املرشف العام ىلع املجمع- تلأيلف هذا الكتاب؛ 
يك تتاكمل حلقة تيسري العلوم اليت يتاج إيلها امللكَّفون، ويعُس عليهم تناوهلا 

لة. من املصادر املطوَّ
وُيَعدُّ تأيلف هذا الكتاب تسهياًل هلذا العلم، وتبسيطاً ملسائله ىلع اعمة 

املتعلِّمني.
فقد راعينا فيه اشتماهل ىلع أهم مباحث »علم اتلجويد« بعبارة وجزية، مع 
استيعاب املعىن وشموهل، وتويخ السهولة يف األسلوب، ووضوح تقرير املسائل 
ل واتلفريع يف األحباث، ونبهنا ىلع بعض  وعرضها، وابتعدنا عن اتلفصيل املطوَّ

املسائل املهمة اخلفية، اليت ُيتاج إيلها يف تالوة القرآن الكريم.
اذلي  الراجح،  الرأي  اآلراء-  تعدد  -عند  اخلالفية  املسائل  يف  واعتمدنا 
نظم  من  عليها  يدل  بما  مسألة  وأتبعنا لكَّ  العلماء،  من  اتلحقيق  أهل  عليه 

األقدمني إن اكن وافياً، وإال فمن نظم املتأخرين.
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 يف بعض املسائل اليت رأينا أهمية 
َّ

ولم نلزتم إيراد املراجع يف احلوايش إال
ورقم  السورة  اسم  بذكر  مواضعها  إىل  الكريم  القرآن  أمثلة  وَعَزْونا  توثيقها، 
اآلية، مع االكتفاء بالعزو إىل أول موضع يَرُِد فيه الشاهد اغبلاً، ووثقنا نصوص 

اد احلديث يف بعضها. األحاديث من مظانها من كتب السنة، مع نقل كالم ُنقَّ

ولم نكرث من إيراد تعليل أوجه أحاكم اتلالوة؛ ئلال نَْصِبغ تلك القواعد 
بصفة االجتهاد واالستحسان، دون رواية أو أثر.

َوْفُق رواية حفص عن اعصم  املخترص يه  املذكورة يف هذا  وأحاكم اتلجويد 
الكويف من طريق كتاب »الشاطبية«؛ ألن الكثري من املسلمني يقرؤون القرآن الكريم 

نها، واملصاحف املطبوعة َوْفَق رواية حفص مضبوطة َحَسب هذه الطريق. بمضمَّ

ونؤكد أن معرفة مباحث هذا الكتاب وإتقاَن فهمها هو معرفة نظرية هلذا 
العلم، وال تتمُّ هذه املعرفة وال تكُمل إال بالعرض والقراءة ىلع شيوخ هذا 
باتلليق  إال  تُْضبَط  َْكم وال 

ُ
القراءة ال ت يف  أموراً  املتقنني؛ ألن هناك  العلم 

واملشافهة؛ ذللك ينبيغ لطالب هذا العلم أن يتخريَّ للقراءة شيخاً متقناً ضابطاً، 
قد استكمل األهلية يف هذا األمر، فيحرص ىلع األخذ عنه وطول مالزمته.

 بانلاحية العملية يف اتلجويد، فرناهم قرؤوا  وقد اهتمَّ الصحابة 
ىلع انليب ، وقرأ بعضهم ىلع بعض.

 املصاحف إىل األمصار أرسل مع لك مصحف  وملا بعث عثمان 
مقرئاً ضابطاً يقرئ اعمة انلاس بما فيه، َوْفَق ما قرأ وَرَوى.

ْربة واألخذ عن  وال يمكن فَْصل اتلجويد العميل انلاشئ عن الِمران وادلُّ
. أفواه املعلِّمني عن اتلجويد انلظري، دون املمارسة واتلليقِّ



	 اة الّتاباتلجويد امليسَّ اتدل

إتقانه،  يف  الغاية  انتهاء  »ومعناه  اتلجويد:  تعريف  يف    ادلاين  قال 
 رياضُة من 

َّ
وبلوغ انلهاية يف تسينه«، وقال: »وليس بني اتلجويد وتَْرِكه إال

ه«)1(. تدبره بفكِّ

مته«، فقال: وقد أخذ هذا املعىن ابن اجلزري  فنظمه يف »مقدِّ
تَْركِـــه وبـــن  بيَنـــه  ـــهوليـــس 

ل
بفّ امـــرئ  رياضـــُة   

َّ
إل

جيعل  وأن  العمل،  هذا  يتقبل  أن  العظيم  العرش  ربَّ  الكريم  اهلل  نسأل 
أعمانلا لكَّها خالصة لوجهه الكريم، كما نسأهل سبحانه أن جيزي والة أمر هذه 
ابلالد عن خدمة القرآن الكريم ونرشه أفضل اجلزاء، ويفظ بالد احلرمني، 

وسائر بالد املسلمني من لك سوء ومكروه، إنه ىلع لك يشء قدير.

واحلمد هلل اذلي بنعمته تتم الصاحلات.
املؤلفون

)
ً
 ومراجعا

ً
ادلكتور: يلع بن عبد الرمحن احلذييف)2( )مرشفا
الشيخ: عبد الرافع رضوان)3( )عضواً(
ادلكتور: حممد عمر َحِويَّه)4( )عضواً(

ادلكتور: حازم بن سعيد السعيد)	( )عضواً(
األستاذ ادلكتور: حممد سيدي األان)6( )عضواً(

اتلحديد: )68(.  )1(
إمام وخطيب املسجد انلبوي الرشيف، ورئيس اللجنة العلمية ملراجعة »مصحف املدينة انلبوية«.  )2(

عضو اللجنة العلمية ملراجعة »مصحف املدينة انلبوية«.  )3(
املدير السابق ملركز ادلراسات القرآنية يف املجمع.  )4(

مدير مركز ابلحوث الرقمية خلدمة القرآن الكريم وعلومه يف املجمع.  )5(
األستاذ بقسم القراءات يف لكية القرآن الكريم باجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة.  )6(
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فضر الترآن الّريم
ْضر أهله الّثري ان انلصوص الرشعية.

َ
ْضله وف

َ
ورد يف ف

رر اللوامع«: قال ابن بَرِّي  يف »ادلُّ
آثـــاُر فضلـــه  أتـــْت يف  ليســـت تـــيف حبَْملهـــا أســـفاُروقـــد 

ّبُِكۡم َوِشَفآءٞ  وِۡعَظةٞ ّمِن رَّ يَُّها ٱنلَّاُس قَۡد َجآءَۡتُكم مَّ
َ
أ ٓـٰ فمن ذلك قوهل تعاىل: ﴿يَ

ُدورِ َوُهٗدى َورَۡحَةٞ ّلِۡلُمۡؤِمننَِي﴾ ]يونس: 57[. لَِّما ِف ٱلصُّ
ٰى  ءٖ َوُهٗدى َورَۡحَٗة َوبُۡشَ ِ َشۡ

نۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب تِۡبَيٰٗنا ّلُِكّ وقوهل تعاىل: ﴿َونَزَّ
لِۡلُمۡسلِِمنَي﴾ ]انلحل: 89[.

ِيَن  ُ ٱلُۡمۡؤِمننَِي ٱلَّ ۡقَوُم َوُيَبّشِ
َ
وقوهل تعاىل: ﴿إِنَّ َهَٰذا ٱۡلُقۡرءَاَن َيۡهِدي لِلَِّت ِهَ أ
ۡجٗرا َكبرِٗيا﴾ ]اإلرساء: 9[.

َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
ـٰلَِحِٰت أ َيۡعَمُلوَن ٱلصَّ

ا َرَزۡقَنُٰهۡم  نَفُقواْ مِمَّ
َ
لَٰوةَ َوأ َقاُمواْ ٱلصَّ

َ
ِ َوأ ِيَن َيۡتُلوَن كَِتَٰب ٱللَّ وقوهل تعاىل: ﴿إِنَّ ٱلَّ

ۦٓۚ إِنَُّهۥ  ُجورَُهۡم َوَيِزيَدُهم ّمِن َفۡضلِِه
ُ
ا َوَعَلنَِيٗة يَرُۡجوَن تَِجَٰرٗة لَّن َتُبوَر * ِلُوَّفَِيُهۡم أ ِسّٗ

َغُفورٞ َشُكورٞ﴾ ]فاطر: 29، 30[.
ْولُواْ 

ُ
أ َر  َوِلََتَذكَّ ءَاَيٰتِِهۦ  بَُّرٓواْ  َدَّ ّلِ ُمَبَٰركٞ  إَِلَۡك  نَزۡلَنُٰه 

َ
أ ﴿كَِتٌٰب  تعاىل:  وقوهل 

ۡلَبِٰب﴾ ]ص: 29[.
َ
ٱۡل

* لَّ  ا َجآءَُهۡمۖ ِإَونَُّهۥ لَِكَتٌٰب َعِزيزٞ  ِيَن َكَفُرواْ بِٱّلِۡكِر لَمَّ وقوهل تعاىل: ﴿إِنَّ ٱلَّ
تِيِه ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبنۡيِ يََديِۡه َوَل ِمۡن َخۡلِفِهۦۖ تزَنِيٞل ّمِۡن َحِكيٍم َحِيٖد﴾ ]فصلت: 41، 42[.

ۡ
َيأ

ۡمِرنَاۚ َما ُكنَت تَۡدرِي َما ٱۡلِكَتُٰب 
َ
وَۡحۡيَنآ إَِلَۡك ُروٗحا ّمِۡن أ

َ
وقوهل تعاىل: ﴿َوَكَذٰلَِك أ

ََّشآُء ِمۡن ِعَباِدنَاۚ﴾ ]الشورى: 52[. يَمُٰن َوَلِٰكن َجَعۡلَنُٰه نُوٗرا نَّۡهِدي بِِهۦ َمن ن َوَل ٱۡلِ
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وغري ذلك من اآليات ادلالة ىلع فضل القرآن الكريم.

: )إن   قال: قال انليب  نَّة ما ورد عن عثمان  السُّ وان 
أفضلكم من تعلَّم القرآن وعلمه()1(.

وعن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل : )وما اجتمع قوم 
 نزلت عليهم 

َّ
يف بيت من بيوت اهلل، يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم، إال

تهم املالئكة، وذكرهم اهلل فيمن عنده()2(. السكينة، وَغِشيتهم الرمحة، وَحفَّ

وعن اعئشة  قالت: قال رسول اهلل : )املاهر بالقرآن مع 
َفرة الكرام الربرة، واذلي يقرأ القرآن ويتَتَْعتَُع فيه وهو عليه شاق، هل أجران()3(. السَّ

  عن رسول اهلل  وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
قال: )يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتِّل كما كنت ترتِّل يف ادلنيا، فإن 

مزنتلك عند آخر آية تقرؤها()4(.

قال الشاطيب  يف »الشاطبية«:
ـــه لســـانَه ـــرآُن عن ـــن شـــَغَر الت وَا

َ
ـــا مَّ
َ
َيَنـــْر خـــرَي أجـــِر اذلاكريـــَن ُاّ

وعن أنس  قال: قال رسول اهلل : )إن هلل  أهلني 
من انلاس، قالوا: من هم يا رسول اهلل؟ قال: أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته()5(.

رواه ابلخاري برقم: )5028(.  )1(
رواه مسلم برقم: )2699(.  )2(

رواه ابلخاري برقم: )4937(، ومسلم برقم: )798(، واللفظ هل.  )3(
رواه أبو داود برقم: )1464(، والرتمذي برقم: )2914(، وقال: »حسن صحيح«.  )4(

الرتغيب  املنذري يف  الكربى برقم: )8031(، وابن ماجه برقم: )15(، وقال  النَّسايئ يف  رواه   )5(
والرتهيب )354/2(: »وهو إسناد صحيح«.
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ع،  وعن جابر  قال: قال رسول اهلل : )القرآن شافع مشفَّ
ق، من جعله أمامه قاده إىل اجلنة، ومن جعله خلف ظهره قاده  وماحٌل مصدَّ

إىل انلار()1(.

ق، يعين أن  ق«، أي: ساع مصدَّ ومعىن »ماحٌل«، أي: خصم جمادل، و»مصدَّ
ٌق عليه فيما يُْرفع  من اتَّبعه وعمل بما فيه فإنه شافع هل مقبول الشفاعة، ومصدَّ

من مساوئه إذا ترك العمل به.

وعن أيب أمامة ابلاهيل  قال: سمعت رسول اهلل  يقول: 
)اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه()2(.

وعن سالم، عن أبيه ، عن انليب  قال: )ال َحَسد إال يف 
اثنتني: رجل آتاه اهلل القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء انلهار، ورجل آتاه اهلل 

مااًل فهو ينفقه آناء الليل وآناء انلهار()3(.

مثَل  الصالح  العمل  من  يتمىنَّ  أن  به  واملراد  الِغبْطة،  َحَسد  هنا  واحلََسد 
عمل غريه؛ لطلب اثلواب، وأما تمينِّ نَِعم الغري، أو تمينِّ مثلها رغبة يف ادلنيا، 

أو تمينِّ زواهلا فذلك احلََسد املذموم.

وعن أيب موىس األشعري  قال: قال رسول اهلل : )مثل 
ومثل  طيب،  وطعمها  طيب  ريها  ة،  األترُجَّ كمثل  القرآن  يقرأ  اذلي  املؤمن 
ٌو، ومثل املنافق 

ْ
املؤمن اذلي ال يقرأ القرآن كمثل اتلمرة، ال ريح هلا وطعمها ُحل

ار برقم: )122(، وقال اهليثيم يف جممع الزوائد  رواه ابن حبان يف صحيحه برقم: )124(، والزبَّ  )1(
)171/1(: »ورجال حديث جابر املرفوع ثقات«. وانظر: انلهاية البن األثري: )303/4(.

رواه مسلم برقم: )804(.  )2(
رواه ابلخاري برقم: )7529(.  )3(
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، ومثل املنافق اذلي ال  يانة ريها طيب وطعمها ُمرٌّ اذلي يقرأ القرآن كمثل الرَّ
ُة: ثمر جامع  تْرُجَّ

ُ
()1(. واأل يقرأ القرآن كمثل احلَنَْظلة ليس هلا ريح وطعمها ُمرٌّ

لِطيْب الطعم، والراحئة، وحسن اللون.

قال الشاطيب  يف »الشاطبية«:
ُ ـــرَّ ِاثـــالُ

َ
َوقارئُـــُه الَمـــْرِضُّ ق

ـــوكِا  وُم
ً
ـــا ـــِه ُمِرحي ْ

َ
ـــُرجل حال تْ

ُ
َكل

وعن الرباء بن اعزب  قال: اكن رجل يقرأ سورة الكهف وإىل جانبه 
فرسه  وتدنو، وجعل  تدنو  فجعلت  ته سحابة،  فتغشَّ بَشَطنني،  مربوط  حصان 
 فذكر ذلك هل، فقال: )تلك السكينة  َينِْفر، فلما أصبح أىت انليبَّ 

َطنني: تثنية َشَطن، وهو احلبل. تزنلت بالقرآن()2(. والشَّ

وغري ذلك من األحاديث الواردة يف فضل القرآن الكريم.

وهناك أحاديث وردت يف فضر سور وآيات خمصوصة، فمن ذلك:

انليب  عند  قاعد  جربيل  بينما  قال:    عباس  ابن  عن  الفاحتة: 
 سمع نقيضاً من فوقه، فرفع رأسه فقال: )هذا باب من السماء فتح 
ايلوم لم يفتح قطُّ إال ايلوم، فزنل منه َملَك، فقال: هذا َملَك نزل إىل األرض لم 
لم يؤتهما نيبٌّ قبلك،   ايلوم، فسلَّم، وقال: أبرش بنورين أوتيتَهما 

َّ
يزنل قطُّ إال

أعطيته()3(.   
َّ

إال منهما  حبرف  تقرأ  لن  ابلقرة،  سورة  وخواتيم  الكتاب  فاتة 
وانلقيض: صوت كصوت ابلاب إذا فُتح.

رواه ابلخاري برقم: )5427(، ومسلم برقم: )797(.  )1(
رواه ابلخاري برقم: )5011(، ومسلم برقم: )795(.  )2(

أخرجه مسلم يف صحيحه برقم: )806(.  )3(
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قال: سمعت رسول اهلل    ابلاهيل  أمامة  أيب  ابلترة وآل عمران: عن 
 يقول: )اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه، اقرؤوا 
الزَّْهراوين ابلقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما َغماَمتان، أو 
ان عن صاحبهما، اقرؤوا  كأنهما َغيَايتان، أو كأنهما فِْرقان من طري صوافَّ تاجَّ

سورة ابلقرة فإن أخذها بََركة، وتركها َحْسة، وال تستطيعها ابَلَطلة(.
م: بلغين أن ابَلَطلَة السحرُة)1(.

َّ
قال معاوية بن سال

و»الزَّْهراوين« سميتا بذلك؛ نلورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما.
من  رأسه،  فوق  اإلنسان  أظلَّ  والغياية: لكُّ يشء  غياية،  تثنية  وغيايتان: 

: مصطفة. سحابة أو غريها، والِفْرقان: الِقْطعتان من الطري، وصوافَّ
 : قال: قال رسول اهلل  يبِّ بن كعب

ُ
آية الّريس: عن أ

)يا أبا املنذر أتدري أيُّ آية من كتاب اهلل معك أعظم؟ قال: قلت: اهلل ورسوهل 
أعلم، قال: يا أبا املنذر أتدري أيُّ آية من كتاب اهلل معك أعظم؟ قال: قلت: 
]ابلقرة: 255[، قال: فََضب يف صدري وقال:  ٱۡلَقيُّوُمۚ﴾  ٱۡلَحُّ  ُهَو  إِلَّ  إَِلَٰه  َلٓ   ُ ﴿ٱللَّ

واهلل يلهِنَك العلُم أبا املنذر()2(.
 : قال: قال رسول اهلل  خواتيم ابلترة: عن أيب مسعود ابَلْدري

)اآليتان من آخر سورة ابلقرة من قرأهما يف يللة َكَفتاه(.
يطوف  وهو  مسعود،  أبا  فلقيت  احلديث-:  رواة  -أحد  الرمحن  عبد  قال 

بابليت فسأتله فحدثنيه)3(. ومعىن: كفتاه، أي دفعتا عنه الرشَّ واملكروه.

أخرجه مسلم برقم: )804(.  )1(
أخرجه مسلم برقم: )810(.  )2(

أخرجه ابلخاري برقم: )4008(، )5009(، )5010( واللفظ هل، ومسلم برقم: )807(، )808(.  )3(
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َحِفَظ  )من  قال:    انليب  أن    ادلرداء  أيب  الّهف: عن 
عرش آيات من أول سورة الكهف ُعِصم من ادلجال()1(.

ويف روايـة البـن حبـان)2(: )من قـرأ عرش آيات مـن آخر الكهـف ُعِصم 
من ادلجال(.

ويف روايـة أخـرى البـن حبان)3( أيضـاً: )من قرأ عرش آيـات من الكهف 
ُعِصم من ادلجال(.

قرأ  من  )إن  قال:    انليب  أن    اخلدري  أيب سعيد  وعن 
سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء هل من انلور ما بني اجلمعتني()4(.

  عن انليب  امللك: عن عباس اجلَُشيم عن أيب هريرة
قال: )إن سورة من القرآن ثالثون آية، َشَفعت لرجل حىت ُغِفر هل، ويه سورة 

تبارك اذلي بيده امللك()5(.

يا  قال:  أنه  أبيه  عن  األشجيع  معاوية  بن  نَْوفل  بن  فَْروة  عن  الاكفرون: 
رسول اهلل َعلِّمين ما أقول إذا أويُت إىل فرايش، قال: )اقرأ »قل يا أيها الاكفرون«، 

ثم َنْم ىلع خاتمتها، فإنها براءة من الرشك()6(.

أخرجه مسلم يف صحيحه برقم: )809(.  )1(
صحيح ابن حبان برقم: )785(.  )2(
صحيح ابن حبان برقم: )786(.  )3(

أخرجه احلاكم يف مستدركه برقم: )3392( وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد ولم خيرجاه«.  )4(
أخرجه الرتمذي يف سننه برقم: )2891(، وقال: »هذا حديث حسن«، وصححه ابن حبان يف   )5(

صحيحه برقم: )788(، واحلاكم يف مستدركه برقم: )2075(، )3838(.
أخرجه أمحد يف املسند برقم: )49/24009(، وأبو داود برقم: )5055(، والرتمذي برقم: )3403(.  )6(
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اإلخاص: عن أيب سعيد اخلدري  أن رجاًل سمع رجاًل يقرأ »قل 
ذلك،  هل  فذكر    انليب  إىل  جاء  أصبح  فلما  يردِّدها،  أحد«  اهلل  هو 
إنها تلعدل  : )واذلي نفيس بيده  ا، فقال انليب 

ُّ
وكأن الرجل يتقاهل

ها، أي: يرى أن االقتصار ىلع قراءتها قليل.
ثلث القرآن()1(. ومعىن يتقالُّ

 : قال: قال رسول اهلل  املعولذتان: عن ُعْقبَة بن اعمر اجلهين
نِْزل يلعَّ آيات لم أر مثلهن، يعين: املعوِّذتني()2(.

ُ
)أ

وعن أيب سعيد اخلُْدري  أن رسول اهلل  اكن يتعوَّذ من 
ما  وترك  بهما  أخذ  املعوِّذتني،  سورتا  نزلت  فلما  اإلنس،  عني  ومن  اجلانِّ 

سواهما)3(.

أخرجه ابلخاري برقم: )4726(.  )1(
أخرجه ابلخاري برقم: )4729(، )5416(.  )2(

أخرجه الرتمذي يف سننه برقم: )2058(. وقال: »حديث حسن«.  )3(
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تعريف اتلجويد
ن، فهو بمعىن اتلحسني واإلتقان،  اتلجويد: هو يف اللغة مصدر جوَّد أي حسَّ

نته. يقال: هذا يشء جيد، وجوَّدت اليشء أي حسَّ

ويف االصطالح: إخراج لكِّ حرف من حروف القرآن من خمرجه الصحيح، 
ه. ه ومستحقَّ مع إعطائه حقَّ

رشح اتلعريف:
املخرج: هو حملُّ خروج احلرف وتميزيه عن غريه، واملاكن اذلي خيرج منه 

ر. ق أو مقدَّ احلرف إما حمقَّ

ر. ق أو مقدَّ احلرف: هو صوت اعتمد ىلع خمرج حمقَّ

دة،  والشِّ اكجلهر،  حبال،  عنه  تنفك  ال  اليت  الالزمة  صفاته  احلرف:  حقُّ 
واالستعالء، والقلقلة، واإلطباق، وغريها.

مسَتَحقُّ احلرف: صفاته الَعَرضية انلاشئة عن الصفات الالزمة، اكتلفخيم 
فإنه ناشئ عن االستعالء، واكلرتقيق فإنه ناشئ عن االستفال. أو هو ما َيْعرِض 
للحرف يف بعض األحوال دون بعض، كما َيْعرِض للراء من تفخيم أو ترقيق 

َحَسب وضعها، كما سيأيت.

قال ابن اجلزري  يف »مقدمته«:
ْت ـــرِسَ

ُ
ـــِق الـــراَء إذا اـــا ك

ل
َنْتورق

َ
سّ َحْيُث  الّرْسِ  َبْعَد  كذاك 

إن لم تُكن ِان قْبِر َحْرِف استعا
َ
ـــا ْص
َ
ـــْت أ ـــرسةُ ليس ـــِت الّ أو كنَ
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حكم اتلجويد
احلكم ىلع اتلجويد خيتلف تبعاً ألقسام اتلجويد، وهما قسمان:

ن يف كتب الفن-: وحكمه فرض كفاية  التسم انلظري املعريف -وهو املدوَّ
إذا قام به من يكيف سقط اإلثم واحلرج عن اجلميع.

-َحَسب  قارئ  لك  ىلع  عني  فرض  وحكمه  اتلطبييق:  العميل  التسم 
استطاعته- سواء قرأ من القرآن قلياًل أو كثرياً، وهذا الوجوب ثابت بالكتاب، 

والسنة، وإمجاع األمة.

ْمر، واألمر 
َ
قال تعاىل: ﴿َوَرتِِّل ٱۡلُقۡرءَاَن تَۡرتِيًل﴾ ]املزمل: 4[، وجه ادلاللة أنه أ

للوجوب ما لم ترصفه قرينة، وليس ثمة قرينة صارفة، وقد أكد األمر باملصدر 
﴿تَۡرتِيًل﴾؛ اهتماماً به وتعظيماً هل.

ٓـٰئَِك يُۡؤِمُنوَن  ْولَ
ُ
ۦٓ أ ِيَن ءَاَتۡيَنُٰهُم ٱۡلِكَتَٰب َيۡتُلونَُهۥ َحقَّ تَِلَوتِِه وقال تعاىل: ﴿ٱلَّ

﴾ ]ابلقرة: 121[، روى ابن جرير الطربي بسنده عن ابن مسعود  قال:  ۦۗ بِِه
)واذلي نفيس بيده إن حقَّ تالوته أن ُيِلَّ حالهل ويرم حرامه، ويقرأه كما 

أنزهل اهلل()1(.

وقال : )ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن()2(.

واتلجويد العميل هو ما اكن متعارفاً عليه بني الصحابة ، وعنهم 
  قراءة انليب  ُسئل عن   حني  أنس  بعدهم. فعن  أخذه من 

تفسري ابن جرير: )489/1(.  )1(
رواه ابلخاري برقم: )7089(.  )2(
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رج احلروف من خمارجها، ويمد ما  قال: )اكن َيُمدُّ َمّداً()1(، أي: يقرأ بتُؤََدٍة، وخُيْ
يستحق املد.

وملا ُسئل يلع  عن الرتتيل قال: )هو جتويد احلروف ومعرفة الوقوف()2(.

وعن ابن مسعود  قال: قال نلا يلع بن أيب طالب : )إن رسول 
اهلل  يأمركم أن تقرؤوا كما ُعلِّمتم()3(.

وملا قرأ رجل أمام ابن مسعود  ﴿لِۡلُفَقَرآءِ﴾ ]اتلوبة: 60[ مرسلة قال هل: 
ما هكذا أقرأنيها رسول اهلل ، قال: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرمحن، 

ها)4(. َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي﴾، فمدَّ قال: أقرأنيها ﴿إِنََّما ٱلصَّ

وهـو اذلي أخذ سـبعني سـورة مـن يف انليب ، وقـال فيه انليب 
: )مـن أحـبَّ أن يقرأ القـرآن غّضاً كمـا أنزل فليقـرأه ىلع قراءة 

ابن أم عبد()5(.

ت األمة قراءة القرآن بهذه الكيفية عن انليب  جياًل  وقد تلقَّ
نۡلَا ٱّلِۡكَر ِإَونَّا َلُۥ  ل اهلل حبفظه بقوهل تعاىل: ﴿إِنَّا َنُۡن نَزَّ بعد جيل، مع ما تكفَّ
لََحِٰفُظوَن﴾ ]احلجر: 9[، فكيفية القراءة سنة متبعة، والعدول عن هذه الكيفية 

يفتقر إىل ادليلل.

رواه ابلخاري برقم: )5045(.  )1(
النرش: )225/1(، ورشح طيبة النرش البن انلاظم )36-35(.  )2(

أخرجه عبد اهلل يف زوائد املسند برقم: )832(، وابن جرير يف مقدمة تفسريه: )23/1(.  )3(
 )8677( برقم:  الكبري  املعجم  والطرباين يف   ،)1023( برقم:  بن منصور يف سننه  رواه سعيد   )4(

دها«. وقال اهليثيم يف جممع الزوائد )155/7(: »رواه الطرباين ورجاهل ثقات«. وفيه: »فمدَّ
رواه ابن حبان يف صحيحه برقم: )7067(.  )5(
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قال ابن اجلزري  يف »مقدمته«:
ْخـــُذ باتلجويـــِد َحْتـــٌم لزم

َ ْ
ــُمواأل ــرآَن آثِـ ــولِد التـ ــْم ُيَـ ــن لـ َاـ

َ
ــــُه بِــــــِه اإللــــُه أنـــَزل َـّ ن

َ
أِل

َ
َوَصـــا َْنـــا 

َ
إل ِاْنـــُه  وهّـــذا 

وقال -مبيناً معىن هذين ابليتني-: »وال شكَّ أن األمة كما هم متعبَّدون 
بفهم معاين القرآن وإقامة حدوده، متعبَّدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه 
ىلع الصفة املتلقاة من أئمة القراءة املتصلة باحلضة انلبوية األفصحية العربية، 
اليت ال جيوز خمالفتها وال العدول عنها إىل غريها، وانلاس يف ذلك بني حمسن 

مأجور، وميسء آثم، أو معذور.

الفصيح  العريب  الصحيح  باللفظ  تعاىل  قََدر ىلع تصحيح كالم اهلل  فمن 
وعدل إىل اللفظ الفاسد العجيم أو انلَّبَطي القبيح؛ استغناء بنفسه واستبداداً 
الرجوع إىل  برأيه وَحْدسه، واتكااًل ىلع ما ألف من حفظه، واستكباراً عن 
ٌ بال شك، وآثم بال ريب، واغشٌّ بال  اعلم يوقفه ىلع صحيح لفظه، فإنه مقرصِّ
ِمْرية، فقد قال رسول اهلل : )ادلين انلصيحة: هلل، ولكتابه، ولرسوهل، 
وألئمة املسلمني، واعمتهم()1(. أما من اكن ال يطاوعه لسانه أو اكن ال جيد من 

يهديه إىل الصواب بيانه، فإن اهلل ال يكلِّف نفساً إال وسعها«)2(.

رواه مسلم برقم: )95(.  )1(
النرش يف القراءات العرش: )211-210/1(.  )2(
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الغاية ان علم اتلجويد
صون اللسان عن اللَّحن يف كالم اهلل تعاىل، وإتقان ألفاظ القرآن الكريم، 
وصيانتها عن اخلطأ، وأداؤها كما وردت عن انليب  من غري إفراط 

. وال تفريط ىلع الصفة املتلقاة من انليب

قال ابن اجلزري  يف »مقدمته«:
اتلـــاوةِ  حليـــُة 

ً
أيضـــا وزيَنــــــــُة األداءِ والتـــــــراَءةَِوُهـــَو 
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مراتا اتلاوة
للتاوة ثاث مراتا: اتلحقيق، واتلدوير، واحلَْدر.

َق، وهو: بلوغ حقيقة اليشء. املرتبة األوىل: اتلحتيق: مصدر حقَّ

ه،  وهو يف االصطالح: إخراُج لكِّ حرف من خمرجه، وإعطاؤه حقه ومستََحقَّ
مع القراءة بتُؤََدٍة واطمئنان. ويستحب األخذ به يف مقام اتلعليم.

املرتبة اثلانية: اتلدوير: وهو: مرتبة دائرة بني احلَْدر واتلحقيق.

َحَدر  من  فهو مصدر  االحندار.  من  اللغة  يف  وهو  احَلْدر:  اثلاثلة:  املرتبة 
-بالفتح- َيُْدر -بالضم- إذا أرسع.

وهو يف االصطالح: إدراج القراءة، ورسعتها مع مرااعة أحاكم اتلجويد.

  ويمكن أن يُستَدلَّ يف اجلملة ملراتب اتلالوة بما ورد عن حفصة
أنها قالت: )ما رأيت رسول اهلل  صىل يف ُسبْحته قاعداً حىت اكن 
قبل وفاته بعام، فاكن يصيل يف ُسبْحته قاعداً، واكن يقرأ بالسورة فريتِّلها حىت 
بْحة: صالة اتلطوع. و»حىت تكون  تكوَن أطوَل من أطوَل منها()1(. ومعىن السُّ
أطوَل من أطوَل منها«، أي: يرتِّل يف قراءة السورة القصرية، حىت يكون زمان 

قراءتها أطول من زمان قراءة السورة الطويلة.

وذهب بعض علماء اتلجويد إىل أنها أربعة: الرتتيل، واتلحقيق، واتلدوير، 
وأن  اطمئناناً،  منه  أكرث  اتلحقيق  أن  إال  اكتلحقيق،  الرتتيل  وَجَعل  واحلَْدر، 

الرتتيل يشمُل املراتب اثلالث.

أخرجه مسلم يف صحيحه برقم: )733(.  )1(
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أتبع بعضه بعضاً ىلع ُمْكث  إذا  والرتتير: مصدر من رتَّل فالن كالمه، 
يكون  والرتتيل  الكريم،  القرآن  به  نزل  اذلي  وهو  َعَجلة،  غري  من  وتفهم 
للتدبر واتلفكر، فمن قرأ بأي مرتبة منها يكون داخاًل يف قوهل تعاىل: ﴿َوَرتِِّل 

ٱۡلُقۡرءَاَن تَۡرتِيًل﴾ ]املزمل: 4[.
قال ابن اجلزري  يف »الطيبة«:
ــْع ــِق َاـ ــرآُن باتلَّْحتيـ  التـ

ُ
ــرَأ ُاتَّبـــْعويُْتـ وُكٌّ  وتْدوِيـــٍر  َحـــْدٍر 

َعـــَرِب
ْ
ُحـــوِن ال

ُ
َعــــــَرِبَاـــْع ُحْســـِن َصـــْوٍت بل

ْ
بال جُمَـــــوَّداً  ــــاً  ُمَرتَـّ

والصواب أن اتلحقيق نوع من الرتتيل فهو داخل فيه.
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َّ
الل

حن انيل واليف
َّ
الل

الصوت،  وترجيع  واتلطريب،  واتلنغيم،  واللغة،  اخلطأ،  يطلق ىلع  حن: 
َّ
الل

واتلغين بالقراءة أو الشعر، ويطلق أيضاً ىلع الصواب، فهو من األضداد.

ويف االصطالح: هو امليل عن الصواب يف قراءة القرآن.

وهو نواعن: جيل وخيف.

ىلع  يطرأ  اذلي  اخلطأ  بأنه:  اتلجويد  علماء  بعض  فه  ويعرِّ انيل:  اللحن 
واعمة  القراءة  علماء  معرفته  يف  يشرتك  ظاهراً  إخالاًل  بمبناه  فيخلُّ  اللفظ 
انلاس، سواء أدَّى ذلك إىل فساد املعىن أم ال، كإبدال حرف حبرف، ومن ذلك 
ٰ ُقُلوبِِهۡم﴾ ]اتلوبة: 87[ بإبدال الطاء تاء، أو ضم اتلاء  قراءة قوهل تعاىل: ﴿َوُطبَِع َعَ
املنصوب  أو رفع  ]الفاتة: 7[  َعلَۡيِهۡم﴾  ۡنَعۡمَت 

َ
أ ِيَن  ٱلَّ ﴿ِصَرَٰط  من قوهل سبحانه: 

 ]45 ]هود:  بَُّهۥ﴾  رَّ نُوٞح  ﴿َونَاَدٰى  تعاىل:  قوهل  قراءة  ذلك  ومن  املرفوع.  ونصب 
بَُّهۥ﴾ ىلع أنه هو الفاعل. بنصب ﴿نُوٞح﴾ ورفع ﴿رَّ

يتعلق  اذلي  اخلطأ  بأنه:  اتلجويد  علماء  بعض  فه  ويعرِّ اليف:  اللحن 
بكمال إتقان انلطق ال بتصحيحه، فال يدركه إال أهل الفن احلذاق، وخيىف 
ىلع العامة، كعدم ضبط املقادير يف املدود والغنة واإلداغم واإلخفاء، واخلطأ يف 
َ هذا انلوع من اللحن َخفّياً؛ ألن  تغليظ أو تفخيم الالمات أو الراءات. وُسيمِّ

أهل اتلجويد هم اذلين خيتصون بمعرفته.

ادلاين:  اإلمام  قال  ال.  أم  باملعىن  أخل  سواء  يرم  انيل:  اللحن  حكم 
ه  ن لفُظه، ويوفَّ حقُّ »اعلموا أن لكَّ حرف من حروف القرآن جيب أن يمكَّ
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َّ
الل

ده، وال ُيبَْخس شيئاً من  دناه وما حندِّ من املزنلة اليت هو خمصوص بها ىلع ما حدَّ
ل عن صورته ويزول عن صيغته، وذلك عند علمائنا يف الكراهة  ذلك، فيتحوَّ

والقبح، لكحن اإلعراب اذلي يتغري فيه احلراكت وينقلب به املعاين«)1(.

شاء  -إن  والصواب  اتلجويد،  علماء  فيه  اختلف  اليف:  اللحن  حكم 
اهلل- أنه ُيْعىف عنه ملن لم يستطع االحرتاز منه.

قال السمنودي  يف »اتلحفة السمنودية«:
ــيِف ــيلٌّ وَخـ ــماِن جـ ــُن قسـ ـــيِفاللحـ ٍف يف اَل

َ
ـــا ـــْع ِخ ـــراٌم َا ُكٌّ ح

ا ــريَّ ــًى َغـ ــَو َاْبـ ــيِلُّ فْهـ ــا اَنـ ـ ـــَراأاَّ ـــِف َط ـــا َعَ الوْص ـــيِفُّ ا ـــم اَل ث
اَنـــيِلّ نُّـــُا 

َ
ت  
ً
ــيِفَّوَواجـــٌا رشاع ــْرُك اَلـ ــًة تَـ ــٌا ِصَناعـ َوَواجـ

اتلحديد يف اإلتقان واتلجويد: )ص116(.  )1(
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الستعاذة
ويه مصدر استعاذ، ويه قول: »أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم«.

َت 
ۡ
وترشع عند ابتداء القراءة، كما أمر اهلل تعاىل بذلك يف قوهل: ﴿َفإَِذا قََرأ

ۡيَطِٰن ٱلرَِّجيِم﴾ ]انلحل: 98[. ِ ِمَن ٱلشَّ ٱۡلُقۡرءَاَن َفٱۡسَتِعۡذ بِٱللَّ
وحّمها: االستحباب ىلع مذهب اجلمهور، وقيل: بالوجوب.

ويُِسُّ القارئ بها تارة، وجيهر بها أخرى: فيس بها يف الصالة، وإذا اكنت 
ْور ولم يكن القارئ هو املبتدئ، أو اكن يقرأ بمفرده، أو اكن يقرأ  القراءة بادلَّ

رّساً، سواء مع مجاعة أم خايلاً.

وجيهر بها يف غري هذه احلاالت األربع.

قال صاحب »إتاف الربية«:
ـــَر تتـــرأ فاســـَتِعْذ  ُمْسَجاإذا اـــا أردتَّ ادلْه

ل
 يف اللك

ل
وبانهر عنَد اللك

ـــٍة ـــداءِ دراس ـــتماٍع وابت ـــرشط اس ـــاب  أو يف الصـــاةِ فَفصل
ً
ول خُمِْفيـــا

اآلية  يف  انلحل  سورة  يف  جاء  ما  القراء  عند  أشهرها  صيغ:  عدة  وهلا 
املتقدمة: »أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم«، ويمكن القارئ أن يأيت بغري هذه 

الصيغة، سواء زاد أو نقص، إذا الزتم باملأثور يف ذلك.

قال الشاطيب  يف »الشاطبية«:
ـــَتِعْذ  فاْس

ُ
َرْدَت ادلهـــَر تتـــرَأ

َ
ُمْسَجاإذا اـــا أ باهلل  الشيطاِن  ِاَن  ِجَهاراً 

 يف انلحـــِر يــُـرْساً وإِن تَزِْد
َ
َع اـــا أت

ــا ـ ــَت جُمهَّ  فلْسـ
ً
ــا ــَك تزنيهـ لربلـ

يَزِْد فلم  الرسوِل  ْفَظ 
َ
ل ذكروا  َوقد 

جُمَْما ُيْبِق  ْم 
َ
ل انلتُر  هذا  َصحَّ  ولو 
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وان الصيغ الواردة يف الستعاذة:
)أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم()1(.

وانها: )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه، ونفثه()2(.
وانها: )امهلل إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه()3(.
وانهـا: )أعـوذ بـاهلل السـميع العليـم مـن الشـيطان الرجيـم مـن همـزه 

ونفخه ونفثه()4(.
وانها: )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم إن اهلل هو السميع العليم()5(.

قال ابن اجلزري  يف »الطيبة«:
ــا ـ
َ
 ف
ً
ــا ْفظـ

َ
ــزِْد ل ــريل أْو تَـ ـــاوإِْن ُتَغـ ـــا نُِت ـــحَّ ِممَّ ـــْد ص

َ
ـــُد اذلي ق َتْع

ولاستعاذة حاتلان:

البسملة، والقارئ خمري حينئذ  األوىل: يف بداية السورة حيث جتتمع مع 
بني أربعة أوجه:

أخرجه أمحد يف املسند برقم: )20306(، والرتمذي يف السنن برقم: )2922(، وادلاريم برقم:   )1(
املسند.  واألرناؤوط يف تقيق   ،)58/2( الغليل  إرواء  يف  األبلاين  فه  وضعَّ  .

ً
مرفواع  ،)3425(

وروي عن ابن عمر موقوفاً بلفظ: »اكن يتعوَّذ يقول: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، أو أعوذ 
 ،)2457( برقم:  املصنف  يف  شيبة  أيب  ابن  رواه  الرجيم«،  الشيطان  من  العليم  السميع  باهلل 

ح إسناده األبلاين يف اإلرواء )59/2(. وصحَّ
رواه أمحد يف املسند برقم: )22179(، واللفظ هل، وابن حبان برقم: )1780(.  )2(

رواه ابن ماجه برقم: )807(، وأبو يعىل يف مسنده برقم: )4994(، وابن حبان برقم: )1779(،   )3(
والطرباين يف ادلاعء برقم: )522(، وابليهيق يف الكربى: )35/2(.

رواه أبو داود برقم: )775(، والرتمذي برقم: )242(، وابليهيق يف الكربى )35/2(.  )4(
رواه ابن أيب شيبة يف املصنف برقم: )2470(، وعبد الرزاق يف املصنف برقم: )2568(.  )5(
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قطع اجلميع، أي: قطع االستعاذة عن البسملة، وقطع البسملة عن أول السورة.. 1
قطع األول ووصل اثلاين باثلالث، أي: قطع االستعاذة عن البسملة، ووصل . 2

البسملة بأول السورة.
بالبسملة، وقطع . 3 باثلاين وقطع اثلالث، أي: وصل االستعاذة  وصل األول 

البسملة عن أول السورة.
وصل اجلميع، أي: وصل االستعاذة بالبسملة، ووصل البسملة بأول السورة.. 4

أو  السورة،  بأول  االستعاذة  وصل  بني  خمري  فالقارئ  اتلوبة  سورة  يف  أما 
الوقف ىلع االستعاذة واالبتداء بأول السورة من غري بسملة.

اثلانية: يف وسط السورة، وهلا حاتلان:
أن يأيت بالبسملة معها، فيجوز هل حينئذ األوجه األربعة املتقدمة.. 1
أن يأيت باالستعاذة بدون بسملة، فله حينئذ الوصل والوقف، إال إذا اكن ما . 2

ۡمَس﴾  َر لَُكُم ٱلشَّ بعدها يوهم معىن ال يليق باهلل  كقوهل تعاىل: ﴿َوَسخَّ
ِعۡلُم  يَُردُّ  ﴿إَِلِۡه  أو   ]59 ]األنعام:  ٱۡلَغۡيِب﴾  َمَفاتُِح  ﴿َوِعنَدُهۥ  أو   ]33 ]إبراهيم: 

اَعِةۚ﴾ ]فصلت: 47[، فإنه ينبيغ للقارئ -واحلالة هذه- الفصل بالبسملة،  ٱلسَّ
أو الوقف ىلع االستعاذة ثم ابتداء القراءة.

مسألة: إذا قطع القارئ القراءة ثم اعد إيلها، فال خيلو األمر من حاتلني:

األوىل: أن يكون قطع القراءة ألمر اضطراري، اكلُعطاس، أو أمر يتعلَّق 
بمصلحة القراءة من حيث اللفُظ أو املعىن فال يعيد االستعاذة.

كرد  بالقراءة،  هل  تعلُّق  ال  أجنيب  ألمر  القراءة  قطع  يكون  أن  اثلانية: 
السالم مثاًل فيعيد االستعاذة.
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المسملة
ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم﴾، وهلا حاتلان: المسملة: مصدر بَْسَمَل، ويه قول: ﴿ِمۡسِب ٱللَّ

األوىل: يف أول التراءة: وفيها حاتلان:
فال . 1 اتلوبة،  القرآن عدا سورة  السورة، ويه الزمة يف مجيع سور  أول  يف 

بسملة يف أوهلا.
يف وسط السورة، والقارئ خمري يف اإلتيان بها من عدمه.. 2

قال الشاطيب  يف »الشاطبية«:
َت بـــراَءةً

ْ
هـــا أو بَـــَدأ

ْ
َواهمـــا تَِصل

تلزنِيلِهـــا بالســـيِف لْســـَت ُامَْســـِما
ـــورةً ـــك س ِ ـــا يف ابتدائ ـــدَّ انه ََول بُ

َ َاـــْن تــَـا ِســـواَها ويف األجـــزاءِ ُخـــريل

اثلانية: بن السورتن: وهلا ثالثة أوجه جائزة، ورابع ممتنع:

فاألوجه انائزة يه:
قطع اجلميع، أي: الوقف ىلع آخر السورة األوىل، والوقف ىلع البسملة، ثم . 1

االبتداء بأول السورة اثلانية.
األوىل، . 2 السورة  آخر  ىلع  الوقف  أي:  باثلالث،  اثلاين  ووصل  األول  قطع 

ووصل البسملة بأول السورة اثلانية.
وصل اجلميع، أي: وصل آخر السورة األوىل بالبسملة مع وصل البسملة . 3

بأول السورة اثلانية.

آخر  أي: وصل  اثلالث،  وقطع  باثلاين  األول  املمتنع: وصل  الرابع  والوجه 
السورة األوىل بالبسملة والوقف عليها، واالبتداء بأول السورة اثلانية. ووجه 
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امتناعه أمران:
م السامِع أن البسملة آية من السورة األوىل.. 1 تََوهُّ
أن البسملة رشعت يف أوائل السور ال يف أواخرها.. 2

قال الشاطيب  يف »الشاطبية«:
ٍ ـــورة ـــِر ُس ـــْع أواِخ هـــا َا

ْ
ـــاواهمـــا تصل ـــا َفَتْثُت ـــَر فيه ـــنَّ ادله ـــا تَِتَف

َ
ف

وقال ابن اجلزري  يف »الطيبة«:
ـــَوْر السُّ بآخـــِر  َتهـــا 

ْ
وصل ــْروإِن  ــرْيُهُ ل حُيَْتَجـ ــْف وَغـ ــا تِتـ فـ

مسـألة: عند وصل سـورة اتلوبـة بآخر آية من سـورة األنفـال، فللقارئ 
ثالثة أوجه:

مع  األنفال  آخر  ىلع  الوقف  وهو  بالقطع،  عنه  يعربَّ  وقد  الوقف،  األول: 
اتلنفس.

اثلاين: السكت، وهو الوقف ىلع آخر األنفال من غري تنفس.

اثلالث: وصل آخر األنفال بأول اتلوبة.

واألوجه اثلالثة بدون بسملة.

قال السمنودي  يف »آللئ ابليان«:
نَفـــاٍل وَبـــْنَ اتلوبـــِة

َ
أ َتْ وِصـــْر بـــا بَْســـَملِةوَبـــْنَ 

ُ
قــِـْف واســـّ

ـــِر ـــْع وِص َط
ْ
ـــواهما اق ـــا س ـــن ا ِلوب وَّ

َ ْ
ــاأل  بِـ

ً
ــا ــْر ثانيـ  أْو ِصـ

ً
ــا مجيعـ
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باب خمارج احلروف
هذا ابلاب من أهم أبواب علم اتلجويد، وكذا باب الصفات اآليت بعده، 
وقد نبَّه ابن اجلزري ىلع أهمية معرفتهما؛ ملا يرتتب ىلع ذلك من انلطق بأفصح 
قال   ، انليب  ىلع  بها  القرآن  نزل  اليت  العرب  لغة  ويه  اللغات، 

احلافظ ابن اجلزري يف »املقدمة اجلزرية«:
حُمتَّـــُم عليهـــُم  واجـــٌا   

ْ
ــواإذ ُمـ

َ
لً أن َيْعل وَّ

َ
وِع أ ُ ــرشُّ ــر الـ قبـ

والصفـــاِت احلـــروِف  َغـــاِتخمـــارَج 
ُّ
الل َصـــِح 

ْ
بأف ِفُظـــوا 

ْ
لل

فاملخارج: مجع خمرج.

واملخرج لغة: حمل اخلروج.

ه عن غريه. واصطالحاً: حملُّ خروج احلرف، وتمزيُّ

واحلروف: مجع حرف، واحلرف لغة: الطرف.

ق ما اعتمد  ر، فاملحقَّ ق أو مقدَّ واصطالحاً: صوت اعتمد ىلع خمرج حمقَّ
ر  ىلع جزء معني من أجزاء احللق، أو اللسان، أو الشفتني، أو اخليشوم، واملقدَّ

ر، وهو اجلوف. ما اعتمد ىلع خمرج مقدَّ

واملراد باحلروف هنا: احلروف اهلجائية، اليت يه حروف املباين، ال حروف 
املعاين املذكورة يف علم العربية، كباء اجلر، وهمزة االستفهام.

وملا اكنت مادة احلرف يه الصوت اذلي هو اهلواء اخلارج من داخل الرئة 
موا يف  فقدَّ الصوت،  باعتبار  احلروف  العلماء خمارج  رتَّب  الفم،  إىل  متصعِّداً 
م  اذلكر ما هو أقرب إىل ما ييل الصدر، ثم اذلي يليه، وهكذا حىت ينتيه إىل مقدَّ
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الفم؛ ذللك جعلوا أوهلا أول احللق، وآخرها أول الشفتني، ولم ينظروا إىل قامة 
اإلنسان، وإال جلعلوا أوهلا أول الشفتني وآخرها أول احللق.

عدد خمارج احلروف:
ق ابن اجلزري،  اختُِلف يف عدد خمارج احلروف، واذلي اختاره احلافظ املحقِّ

ل أنها سبعَة عرَش خمرجاً. وعليه املعوَّ

وتنحرص يف مخسة  اخلاصة،  املخارج  تسمَّ  السبعَة عرَش  املخارج  وهذه 
خمارج لكية، ويه:

األول: اجلوف، وفيه خمرج واحد.

اثلاين: احللق، وفيه ثالثة خمارج.

اثلالث: اللسان، وفيه عرشة خمارج.

َفتان، وفيهما خمرجان. الرابع: الشَّ

الامس: اخليشوم، وفيه خمرج واحد.

األظهر،  وهو  ْده  شدِّ أو  نه،  فسكِّ حرف  أيِّ  خمرج  تعرف  أن  أردت  وإذا 
خمرجه  اكن  الصوت  انقطع  فحيث  إيله،  وأصغ  الوصل،  همزة  عليه  وأدِخْل 

ر. ق، وحيث يمكن انقطاع الصوت يف اجلملة اكن خمرجه املقدَّ املحقَّ

ة واا فيها ان خمارج خاصة: بيان املخارج العااَّ
منه  واحللق، وخيرج  الفم  ادلاخل يف  األول: انوف: وهو اخلالء  املخرج 

أحرف املد اثلالثة، ويه:
األلف، وال تكون إال ساكنة، وال يكون ما قبلها إال مفتوحاً.. 1
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والواو الساكنة املضموم ما قبلها.. 2
وايلاء الساكنة املكسور ما قبلها.. 3

وقد أشار احلافظ ابن اجلزري إىل هذا املخرج يف »املقدمة اجلزرية« بقوهل:
ْخَتاَهـــا َوِه

ُ
لِـــُف اَنـــْوِف وأ

َ
َهـــواءِ تَنَتـــِيفأ

ْ
 َاـــدٍّ لل

ُ
ُحـــُروف

لستة  جزئية  خمارج  ثالثة  وفيه   ،
ِّ ُ

ك خمرج  وهو  احللق:  اثلاين:  املخرج 
أحرف، ويه:

أقىص احللق، أي: أبعده مما ييل الصدر، وخيرج منه حرفان: اهلمزة، فاهلاء.. 1
وسط احللق، وخيرج منه حرفان: العني، فاحلاء املهملة.. 2
فاخلاء . 3 الغني  حرفان:  منه  وخيرج  الفم،  ييل  مما  أقربه  أي:  احللق،  أدىن 

املعجمتان.

وقـد أشـار إىل خمـارج احللـق اثلالثـة احلافظ ابـن اجلـزري يف »املقدمة 
اجلزرية« بقوهل:

ـــِق همـــٌز هـــاُء
ْ
ـــَى احلل

ْ
حـــاُءُثـــمَّ ألِق فعـــٌن  لَِوْســـِطِه  ُثـــمَّ 

َخاُؤَهـــا........ َغـــْنٌ  .أدنـــاه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

، وفيه عرشة خمارج جزئية ثلمانية 
ِّ ُ

املخرج اثلالث: اللسان: وهوخمرج ك
عرش حرفاً، تنحرص يف أربعة مواضع منه، ويه: أقصاه، ووسطه، وحافَتاه، وطرفه.

أقىص اللسان أي أبعده مما ييل احللق وما ياذيه من احلنك األىلع، وخيرج . 1
منه القاف.

أقـىص اللسـان ومـا ياذيـه مـن احلنـك األىلع تـت خمـرج القـاف، . 2
وخيرج منه الاكف.
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وسط اللسان وما ياذيه من احلنك األىلع، وخيرج منه ثالثة أحرف، ويه: . 3
اجليم، فالشني، فايلاء غري املدية.

إحدى حافيَت اللسان، وما يليها من األرضاس العليا، وخيرج منه الضاد . 4
املعجمة، وخروجها من اجلهة اليسى أسهل وأكرث استعمااًل، ومن ايلمىن 

أصعب وأقل استعمااًل، ومن اجلانبني معاً أعزُّ وأعس.

الضاد مع ما . 	 الفم بعد خمرج  م  أقربهما إىل مقدَّ اللسان، أي  أدىن حافيت 
يا، وخيرج منه الالم، وخروج الالم من احلافَة اليسى 

ْ
يليها من اللِّثَِة الُعل

من  وخروجها  الضاد-  -عكس  وأسهل  أكرث  ايلمىن  ومن  وأعس،  أقلُّ 
اتلليق  أنه ال صعب مع  الضاد، ىلع  عزيز وصعب، كما يف  معاً  احلافَتني 

الصحيح، ورياضة اللسان وطول الِمران.

طرف اللسان تت خمرج الالم قلياًل وما ياذيه من ثِلَة األسنان العليا، . 6
وخيرج منه انلون.

طرف اللسان مع ظهره بالقرب من خمرج انلون وما ياذيه من ثِلَة األسنان . 7
العليا، وخيرج منه الراء.

طرف اللسان مع أصول اثلنايا العليا، وخيرج منه: الطاء، فادلال املهملتان، . 8
فاتلاء املثناة الفوقية.

طرف اللسان فويق اثلنايا السفىل، وخيرج منه: الصاد، فالسني، فالزاي.. 9

طرف اللسان مع أطراف اثلنايا العليا -أي رؤوسها- وخيرج منه: الظاء، . 10
فاذلال املعجمتان، فاثلاء املثلثة.
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وإىل خمارج اللسان العرشة أشار احلافظ ابن اجلزري يف »املقدمة« بقوهل:
ُ
ف لتـــا وا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ُ
ـــاكف ـــم ال ـــوُق ث ـــاِن ف ـــَى اللس

ْ
ق
َ
أ

ـــا ـــُم الشـــُن ي تِـــِه إذ َوِلَـــاأســـفُر والَوْســـُط فجي
َ
والضـــاُد اـــن حاف

ــا ــرَس أو ُيْمناهـ يْـ
َ
ــْن أ رضاَس ِاـ

َ
لُمنَتَهاَهـــال أدناهـــا  والـــاُم 

ـــوا
ُ
ـــِه حتـــُت اْجَعل ـــواوانلـــوُن اـــن طَرفِ

ُ
ْدَخل
َ
والـــرا يَُدانِيـــِه لظْهـــٍر أ

ــْن ــُه وِاـ ــا ِاْنـ ــاُء وادلاُل َوتَـ ـــَتِكْنوالطـ ـــرُي ُمْس ـــا والصف ـــا اثلََّنايَ َي
ْ
ُعل

ـــْفَل ـــا السُّ ـــْوِق اثلََّنايَ
َ
ـــن ف ـــُه وا َيـــاِاْن

ْ
ُعل
ْ
لِل ـــا 

َ
وث واذلاُل  والظـــاُء 

.............................................ِاـــْن َطَرَفْيهَمـــا..........................

َفتان: وفيهما خمرجان: املخرج الرابع: الشَّ
َفة السفىل مع أطراف اثلنايا العليا، وخيرج منه الفاء.. 1 بطن الشَّ
الشفتان معاً وخيرج منهما ابلاء املوحدة، فامليم، فالواو غري املدية، لكن . 2

بانفتاحهما يف الواو قلياًل، وانطباقهما يف ابلاء وامليم، وانطباقهما مع ابلاء 
أقوى من انطباقهما مع امليم.

الغنة،  منه حرفا  األنف، وخيرج  أقىص  وهو  اليشوم:  الامس:  املخرج 
وهما: انلون وامليم يف حالة إخفائهما أو إداغمهما بغنة، فيتحوَّالن عن خمرجهما 

األصيل إىل اخليشوم يف هاتني احلاتلني، وخيرجان منه فقط.
خمرجهما  من  فيخرجان   ،﴾ و﴿ُثمَّ  ،﴾ ﴿إِنَّ مثل:  تشديدهما  حالة  يف  أما 
األصيل السابق اذلي هو طرف اللسان بالنسبة إىل انلون، والشفتان بالنسبة إىل 

امليم مع خروجهما من اخليشوم.
وأما يف حالة تريكهما أو إساكنهما مظهرتني فإنهما خيرجان من خمرجهما 

األصيل فقط، فلهما ثالث حاالت.
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يف  اجلزري  ابن  احلافظ  اخليشوم  وخمرج  الشفتني،  خمرج  إىل  أشار  وقد 
»املقدمة اجلزرية« بقوهل:

ـــَفْه ـــْه.............. وِاـــْن َبْطـــِن الشَّ
َ
َفـــا َاـــَع أْطـــَراِف اثلََّنايــَـا املرْشِف

ْ
ال
َ
ف

ِايـــُم بـــاٌء  الـــواو  ـــفتن  اَليُشـــوُمللشَّ خْمرَُجهـــا  وَُغنَّـــٌة 

ألتاب احلروف:
قية، أو 

ْ
قية، ولََهِويَّة، وَشْجرية، وَذل

ْ
ويه عرشة ألقاب: جوفية، وهوائية، وَحل

َسِليَّة، وثِلَوية، وَشْفوية، أو شفهية.
َ
َذْولقية، ونِْطعية، وأ

انوفية واهلوائية: يه حروف املد اثلالثة؛ ولقبت بذلك ألن مبدأ أصواتها   .2 ،1
من مبدأ احللق، ثم تمتد األصوات وتمر يف جوف احللق لكِّه والفم، وهو 
لسائر  هو  كما  إيله،  ينتهني  حمقق  حزي  هلن  فليس  فيه،  ادلاخل  اخلالء 

احلروف، بل ينتهني بانتهاء اهلواء، أي: هواء الفم، وهو الصوت.

تية: ويه ستة أحرف: اهلمزة، واهلاء، والعني، واحلاء، والغني، واخلاء؛ . 3
ْ
احَلل

ولقبت بذلك ونسبت إىل احللق خلروجها منه.

َهويَّة: وهما القاف والاكف؛ لقبا بذلك ألنهما خيرجان من آخر اللسان . 4
َّ
الل

عند اللَّهاة، فنسبا إيلها.

وايلاء؛ . 	 والشني،  اجليم،  أحرف:  ثالثة  ويه  اجليم-  -بسكون  ْجرية:  الشَّ
وزاد  اللَّْحيني،  ما بني  الفم، وهو منفتح  َشْجر  بذلك خلروجها من  لقبت 

اخلليل بن أمحد يف »كتاب العني« الضاد)1(.

العني: )58/1(.  )1(
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ْولَقية، ويه ثالثة أحرف: الالم، وانلون، والراء؛ لقبت . 6 تية: ويقال: اذلَّ
ْ
ل اذلَّ

قه.
ْ
بذلك نسبة إىل موضع خروجها وهو طرف اللسان؛ إذ طرف لك يشء َذل

انللْطعية)1(: ويه ثالثة أحرف: الطاء، وادلال، واتلاء؛ لقبت بذلك خلروجها . 7
من اللِّثَة املجاورة نِلْطع الفم، أي: جدل اغر احلنك األىلع، وهو َسْقفه.

َسلية: ويه ثالثة أحرف: الصاد، والسني، والزاي؛ لقبت بذلك خلروجها . 8
َ
األ

من أَسلَة اللسان ويه طرفه أو ُمستََدقه.
َثوية: ويه ثالثة أحرف: الظاء، واذلال املعجمتان، واثلاء املثلثة؛ لقبت . 9

ل
الل

بذلك ملجاورة خمرجها للِّثَة العليا، ويه: اللحم املركب فيه األسنان.
وامليم؛ . 10 وابلاء،  والواو،  الفاء،  أحرف:  أربعة  ويه  َفهية:  الشَّ أو  ْفوية،  الشَّ

َفة. لقبت بذلك خلروجها من الشَّ

وقد نظم هذه األلقاب العرشة السمنودي يف كتابه: »آللئ ابليان يف جتويد 
القرآن«، فقال:

ـــْت ـــدل إىل انـــوف انَتَم  امل
ُ
ـــرف نُِســـبْتوأح اهلـــواءِ  إىل  وهّـــذا 

ــْه تيَّـ
ْ
ــْت َحل ــق أتـ  احللـ

ُ
ــرف ــْهوأحـ ْهِويَـّ

َ
 ل
ً
ــا  اعـ

ُ
ــاكف  والـ

ُ
ــاف والتـ

ــْت َبـ تل
ُ
ــاٌء ل ــُن ويـ ــُم والشـ ـــْتوانيـ ـــا َثَب ـــْجريًة كم ـــا َش ـــْع ضاِده َا

ِتيَّـــْه
ْ
َذل ورا  وانلـــوُن  نِْطعيَّـــْهوالـــاُم  َوتـــا  وادلاُل  والطـــاُء 

ــليَّْه ْسـ
َ
ــْر أ ـ
ُ
ــري ق  الصفـ

ُ
ــرف ــْهوأحـ ثِلْويَـّ ـــا 

َ
وث واذلاُل  والظـــاُء 

يْت ــمل ــا َوَواٌو ُسـ ــٌم بـ ــا وِايـ فـ
ْ
ــْتوال تَـ

َ
ــرْشٌة أ ــَك عـ ـ

ْ
تِل
َ
ــْفِويًَّة، ف َشـ

ويقال: انلَِّطعيَّة.  )1(
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باب صفات احلروف
الصفات: مجع صفة.

ـّياً اكن اكبلياض والسـواد،  والصفـة لغـًة: ما قام بالـيشء من املعاين، حسِّ
أو معنوياً اكلعلم واألدب.

يف  انلََّفس  كجريان  به،  انلطق  عند  للحرف  تعرض  كيفية  واصطالحاً: 
احلروف املهموسة، وعدم جريانه يف احلروف املجهورة.

وملعرفة هذا ابلاب فوائد مهمة:
الصفات تللك احلروف . 1 تميزي  فلوال  املخرج،  املشرتكة يف  تميزي احلروف 

فلوال  املهملة،  الطاء  ذلك:  فمن  واحداً،  حرفاً  لاكنت  بعض؛  عن  بعضها 
املخرج.  تاًء؛ التفاقهما يف  لاكنت  واجلهر،  واإلطباق  باالستعالء  انفرادها 
عن  يمتاز  ال  فإنه  خمرج،  يف  غريه  شارك  حرف  »فلكُّ  اجلزري:  ابن  قال 
مشاِرِكه إال بالصفات، ولكُّ حرف شارك غريه يف صفاته، فإنه ال يمتاز عنه 

إال باملخرج«)1(.
معرفة القوي من الضعيف؛ يلُْعلَم ما جيوز إداغمه وما ال جيوز، فإن ما هل . 2

قوة ومزية ىلع غريه، ال جيوز أن يدغم إداغماً اكماًل يف غريه؛ ئلال تذهب 
تلك املزية.

تسني لفظ احلروف املختلفة املخارج.. 3

النرش: )214/1(.  )1(
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عدد صفات احلروف:
اختلف العلماء يف عدد صفات احلروف ىلع أقوال، إال أن القول املشهور 
القراء هو: سبَع عرشة صفة، وهو اذلي اختاره احلافظ حممد بن  عند مجهور 

اجلزري، وسيكون تقسيمنا للصفات َوفْق هذا االختيار.

تنقسم الصفات باعتبار اللزوم والعروض إىل قسمني:

األول: الصفات األصلية، أي: الالزمة.

اثلاين: الصفات الَعَرضية.

من  حبال  تفارقه  ال  اليت  للحرف  املالزمة  فيه  األصلية  الصفات  فأما 
األحوال، اكجلهر، واالستعالء، واإلطباق.

وأما الصفات الَعَرضية فيه اليت تعرض للحرف يف بعض األحوال، وتنفك 
عنه يف بعضها؛ لسبب من األسباب، اكتلفخيم، والرتقيق، واإلظهار، واإلداغم.

الصفات األصلية الازاة:
تنقسم الصفات األصلية إىل قسمني:

قسم ل ضد: وهو مخس صفات وضده كذلك مخس، وتسم هذه الصفات 
ذوات األضداد.

وقسم ل ضد ل: وهو سبع صفات.

والشدة  اجلهر،  وضده  اهلمس  يه:  فعرش،  األضداد  ذوات  الصفات  أاا 
وضده  واإلطباق  االستفال،  وضده  واالستعالء  والرَّخاوة،  اتلوسط  وضدها 

االنفتاح، واإلذالق وضده اإلصمات.
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وأاا الصفات اليت ل ضد هلا فيه سبع، ويه: الصفري، والقلقلة، واللني، 
واالحنراف، واتلكرير، واتلفيش، واالستطالة.

وإيلك تفصيَل هذه الصفات:

الصفات ذوات األضداد:
1. اهلمس: وهو لغة: اخلفاء.

اعتماد  لضعف  وذلك  باحلرف؛  انلطق  عند  انلََّفس  جريان  واصطالحاً: 
احلرف ىلع خمرجه؛ وحروفه عرشة جيمعها قوهلم: »فحثَّه َشْخٌص َسَكْت«.

2. انهر: وهو لغة: اإلعالن واإلظهار.

واصطالحاً: احنباس جري انلََّفس عند انلطق باحلرف؛ لقوة االعتماد ىلع 
خمرجه. وحروفه ما عدا أحرف اهلمس السابقة، ويه ثمانية عرش حرفاً، ولم 

تعد األلف من حروف اجلهر؛ التصافها باخلفاء.

ة: ومعناها لغة: القوة: دَّ 3. الشل

قوة  لكمال  باحلرف؛  انلطق  عند  الصوت  جري  احنباس  واصطالحاً: 
ِجْد قٍَط بََكْت«.

َ
االعتماد ىلع خمرجه. وحروفها ثمانية جمموعة يف قولك: »أ

فة ِصَفتا: اتلوسط والرَّخاوة اآليت بيانهما. وضدُّ هذه الصِّ

4. اتلوسط: وهو لغة: االعتدال.

واصطالحاً: اعتدال الصوت عند انلطق باحلرف؛ لعدم كمال احنباسه كما 
يف الشدة، وعدم كمال جريانه كما يف الرخاوة. وحروف اتلوسط مخسة جمموعة 

يف قولك: »ِلْن ُعَمر«.
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	. الرَّخاوة: ويه لغة: اللِّني.

واصطالحاً: جريان الصوت عند انلطق باحلرف لعدم كمال قوة االعتماد 
احلروف  عدا  وما  الشدة،  حروف  عدا  ما  عرَش  مخسَة  وحروفها  خمرجه.  ىلع 

ابلينية اليت بني الشدة والرَّخاوة، ويه حروف اتلوسط اخلمسة السابقة.

6. الستعاء: وهو لغة: االرتفاع.

واصطالحاً: ارتفاع اللسان إىل احلنك األىلع عند انلطق باحلرف. وحروفه 
سبعة جمموعة يف قولك: »ُخصَّ َضْغٍط قِْظ«.

ثـم إن املعتـرب يف االسـتعالء اسـتعالء أقىص اللسـان، سـواء اسـتعىل معه 
بقيـة اللسـان أم ال. وذلا لـم ُتَعـدَّ أحرف وسـط اللسـان ويه: اجليم، والشـني، 
وايلـاء غـري املدية مـن حروف االسـتعالء؛ ألن وسـط اللسـان هـو اذلي يعلو 
عنـد انلطـق بها فقط، ولـم ُتَعدَّ الـاكف كذلك؛ ألنه ال يُْسـتعىل بهـا إال ما بني 

أقىص اللسان ووسطه.

7. الستفال: وهو لغة: االخنفاض.

واصطالحاً: اخنفاض اللسان، أي: احنطاطه عن احلنك األىلع إىل قاع الفم 
عند انلطق باحلرف. وحروفه ما عدا حروف االستعالء.

8. اإلطباق: وهو لغة: اإللصاق.

واصطالحاً: هو إطباق -أي: إلصاق- ما ياذي اللسان من احلنك األىلع 
عند انلطق باحلرف.

وحروف اإلطباق أربعة ويه: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء.
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اللسان عند  أقوى؛ ألن  االستعالء، فكونه  أقوى وأخص من  اإلطباق  أن  واعلم 
انلطق حبروفه يرتفع بها إىل احلنك األىلع وينطبق، خبالف االستعالء؛ فإن اللسان يرتفع 
حبروفه فقط وال ينطبق بها. وكون اإلطباق أخص من االستعالء؛ ألنه يلزم من اإلطباق 
االستعالء وال يلزم من االستعالء اإلطباق، فلكُّ مطبق مستعٍل وليس لكُّ مستعل مطبقاً.

9. النفتاح: وهو لغة: االفرتاق.

من  الريح  خترج  حبيث  األىلع،  احلنك  عن  اللسان  افرتاق  واصطالحاً: 
بينهما عند انلطق حبروفه. وحروفه ما عدا أحرف اإلطباق.

10. اإلذلق، أو اذللقة: وهو لغة: حدة اللسان، أي: طالقته.

أي:  َفة،  والشَّ اللسان  ِق 
ْ
َذل من  بسهولة وخفة  احلرف  واصطالحاً: خروج 

طرفهما. وحروف اإلذالق ستة جيمعها قولك: »فِرَّ ِمْن لُّب«.

11. اإلصمات: وهو لغة: املنع.

العرب لكمة  يُبىَْن منها وحدها يف كالم  أن  واصطالحاً: منع حروفه من 
يف  يكون  أن  من  بد  فال  اللسان،  ىلع  ثلقلها  مخاسية؛  أو  األصول،  رباعية 
تُه  اللكمات الرباعية األصول أو اخلماسية حرف من احلروف املذلقة؛ تلعدل ِخفَّ

ثقَل حرف اإلصمات.

وحروف اإلصمات ما عدا حروف اذلالقة املتقدمة)1(.

إىل هنا انتىه الكالم ىلع الصفات العرش)2( ذوات األضداد، ويه اليت أشار 
إيلها احلافظ ابن اجلزري يف »مقدمته« بقوهل:

صفتا اإلذالق واإلصمات ال يرتتب عليهما يشء من حيث األداء.  )1(
ان، هما: اتلوسط والرَّخاوة. ة هلا ضدَّ دَّ مجلتها إحدى عرشة صفة؛ ألن صفة الشِّ  )2(
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ــْرصفاتُهـــا َجْهـــٌر ورِْخـــٌو مســـتفر ـ
ُ
ــدَّ ق ــٌة والضـ ــٌح مصمتـ ُانفتـ

ْت
َ
ـــّ ـــْخٌص َس ـــه َش َحثَّ

َ
ـــها ف ـــٍط بََكـــْتاهموُس

َ
ِجـــْد ق

َ
َشـــِديُدها لفـــُظ أ

ـــْر ـــْن ُعَم ِ ـــديِد ل ـــٍو والش ـــْنَ رِْخ َحَصْوَب قِْظ  َضْغٍط  ُخصَّ  ٍو 
ْ
ُعل وسْبُع 

ـــْه ـــاٌء ُاْطَبَت ـــاُء ظ ـــاٌد َط ـــاُد ض ـــْهَوص َت
َ
 الُمْذل

ُ
ـــروف ـــال احل

ُ
ـــْن ل ِا َوفِرَّ

أاا الصفات اليت ل ضدَّ هلا في:
ة الصوت. 1. الصفري: من معانيه يف اللغة: ِحدَّ

واصطالحاً: صوت زائد خيرج من بني الشفتني يشبه صوت الطائر، عند 
انلطق حبروفه اثلالثة، ويه: الصاد والسني املهملتان، والزاي.

2. التلتلة: ويه لغة: اتلحريك واالضطراب.

املخرج عند انلطق باحلرف ساكناً حىت يسمع هل  واصطالحاً: اضطراب 
نربة قوية.

وحروفها مخسة جمموعة يف قوهلم: »ُقْطُب َجٍد«، والسبب يف هذا االضطراب 
واتلحريك كونها جمهورة شديدة، فاجلهر يمنع انلََّفس أن جيري معها، والشدة 
فة يف بيانها.

ْ
تمنع أن جيري صوتها، فلما اجتمع هلا هذان الوصفان احتاجت إىل لُك

مراتا التلتلة:

 ﴾ ﴿ٱۡلَقُّ حنو:  عليه  املوقوف  املشدد  أعالها  مراتب:  ثالث  وللقلقلة 
ُجوِد﴾  ﴿ٱلسُّ حنو:  عليه  املوقوف  فالساكن   ،]34 ]الرعد:   ﴾ َشقُّ

َ
﴿أ  ]26 ]ابلقرة: 

]ابلقرة: 125[، و﴿َخٰلُِق﴾ ]األنعام: 102[، فالساكن وصاًل حنو: ﴿َوَيۡقِدُرۚ﴾ ]الرعد: 26[، 

﴾ ]اإلرساء: 14[. وإىل هذه املراتب أشار السمنودي يف »آللئ ابليان« بقوهل:
ۡ
و﴿ٱۡقَرأ

ـــْت  تَ
َ
ـــِف أ ـــُث دلى الوق ـــريٌة َحْي َدْتكب ـــَد وقـــٍف ُشـــدل ـــُث ِعْن ـــُر َحْي

ْ
ك
َ
أ
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وقال ابن اجلزري يف »املقدمة«:
َنا
َ
َســـّ إِن  َتـــاً 

ْ
ُاَتل ــَنْ  بْيََنـــاوَبيـل

َ
ـــِف َكَن أ

ْ
وإن يُكـــْن يف الوق

3. اللن: وهو لغة: السهولة، وقيل: معناه ضد اخلشونة.

فة ىلع اللِّسان.
ْ
واصطالحاً: إخراج احلرف من خمرجه بسهولة وعدم لُك

وهل حرفان، وهما: الواو وايلاء الساكنتان املفتوح ما قبلهما، حنو: ﴿َخۡوٌف﴾ 
]ابلقرة: 38[، و﴿َبۡيٖت﴾ ]آل عمران: 96[.

4. الحنراف: وهو لغة: امليل عن اليشء والعدول عنه.

واصطالحـاً: امليـل باحلـرف عـن خمرجه حىت يتصـل بمخرج غـريه، وهل 
حرفـان همـا: الـالم، والـراء. فالالم فيهـا احنـراف إىل ناحية طرف اللسـان، 
والـراء فيهـا احنـراف إىل ظهـر اللسـان وميـل قليـل إىل جهة الـالم، وذللك 

جيعلها األثلغ)1( الماً.

	. اتلّرير: وهو لغة: إاعدة اليشء مرة بعد مرة.

الزمة  صفة  وهو  باحلرف،  انلطق  عند  اللسان  رأس  ارتعاد  واصطالحاً: 
ز منه واتلحفظ  للراء، ومعىن وصف الراء باتلكرير أنها قابلة هل، وينبيغ اتلحرُّ
من إظهاره، وخاصة إذا اكنت الراء مشددة، فالواجب ىلع القارئ حينئذ إخفاء 
هذا اتلكرير. وليس معىن إخفاء اتلكرير إعدامه؛ ألن ذلك يسبب حرصاً يف 
بهذا  الالفظ  يلصق  أن  معناه:  بل  خطأ،  وهو  اكلطاء  الراء  فتخرج  الصوت، 
احلرف ظهر لسانه بأىلع حنكه لصقاً حمكماً مرة واحدة؛ حبيث ُيتَوقَّ اإلفراط 

يف تكراره.

ل لسانُه من حرف إىل غريه. هو اذلي توَّ  )1(
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6. اتلفيش: وهو لغة: االنتشار.

واصطالحاً: انتشار الريح يف الفم عند انلطق حبرفه، وهل حرف واحد ىلع 
الصحيح، وهو الشني.

7. الستطالة: ويه لغة: االمتداد.

اللسان إىل آخرها، ويه صفة  واصطالحاً: امتداد الصوت من أول حافَة 
اتصل  حىت  وصوتاً،  خمرجاً  الستطاتله  بذلك  وسيم  الضاد؛  وهو  واحد  حلرف 

بمخرج الالم.

وإىل هنـا انقـى الـكالم ىلع الصفات السـبع اليت ال ضد هلا، وإيلها أشـار 
ابن اجلزري يف »املقدمة« بقوهل:

ســـُن وزاي  صـــاٌد  ـــُنصفريُهـــا 
ل
ْطـــُا َجـــٍد والل

ُ
ـــٌة ق

َ
َتل
ْ
ل
َ
ق

وانَفَتَحـــا َنا 
ل
ُســـّ ويـــاٌء  َحـــاواٌو  ُصحل  

ُ
والحنـــراف ُهَمـــا 

َ
ْبل
َ
ق

ـــَتِطْريف الـــاِم والـــرَّا وبتّريـــٍر ُجِعـــْر ـــاداً اْس ـــُن َض ـــيشل الش وللتََّف

تتمـة: زاد كثـري مـن األئمـة صفتني أخريني مـن الصفـات الالزمة اليت 
ال ضـد هلـا ىلع الصفـات السـبع الـيت تقـدم الـكالم عليهـا، وهمـا: اخلفاء، 

والغنة.

أاا الفاء: فمعناه لغة: االستتار.

واصطالحاً: خفاء الصوت عند انلطق باحلرف.

وللخفـاء أربعـة أحرف، ويه: حروف املـد اثلالثة، واهلاء. وسـبب خفاء 
أحـرف املـد َسـَعُة خمرجهـا، وخلفـاء أحـرف املـد جيـب بيانهـا قبـل اهلمـزة 

بتطويل مدها.
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بيانها  جيب  وخلفائها  فيها،  الضعف  صفات  فالجتماع  اهلاء  خفاء  وأما 
بتقوية صوتها.

وأاا الغنة: فمعناها لغة: صوت خيرج من اخليشوم.

فيهما  ثابتة  صفة  فيه  وامليم،  انلون  ذات  يف  ب  مركَّ صوت  واصطالحاً: 
يف  منها  أكمل  املدغم  ويف  املدغم،  يف  منها  أكمل  د  املشدَّ يف  أنها  إال  مطلقاً، 
املظهر  الساكن  ويف  املظهر،  الساكن  يف  منها  أكمل  الُمْخىَف  ويف  الُمْخىَف، 

أكمل منها يف املتحرك.

مراتا الغنة:

فتبني من ذلك أن للغنة مخس مراتب، والظاهر منها يف حال التشديد، 
املظهر،  الساكن  يف  أما  حركتان.  ومقدارها  كماهلا،  واإلخفاء  واإلداغم، 

واملتحرك فاثلابت فيهما أصلها فقط.

م يعلم أن أي حرف من حروف اهلجاء البد أن يتصف خبمس  ومما تقدَّ
صفات من الصفات اليت هلا ضد، وأما غري املتضادة فتارة يتصف بصفة، أو 

صفتني منها، وتارة ال يتصف بيشء.

فال ينقص احلرف عن مخس صفات، وال يزيد ىلع سبع، فمثال ما هل مخس: 
اهلمزة، فيه: جمهورة، شديدة، مستفلة، منفتحة، مصمتة.

منفتحة،  مستعلية،  شديدة،  جمهورة،  فيه:  القاف،   : ستٌّ هل  ما  ومثال 
مصمتة، ويضاف إىل هذه اخلمس صفة القلقلة، ويه من الصفات اليت ال ضد 

هلا، فيصري للقاف ست صفات.
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ومثـال مـا هل سـبع: الـراء، فـيه: جمهـورة، بينيـة، مسـتفلة، منفتحـة، 
ُمْذلَقـة، يضـاف إىل هـذه اخلمـس صفتـا االحنـراف، واتلكريـر، وهمـا مـن 

الصفات اليت ال ضد هلا، فتحصل أن للراء سبع صفات.

من  حرف  لك  صفات  استخراج  طريقة  اتلوضيح  هذا  بعد  خيىف  وال 
احلروف.

أقسام الصفات ان حيث التوة والضعف:
ة وضعفاً إىل قسمني، هما: قوية، وضعيفة. تنقسم الصفات قوَّ

واالنفتاح،  واالستفال،  والرخاوة،  اهلمس،  فالضعيفة ست صفات، ويه: 
واللني، واخلفاء.

والتوية إحدى عرشة صفة، ويه: اجلهر، والشدة، واالستعالء، واإلطباق، 
والصفري، والقلقلة، واالحنراف، واتلكرير، واتلفيش، واالستطالة، والغنة.

وهناك ثالث صفات ال توصف بقوة وال بضعف، ويه: ابلينية، واإلذالق، 
واإلصمات.

قال السمنودي يف »آللئ ابليان«:
ــاضعيفهـــا همـــٌس ورِْخـــٌو وَخَفـــا ــتفاٌل ُعرفـ ــاٌح واسـ ــُن انفتـ لـ

ةِ ُتـــوَّ
ْ
ــِةواـــا ســـواها وْصُفـــُه بال َيْنِيَّـ

ْ
ــاِت َوابل ــِق واإلصمـ ـ

ْ
ل ل اذلَّ

واعلم أن احلرف إذا اكنت صفات القوة فيه أكرث من صفات الضعف اكن 
قوياً، اكلراء مثاًل.

وإذا اكنت صفاته لكها قوية اكن أقوى؛ وأقوى احلروف لكها الطاء.
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وإذا اكنت صفات الضعف فيه أكرث اكن ضعيفاً، اكلزاي، وإذا اكنت صفاته 
واهلاء،  والفاء،  واحلاء،  اثلاء،  احلروف:  وأضعف  أضعف؛  اكن  ضعيفة  لكها 

وأحرف املد اثلالثة.

الضعف اكن متوسطاً،  فيه متساوية مع صفات  القوة  وإذا اكنت صفات 
اكلالم مثاًل.

قال السمنودي يف كتابه »اتلحفة السمنودية«:
ـــاُدقـــويُّ أحـــرِف اهلجـــاءِ ضـــاُد ـــا َرا َص ـــٌم َداُل َظ  جي

ُ
ـــاف ـــا ق ب

ـــُن ـــُف ِس ـــَوى، والضعي
ْ
ق
َ
ـــاُء أ شـــُنوالط َوَعـــٌن  تَـــا  وزاٌي  ذاٌل 

ـــا ه
ُ
ـــاٌء َكف ـــِن َخ ـــا الل

َ
ـــذاك حرف أْضَعُفَهـــاك َحثَّـــُه 

َ
ف َاـــْع  واملـــدُّ 

ـــَمْتوالوْســـُط همـــٌز َغـــْنُ َاـــْع لٍم أتَـــْت سل
ُ
 ق
ً
ـــا َخْمس

َ
ـــوِن ف ـــِم وانلُّ ِمي

ْ
وال

ح صفات لكِّ حرف من حروف اهلجاء: وفيما ييل جدول يوضِّ

جدول يمنل صفات احلروف

احلرفالعدد
الصفات

1234	67
اإلصماتالنفتاحالستفالالشدةانهراهلمزة1
التلتةاإلذلقالنفتاحالستفالالشدةانهرابلاء2
اإلصماتالنفتاحالستفالالشدةاهلمساتلاء3
اإلصماتالنفتاحالستفالالرخاوةاهلمساثلاء4
التلتةاإلذلقالنفتاحالستفالالشدةانهرانيم	
اإلصماتالنفتاحالستفالالرخاوةاهلمساحلاء6
اإلصماتالنفتاحالستعاءالرخاوةاهلمسالاء7
التلتةاإلصماتالنفتاحالستفالالشدةانهرادلال8



4	 باب صفات احلروفاتلجويد امليسَّ

احلرفالعدد
الصفات

1234	67
اإلصماتالنفتاحالستفالالرخاوةانهراذلال9
اتلّريرالحنرافاإلذلقالنفتاحالستفالاتلوسطاحلهرالراء10
الصفرياإلصماتالنفتاحالستفالالرخاوةانهرالزاي11
الصفرياإلصماتالنفتاحالستفالالرخاوةاهلمسالسن12
اتلفيشاإلصماتالنفتاحالستفالالرخاوةاهلمسالشن13
الصفرياإلصماتاإلطباقالستعاءالرخاوةاهلمسالصاد14
الستطالةاإلصماتاإلطباقالستعاءالرخاوةانهرالضاد	1
التلتلةاإلصماتاإلطباقالستعاءالشدةانهرالطاء16
اإلصماتاإلطباقالستعاءالرخاوةانهرالظاء17
اإلصماتالنفتاحالستفالاتلوسطانهرالعن18
اإلصماتالنفتاحالستعاءالرخاوةانهرالغن19
اإلذلقالنفتاحالستفالالرخاوةاهلمسالفاء20
التلتلةاإلصماتالنفتاحالستعاءالشدةانهرالتاف21
اإلصماتالنفتاحالستفالالشدةاهلمسالاكف22
الحنرافاإلذلقالنفتاحالستفالاتلوسطانهرالام23
الغنةاإلذلقالنفتاحالستفالاتلوسطانهرامليم24
الغنةاإلذلقالنفتاحالستفالاتلوسطانهرانلون	2
الفاءاإلصماتالنفتاحالستفالالرخاوةاهلمساهلاء26
الفاءاإلصماتالنفتاحالستفالالرخاوةانهراأللف27
الفاءاإلصماتالنفتاحالستفالالرخاوةانهرالواو املدية28
الفاءاإلصماتالنفتاحالستفالالرخاوةانهرالاء املدية29
اللناإلصماتالنفتاحالستفالالرخاوةانهرالواو اللينة30
اللناإلصماتالنفتاحالستفالالرخاوةانهرالاء اللينة31
اإلصماتالنفتاحالستفالالرخاوةانهرالواو املتحركة32
اإلصماتالنفتاحالستفالالرخاوةانهرالاء املتحركة33
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باب أحاكم انلون الساكنة واتلنوين
]ابلقرة: 62[، و﴿َعۡن﴾  ﴿َمۡن﴾  اليت ال حركة هلا مثل:  الساكنة: يه  انلون 
ۡنَعِٰم﴾ ]آل عمران: 14[، واألفعال حنو 

َ
]ابلقرة: 119[، وتكون يف األسماء حنو ﴿َوٱۡل

﴿َيۡنَهۡوَن﴾ ]األنعام: 26[، واحلروف، وتأيت متوسطة، ومتطرفة.

واتلنوين: هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظاً، وتفارقه يف اخلط 
والوقف.

وللنون الساكنة واتلنوين بالنسبة إىل ما يأيت بعدها من احلروف اهلجائية 
أربعة أحاكم، ويه: اإلظهار، واإلداغم، واإلقالب، واإلخفاء.

احلكم األول: اإلظهار: وهو لغة: ابليان.
واصطالحاً: إخراج لك حرف من خمرجه من غري غنة يف احلرف املظهر. 

وحروف اإلظهار ستة، ويه: 
1. اهلمزة         2. اهلاء         3. العني         4. احلاء         	. الغني         6. اخلاء

وتكون هذه احلروف مع انلون الساكنة يف لكمة أو يف لكمتني، وال تكون 
مع اتلنوين إال يف لكمتني.

اثال انلون اع هذه األحرف ان لكمة وان لكمتن:

﴿َمۡن ءَاَمَن﴾  املصحف،  يف  املثال  هلذا  ثاين  وال   ]26 ]األنعام:  ﴿َوَيۡنـَۡٔوَن﴾ 
ۡنَعۡمَت﴾ ]الفاتة: 7[، 

َ
ۡنَهِمٖر﴾ ]القمر: 11[، ﴿َمۡن َهاَجَر﴾ ]احلرش: 9[، ﴿أ ]ابلقرة: 62[، ﴿مُّ

﴿إِۡن َعلَۡيَك﴾ ]الشورى: 48[، ﴿َيۡنِحُتوَن﴾ ]احلجر: 82[، ﴿ّمِۡن َحِكيٍم﴾ ]فصلت: 42[، 
﴾ ]األعراف: 43[، ﴿َوٱلُۡمۡنَخنَِقُة﴾  ﴿َفَسُيۡنِغُضوَن﴾ ]اإلرساء: 51[ وال ثاين هل، ﴿ّمِۡن ِغّلٖ

]املائدة: 3[ وال ثاين هل، ﴿ِمۡن َخرۡيٖ﴾ ]ابلقرة: 197[.
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 ،]30 ]األعراف:  ﴿َفِريًقا َهَدٰى﴾   ،]285 ]ابلقرة:  ﴿ُكٌّ ءَاَمَن﴾  اتلنوين:  واثال 
﴾ ]ابلقرة:  ﴿َحِكيٌم َعلِيٞم﴾ ]األنعام: 83[، ﴿َحِكيٍم َحِيٖد﴾ ]فصلت: 42[، ﴿قَۡوًل َغرۡيَ

59[، ﴿يَۡوَمئٍِذ َخِٰشَعٌة﴾ ]الغاشية: 2[.

قّياً؛ خلروج حروفه من احللق. والسبب يف 
ْ
ويسم هذا اإلظهار إظهاراً َحل

إظهار انلون الساكنة واتلنوين عند هذه األحرف الستة ُبْعُد املخرج، أي: ُبْعُد 
طرف  من  خيرجان  واتلنوين  انلون  ألن  األحرف؛  هذه  خمرج  عن  خمرجهما 

اللسان، واحلروف الستة خترج من احللق.
وقد أشار اجلمزوري يف »تفته« إىل هذه األحاكم، فقال:

أْرَبـــُع أحـــاكٍم فُخـــْذ تَمْيِيـــِيللنـــوِن إن تســـُكْن وللتَّنويـــِن

ْبـــَر أْحـــُرِف
َ
َتعـــرِففـــاألوُل اإلظهـــاُر ق

ْ
ل
َ
َبـــْت ف ـــِق ســـتٌّ ُرتل

ْ
للحل

َخـــاُءهمـــٌز فهـــاٌء ثـــم عـــٌن حـــاُء َغـــْنٌ  ُثـــمَّ  َتـــاِن 
َ
ُمْهَمل

احلكم اثلاين: اإلداغم: وهو لغة: اإلدخال.
حرفاً  يصريان  حبيث  متحرك؛  حبرف  ساكن  حرف  اتلقاء  واصطالحاً: 

واحداً مشدداً.
وحروفه ستة جمموعة يف لفظ: »يَْرُملون«، ويه: ايلاء، والراء، وامليم، والالم، 

والواو، وانلون.
أقسام اإلداغم: ينقسم اإلداغم إىل قسمني:

إداغم بغنة: وهل أربعة أحرف جمموعة يف لفظ »ينمو«، فإذا وقع حرف من . 1
هذه األحرف بعد انلون الساكنة برشط أن تكون يف آخر اللكمة، أو بعد 
اتلنوين وال يكون إال آخراً، وجب اإلداغم، أي: إداغم انلون الساكنة أو 

اتلنوين فيه بغنة.
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مثال انلون يف هذه األربعة: ﴿َمن َيُقوُل﴾ ]ابلقرة: 8[، ﴿ّمِن ّنِۡعَمٖة﴾ ]انلحل: 53[،   
﴾ ]ابلقرة: 107[. ٖ آءٖ﴾ ]ابلقرة: 164[، ﴿ِمن َوِلّ ﴿ِمن مَّ

بنِٖي﴾  ومثال اتلنوين فيها: ﴿وُُجوهٞ يَۡوَمئِٖذ نَّاِعَمةٞ﴾ ]الغاشية: 8[، ﴿ِف كَِتٰٖب مُّ  
رشط  أن  م  تقدَّ ا  ممَّ ُعِلَم  وقد   .]20 ]اإلنسان:  َوُمۡلٗك﴾  ﴿نَِعيٗما   ،]59 ]األنعام: 

اإلداغم أن يكون من لكمتني بأن يكون املدغم يف آخر اللكمة األوىل، 
واملدغم فيه يف أول اثلانية.

ويسم اإلداغم بغنة إداغماً ناقصاً؛ ذلهاب احلرف وهو انلون أو اتلنوين،   
وبقاء الصفة، ويه الغنة، فيكون اإلداغم غري مستكمل التشديد. واذلي 
عليه اجلمهور أنه إنما يكون ناقصاً إذا أدغمت انلون الساكنة أو اتلنوين 
يف »الواو، أو ايلاء« فقط، وأما إذا أدغما يف »انلون، أو امليم« فإن اإلداغم 
حينئذ يكون اكماًل؛ ألن يف لك من املدغم واملدغم فيه غنة، فإذا ذهبت 

غنة املدغم باإلداغم بقيت غنة املدغم فيه فالتشديد مستكمل.

وإذا اجتمع املدغم مع املدغم فيه يف لكمة واحدة -وذلك يف انلون الساكنة   
فقط- وجب اإلظهار، ويسم: إظهاراً مطلقاً؛ ألنه لم يقيَّد بكونه حلقياً 
أو شفوياً. وقد وقع هذا انلوع من اإلظهار يف أربع لكمات يف القرآن ويه: 
ولكمة  وقعت،  كيف  ﴿ُبۡنَيٰٞن﴾  ولكمة  وقعت،  حيث  ۡنَيا﴾  ﴿ٱدلُّ لكمة 
لم  وإنما   ،]4 ]الرعد:  موضعيها،  يف  ﴿ِصۡنَواٞن﴾  ولكمة   ]99 ]األنعام:  ﴿قِۡنَواٞن﴾ 

ر أحد أصوهل. يدغم هذا انلوع؛ ئلال يلتبس باملضاعف، وهو ما تَكرَّ

َوٱۡلَقلَِم﴾  و﴿ٓنۚ   ،]2  ،1 ]يس:  َوٱۡلُقۡرءَاِن﴾   * ﴿يٓس  هجاء  من  انلون  وتلحق   
]القلم: 1[ بهذا انلوع من اإلظهار، فال تدغم حلفص من طريق الشاطبية.



49 باب أحاكم انلون الساكنة واتلنويناتلجويد امليسَّ

إداغم بغري غنة: وهل حرفان وهما: الالم والراء، فمثال الالم بعد انلون: . 2
 ،]107 ]األنبياء:  ّلِۡلَعٰلَِمنَي﴾  ﴿رَۡحَٗة  اتلنوين  وبعد   ،]2 ]الكهف:  نُۡه﴾  ُ ﴿ّمِن دلَّ
اتلنوين  بعد  ومثاهلا   ،]5 ]ابلقرة:  ّبِِهۡم﴾  ﴿ّمِن رَّ انلون  بعد  الراء  ومثال 
اكماًل؛  إداغماً  غنة  بغري  اإلداغم  ويسمَّ   .]23 ]النساء:  ﴿َغُفوٗرا رَِّحيٗما﴾ 

ذلهاب لفظ املدغم وصفته معاً.
والسبب يف إداغم انلون الساكنة واتلنوين يف انلون اتلماثل.  

ويف امليم اتلجانس يف الصفة، فقد اتدت انلون مع امليم يف مجيع الصفات.  
ويف ايلاء والواو اتلقارب يف الصفة، فقد اشرتكت انلون مع الواو وايلاء يف   

اجلهر، واالستفال، واالنفتاح.
ويف الالم والراء اتلقارب يف املخرج، ويف أكرث الصفات.  

ووجه حذف الغنة مع الالم والراء املبالغة يف اتلخفيف.  
فلإلداغم ثالثة أسباب: اتلماثل، واتلقارب، واتلجانس.  

قال اجلمزوري يف »تفة األطفال«:  
تـــْت

َ
أ بســـتٍَّة  إداغٌم  مََتـــْتواثلـــاِن 

َ
ـــوَن عندهـــم قـــد ث

ُ
يف يَْرُمل

ــا ــٌم يُْدَغمـ ــماِن قِسـ ــا قِسـ ُعلِمـــالّنهـ بِيَْنُمـــو  بغنَّـــٍة  فيـــه 

ـــا
َ
ف بكلمـــٍة  َكنَـــا  إذا  تُْدِغـــْم كُدْنَيـــا ثـــم ِصْنـــواٍن تَـــاإل 

ُغنَّـــْه بغـــريِ  إداغٌم  ــْهواثلـــاِن  َرنَـّ يف الـــاِم والـــرَّا ُثـــمَّ كرل

احلكم اثلالث: اإلقاب: وهو لغة: تويل اليشء عن وجهه.

واصطالحاً: جعل حرف ماكن آخر، أي قلب انلون الساكنة واتلنوين ميماً 
قبل ابلاء، مع مرااعة اإلخفاء والغنة.
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مثل:  لكمة  يف  انلون  مع  ويكون  ابلاء،  وهو:  واحد،  حرف  ولإلقالب 
ۢن بُورَِك﴾ ]انلمل: 8[، ومع اتلنوين وال 

َ
ۢنبِۡئُهم﴾ ]ابلقرة: 33[، ويف لكمتني مثل: ﴿أ

َ
﴿أ

يكون إال من لكمتني مثل: ﴿َسِميُعۢ بَِصريٞ﴾ ]احلج: 75[.
الساكنتني مع  وامليم  انلون  بالغنة يف  اإلتيان  ُعْس  والسبب يف اإلقالب 
الختالف  كذلك  اإلداغم  وُعْس  ابلاء،  ألجل  الشفتني  إطباق  ثم  اإلظهار، 

ل إيله بالقلب ميماً. املخرج وقلة اتلناسب، فتعنيَّ اإلخفاء، وتُوصِّ
وإنما خصت امليم بالقلب دون غريها من احلروف ملشاركتها ابلاء خمرجاً، 

وانلون صفة، فلإلقالب ثالثة أعمال: قلب، وإخفاء، وغنة.
قال صاحب »تفة األطفال«:
ــاءِ ــَد ابلـ ـــاُب ِعنـ

ْ
ــُث اإِلق ِْخفـــاءِواثلالـ

ْ
اإل َاـــَع  بُِغنَّـــٍة   

ً
ايمـــا

رْت. احلكم الرابع: اإلخفاء: ومعناه لغة: السَّ
واصطالحاً: انلطق باحلرف بصفة بني اإلظهار واإلداغم اعرياً عن التشديد، 
مع بقاء الغنة يف احلرف األول. وهل مخسَة عرَش حرفاً، ويه ابلاقية من حروف 

اهلجاء. وقد مجعها صاحب »اتلحفة« يف أوائل لكمات ابليت اآليت، فقال)1(:
ْد َسَما
َ
 َكْم َجاَد َشْخٌص ق

َ
نا
َ
ـــاِصْف َذا ث ـــْع َظالَِم ـــًى َض  زِْد يِف تُ

ً
ـــا ُدْم َطيلب

اخلمسَة  احلروف  هذه  عند  بغنة  واتلنوين  الساكنة  انلون  إخفاء  فيجب 
واجليم،  والاكف،  املثلثة،  واثلاء  املعجمة،  واذلال  املهملة،  الصاد  ويه:  عرش، 
والشني املعجمة، والقاف، والسني، وادلال، والطاء، املهمالت، والزاي والفاء، 

واتلاء املثناة من فوق، والضاد املعجمة، والظاء املشالة.

أصل هذا ابليت ذكره ابن اجلزري يف اتلمهيد: )ص: 168( بهذه الصيغة:  )1(
ـــرتىِصْف ذا ثنا جوَد شخٍص قد سما كراا  ف

ً
ـــا ـــًى ُدْم طابل  زد تُ

ً
ـــا ـــْع ظامل َض
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فإذا وقع حرف من هذه احلروف بعد انلون الساكنة سواء أكان متصاًل بها 
يف لكمتها أم منفصاًل عنها، أو بعد اتلنوين -وال يكون إال من لكمتني- وجب 

إخفاؤهما، ويسم إخفاء حقيقياً.

وأمثلة  لكمتني،  ومن  لكمة  من  منها  حرف  لك  مع  انلون  أمثلة  يه  وها 
اتلنوين ىلع ترتيب حروف ابليت السابق:

وُكۡم﴾ ]املائدة: 2[، ﴿َعَمٗل َصٰلِٗحا﴾ ]اتلوبة:  ن َصدُّ
َ
﴿َمنُصوٗرا﴾ ]اإلرساء: 33[، ﴿أ

َذٰلَِك﴾ ]ق: 44[،  اٗعاۚ  102[، ﴿ُمنِذرٞۖ﴾ ]الرعد: 7[، ﴿ّمِن َذَكٍر﴾ ]آل عمران: 195[، ﴿ِسَ

﴾ ]لقمان: 24[،  نُثوًرا﴾ ]الفرقان: 23[، ﴿ِمن َثَمَرةٖ﴾ ]ابلقرة: 25[، ﴿ُنَمّتُِعُهۡم قَلِيٗل ُثمَّ ﴿مَّ
 ،]16 ]العلق:  َكِٰذبٍَة﴾  ﴿نَاِصَيٖة   ،]97 ]ابلقرة:  َكَن﴾  ﴿َمن   ،]65 ]ابلقرة:  ﴿ِمنُكۡم﴾ 
َجِيًل﴾  ا  ﴿َصۡبٗ  ،]6 ]احلجرات:  َجآءَُكۡم﴾  ﴿إِن   ،]141 ]األعراف:  جنَۡيَنُٰكم﴾ 

َ
﴿أ

]املعارج: 5[، ﴿ٱلُۡمنِشـُٔوَن﴾ ]الواقعة: 72[، ﴿لَِمن َشآءَ﴾ ]املدثر: 37[، ﴿َغُفورٞ َشُكورٞ﴾ 

]فاطر: 30[، ﴿يَنَقلُِب﴾ ]ابلقرة: 143[، ﴿ِإَون قِيَل﴾ ]انلور: 28[، ﴿َعلِيٗما قَِديٗرا﴾ ]فاطر: 44[، 

﴾ ]سبأ: 14[، ﴿ِمن ُسَلٰلَٖة﴾ ]املؤمنون: 12[، ﴿َسَلٰٗما َسَلٰٗما﴾ ]الواقعة: 26[،  ۥۖ َتُه
َ
﴿ِمنَسأ

نَداٗدا﴾ ]ابلقرة: 22[، ﴿ِمن َدٓابَّٖة﴾ ]األنعام: 38[، ﴿َعَمٗل ُدوَن َذٰلَِكۖ﴾ ]األنبياء: 82[، 
َ
﴿أ

﴿يَنِطُقوَن﴾ ]األنبياء: 63[، ﴿ِمن َطّيَِبِٰت﴾ ]ابلقرة: 172[، ﴿َصِعيٗدا َطّيِٗبا﴾ ]النساء: 43[، 
نَزۡلَنُٰه﴾ ]األنعام: 92[، ﴿َفإِن َزلَۡلُتم﴾ ]ابلقرة: 209[، ﴿َنۡفٗسا َزكِيََّۢة﴾ ]الكهف: 74[، 

َ
﴿أ

 ،]20 ]نوح:  فَِجاٗجا﴾  ﴿ُسُبٗل   ،]90 ]ابلقرة:  َفۡضلِِهۦ﴾  ﴿ِمن   ،]71 ]النساء:  ﴿ٱنِفُرواْ﴾ 
 ،]25 ]ابلقرة:  َتِۡري﴾  ٰٖت  ﴿َجنَّ  ،]25 ]ابلقرة:  َتۡتَِها﴾  ﴿ِمن   ،]91 ]املائدة:  نَتُهوَن﴾  ﴿مُّ
ۡسِفَرةٞ ۞ َضاِحَكةٞ﴾ ]عبس:  نُضودٖ﴾ ]هود: 82[، ﴿ُقۡل إِن َضلَۡلُت﴾ ]سبأ: 50[، ﴿مُّ ﴿مَّ
 َظلِيًل﴾ ]النساء: 57[.

ٗ
38، 39[، ﴿ٱنُظُرواْ﴾ ]األنعام: 11[، ﴿ّمِن َظِهريٖ﴾ ]سبأ: 22[، ﴿ِظّل
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ووجه كون اإلخفاء حالة بني اإلظهار واإلداغم أن انلون واتلنوين لم َيْقُربا 
من هذه احلروف كقربهما من حروف اإلداغم حىت جيب إداغمهما فيهن، من 
أجل القرب، ولم يبعدا منها كبعدهما من حروف اإلظهار حىت جيب إظهارهما 
اإلظهار واإلداغم،  بني  متوسطاً  أعطيا حكماً  ابلعد؛ ذللك  أجل  عندهن، من 

وهو اإلخفاء.

والفرق بني اإلخفاء واإلداغم أن اإلخفاء ال تشديد معه مطلقاً، خبالف 
اإلداغم، وأن إخفاء احلرف عند غريه ال يف غريه، وإداغم احلرف يف غريه ال عند 
غريه، تقول: أخفيت انلون عند السني ال يف السني، وأدغمت انلون يف الالم ال 
عند الالم، ويسم هذا انلوع من اإلخفاء إخفاء حقيقياً؛ النعدام ذات احلرف 

الُمْخىَف، -وهو انلون الساكنة واتلنوين- وإبقاء صفته اليت يه الغنة.

قال صاحب »اتلحفة«:
ـــِر ـــد الفاض ـــاُء عن ـــُع اإلخف اـــن احلـــروف واجـــٌا للفاضـــِروالراب

ـــايف مخســـٍة اـــن بعـــِد َعـــرْشٍ رْمُزَهـــا نُتَه ـــْد َضمَّ ـــِت ق ـــذا ابلي ـــِم ه
ْ
يف لِك

 زِْد يف تُـــًى َضـــْع َظاملِـــاصْف ذا ثنا كْم جاَد شخٌص قْد َسَما
ً
ُدْم طيلبـــا
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باب أحاكم امليم الساكنة
﴿ٱۡلَۡمُد﴾  امليم الساكنة يه اليت سكونها ثابت يف الوصل والوقف، حنو: 

]الفاتة: 2[، وهلا قبل حروف اهلجاء ثالثة أحاكم.

احلكم األول: اإلخفاء: ويكون عند حرف واحد، وهو »ابلاء«، وتصحبه 
الغنة، فإذا وقع بعد امليم الساكنة حرف ابلاء أخفيت امليم مثل: ﴿َوَمن َيۡعَتِصم 

ِ﴾ ]آل عمران: 101[، و﴿يَۡوَم ُهم َبِٰرُزوَنۖ﴾ ]اغفر: 16[. بِٱللَّ
َفة. ويُسمَّ هذا انلوع من اإلخفاء إخفاًء شفوياً؛ خلروج حرفه من الشَّ

وذهب بعض أهل األداء إىل إظهار امليم الساكنة عند ابلاء إظهاراً تاماً، أي: من 
غري غنة، واإلخفاء هو املختار؛ لإلمجاع ىلع إخفائها عند القلب، فقد أمجعوا ىلع 
إخفاء امليم الساكنة املقلوبة عن انلون الساكنة واتلنوين كما تقدم يف باب اإلقالب. 
ثقل اإلظهار  الصفات  واتفقا يف بعض  املخرج  ملا اشرتاك يف  أنهما  ووجه اإلخفاء 

واإلداغم املحض، فُعِدل إىل اإلخفاء اذلي هو تبعيض احلرف وَسرْت ذاته يف اجلملة.

قال احلافظ ابن اجلزري يف »مقدمته«:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ْخِفـــَنْ.

َ
َوأ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ى َ
َ
ِميـــَم إِن تَْســـُكْن بُِغنَّـــٍة دل

ْ
َداال

َ ْ
ـــِر األ ْه

َ
ـــْن أ ـــارِ ِا  الُمْخَت

ـــاٍء َعَ بَ

وقال صاحب »اتلحفة«:
ــاءِ َـ
ْ
ــَد ابل ــاُء ِعنـ ُل اإِلْخَفـ وَّ

َ
ــاأل ـ
َ
ُتـــرَّاءِف

ْ
لِل ـــْفوِيَّ  الشَّ ِه  َوَســـمل

ا ِف  احلكم اثلاين: اإلداغم وجوباً بغنة يف ميم مثلها، مثل: ﴿َخلََق لَُكم مَّ
ۡرِض﴾ ]ابلقرة: 29[. ويسم هذا انلوع من اإلداغم إداغم مثلني صغرياً.

َ
ٱۡل
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قال صاحب »اتلحفة«:
َ
ت
َ
أ بِِمْثلَِهـــا  إِْداَغٌم   َصِغـــرياً يـــا َفـــَىَواثلَّـــاِن 

ً
َوَســـمل إِْداَغاـــا

ولـم تدغـم امليـم يف الفاء من أجـل الغنة الـيت يف امليم؛ ألنهـا لو أدغمت 
ذلهبـت غنتها، فـاكن إخالاًل وإجحافـاً بها، فأظهـرت ذللك، ولضعـف الفاء 

وقوة امليم.

احلكم اثلالث: اإلظهار وجوباً من غري غنة عند بقية احلروف. ويه ستة 
َمآءَ﴾ ]احلج: 65[. ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم﴾ ]الفاتة: 7[، ﴿َوُيۡمِسُك ٱلسَّ

َ
وعرشون حرفاً، مثل: ﴿أ

ويسم هذا انلوع من اإلظهار إظهاراً شفوياً.

واعلم أن إظهار امليم الساكنة يكون عند الفاء والواو آكد؛ خوفاً من أن 
يسبق اللسان إىل إخفائها عند هذين احلرفني، لقرب امليم من الفاء يف املخرج، 
ُهۡم ِف ُطۡغَيٰنِِهۡم َيۡعَمُهوَن﴾  ُ يَۡسَتۡهِزُئ بِِهۡم َوَيُمدُّ واتادها مع الواو فيه، مثل: ﴿ٱللَّ

]ابلقرة: 15[.

قال اجلمزوري يف »اتلحفة«:
َِتيَّـــْه

ْ
ابل يف  اإلظهـــاُر  َها َشـــْفويَّْهواثلالِـــُث  ْحـــُرٍف وَســـمل

َ
ِاـــْن أ

ــيِف َْتـ
َ
ــا أن ت ـ

َ
ــَذْر دَلى واٍو وف اْعـــرِِفواحـ

َ
ف ـــاِد 

ل
واِلحت لُِتْربَِهـــا 

صفة  ىلع  الكالم  عند  للحرف  الالزمة  الصفات  باب  يف  تقدم  تنبيه: 
رة حبركتني، وأن  »الغنة« أن انلون وامليم املشددتني تتصفان بالغنة الاكملة املقدَّ
الغنة فيهما يف حال تشديدهما يف أىلع مراتبها، ويسم لك منهما حرف غنة 
روا احلركة بقبض اإلصبع أو بسطه حبالة متوسطة، وال يَْضِبُط ذلك  مشدداً، وقَدَّ

إال املشافهُة من الشيوخ الضابطني.
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باب الااات السواكن
الالمات السواكن يف القرآن الكريم ىلع مخسة أقسام:

األول: لم اتلعريـف »لم أل«: ويه الم سـاكنة زائـدة عـن بِنْيـة اللكمـة 
مسـبوقة بهمزة وصـل -تثبت ابتداء وتسـقط درْجاً- وتدخل ىلع اسـم بعدها 
ۡمَس﴾ ]األنعام: 96[، ﴿َوٱۡلَقَمَر﴾  سـواء صح جتريدها عن هذا االسـم حنو: ﴿َوٱلشَّ
اِن﴾  َ ِي﴾ ]األعـراف: 58[، ﴿َوٱلَّ ]األنعـام: 96[، أم لـم يصـح جتريدهـا حنـو: ﴿َوٱلَّ

 أحـرف املد 
َّ

]النسـاء: 16[، وتقـع الم اتلعريـف قبـل حـروف اهلجـاء مجيعاً إال

اثلالثة، فال تقع الالم قبلها ملا فيه من اجلمع بني الساكنني.

والم اتلعريـف هـذه هلا حاتلـان: حالة جيب فيهـا اإلظهـار، وحالة جيب 
فيها اإلداغم.

فيجب إظهارها إذا وقع بعدها حرف من احلروف األربعة عرش املجموعة 
ك وَخْف َعِقيَمه(. يف قوهلم: )ابْغ َحجَّ

ويه: اهلمزة، وابلاء، والغني، واحلاء، واجليم، والاكف، والواو، واخلاء، والفاء، 
والعني، والقاف، وايلاء، وامليم، واهلاء.

﴾ ]األنعام: 133[،  نَسُٰن﴾ ]األنبياء: 37[، ﴿ٱۡلَارُِئ﴾ ]احلرش: 24[، ﴿ٱۡلَغِنُّ األاثلة: ﴿ٱۡلِ
 ،]116 ]املؤمنون:  ﴿ٱۡلَكِريِم﴾   ،]85 ]احلجر:  ﴿ٱۡلَِميَل﴾   ،]32 ]ابلقرة:  ﴿ٱۡلَِكيُم﴾ 
 ﴾ ُؤاْۗ ﴾ ]الشورى: 9[، ﴿ٱۡلَبرُِي﴾ ]األنعام: 18[، ﴿ٱۡلَفتَّاُح﴾ ]سبأ: 26[، ﴿ٱۡلُعلََمٰٓ ﴿ٱلَۡوِلُّ
]فاطر: 28[، ﴿ٱۡلَقيُّوُمۚ﴾ ]ابلقرة: 255[، ﴿ٱۡلَۡوَم﴾ ]ابلقرة: 249[، ﴿ٱلُۡمۡلُك﴾ ]ابلقرة: 247[، 

﴿ٱلُۡهَدٰىۗ﴾ ]ابلقرة: 120[.
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ويُسمَّ هذا انلوع من اإلظهار إظهاراً َقَمرياً، وتسم هذه الالم الماً قمرية؛ 
لظهورها عند انلطق بها يف لفظ »القمر«، ثم غلبت هذه التسمية ىلع لك اسم 

يماثله يف ظهورها فيه.

قال صاحب »اتلحفة«:
ْحـــُرِف

َ ْ
ْبـــَر األ

َ
 َحـــالِن ق

ْ
ل
َ
م أ
َ
َتْعـــرِِفلِـــا

ْ
ل
َ
ف إِْظَهاُرَهـــا  ُهَمـــا 

َ
ول
ُ
أ

َمـــُه
ْ
ْبـــَر ؐاْرَبـــٍع َاـــْع َعـــرْشةٍ ُخـــْذ ِعل

َ
ـــُهق ـــْف َعِتيَم ـــَك وََخ ـــِغ َحجَّ ـــِن ابْ ِا

وجيب إداغمها إذا وقع بعدها حرف من احلروف األربعة عرش ابلاقية من 
حروف اهلجاء.

وقد ذكرها صاحب »اتلحفة« بقوهل:
أْرَبـــِع يف  إْداَغُمَهـــا  انِيهمـــا 

َ
ـــِعث

َ
 َوَرْمَزَهـــا ف

ً
يْضـــا

َ
َوَعـــرْشةٍ أ

 َتُفْز ِضْف َذا نَِعْم
ً
ـــَرْمِطْا ُثمَّ ِصْر رمَْحا

َ
ّ
ْ
 لِل
ً
ـــا  ُزْر رَشِيف

ـــنٍّ ـــوَء َظ َدْع ُس

ٰلِِحنَي﴾  ّيَِبُٰت﴾ ]املائدة: 4[، ﴿ٱثلََّواِب﴾ ]آل عمران: 195[، ﴿ٱلصَّ األاثلة: ﴿ٱلطَّ
ٓاّلنَِي﴾  ﴿ٱلضَّ  ،]112 ]اتلوبة:  ئُِبوَن﴾  ٰٓ ﴿ٱلتَّ  ،]58 ]اذلاريات:  زَّاُق﴾  ﴿ٱلرَّ  ،]130 ]ابلقرة: 

اِع﴾ ]ابلقرة: 186[،  َكُر﴾ ]آل عمران: 36[، ﴿ٱنلَِّعيِم﴾ ]املائدة: 65[، ﴿ٱدلَّ ]الفاتة: 7[، ﴿ٱلَّ

 ،]105 ]األنبياء:  ُبورِ﴾  ﴿ٱلزَّ  ،]35 ]ابلقرة:  ٰلِِمنَي﴾  ﴿ٱلظَّ  ،]127 ]ابلقرة:  ِميُع﴾  ﴿ٱلسَّ
ِۡل﴾ ]ابلقرة: 164[. ُكوُر﴾ ]سبأ: 13[، ﴿ٱلَّ ﴿ٱلشَّ

الماً  الالم  وتسم  شمسياً،  إداغماً  احلروف  هذه  يف  الالم  إداغم  ويُسمَّ 
هذه  غلبت  ثم  ْمس«،  »الشَّ لفظ  يف  بها  انلطق  عند  ظهورها  لعدم  شمسية؛ 

التسمية ىلع لك ما يماثلها من أحرف أدغمت فيها الالم.
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اثلاين: لم الفعر: ويه الم ساكنة أصلية، سواء أكان الفعل ماضياً، مثل: 
، مثل: ﴿يَۡلَتِقۡطُه﴾ ]يوسف: 10[، أو أمراً، مثل: 

ً
لَۡهىُٰكُم﴾ ]اتلاكثر: 1[، أو مضاراع

َ
﴿أ

ۡلِق َعَصاَكۚ﴾ ]انلمل: 10[.
َ
﴿وَأ

بعدها؛  الالم  يف  تدغم  فإنها  املجزوم  املضارع  إال الم  اإلظهار  وحكمها 
 الم فعل األمر فإنها تدغم يف 

َّ
َُّهم﴾ ]الكهف: 90[، وإال ل َّۡم جَنَۡعل  ﴿ل للتماثل، حنو 

حرفني:

﴾ ]آل عمران: 41[، و﴿ُقل ّلِِعَباِدَي﴾ ]إبراهيم: 31[؛ للتماثل.. 1 ٓ الالم، مثل: ﴿ٱۡجَعل ّلِ

﴾ ]اإلرساء: 24[؛ للتقارب.. 2 الراء، مثل: ﴿َوُقل رَّّبِ

اثلالـث: لم احلـرف يف ﴿َهۡل﴾ و﴿بَل﴾: تدغم الم ﴿َهۡل﴾ إذا وقع بعدها 
الم، حنـو قـوهل تعـاىل: ﴿َهل لَُّكم﴾ ]الـروم: 28[، وهـذا اإلداغم مـن قبيل إداغم 

املثلني.

ولم يقع يف القرآن راء بعد الم ﴿َهۡل﴾.

وتدغم الم ﴿بَل﴾ إذا وقع بعدها الم، حنو قوهل تعاىل: ﴿بَل لَّ تُۡكِرُموَن﴾ 
]الفجر: 17[، وهو من قبيل إداغم املثلني.

ُ إَِلِۡهۚ﴾  وتدغم الم ﴿بَل﴾ -أيضاً- إذا وقع بعدها راء، حنو: ﴿بَل رََّفَعُه ٱللَّ
]النساء: 158[، وهو من قبيل إداغم املتقاربني.

ويستثىن حلفص عن اعصم من طريق الشاطبية إداغم الم ﴿بَل﴾ يف الراء 
من قوهل تعاىل: ﴿بَلۡۜ َراَن﴾ يف سورة املطففني ]14[؛ ألن حفصاً يسكت ىلع الم 

﴿بَل﴾ سكتة لطيفة وجوباً، والسكت يمنع اإلداغم.
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 ،]91 ]املائدة:  نَتُهوَن﴾  مُّ نُتم 
َ
أ ﴿َفَهۡل  ذلك حنو:  فيما عدا  احلرف  وتظهر الم 

ۡكَرُموَن﴾ ]األنبياء: 26[. وحنو ﴿بَۡل ِعَبادٞ مُّ

لِۡسنَُتُكُم﴾ ]انلحل: 116[ 
َ
﴾]األعراف: 71[، ﴿أ الرابع: لم السم: مثل: ﴿ُسۡلَطٰٖنۚ

﴿ِعۡلًماۚ﴾ ]األنعام: 80[، ﴿َسۡلَسبِيٗل﴾ ]اإلنسان: 18[، وحكمها اإلظهار مطلقاً.

الامس: لم األمر: ويه من أدوات جزم املضارع، وتول معناه إىل صيغة 
 ،]102 ]النساء:  َطآئَِفةٞ﴾  ﴿َفۡلَتُقۡم   ،]282 ]ابلقرة:  بَّۡيَنُكۡم﴾  ﴿َوۡلَۡكُتب  مثل:  األمر، 

﴿ُثمَّ ۡلَۡقُضواْ َتَفَثُهۡم﴾ ]احلج: 29[، وحكمها اإلظهار مطلقاً كالِم االسم.

قال الشيخ اجلمزوري يف »تفته«:
َتـــا
َ
ُاْطل فِْعـــٍر  لَم  ـــَىوَأْظِهـــَرنَّ  َ

ْ
ـــا َواتل ن

ْ
ل
ُ
ـــْم َوق ـــْر َنَع

ُ
ـــِو ق ْ
َ
يف حن

وقال الشيخ إبراهيم يلع شحاثة السمنودي يف »الآللئ«:
ـــَرا ْظِه

َ
ـــْرٍف أ ـــٍر وَح ـــن فِْع َم ِا

َّ
ـــا ْدِغمْنُهمـــا بِـــَراوال

َ
ـــْر وَبـــْر فأ

ُ
ل ق

ـــَرىوَاْعُهمـــا يف الـــاِم َهـــْر وأْظِهـــَرا ـــٌة تُ ـــِر مخس ـــٍم ولِمِِ األم يف اْس



	9 باب اتلفخيم والرتقيقاتلجويد امليسَّ

باب اتلفخيم والرتقيق
اتلفخيم: لغة: التسمني.

واصطالحاً: عبارة عن ِسَمٍن يدخل ىلع ذات احلرف، أي: صوته، فيمتلئ 
الفم بصداه.

الالم  املستعمل يف  بمعىن واحد، لكن  والتسمني، واتلغليظ  واتلفخيم، 
اتلغليظ، ويف الراء اتلفخيم.

والرتقيق: لغة: اتلنحيف.

الفم  يمتلئ  فال  احلرف  ذات  ىلع  يدخل  حنول  عن  عبارة  واصطالحاً: 
بصداه، فيصري يف املخرج حنيفاً، ويف الصفة ضعيفاً.

واحلروف اهلجائية بالنسبة إىل اتلفخيم والرتقيق ثالثة أقسام:

م قواًل واحداً بدون استثناء يشء منها. األول: ما يفخَّ

اثلاين: ما يرقَّق قواًل واحداً بدون استثناء يشء منها.

اثلالث: ما يرقق تارة، ويفخم أخرى؛ لسبب من األسباب.

األول: الّام ع احلروف املفخمة قولً واحداً:
املتقدمة،  السبعة  االستعالء  حروف  يه  واحداً  وجهاً  املفخمة  احلروف 

املجموعة يف قوهلم: »ُخصَّ َضْغٍط قِْظ«، بدون استثناء يشء منها.

إال أن اتلفخيم فيها ليس يف مرتبة واحدة، بل يتفاوت ذلك َحَسبما يتصف 
به احلرف من الصفات القوية والضعيفة، فلكما اكن احلرف متصفاً بالصفات 

القوية اكن اتلفخيم فيه أقوى من احلرف اذلي قلَّت فيه صفات القوة.
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وهلذا اكنت حروف اإلطباق األربعة املتقدمة، واليت يه: »الصاد، والضاد، 
كرثة  من  به  اتصفت  ملا  االستعالء؛  حروف  بايق  من  أقوى  والظاء«،  والطاء، 

الصفات القوية.
وإىل ذلك أشار احلافظ ابن اجلزري يف »مقدمته« بقوهل:

واْخُصَصا ْم  خل
َ
ف ءِ 
َ
الِْستِْعا  

َ
َعَصـــاوَحْرف

ْ
ـــُو قـــاَل َوال ْ

َ
ـــَوى حن

ْ
ق
َ
اِلطبـــاَق أ

مراتا اتلفخيم:
للتفخيم مخس مراتب، يه:

املرتبـة األوىل: يف املفتـوح اذلي بعـده ألـف، مثـل: ﴿َطاَب﴾ ]النسـاء: 3[، 
﴿َوَضاَق﴾ ]هود: 77[.

املرتبة اثلانية: ويه دون األوىل يف القوة، ويه: املفتوحة اليت ليس بعدها 
ألف، حنو: ﴿َطَبَع﴾ ]انلحل: 108[، و﴿َضََب﴾ ]انلحل: 76[.

﴿َوُطبَِع﴾  املرتبة اثلاثلة: ويه دون اثلانية يف القوة، ويه املضمومة حنو: 
]اتلوبة: 87[، و﴿ُصَِفۡت﴾ ]األعراف: 47[، و﴿ُقتَِل﴾ ]عبس: 17[.

ُهۡم﴾  ۡصَبَ
َ
املرتبة الرابعة: ويه الساكنة)1(، حنو ﴿َيۡطَبُع﴾ ]األعراف: 101[، و﴿أ

]ابلقرة: 175[.

فقال:  ساكناً،  االستعالء  حرف  فيها  جاء  اليت  ويه  الرابعة  املرتبة  ىلع   
ِّ

املتويل اإلمام  َعلَّق   )1(
إذا سبق املستعيَل الساكَن حرٌف مفتوٌح أعطي املستعيل تفخيَم املفتوح اذلي ليس بعده 
]املعارج: 38[، وإذا سبقه حرف مضموم أعطي تفخيم املضموم، حنو:  َيۡطَمُع﴾ 

َ
﴿أ ألف، حنو: 

قبله  ما  تفخيم  من  أدىن  تفخيماً  أعطي  وإذا سبقه حرف مكسور   ،]8 ]الصف:  ﴿ِلُۡطِفـُٔواْ﴾ 
مضموم، حنو: ﴿ُتِۡط﴾ ]الكهف: 68[ ويف هذا يقول صاحب »اتلحفة السمنودية«:

ـــا صَّ
َ
ف الســـّون  يف   

ل
واملتـــَول

َ
تَـــا ِمثـــُر افتـــوٍح ومضمـــوٍم 

َ
ف

ــا ــرْسٍ جعـ ـ
َ
ــَد ك  َبْعـ

ً
ونا
ُ
ــّ ــمَّ ُسـ ـــْم َرا كإِْخـــراٍج فـــاثـ =وَاـــْن ُيَفخل
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اٗرا﴾  ﴿ِضَ  ،]3 ]امللك:  ﴿ِطَباٗقا﴾  حنو:  املكسورة،  ويه  الامسة:  املرتبة 
]ابلقرة: 231[.

وهكذا يف بقية حروف االستعالء.

اثلاين: الّام ع احلروف املرقتة قولً واحداً:
احلروف املرققة قواًل واحداً يه حروف االستفال، ويه احلروف ابلاقية من 
ألف  باستثناء  ذكرها،  املتقدم  السبعة  االستعالء  حروف  بعد  اهلجاء  حروف 

املد، والراء، والالم من لفظ اجلاللة خاصة يف بعض األحوال كما سيأيت.

وحروف االستفال وإن اكن حكمها الرتقيق، إال أنه يكون يف بعضها آكد؛ 
ُعوُذ﴾ ]انلاس: 1[، واهلاء من 

َ
ئلال يسبق اللسان إىل تفخيمه، اكهلمزة يف حنو: ﴿أ

لفظ ﴿ٱۡهِدنَا﴾ ]الفاتة: 6[، وال ُيْعَرف حقيقة ذلك إال من أفواه الشيوخ الضابطني.

اثلالث: الّام ع احلروف املرقتة تارة واملفخمة أخرى:
وهذه األحرف ثالثة: األلف املدية، والالم من لفظ اجلاللة خاصة، والراء.

حكم األلف: أنها تابعة ملا قبلها تفخيماً وترقيقاً، فإذا اكن احلرف اذلي 
قبلها مفخماً فخمت، مثل: ﴿قَاَل﴾ ]ابلقرة: 30[، ﴿َطاَل﴾ ]األنبياء: 44[، وإذا اكن 

مرققاً رققت، حنو: ﴿نَّاِعَمةٞ﴾ ]الغاشية: 8[، ﴿َعِلَٖة﴾ ]احلاقة: 22[.

إذا اكن مسبوقاً بكس  َرا كإخراج فال«، معناه: أن الساكن املستعيل  =  قوهل: »ومن يفخم 
وجاء بعده راء مفخمة اكن تفخيمه تفخيماً قوياً، وليس يف املرتبة الرابعة؛ وذلك من أجل 

:
ِّ

تفخيم الراء بعده. قال اإلمام املتويل
أتـــت بتفخيـــم  إخـــراج  ــْتوخـــاُء  مـ خل

ُ
 ف
ْ
ــا إذ ــِر راٍء بعدهـ ــن أْجـ اـ

انظر: نهاية القول املفيد يف علم اتلجويد: )ص102(.  
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حكـم الـام: تفخـم الـالم مـن لفـظ اجلاللـة الواقـع بعـد فتـح، حنو: 
ِ﴾ ]ابلقرة: 214[. ﴾ ]آل عمران: 18[، أو ضم حنو: ﴿نَۡصَ ٱللَّ ُ ﴿َشِهَد ٱللَّ

 ،]1 ]الفاتة:   ﴾ِ ٱللَّ ﴿ِمۡسِب  حنو:  كس،  بعد  اجلاللة  لفظ  وقع  إذا  وترقق 
ِ﴾ ]ابلقرة: 8[. ﴿بِٱللَّ

قال احلافظ ابن اجلزري يف »مقدمته«:
َم ِاـــِن اْســـِم اهللِ

َّ
ـــِم الـــا خل

َ
ــُد اهللِوف َعْبـ

َ
ــمٍّ ك ــٍح اْو َضـ ــن َفْتـ َعـ

حكم الراء: للراء أحاكم يف حال الوصل ختتلف عنها يف حال الوقف عليها.
إذا كنت موصولة، فإنها ترقق يف حاتلني:. 1

﴿رَِجاٞل﴾  مثل:  أصلياً،  الكس  أكان  أن تكون مكسورة، سواء  األوىل:   
أم اعرضاً،   .]1 ]الفجر:  ﴿َوٱۡلَفۡجِر﴾   ،]60 ]اتلوبة:  ﴿َوٱۡلَغٰرِِمنَي﴾   ،]46 ]األعراف: 

نِذرِ ٱنلَّاَس﴾ ]إبراهيم: 44[، فالراء املكسورة ترقق مطلقاً بدون قيد 
َ
مثل: ﴿َوأ
أو رشط.

اثلانيـة: أن تكـون سـاكنة، والبـد يف ترقيق الـراء السـاكنة من رشوط   
أربعة، ويه:

1. أن يكون ما قبل الراء مكسوراً.  
2. أن يكون الكس أصلياً.  

3. أن يكون الكس متصاًل بالراء.  
 يقع بعد الراء حرف استعالء مفتوح يف لكمة واحدة.

َّ
ال

َ
4. أ  

حنو:  ترقيقها،  وجب  جمتمعة،  الرشوط  هذه  الساكنة  الراء  استوفت  فإذا   
َعٗة﴾ ]املائدة: 48[، ﴿ٱۡلِفۡرَدۡوِس﴾ ]الكهف: 107[. ﴿ِشۡ
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وتفخم الراء يف غري هاتني احلاتلني:  

فتفخم إذا لم تكن مكسورة بأن اكنت مفتوحة، حنو: ﴿َربََّنا﴾ ]ابلقرة: 127[،   
أو مضمومة، مثل: ﴿ُرُسٞل﴾ ]آل عمران: 183[.

بأن  املتقدمة،  الرتقيق  تستوف رشوط  ولم  إذا اكنت ساكنة  وتفخم كذلك   
﴿ٱۡلُقۡرءَاُن﴾  حنو:  ضم،  بعد  أو   ،]19 ]ابلقرة:  ﴿َوبَۡرٞق﴾  حنو:  فتح  بعد  سكنت 
 ﴾ ﴿ٱرِۡجِعٓ حنو:  ابتداًء،  اعرض  أنه  إال  كس  بعد  سكنت  أو   ،]185 ]ابلقرة: 

]الفجر: 28[، أي: يف حال االبتداء بهمزة الوصل فقد عرض الكس لالبتداء 
ِم ٱۡرتَابُوٓاْ﴾ 

َ
بهمزة الوصل، أو سكنت كذلك بعد كس اعرض وصاًل، حنو: ﴿أ

 ﴾ ِي ٱۡرتََضٰ ]انلور: 50[، أو سكنت بعد كس أصيل إال أنه غري متصل بالراء حنو: ﴿ٱلَّ

أو  الراء،  عن  منفصلة  أنها   
َّ

إال أصلية،  كونها  مع  اذلال  فكسة   ،]55 ]انلور: 

سكنت بعد كس أصيل متصل بالراء إال أن الراء وقع بعدها حرف استعالء 
مفتوح متصل بها يف لكمة واحدة، وقد وقع ذلك يف مخس لكمات يف القرآن 
الكريم، ويه: ﴿قِۡرَطاٖس﴾ يف ]األنعام: 7[، ﴿ِإَوۡرَصاٗدا﴾ يف ]اتلوبة: 107[، و﴿فِۡرقَٖة﴾ 
]اتلوبة: 122[، و﴿مِۡرَصاٗدا﴾ ]انلبأ: 21[، و﴿َلِٱلِۡمۡرَصاِد﴾ ]الفجر: 14[، فتفخم الراء 

الساكنة يف لك ذلك؛ لعدم استيفائها رشوط الرتقيق.

قال احلافظ ابن اجلزري يف »مقدمته«:  
ْت ـــرِسَ

ُ
ـــِق الـــرَّاَء إِذا َاـــا ك

ل
َنْتوَرق

َ
َسّ حيُث  الّرِس  بْعَد  ذاَك 

َ
ك

َإن لم تُكْن ان قبِر حرِف استعا
ـــا ْص
َ
ـــْت أ يَْس

َ
ـــرسةُ ل ـــِت الّ أو كنَ

وأمـا إذا اكن حـرف االسـتعالء الواقـع بعـد الـراء السـاكنة مكسـوراً،   
وذلـك يف لفـظ ﴿فِۡرٖق﴾ ]الشـعراء: 63[، فقـد اختلفـوا يف الـراء حينئـذ، 
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مها؛ نظـراً لوجـود حـرف االسـتعالء، ومنهم مـن رققها؛  فمنهـم مـن فخَّ
نظـراً لكـسه، فالكس قد أضعـف تفخيمهـا، والرتقيق مقـدم يف األداء. 
وإذا اكن حـرف االسـتعالء الواقع بعد الراء السـاكنة منفصـاًل عن الراء 
َك﴾ ]لقمـان: 18[،  بـأن وقـع يف لكمـة أخـرى، وذلـك يف: ﴿َوَل تَُصّعِۡر َخدَّ
الـراء  فـإن   ،]1 ]نـوح:  قَۡوَمَك﴾  نِذۡر 

َ
أ ۡن 

َ
]املعـارج: 5[، و﴿أ ا﴾  َصۡبٗ و﴿َفٱۡصِبۡ 

ترقق، وال يلتفت إىل حرف االستعالء؛ لعدم اتصاهل بالراء.
2 .:

ً
حكم الراء وقفا

وإذا وقف ىلع الراء فإنها ترقق يف ثالث حاالت:  
األوىل: أن يقع قبلها كس مبارش، حنو: ﴿بََصآئُِر﴾ ]األنعام: 104[.  

الراء حرف  بينه وبني  بأن فصل  قبلها كس غري مبارش  يقع  أن  اثلانية:   
ساكن مستفل، حنو: ﴿ِسۡحرٞ﴾ ]املائدة: 110[، ﴿ٱّلِۡكُر﴾ ]احلجر: 6[.

اثلاثلة: أن يقع قبلها ياء ساكنة، حنو: ﴿قَِديرٞ﴾ ]ابلقرة: 20[، ﴿ٱۡلرَۡيُۖ﴾ ]آل عمران: 26[.  
 ،]77 ]األنعام:  ﴿ٱۡلَقَمَر﴾  حنو:  اثلالث،  احلاالت  هذه  غري  يف  الراء  وتفخم   

﴿ٱنلُُّذُر﴾ ]األحقاف: 21[، ﴿َوٱۡلَفۡجِر﴾ ]الفجر: 1[.
هذا حكم الراء إذا وقف عليها بالسكون املجرد، وكذلك إذا وقف عليها   
 ﴾ باإلشمام فيما يدخله اإلشمام، فإذا وقفت ىلع قوهل تعاىل: ﴿بَِيِدَك ٱۡلرَۡيُ
]آل عمران: 26[ بالسكون املجرد، أو مع اإلشمام، رققت الراء؛ لوقوعها بعد 

ياء ساكنة.
الراء  أن  سبق  وقد  مضمومة،  ألنها  الراء؛  فخمت  بالروم  وقفت  إذا  أما   
عليها  الوقف  حال  يف  تفخم  فكذلك  الوصل،  حال  يف  تفخم  املضمومة 

بالروم؛ ألنه اكلوصل.
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:
ً
تنبيه: لكمات اختلف يف حكم رائها وقفا

﴾ غري املنون حيث وقع، أو راء ﴿ٱۡلِقۡطرِۖ﴾ ]سبأ: 12[،  إذا وقفت ىلع راء ﴿ّمِۡصَ
فيف الراء وجهان:

الرتقيق واتلفخيم، فمن رقَّق نظر إىل الكس ولم يعترب الساكن الفاصل 
م اعترب هذا الساكن، وعده حاجزاً حصيناً بني  بني الكس والراء، ومن فخَّ
ويف  اتلفخيم،   ،﴾ ﴿ّمِۡصَ يف  واملختار  استعالء،  حرف  لكونه  والراء؛  الكسة 
﴿ٱۡلِقۡطرِۖ﴾ الرتقيق؛ نظراً للوصل، وعماًل بأصل حركة لٍكّ منهما، وهذا ما اختاره 

 يف »مقدمة ورش«:
ِّ

احلافظ ابن اجلزري، ويف ذلك يقول العالمة املتويل
مـــا ـــاوِمـــْصَ فِيـــِه اْخَتـــاَر أن ُيَفخَّ م

َ
اْعل
َ
ـــه ف ـــِر َعْن ـــُه يف الِتْط َس

ْ
وَعّ

وقعتا،  حيث   ﴾ ۡسِ
َ
أ ۡن 

َ
و﴿أ  ﴾ ۡسِ

َ
﴿َفأ وكذا   ]4 ]الفجر:   ﴾ ﴿يَۡسِ لكمة  ويف 

﴿َونُُذرِ﴾ يف مواضعه الستة يف القمر ]16، 18، 21، 30، 37، 39[، وجهان وقفاً كذلك.

واملختار الرتقيق للفرق بني كسة اإلعراب وكسة ابلناء، أي: ألنه يدلُّ 
ىلع أصل حركة الراء، وفرٌق بني ما أصله الرتقيق وما َعَرض هل، كما أنه يدلُّ 

ىلع ايلاء املحذوفة.

وإىل هذا أشار السمنودي يف »اتلحفة السمنودية« بقوهل:
أْحـــَرى أْسِ  يَـــرْسِ  حنـــو   

ـــَصورِقُّ ـــُس ِم
ْ
ـــُذرِ عّ

ـــَع نُ ـــِر َا ِتْط
ْ
َكل
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باب اإلداغم وأقسااه
أدغمت  يقال:  اإلدخال،  هنا  منه  واملراد  معاٍن،  ة  عدَّ هل  اللغة  يف  اإلداغم 

اليشء يف اليشء، أي: أدخلته فيه.

واصطالحاً: انلطق باحلرفني؛ حرفاً اكثلاين مشدداً.

واإلداغم لغٌة من لغات العرب اليت نطقت بها، وفائدته: اخلفة واليس يف 
انلطق؛ إذ انلطق حبرف واحد أيس ىلع الالفظ من انلطق حبرفني.

وكيفيته: أن جتعل احلرف األول )وهو املدَغم( يف املتقاربني واملتجانسني 
 ﴾ من جنس احلرف اثلاين )وهو املدغم فيه(، فلو قرأت قوهل تعاىل: ﴿َوُقل رَّّبِ
تنطق  تليها، حبيث  اليت  الراء  تدغمها يف  ثم  راء  الالم  114[، ستقلب  ]طه: 

 ،]256 ]ابلقرة:   ﴾ َ تََّبنيَّ ﴿قَد  سبحانه:  قوهل  قرأت  ولو  مشددٍة،  واحدة  براء 
ستقلب ادلال تاء، ثم تدغمها يف اتلاء اليت تليها؛ حبيث تنطق بتاء واحدة 

دة أيضاً. مشدَّ

أما يف إداغم املتماثلني فكيفيته تتم بعمل واحد، وهو إداغم احلرف األول 
يف اثلاين، حنو قوهل تعاىل: ﴿ٱۡضِب ّبَِعَصاَك﴾ ]ابلقرة: 60[ ﴿َفَما َربَِحت تَِّجَٰرُتُهۡم﴾ 

]ابلقرة: 16[.

واإلداغم نواعن: أحدهما: الكبري. واثلاين: الصغري.

انلوع األول: اإلداغم الّبري:
وهو إداغم حرف متحرك يف آخر متحرك، حنو إداغم انلون يف انلون يف قوهل 

َ۬منَّا﴾ ]يوسف: 11[، باإلداغم مع اإلشمام.
ۡ
تعاىل: ﴿َل َتأ
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انلوع اثلاين: اإلداغم الصغري:
آئَِفةٞ﴾ ]آل عمران: 69[،  وهو إداغم حرف ساكن يف آخر متحرك، حنو: ﴿َودَّت طَّ

و﴿َفَل يُۡسِف ّفِ ٱۡلَقۡتِلۖ﴾ ]اإلرساء: 33[.

أقلُّ  فيه  فالعمل  متحرك،  يف  ساكن  حرف  إداغم  لكونه  صغرياً  وسيم 
بالنسبة إىل اإلداغم الكبري، اذلي يقع فيه اإلداغم بني متحركني. وسيم اإلداغم 

الكبري بذلك؛ ألن العمل فيه أكرث؛ إذ يتاج إىل تسكني ثم إداغم.

أسباب اإلداغم:
احلرفني  بني  واتلجانس  واتلقارب،  اتلماثل،  يه:  ثالثة،  أسباب  لإلداغم 

املتجاورين املراد إداغمهما.

وفيما ييل توضيح هلذه األسباب، وبيان ما يندرج تت لكٍّ منها.

إداغم املتماثلن:
املتماثـان: هما احلرفان املتحدان اسـماً ورسـماً، املتفقـان خمرجاً وصفة، 
ُم﴾ ]النسـاء: 78[،  سـواء اكنـا يف لكمـة، حنـو الاكفـني يف قـوهل تعـاىل: ﴿يُۡدرِككُّ
﴾ ]انلحـل: 76[، أو اكنـا يف لكمتـني، حنـو امليمني يف:  ههُّ واهلاَءيـن يف قـوهل: ﴿يُوَّجِ
َبٗدا﴾ ]اتلوبـة: 84[، واذلالـني يف: ﴿إِذ ذََّهَب﴾ ]األنبيـاء: 87[، 

َ
اَت أ َحٖد ّمِۡنُهم مَّ

َ
ٰٓ أ ﴿َعَ

وحكمه اإلداغم وجوباً.

فـإن اكن إداغم املثلـني بـني حـريف امليم وحـريف انلـون، حنو قـوهل تعاىل: 
﴾ ]الشـعراء: 4[، وجب مع اإلداغم 

ۡ
ََّشأ ﴿َكم ّمِن فَِئٖة﴾ ]ابلقـرة: 249[، وقـوهل: ﴿إِن ن

اإلتيان بالغنة، ويسّم إداغم مثلني صغرياً مع الغنة.
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 يكـون أوهلما حرف مـّد، اكلواوين 
َّ

ورشط إداغم احلرفـني املتماثلـني أال
واْ َوَصابُِرواْ﴾ ]آل عمـران: 200[، واكيلاءيـن يف حنـو:  يف حنـو قـوهل تعـاىل: ﴿ٱۡصِبُ
ِي يُوَۡسوُِس﴾ ]انلـاس: 5[، فهـذا حكمـه اإلظهـار؛ ئلـال يذهب املد بسـبب  ﴿ٱلَّ

اإلداغم، فيُظهر حمافظة ىلع املد.
أما إذا سكنت الواو األوىل وانفتح ما قبلها فإنها تدغم يف املتحركة بعدها، 

كقوهل تعاىل: ﴿ٱتََّقواْ وَّءَاَمُنواْ﴾ ]املائدة: 93[؛ ألن حرف اللني بمزنلة الصحيح.
وأما إن اكن أول املثلني هاء سكت -ولم يقع يف القرآن إال يف قوهل تعاىل: 

﴿َماِلَهۡۜ ۞ َهلََك﴾ يف ]احلاقة: 28، 29[- ففيه وجهان:
1 .. اإلداغم؛ إجراء لقاعدة أن أول املثلني ساكن، وليس حرَف مٍدّ
اإلظهار مع السكت، وهو املقدم أداء.. 2

مع  اإلظهار  وجه  ىلع  انلبوية  املدينة  مصحف  يف  املوضع  هذا  وضبط 
السكت؛ وذلك بوضع عالمة السكون ىلع اهلاء األوىل، مع جتريد اهلاء اثلانية 
هاء  ىلع  صغرية  سني  ووضعت  اإلظهار،  ىلع  لدلاللة  التشديد؛  عالمة  من 

﴾؛ لدلاللة ىلع السكت. ﴿َماِلَۡهۜ
﴾ بـ ﴿َهلََك﴾،  وهذان الوجهان -اإلظهار واإلداغم- جيريان حال وصل ﴿َماِلَۡهۜ

أما حالة الوقف فال خالف يف إثبات هاء السكت.
قال الشيخ اجلمزوري  يف »كزن املعاين«:

ٌن ـــكَّ ـــه ُمَس ـــِن في ُل الِمْثل ـــا أوَّ  بـــدَّ ِاـــْن إداغِاـــه ُاَتَمثلـــاوا
َ
ـــا
َ
ف

 َاـــدٍّ فأْظِهـــَرْن
َ
ـــرف
ْ
 َح
َّ
 إل
ل
ُمْسَجادلى الـــلك واْاُدْدهُ  يَْوم  يف  َوُهْم  وا 

ُ
كَتال

ــْه ٍت بماِلَـ
ْ
ــاَء َســـّ  هـ

َّ
 َوإل
ٍّ
ــلُك الِـ ضل

ُ
ف َوالْظَهاُر  ٌف 

ْ
ُخل لُهْم  ِفيِه 

َ
ف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٍت
ْ
.بَِســـّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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وقال الشيخ إبراهيم السمنودي يف »آللئ ابليان«:
َاـــّد ُدوَن  الصغـــري  اْثـــيَلِ  َل 

َسـّدأوَّ
َ
ُت َااِلْه أ

ْ
ْدِغـْم، ولِكـن َسـّ

َ
أ

إداغم املتتاربن:
أو  فقط،  خمرجاً  أو  وصفة،  خمرجاً  تقاربا  الذلان  احلرفان  هما  املتتاربان: 

صفة فقط.

فاتلقارب ثالثة أقسام:
﴾ ]املؤمنون: 93[، فبني الالم والراء . 1 تقارب يف املخرج والصفة، حنو: ﴿ُقل رَّّبِ

تقارب يف املخرج، وتقارب يف الصفة؛ التفاقهما يف أكرث الصفات.
تقارب يف املخرج فقط، حنو: ﴿قَۡد َسِمَع﴾ ]املجادلة: 1[، فبني ادلال والسني . 2

أكرث  يف  الختالفهما  الصفات؛  يف  بينهما  تقارب  وال  املخرج،  يف  تقارب 
الصفات.

واجليم . 3 فاذلال   ،]10 ]األحزاب:  َجآُءوُكم﴾  ﴿إِۡذ  حنو:  فقط،  الصفة  يف  تقارب 
متقاربان صفة؛ التفاقهما يف أغلب الصفات، وال تقارب بينهما يف املخرج.

فيه  تقارب  اذلي  األول  القسم  هو  األقسام  هذه  من  واذلي خيص حفصاً 
احلرفان خمرجاً وصفة، وحكمه اإلظهار، حنو: ﴿َوٱۡصِبۡ ِلُۡكِم َرّبَِك﴾ ]الطور: 48[، 
﴾، وما عدا القاف فإنها تدغم  ما عدا الالم فإنها تدغم يف الراء، حنو: ﴿ُقل رَّّبِ
م﴾ يف سورة املرسالت ]20[، غري أن  لَۡم َنُۡلقكُّ

َ
يف الاكف وذلك يف قوهل تعاىل: ﴿أ

أهل األداء اختلفوا يف اإلداغم يف هذا املوضع، فمنهم من أدغمه إداغماً اكماًل، 
فيصري انلطق، اكفاً مشددة، ومنهم من أدغمه إداغماً ناقصاً، وذلك بإبقاء صفة 

االستعالء، واإلداغم الاكمل هو األصح.
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إداغم املتجانسن:
املتجانسان: هما احلرفان الذلان اتفقا يف املخرج، واختلفا يف الصفة، اكدلال 
لَُموٓاْ﴾  ظَّ ﴿إِذ  حنو:  الظاء،  مع  واذلال   ،]20 ]النساء:  َردتُُّم﴾ 

َ
﴿أ حنو:  يف  اتلاء  مع 

ٰلَِك﴾ ]األعراف: 176[، وابلاء  ]النساء: 64[، واثلاء مع اذلال يف قوهل تعاىل: ﴿يَۡلَهۚث ذَّ

ِجيَبت 
ُ
َعَنا﴾ ]هود: 42[، واتلاء مع ادلال، حنو: ﴿أ مع امليم يف قوهل تعاىل: ﴿ٱۡرَكب مَّ

آئَِفةٞ﴾ ]آل عمران: 72[، وحكم  ۡعَوتُُكَما﴾ ]يونس: 89[، ومع الطاء حنو: ﴿َوقَالَت طَّ دَّ
هذا انلوع اإلداغم وجوباً حلفص يف املواضع السالفة اذلكر، واإلظهار فيما عدا ذلك.

حنو:  اإلطباق  صفة  بإبقاء  وذلك  ناقصاً،  إداغماً  اتلاء  يف  الطاء  وتدغم 
﴿بََسطَت﴾ ]املائدة: 28[.

وقد نظم ما سبق الشيخ سليمان اجلمزوري يف »تفته« بقوهل:
َحـــّقإِْن يف الصفـــاِت واملخـــارِج اتََّفـــْق

َ
ِن فيهمـــا أ

َ
حرفـــاِن فالِمْثـــا

تتاَرَبـــا  
ً
خَمْرَجـــا يُكونَـــا  َبـــاوإِن  يُلتَّ َفـــا 

َ
اْخَتل الصفـــاِت  ويف 

، أو يُكونَـــا اتََّفَتـــا ــاُاْتَتارَِبـــْنِ َتـ ــاِت ُحتل ــرٍج ُدون الصفـ يف خمـ

َنْباملتجانســـِن، ُثـــمَّ إْن َســـَكْن َســـمل ِغـــرَي  فالصَّ ُكٍّ  ُل  وَّ
َ
أ

بالُمُثـــْرأو ُحـــرلك احلرفـــاِن يف ُكٍّ َفُتـــْر هَمْنـــُه 
ْ
واف كبـــرٌي  ُكٌّ 

موانع اإلداغم:
يمتنع اإلداغم يف حاتلني:

ۡقَبُلواْ﴾ ]يوسف: 71[ أو . 1
َ
، اكلواو حنو: ﴿قَالُواْ َوأ إذا اكن احلرف املدَغم حرَف مدٍّ

اكيلاء، حنو: ﴿ِف يَۡوٖم﴾ ]إبراهيم: 18[؛ وذلك ئلال يزول املد باإلداغم كما سبق 
يف رشوط إداغم املتماثلني.
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﴿َشَقۡقَنا﴾ ]عبـس: 26[، . 2 إذا تـرك احلـرف األول وسـكن اثلـاين، حنـو: 
و﴿ُيۡمِدۡدُكۡم﴾ ]آل عمران: 125[، ويسـمَّ متماثلني مطلقاً، وكذا ﴿يَۡلَتِقۡطُه﴾ 
َفَتۡطَمُعوَن﴾ ]ابلقرة: 75[ ويسـم 

َ
]يوسـف: 10[ ويسـم متقاربـني مطلقـاً، و﴿أ

متجانسـني مطلقـاً؛ ألنـه ليس من نـوع الكبـري وال الصغـري يف األنواع 
اثلالثة، وال يرتتب عليه حكم عميل.

ويلتحق بموانع اإلداغم إذا اتلىق احلرفان يف اللفظ ال يف رسم املصحف، 
َنا۠ نَِذيرٞ﴾ ]العنكبوت: 50[، وهذا عند من مذهبه اإلداغم الكبري من القراء؛ 

َ
حنو: ﴿أ

ألن رشط اإلداغم الكبري أن يلتيق املدغم باملدغم فيه خطاً.

بابيهما،  الساكنتني يف  وقد سبق احلديث عن حكم إداغم انلون وامليم 
كما تقدم الكالم ىلع حكم إداغم الم اتلعريف، والم الفعل، والم احلرف يف 

باب الالمات السواكن.

اإلداغم الاكمر وانلاقص:
ينقسم اإلداغم من حيث الكمال وانلقصان إىل اكمل وناقص، وفيما ييل 

توضيح لكال القسمني:

اإلداغم الاكمر:

هـو مـا ذهب معـه لفـظ املدغـم ذاتـاً وصفـة بإداغمـه يف تايلـه؛ حبيث 
داً تشـديداً اكماًل، ال يبـىق للحـرف املدغم أثر  يصـريان حرفـاً واحـداً مشـدَّ
آئَِفةٞ﴾  َردتُّۡم﴾ ]ابلقـرة: 233[، و﴿َفـَٔاَمَنت طَّ

َ
ظاهـر يف انلطـق، حنو قـوهل تعـاىل: ﴿أ
ٰكُِعوَن﴾ ]اتلوبة: 112[. ]الصف: 14[، و﴿ٱلرَّ
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املدغم،  للحرف  أثر  ولعدم وجود  فيه،  التشديد  وسيم اكماًل الستكمال 
ويسّم كذلك إداغماً حمضاً، وتاماً، وخالصاً.

اإلداغم انلاقص:

هو ما ذهب معه لفظ املدغم ذاتاً ال صفة بإداغمه يف تايله، حبيث يصريان 
حرفاً واحداً مشدداً تشديداً ناقصاً؛ من أجل بقاء صفة املدغم، حنو قوهل تعاىل: 
م﴾ ]املرسالت: 20[. لَۡم َنُۡلقكُّ

َ
َحطُت﴾ ]انلمل: 22[، و﴿بََسطَت﴾ ]املائدة: 28[، و﴿أ

َ
﴿أ

وسيم ناقصاً ألنه غري مستكمل التشديد؛ بلقاء صفة احلرف املدغم، ويه 
أحد  ىلع  م﴾  ﴿َنُۡلقكُّ يف  واالستعالء  و﴿بََسطَت﴾،  َحطُت﴾ 

َ
﴿أ يف  اإلطباق 

الوجهني يف األخري. قال الشيخ السمنودي يف »آللئ ابليان«:
ـــِم ـــق وصـــُف املدَغ ـــِمذا ناقـــص إن َيْب

َ
فلُيْعل ذا  يُمـــح  إن  واكمـــٌر 

م﴾ هـو املختـار عنـد مجهـور القـراء، قال  واإلداغم الاكمـل يف ﴿َنُۡلقكُّ
ابن اجلزري  يف »املقدمة«:

ـــْع ـــُت َا َحْط
َ
ـــن أ ـــاَق ِا ـــنل اإِلطب ْعوب

َ
َوق ْم  تكُّ

ُ
بَنْخل ُف 

ْ
ُل
ْ
وال بََسْطَت 

وقال الشيخ السمنودي يف »آللئ ابليان« أيضاً:
ـــْم ِغ ـــه ادُّ ـــم بكاف  خنلتكُّ

ُ
ـــاف ـــٍو واألصـــح أن يَتــِـموق

ْ
اـــع َوْصـــِف ُعل

َ۬منَّا﴾ بيوسف ]11[ يف نوع اإلداغم الكبري، ويه 
ۡ
تنبيه: سبق ذكر لكمة ﴿َتأ

فعل مضارع مرفوع، أصله بنونني أوالهما مضمومة، واثلانية مفتوحة، ويه 
مرسومة يف املصاحف بنون واحدة.

وفيها جلمهور القراء وجهان:
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األول: إداغم انلون األوىل يف اثلانية مع اإلشمام: وهو ضم الشفتني كمن 
يريد انلطق بالضمة إشارة إىل أن احلركة املحذوفة ضمة، وهو مقارن لسكون 

احلرف املدغم.

به:  أو االختالس، ويلزم منه فّك إداغم انلونني، واملراد  اثلاين: اإلخفاء، 
انلطق بثليث احلركة املضمومة -ويه انلون األوىل- فابلايق من الضمة أكرث من 

اذلاهب، وهذا الوجه هو املقدم يف األداء.

وهذان الوجهان ال ُيكمان إال باملشافهة واتلليقِّ عن األشياخ األثبات.

وقد ضبطت اللكمة يف املصحف ضبطاً صاحلاً لكال الوجهني املذكورين.
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باب املد والتص

تعريف املد والتص:
املد لغة: الزيادة واملط.

واصطالحاً: إطالة الصوت حبرف املد أو اللني عند وجود همز، أو سكون 
بمقدار معلوم.

والقرص لغة: احلَبْس.
واصطالحـاً: إثبـات حـرف املـد من غـري زيادة عليـه، وهو ما يعـربَّ عنه 

باملد الطبييع.

: حروف املدل
للمد ثالثة أحرف، يه:

مثل . 1 مفتوحاً،  إال  قبلها  ما  يكون  وال  ساكنة،  إال  تكون  وال  األلف، 
﴿قَاَل﴾ ]ابلقرة: 30[.

الواو الساكنة املضموم ما قبلها، حنو: ﴿َيُقوُل﴾ ]ابلقرة: 8[.. 2
ايلاء الساكنة املكسور ما قبلها، حنو: ﴿قِيَل﴾ ]ابلقرة: 11[.. 3

وجتمع هذه األحرف يف لكمة »نُوِحيَها«، وتسمَّ حروَف مدٍّ ولني.

أمـا إذا اكنـت الـواو وايلاء سـاكنتني مفتوحاً مـا قبلهما، حنـو: ﴿َخۡوٌف﴾ 
]ابلقرة: 38[ و﴿ٱۡلَۡيَت﴾ ]ابلقرة: 125[، فيسميان حريف لني.

وقد أشار الشيخ اجلمزوري يف »اتلحفة« إىل حروف املد واللني، ورشوط 
لكٍّ بقوهل:
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ِعيَهــــا
َ
ف ثاثــــــٌة  ــــــُه 

ُ
ــاحروف ــِظ َواٍي َوْهَ يف نُوِحيَهـ ْفـ

َ
ــْن ل ِاـ

ْبَر الـواو َضْم
َ
ْبـَر الـا وق

َ
ـــٍف يُلـــَزَْموالّـرُس ق

ْ
ل
َ
ــَر أ ْبـ

َ
ــٌح ق ٌط وَفْتـ رَشْ

َنا
ل
علَِنـــاواللـــُن انهـــا الـــا وواٌو ُســـّ

ُ
أ ُكٍّ  ْبـــَر 

َ
ق انِفَتـــاٌح  إن 

أقسام املد:
ينقسم املد إىل قسمني: مد أصيل، ومد فريع.

التسم األول: املد األصيل:
وهو اذلي ال تقوم ذات حرف املد إال به، وال يتوقف مده ىلع سبب من 

همز أو سكون.
عن   

ً
فراع ليس  وألنه  واحدة،  حالة  ىلع  وثبوته  ألصاتله  أصلياً؛  ويسمَّ 

غريه، ويسمَّ طبيعياً؛ ألن صاحب الطبيعة السليمة ال يزيد بفطرته يف مده، 
وال ينقصه عن قَْدره.

ومقدار مده حركتان وصاًل ووقفاً، وتقدر احلركة بمقدار قبض اإلصبع أو 
ِي﴾ ]ابلقرة: 17[. بسطه، حنو: ﴿قَالُوٓاْ﴾ ]ابلقرة: 11[، و﴿ءَاَمُنواْ﴾ ]ابلقرة: 9[، و﴿ٱلَّ

وقد أشار الشيخ اجلمزوري إىل هذا القسم بقوهل يف »اتلحفة«:
ل وفـــريعٌّ  أصـــيلٌّ  وُهـــوواملـــدُّ   

ً
طبيعيلـــا أولً  وســـمل 

ســـَبْا ع  ل  توقـــٌف  ل  ـــْااـــا 
َ
تل
ُ
 ت
ُ
ول بُِدونِـــه احلـــروف

يُّ حـرٍف غـرُي همٍز أو سـّوْن
َ
ـــوْنبَـْر أ ـــيُّ يُك ـــدٍّ فالطبي ـــَد ا ـــا بْع ج

التسم اثلاين: املد الفريع:
وهـو إطالـة الصـوت حبـرف مـن حـروف املـد؛ بسـبب وقـوع همـز أو 

سكون بعده.
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وسيم فرعياً؛ تلفرعه عن املد األصيل، وتلوقفه ىلع سبب.

اهلمز،  هما:  األصيل،  املد  مقدار  عن  زيادته  يف  سببان  الفريع  وللمد 
والسكون.

أنواع املد الفريع:

فيها  املد  زيادة  منها تكون  أقسام، ثالثة  الفريع إىل مخسة  املد  ينقسم 
بسبب اهلمز، ويه: املد املتصل، واملد املنفصل، ومد ابلدل.

واثنان تكون زيادة املد فيهما بسبب السكون، وهما: املد الالزم، واملد 
العارض للسكون.

وفيما ييل توضيح للك نوع من األنواع اخلمسة.

املد املتصر:

ْوَلٰٓئَِك﴾ 
ُ
وهو أن يقع اهلمز بعد حرف املد واللني يف لكمة واحدة، حنو: ﴿أ

﴾ ]الروم: 10[. ىٰٓ
َ
ٓوأ ]ابلقرة: 5[، و﴿َهنِيٓـٔٗا﴾ ]النساء: 4[، و﴿ٱلسُّ

ومقدار مده أربع حراكت أو مخس وجوباً، وال جيوز قرصه حبال من األحوال.

قال ابن اجلزري يف »املقدمة«:
ــزةِ ــَر همـ ــاء قبـ ــٌا إن جـ َمـــِةوواجـ

ْ
بِكل مُجِعـــا  إن  اتصـــاً 

املتصل( فلم أجده يف قراءة صحيحة وال  تتبعته )أي: قرص  وقال: »وقد 
ه«)1(. شاذة، بل رأيت انلصَّ بمدِّ

النرش: )315/1(.  )1(



77 باب املد والتصاتلجويد امليسَّ

املد املنفصر:
وهو أن يقع اهلمز بعد حرف املد واللني يف لكمة منفصلة عنه؛ وذلك بأن 
يكون حرف املد واللني يف آخر لكمة، واهلمزة أول اللكمة اثلانية، سواء اكن 
]اتلحريم: 6[  نُفَسُكۡم﴾ 

َ
أ و﴿ُقوٓاْ   ]4 ]ابلقرة:  نِزَل﴾ 

ُ
أ ﴿بَِمآ  االنفصال حقيقياً، حنو: 

ِۚ﴾ ]اغفر: 44[. ۡمِرٓي إَِل ٱللَّ
َ
و﴿أ

أم اكن االنفصال حكمياً -وهو ما اكن حرف املد واللني فيه حمذوفاً يف الرسم 
]آل عمران: 66[،  نُتۡم﴾ 

َ
أ ﴿َهٰٓ و   ،]21 ]ابلقرة:  ٱنلَّاُس﴾  يَُّها 

َ
أ ﴿َيٰٓ اللفظ-، حنو:  يف  ثابتاً 

َحٗدا﴾ ]الكهف: 26[.
َ
ۦٓ أ َحٌد﴾ ]ابلدل: 7[، و﴿ِف ُحۡكِمِه

َ
َّۡم يََرُهۥٓ أ و﴿ل

ومقدار مده أربع حراكت أو مخس حراكت جوازاً.

قال الشيخ اجلمزوري يف »تفته«:
ــْر ِصـ

ُ
ــْصٌ إن ف ـ

َ
ــدٌّ وق ــٌز َاـ نَفِصـــْروَجائـ

ْ
امل وهـــذا  َمـــٍة 

ْ
بِِكل ُكٌّ 

اد ابلدل:
وهـو أن يتقدم اهلمز ىلع حرف املـد، حنو ﴿ءَاَدَم﴾ ]ابلقـرة: 31[، و﴿إِيَمٰٗنا﴾ 

وتُواْ﴾ ]ابلقرة: 101[.
ُ
]آل عمران: 173[، و﴿أ

دم«، 
ْ
أ
َ
»أ اللكمات  إذ أصل هذه  اهلمز؛  املد من  بداًل إلبدال حرف  وسم 

ْؤتوا«، بهمزتني األوىل متحركة، واثلانية ساكنة، فأبدلت الساكنة 
ُ
»إِئْماناً«، »أ

حرف مدٍّ من جنس حركة ما قبلها، ومقدار مده حركتان وقفاً ووصاًل، برشط 
 ،]4 ]املمتحنة:  ﴿بَُرَٰٓءُؤاْ﴾  تعاىل:  قوهل  حنو  أصيل،  سكون  أو  همز  بعده  يقع   

َّ
أال

ۡيِدَيُهۡم﴾ ]هود: 70[، و﴿ءَآّمِنَي﴾ ]املائدة: 2[، فإن وقع بعده همز أو سكون 
َ
و﴿رَءَآ أ

أصيل اكألمثلة املذكورة، تعنيَّ فيه املدُّ عماًل بأقوى سبيب املد.
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قال الشيخ اجلمزوري يف »تفته«:
َوَذا املـــدل  ع  اهلمـــُز  َم  ـــدل

ُ
ق ْو 
َ
 ُخـــَذاأ

ً
 كآَاُنـــوا َوإِيمانـــا

ْ
بَـــَدل

املد الازم:
وهـو أن يقـع سـكون أصيل وصـاًل ووقفاً بعد حـرف املد واللـني، أو بعد 
 ،]7 ]الفاتـة:  ٓاّلنَِي﴾  ٱلضَّ ﴿َوَل  حنـو:  حـرف،  يف  أو  لكمـة،  يف  اللـني  حـرف 
و﴿ءَٓاۡلَٰٔـَن﴾ ]يونـس: 91[، و﴿ٓقۚ﴾ ]ق: 1[، و)عـني( من هجـاء ﴿ٓكهيٓعٓص﴾ فاتة 

مريم، ومن هجاء ﴿حٓم ۞ ٓعٓسٓق﴾ فاتة الشورى، ىلع أحد الوجهني.
وُسيمِّ الزماً للزوم سببه يف حاليت الوصل والوقف، أو للزوم مده عند لك 

القراء مّداً متساوياً.
ومقدار مده ستُّ حراكت.

قال احلافظ ابن اجلزري يف »املقدمة«:
ـــْد ـــرِف َا ـــد ح ـــاء بع ـــازٌم إن ج ـــْدف ـــول يُم ـــن وبالطُّ ـــاكُن حال س

أقسام املد الازم:

ينقسم املد الالزم إىل قسمني إمجايلني:
أولً: املد الازم اللكيم.

: املد الازم احَلْريف.
ً
ثانيا

إيلها  أشار  أربعة،  أقسامه  فجملة  ومثقل،  خمفف  إىل  ينقسم  منهما  ولك 
الشيخ اجلمزوري يف »اتلحفة« بقوهل:
أربعـــْه دليهـــم  لزٍم  َســـاُم 

ْ
ـــيمٌّ وَحـــْريفٌّ اَعـــْهأق

ْ
وتلـــك لِك

ـــــُر ــــٌف ُاَثتَّ ــــــُركاهمــــــا خمفَّ ُتَفصَّ أربعــــــٌة  فهـــــذه 
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التسم األول: املد الازم اللكيم املخفَّف:

وضابطه أن يقع بعد حرف املد واللني سكون أصيل خمفف يف لكمة، وذلك يف قوهل 
تعاىل: ﴿ءَٓاۡلَٰٔـَن﴾ يف موضيع سورة يونس ]51، 91[، ىلع وجه إبدال همزة الوصل ألفاً.

ر: التسم اثلاين: املد الازم اللكيم املثتَّ

وضابطه أن يقع بعد حرف املد واللني سكون أصيل مثقل يف لكمة، حنو 
﴾ ]األنعام: 80[. ِ َوقَۡد َهَدىِٰنۚ ٓوّنِ ِف ٱللَّ جُّ ُتَحٰٓ

َ
ۥۚ قَاَل أ ُهۥ قَۡوُمُه قوهل تعاىل: ﴿وََحآجَّ

التسم اثلالث: املد الازم احلريف املخفَّف:

وضابطه أن يقع بعد حرف املد واللني أو بعد حرف اللني وحده سكون 
ثانيها  أحرف  ثالثة  ىلع  هجاؤه  يكون  أن  احلرف  هذا  يف  ويشرتط  خمفف، 
﴾ ]ص: 1[، و﴿ٓقۚ﴾ ]ق: 1[.  حرف مد ولني، وثاثلها ساكن سكوناً أصلياً، حنو: ﴿ٓصۚ
ومثال السكون الواقع بعد حرف لني وحده، هو »عني« من فاتة سوريت مريم 

والشورى، ىلع وجه اإلشباع يف مد »العني«.

ر: التسم الرابع: املد الازم احلريف املثتَّ

وضابطه أن يقع بعد حرف املد واللني سكون أصيل مشدد يف حرف، ويشرتط 
يف هذا احلرف ما تقدم يف احلريف املخفف، مثاهل الالم من: ﴿الٓٓم﴾ ]ابلقرة: 1[.

وقد أشار الشيخ اجلمزوري إىل ضابط لك قسم من هذه األقسام بقوهل يف »اتلحفة«:
وٌن اْجَتَمـــْع

ُ
َمـــٍة ُســـّ

ْ
ـــْعفـــإِْن بِكل

َ
ـــيمٌّ وق

ْ
ـــو لِك ـــدٍّ َفْه ـــْرِف َا ـــْع َح َا

وُِجـــَدا احلـــروِف  ـــايثل 
ُ
ث يف  ْو 

َ
بَـــَداأ َحـــْريفٌّ 

َ
ف وْســـُطُه  واملـــدُّ 

دِغَمـــا
ُ
أ إن  ـــٌر  ُاَثتَّ يُْدَغمـــاكاهمـــا  لـــم  إِذا  كٌّ  ـــٌف  خُمَفَّ
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املد العارض للسّون:
بعد  أو  واللني،  املد  حروف  أحد  بعد  الوقف  بسبب  ينشأ  اذلي  املد  هو 
حريف اللني، حنو: ﴿ٱلِۡمَهاُد﴾ ]ابلقرة: 206[، و﴿ٱلُۡمتَِّقنَي﴾ ]ابلقرة: 180[، و﴿َتۡعلَُموَن﴾ 

]ابلقرة: 22[، و﴿َخۡوٌف﴾ ]ابلقرة: 38[، و﴿ٱۡلَۡيَت﴾ ]ابلقرة: 125[.

وسيم اعرضاً للسكون؛ ألن السكون عرض هل من أجل الوقف. ومقدار 
مده حركتان، وأربع، وست.

قال احلافظ ابن اجلزري يف »مقدمته«:
َ
ُاْنَفِصـــا  

َ
ت
َ
أ إَذا  َوَجائِـــٌز 

 ُمْســـَجا
ً
فـــا
ْ
وُن وق

ُ
ـــّ ْو َعـــَرَض السُّ

َ
أ

وم، وباإلشمام فيما  ويوقف ىلع هذا انلوع من املد بالسكون املحض، وبالرَّ
جيوزان فيه.

كيفية  باب  يف  الوقوف  من  األنواع  هذه  توضيح  اهلل-  شاء  -إن  وسيأيت 
الوقف ىلع أواخر الكالم.

املد يف فواتح السور:
افتتحت تسع وعرشون سورة من سور القرآن الكريم بأربعة عرش حرفاً من 

حروف اهلجاء، وتنقسم هذه احلروف من حيث املدُّ وعدمه إىل ثالثة أقسام:

التسم األول: اا ليس فيه اد: وهو حرف األلف، حنو )ألف( من فاتة 
؛ ألنه ليس يف هجاِء نطقه حرف مد. سورة ابلقرة: ﴿الٓٓم﴾، ولم يمدَّ

قال الشاطيب  يف »الشاطبية«:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لِْف ان حرِف َاـٍدّ فُيْمطا.

َ
واـا يف أ



81 باب املد والتصاتلجويد امليسَّ

: وهو مخسة أحرف جمموعة يف قول: )يحٌّ 
ً
التسم اثلاين: اا يمد اّداً طبيعيا

َطُهر(، وتمدُّ مداً طبيعياً؛ ألن هجاءها ليس فيه همز وال سكون، فيُنَْطق بها 
هكذا: حا، يا، طا، ها، را.

: وهو ثمانية أحرف جمموعة يف قول الشيخ 
ً
التسم اثلالث: اا يمد اّداً لزاا

اجلمزوري: )كم عسل نقص(، وهذه احلروف تمد ست حراكت، إال حرف 
العني يف فاتة سوريت مريم والشورى، فيجوز فيه اإلشباع، واتلوسط، واإلشباع 

هو املقدم يف األداء.

قال الشاطيب  يف »الشاطبية«:
ً
ـــاوُاـــدَّ ل عنـــد الفواتـــِح مشـــبِعا ضل

ُ
ـــوُل ف ويف عـــٍن الوجهـــاِن والطُّ

وقد مجع الشيخ اجلمزوري هذه األقسام بقوهل يف »اتلحفة«:
ـــَوْر السُّ َل  وَّ

َ
أ َـــْريفُّ 

ْ
احل زُِم 

َّ
َـــَصْوالـــا

ْ
احن ثمـــاٍن  ويف  وُجـــوُدهُ 

 )َكْم َعَسـْر َنَتْص(
ُ
َخـــّصَيَْمُعَها ُحُروف

َ
ـــوُل أ وعـــُن ذُو وَْجَهـــْنِ والطُّ

لِْف
َ
 أ
َ
يِث ل
َ
لِـــْفواـا ِسـَوى احَلـْرِف اثلُّـا

ُ
أ  
ً
َطبِيِعّيـــا َاـــّداً  هُ  َفَمـــدُّ

ـــَوْر  يف فواتِـــِح السُّ
ً
ـــَصْوَذاَك أيضـــا َ

ْ
ـــِد احن

َ
ـــٍر( ق ـــِظ )َحٍّ َطاِه ْف

َ
يِف ل

ْرَبـــْع َعـــرَشْ
َ ْ
َطْعَك َذا اْشَتَهْر(وَيَْمـــُع الَفَواتِـــَح األ

َ
ُه ُسـَحرْياً َاْن ق

ْ
)ِصل

مراتا املدود:

تأيت أنواع املد الفريع ىلع مراتب مخس من حيث القوة والضعف، ويه:

1. املد الالزم

2. املد املتصل
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3. املد العارض

4. املد املنفصل

	. مّد ابلدل

وقد مجعها الشيخ السمنودي يف »آللئ ابليان« بقوهل:
ـــَوى املـــُدوِد لزٌِم َفَمـــا اتََّصـــْر

ْ
ق
َ
ْأ

ــَدل ــاٍل َفَبـ ــُذو انِْفَصـ ـ
َ
ــاِرٌض ف َفَعـ

سببان  اجتمع  إذا  املدود  من  واألضعف  األقوى  اجتماع  بقاعدة  وُيْعمل 
للمد يف لكمة واحدة، حبيث يتنازع حرَف املد سبٌب قبله وسبٌَب بعده، واكن 
مثال  باألقوى.  ويعمل  املد األضعف،  فيلىغ  اآلخر،  ين أضعف من  الَمدَّ أحد 
ابلدل،  األول  مدان،  فيه  اجتمع  فقد   ،]2 ]املائدة:  ﴿ءَآّمِنَي﴾  تعاىل:  قوهل  ذلك 
واثلاين املد الالزم، وهو أقوى من ابلدل، فيعمل باملد الالزم، فتمد اللكمة ست 

حراكت، ويلىغ مد ابلدل.

قال الشيخ السمنودي يف »آللئ ابليان«:
وُِجـــَدا َاـــا  إِذا  َاـــٍدّ  ـــمََبْنِ انَفـــَرَداوَســـمََبا 

ـــَوى السَّ
ْ
ق
َ
ـــإِنَّ أ

َ
ف

تعاىل:  املد والقرص، وذلك يف قوهل  الالزم جاز  املد  تغريَّ سبب  إذا  تنبيه: 
﴾ أول سورة آل عمران ]1، 2[ يف حال وصل ﴿الٓٓم﴾ بلفظ اجلاللة،  ُ ﴿الٓٓم ۞ ٱللَّ
رك بالفتح؛ الجتماعها ساكنة مع الم اجلاللة، ومن 

ُ
فإن امليم من لفظ ﴿الٓٓم﴾ ت

بها وصاًل، فمن أشبع نظر إىل األصل، وهو  الوصل ال ينطق  املعلوم أن همزة 
سكون امليم ولم يعتدَّ باحلركة؛ ألنها عرضت للتخلص من اتلقاء الساكنني، 
هنا  الساكنني  اتلقاء  اتلخلص من  العارضة. واكن  احلركة  إىل  نظر  ومن قرص 
بالفتح دون الكس؛ تلفخيم لفظ اجلاللة، وألن الفتح أخفُّ احلراكت، ولكراهة 
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توايل ثالثة متجانسات، ويه: كسة امليم األوىل، وايلاء اليت يه أخت الكسة، 
وكسة امليم األخرية)1(.

أما إذا وقف القارئ ىلع ﴿الٓٓم﴾، فال بدَّ من اإلشباع كما تقدم.

قال الشيخ اجلمزوري يف »كزن املعاين«:
ً
ــِح ُمْشـــبِعا َفَواتِـ

ْ
ُ ِعْنـــَد ال

َ
وُاـــدَّ ل

َ
ل ـــُصْ َوَطـــول

ْ
اق
َ
 اتلَّْحِريـــُك ف

َ
َوإِْن َطـــرَأ

َ
ت
َ
ــْد أ ـ
َ
ــراَن ق  وَذا يف آِل عمـ

ّ
ــلُكٍ .لِـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر: لطائف اإلشارات للقسطالين: )1706-1705/4(.  )1(
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هاء الّناية
الضمري،  هاء  وتسمَّ  الغائب،  املذكر  املفرد  ىلع  ادلالَّة  الزائدة  اهلاء  يه 
ِۦ﴾ ]النساء: 115[،  ۡهلِِهۦ﴾ ]ابلقرة: 217[، وبالفعل حنو: ﴿نَُوّلِ

َ
وتتصل باالسم حنو ﴿أ

وباحلرف حنو ﴿بِِهۦ﴾ ]ابلقرة: 22[.

حنو:  األصلية،  اهلاء  فيها  يدخل  فال  اللكمة،  بنية  عن  زائدة  وتكون 
﴿َنۡفَقُه﴾ ]هود: 91[، و﴿تَنَتِه﴾ ]مريم: 46[.

واختصـت هـاء الكنايـة باملذكـر الغائب، فـال يدخـل فيها اهلـاء ادلالَّة 
ىلع مفـرد مؤنث، حنـو: ﴿َعلَۡيَها﴾ ]ابلقرة: 142[، أو مثىن حنـو: ﴿َعلَۡيِهَما﴾ ]ابلقرة: 
﴾ ]ابلقرة: 228[، أو مجع ذكور، حنو: ﴿َعلَۡيِهۡم﴾  229[، أو مجـع إناث، حنـو: ﴿َعلَۡيِهنَّ

]الفاتة: 7[.

﴿َلُۥ﴾ ]ابلقرة: 102[، إال إذا  واألصل يف هاء الكناية ابلناء ىلع الضم، حنو: 
 ﴾ ﴾ ]ابلقرة: 22[، أو وقع قبلها ياء ساكنة، حنو: ﴿َعلَۡيِهۚ ۦٓ ُكِس ما قبلها، حنو: ﴿بِِه

]ابلقرة: 37[، فإنها تكس.

ۡيَطُٰن﴾ يف سورة الكهف  نَسىٰنِيُه إِلَّ ٱلشَّ
َ
وخرج عن ذلك لكمتان، هما: ﴿َوَمآ أ

﴾ يف سورة الفتح ]10[، فإن الرواية فيهما بضم اهلاء  َ ]63[، و﴿بَِما َعَٰهَد َعلَۡيُه ٱللَّ

ىلع األصل عند حفص مع كونهما سبقتا بياء ساكنة.

وهلاء الضمري أربع حالت:

األوىل: أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن، حنو: ﴿َلُ ٱلُۡمۡلُك﴾ ]ابلقرة: 247[، 
﴾ ]الليل: 20[. ۡعَلٰ

َ
و﴿َرّبِِه ٱۡل
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اثلانية: أن تقع بعد ساكن وقبل ساكن، أي: أن تقع بني ساكنني، حنو: 
﴿فِيِه ٱۡلُقۡرءَاُن﴾ ]ابلقرة: 185[، و﴿ّمِۡنُه ٱۡسُمُه﴾ ]آل عمران: 45[.

اثلاثلة: أن تقع بعد متحرك وقبل متحرك، أي: أن تقع بني متحركني، حنو: 
َمَٰوِٰت﴾ ]ابلقرة: 116[. ُۥ َما ِف ٱلسَّ ﴿لَّ

 ﴾ إَِلٰ َوَهَدىُٰه  ﴿ٱۡجَتَبىُٰه  حنو:  متحرك،  وقبل  ساكن  بعد  تقع  أن  الرابعة: 
]انلحـل: 121[، و﴿فِيِهۛ ُهٗدى﴾ ]ابلقرة: 2[.

ورشط صلة اهلاء حبرف مدٍّ جمانس ملا قبلها أن تقع بني متحركني، وهذا 
يشمل احلالة اثلاثلة املذكورة فقط. واستُثين من هذه القاعدة حلفص ثالُث لكمات:

َخاُه﴾ يف سوريت األعراف ]111[ والشعراء ]36[؛ إذ قرأها . 1
َ
رِۡجۡه َوأ

َ
قوهل تعاىل: ﴿أ

حفص بسكون اهلاء.

ۡلِقۡه إَِلِۡهۡم﴾ يف انلمل]28[، قرأها حفص كذلك بسكون اهلاء.. 2
َ
قوهل تعاىل: ﴿َفأ

بدون . 3 اهلاء  بضم  قرأها حفص   ،]7[ الزمر  لَُكۡم﴾ يف  ﴿يَۡرَضُه  تعاىل:  قوهل 
صلة، أي بالقرص من غري مدٍّ مطلقاً.

واستُثين من احلالة الرابعة لكمة واحدة، ويه قوهل تعاىل: ﴿فِيِهۦ ُمَهانًا﴾ يف 
الفرقان ]69[، قرأها حفص بصلة اهلاء، أي بإشباع كسة اهلاء ياًء.

لة(؛ لصلة اهلاء حبرف مد، فتارة  ويطلق ىلع هذا انلوع من املد )مدُّ الصِّ
تكون واواً إن اكنت اهلاء مضمومة، وتارة تكون ياء إذا اكنت اهلاء مكسورة.

 ﴾ِ ويدخل يف هذا املد اهلاء ادلاخلة ىلع اسم اإلشارة، حنو: ﴿َهِٰذهِۦ نَاقَُة ٱللَّ
]األعراف: 73[.
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لة: أنواع ادل الصل
لة نواعن: مد الصِّ

لة الصغرى: ويه اليت لم يقع بعد هاء الضمري فيها همزة، حنو:  األول: الصل
تمد  انلوع  هذا  فيف   ،]59 ]الفرقان:  َخبرِٗيا﴾  و﴿بِِهۦ   ،]168 ]ابلقرة:  لَُكۡم﴾  ﴿إِنَُّهۥ 

صلة اهلاء مّداً طبيعياً بمقدار حركتني.

حنو:  همزة،  فيها  الضمري  هاء  بعد  يقع  اليت  ويه  الّرى:  الصلة  اثلاين: 
ۦٓ إِلَّ ٱۡلَفِٰسِقنَي﴾ ]ابلقرة: 26[، فيف هذا  ۡجٌر َعِظيٞم﴾ ]األنفال: 28[، و﴿بِِه

َ
أ ﴿ِعنَدُهۥٓ 

انلوع تمد صلة اهلاء اكملد املنفصل أربع أو مخس حراكت.
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الوقف والبتداء
هـذا ابلـاب مـن املباحث املهمـة يف تالوة الكتـاب العزيز، ويـرشع ويتعنيَّ 
ىلع قـارئ القـرآن تصيـل مـا يهديه إىل الوقـف السـليم، ويرشـده إىل االبتداء 

املستقيم.

وقـد تواتـر اعتنـاء السـلف بـه، قـال ابـن اجلـزري : »ومـن ُثـمَّ 
 جيـزي أحـداً إال بعـد معرفته 

َّ
اشـرتط كثـري مـن أئمـة اخللـف ىلع املجـزي أال

الوقـف واالبتـداء، واكن أئمتنـا يوقفوننـا عنـد لك حرف، ويشـريون إيلنا فيه 
باألصابـع، ُسـنَّة أخذوهـا كذلـك عـن شـيوخهم األولـني، رمحـة اهلل عليهم 

أمجعني«)1(.

الوقف  من  للكٍّ  تعريفاً  م  نقدِّ واالبتداء،  الوقف  أقسام  بذكر  ابلدء  وقبل 
واالبتداء والقطع والسكت؛ يلظهر الفرق بني هذه االصطالحات.

الوقف لغة: الكفُّ واحلَبْس.

بِنِيَِّة  اعدة  فيه  يتنفس  زمناً  اللكمة  آخر  ىلع  الصوت  قطع  واصطالحاً: 
استئناف القراءة، ال بِنِيَِّة اإلعراض عنها.

ويكون الوقف ىلع رؤوس اآليات وأواسطها، وال يكون يف وسط اللكمة، 
َۡمَع ِعَظاَمُهۥ﴾  لَّن جنَّ

َ
وال فيما اتصل رسماً، اكلوقف ىلع »أن« من قوهل تعاىل: ﴿أ

]القيامة: 3[.

والبتداء: هو الرشوع يف القراءة بعد َقْطع أو وقف.

النرش: )225/1(.  )1(
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والَتْطع لغة: اإلبانة واإلزالة.

واصطالحاً: قطع القراءة واالنتهاء منها.

 كمن يقطع القراءة ىلع نهاية احلزب، أو يف ركعة ثم يركع؛ مما يُؤْذن 
ُ

مثاهل
بانتهاء القراءة، واالنتقال إىل حالة أخرى.

وال يكـون القطـع إال ىلع رؤوس اآلي؛ ألن فواصـل اآليـات مقاطـع، 
خبالف الوقف؛ إذ قد يكون ىلع رأس اآلية أو يف وسطها.

والسّت لغة: املنع.

بنية  تنفس،  غري  من  الوقف  زمن  دون  زمناً  الصوت  قطع  واصطالحاً: 
العودة إىل القراءة يف احلال.

ويكون السكت يف وسط اللكمة، ويف آخرها، وعند الوصل بني السورتني.

ويقرأ حلفص بالسكت يف أربعة مواضع من القرآن الكريم، ويه:

1 . ،]1[ بالكهف  ﴿ِعوََجۜا﴾  اتلنوين يف لكمة  املبدلة من  السكت ىلع األلف 
حال وصلها بكلمة ﴿َقّيِٗما﴾، ولكن لو وقف ىلع رأس اآلية فحسن.

ۡرقَِدنَۜا﴾ يف يس ]52[ حال وصلها بما بعدها.. 2 السكت ىلع ألف ﴿مَّ

﴾ من قوهل تعاىل: ﴿َمنۡۜ َراٖق﴾ يف القيامة ]27[.. 3 السكت ىلع نون ﴿َمۡنۜ

﴾ من قوهل تعاىل: ﴿بَلۡۜ َراَن﴾ يف املطففني ]14[.. 4 السكت ىلع الم ﴿بَلۡۜ

قال الشاطيب  يف »الشاطبية«:
ْطـــٍع لطيفـــٌة

َ
َتُة َحْفـــٍص ُدوَن ق

ْ
َوَســـّ

ـــا  بَ
ً
ـــا ـــِن يف ِعوَج ـــِف اتلَّْنِوي ِ ل

َ
ع أ

َ
َويف نُـــوِن َاـــن راٍق ومرقِدنـــا ول

َت ُموَصا
ْ
 سّ
َ
وَن ل
ُ
ِمِِِ بر راَن، وابلاق
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﴾ يف احلاقة  وسبق الكالم -يف باب اإلداغم- ىلع السكت ىلع هاء ﴿َماِلَۡهۜ
]28[، وذلك ىلع وجه اإلظهار.

أنواع الوقف:
الضبط  إىل  أقربها  الوقوف مذاهب شىت، لكن  أنواع  تعيني  للعلماء يف 

قسام، ويه:
َ
واحلرص تقسيم الوقوف إىل ثالثة أ

الوقف االختياري -بايلاء اتلحتية-، والوقف االختباري -بابلاء املوحدة-، 
والوقف االضطراري.

وفيما ييل توضيح للك نوع من هذه األنواع، وما يشتمل عليه.

انلوع األول: الوقف الختياري:
هو الوقف اذلي يقصده القارئ بمحض اختياره، وهذا انلوع هو املقصود 
َنَفس  القصة يف  أو  السورة  القارئ ال يمكن أن يقرأ  الوقف؛ ألن  إيراد  من 
واحد؛ ذلا ينبيغ اختيار وقف مناسب للتنفس واالسرتاحة، وتتَّم أال يكون 

مما خيلُّ باملعىن، أو خيلُّ بالفهم.

اتلام،  الوقف  ويه:  املختار،  ىلع  أقسام  أربعة  إىل  انلوع  هذا  وينقسم 
والوقف الاكيف، والوقف احلسن، والوقف القبيح. وفيما ييل إيضاح هلذه األقسام 

األربعة:

الوقف اتلام:
هو الوقف اذلي تمَّ معناه، ولم يتعلق بما بعده ال لفظاً وال معىن. وسيم 

تاماً؛ تلمامه املطلق، وانقطاعه عما بعده من حيث اللفظ واملعىن.
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ىلع  الوقف  حنو  الِقصص،  وانقضاء  اآلي،  رؤوس  يف  يكون  ما  وأكرث 
ِيَن َكَفُرواْ﴾ ]ابلقرة: 6[،  ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن﴾ ]ابلقرة: 5[ واالبتداء ﴿إِنَّ ٱلَّ

ُ
﴿َوأ

تمام  ]الفرقان: 29[ وهو  َجآءَِنۗ﴾  إِۡذ  َبۡعَد  ٱّلِۡكِر  َعِن  َضلَِّن 
َ
أ ﴿لََّقۡد  الوقف ىلع  أو 

نَسِٰن َخُذوٗل﴾، أو الوقف ىلع  ۡيَطُٰن لِۡلِ حاكية قول الظالم، ثم االبتداء ﴿َوَكَن ٱلشَّ
َفَل َتۡعِقُلوَن﴾.

َ
ِۡلۚ﴾ ]الصافات: 138[ ثم ابلدء بـ ﴿أ ﴿َوبِٱلَّ

وحّمه: أنه يسن الوقف عليه، ويسن االبتداء بما بعده.

الوقف الاكيف:
هو الوقف ىلع كالم أدَّى معىن صحيحاً، وتعلَّق بما بعده معىن ال لفظاً، 
وسيم اكفياً؛ لالكتفاء به، واستغنائه عما بعده إعراباً، فتعلقه بما بعده معنوي 

.
ً
ال لفظي، وهو أكرث الوقوف اجلائزة يف القرآن وقواع

ا  ﴿َومِمَّ تعاىل:  الوقف ىلع قوهل  أثنائها، حنو  ويكون يف رؤوس اآلي ويف 
ن َيۡعُفَو َعۡنُهۡمۚ﴾ 

َ
ُ أ ْوَلٰٓئَِك َعَس ٱللَّ

ُ
َرَزۡقَنُٰهۡم يُنِفُقوَن﴾ ]ابلقرة: 3[، وىلع قوهل: ﴿َفأ

]النساء: 99[.

وحّمه: أنه يسن الوقف عليه، واالبتداء بما بعده اكلوقف اتلام.

الوقف احلسن:
وسيم  ومعىن.  لفظاً  بعده  بما  وتعلَّق  ذاته،  يف  معناه  تم  اذلي  الوقف  هو 

حسناً؛ ألنه أفهم معىن يسن السكوت عليه يف ذاته.

ويكـون يف رؤوس اآليـات، ويف أثنائهـا، حنـو الوقـف ىلع قـوهل تعـاىل: 
تُۡشُِكوَن﴾  ا  ّمِمَّ بَِرٓيءٞ  ّنِ 

َ
أ ﴿َوٱۡشَهُدٓواْ  ٱلُۡمۡسَتِقيَم﴾ ]الفاتـة: 6[، وقـوهل:  َرَٰط  ﴿ٱلّصِ

ِ﴾ ]الفاتة: 2[. ِ﴾ ]الفاتة: 1[، و﴿ٱۡلَۡمُد لِلَّ ]هود: 54[، واكلوقف ىلع ﴿ِمۡسِب ٱللَّ
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وحّمه: أنه يسن الوقف عليه، وال يسن االبتداء بما بعده، إال إذا اكن 
رأس آية فإنه يسن الوقف عليه واالبتداء بما بعده؛ ألن الوقف ىلع رؤوس 

اآلي سنة مطلقاً، سواء تعلقت بما بعدها أم ال.

حـه مجاعـة من أهـل العلـم اكحلَِليـيم، وابليهـيق، وادلاين،  وهـذا مـا رجَّ
وابن اجلزري.

الوقف التبيح:

مع عدم  ومعىن،  لفظاً  بعده  بما  معناه؛ تلعلقه  يتم  لم  ما  الوقف ىلع  هو 
الفائدة، أو أفاد معىن غري مقصود، أو أوهم فساد املعىن.

وسيم قبيحاً؛ لقبح الوقف عليه؛ إذ لم يؤدِّ معىن يف ذاته يصح الوقف عليه.

ِ﴾ ]الفاتة: 2[، وحنو الوقف ىلع  لِلَّ ﴿ٱۡلَۡمُد  ﴿ٱۡلَۡمُد﴾ من  حنو الوقف ىلع 
نُتۡم ُسَكَٰرٰى﴾ ]النساء: 43[، 

َ
لَٰوةَ َوأ لَٰوةَ﴾ من قوهل تعاىل: ﴿َل َتۡقَرُبواْ ٱلصَّ ﴿َل َتۡقَرُبواْ ٱلصَّ

ٰلِِمنَي﴾  َوٱلظَّ رَۡحَتِِهۦۚ  ِف  يََشآُء  َمن  ﴿يُۡدِخُل  تعاىل:  قوهل  من  ٰلِِمنَي﴾  ﴿ٱلظَّ وىلع 
]اإلنسان: 31[؛ لفساد املعىن بالوقف عليه.

الوقف عليه إال لضورة من ضيق َنَفس، أو  د  أنه ال جيوز تعمُّ وحّمه: 
ُعطاس وحنوهما، وال جيوز االبتداء بما بعده؛ تلوقفه ىلع ما قبله.

وقـد أشـار احلافـظ ابن اجلـزري  إىل أنـواع الوقف السـالفة بقوهل 
يف »املقدمة«:

للُحـــُروِف تويـــِدَك  ـــوِفوَبْعـــَد 
ُ
ـــِة الُوق

َ
ل بُـــدَّ ِاـــْن اعرِف

إَِذْن ُتْتَســـُم  وْهَ  وَحَســـْنوالبْتِـــَداءِ،  واكٍف،  تـــاٌم،  ثاثـــًة: 
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ــِد ــم يوَُجـ ــإن لـ ــمَّ فـ ــا َتـ اْبَتـــِديَوْهَ لَِمـ
َ
ـــٌق أْو َكَن َاْعـــًى ف

ُّ
تعل

ـــْن  فاْاَنَع
ً
ـــا ـــاَكيِف، ولفظ

ْ
ـــاُم، فال ز فاحلســـنفاتلَّ  رؤوَس اآلي جـــول

َّ
إل

ُ ولَ قبيـــٌح،  َتـــمَّ  اـــا  ــهوغـــرُي  ــدا قبلـ ــّراً ويبـ ــُف ُمْضَطـ ـ
ْ
الوق

يْا ٍف 
ْ
َوق ان  الترآِن  يف  ُ َســـَبْاوليس 

َ
ول حـــراٍم غـــرَي َاـــا ل

انلوع اثلاين: الوقف الختباري:
رِبٍ أو تعليم معلِّم.

هو الوقف اذلي يكون عند سؤال خمتَ

ومتعلَّـق هـذا الوقف الرسـم العثمـاين؛ كمعرفـة املقطوع مـن املوصول، 
واملربـوط واملفتـوح من اتلـاءات؛ الختبار الطالـب أو تعليمـه كيفية الوقف 
ىلع هـذه اللكمـات، وموضـع الوقـف منهـا، حنـو طلـب الوقـوف ىلع لكمـة 
ِٰغِريَن﴾ ]يوسـف: 32[، أو ىلع ﴿َكۡ َل يَُكوَن  ﴿َوَلَُكوٗنا﴾ مـن ﴿َوَلَُكوٗنا ّمَِن ٱلصَّ

ِ﴾ ]األعراف: 56[. ُدولََۢة﴾ ]احلرش: 7[، أو ىلع ﴿إِنَّ رَۡحََت ٱللَّ
وحّمه: جواز الوقف عليه عند السؤال أو اتلعليم؛ بليان موافقة الوقف 

للرسم العثماين.

انلوع اثلالث: الوقف الضطراري:
هو الوقف اذلي يعرض للقارئ بسبب رضورة أجلأته إيله، كضيق َنَفس، 

أو ُعطاس، أو ُسعال، أو نسيان.

يتمَّ  لم  وإن  اكنت  لكمة  أي  ىلع  للضورة،  عليه  الوقف  جواز  وحّمه: 
جئة يبتدئ باللكمة اليت وقف عليها إن اكن 

ْ
املعىن، وبعد انقضاء الضورة الُمل

 يبدأ بما قبلها حيث يصلح ابلدء.
َّ

يصلح ابلدء بها، وإال
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أنواع البتداء:
ال يكـون االبتـداء إال اختياريـاً؛ ألنـه ليـس اكلوقـف اذلي قـد تدعو 
إيلـه الـضورة، وحينئـذ فـال جيـوز االبتـداء إال بـكالم مسـتقل يف املعـىن 
ُمـوف باملقصـود، فال يبتدأ باملعمـول دون اعمله، حنو الفاعـل دون فعله، وال 

باخلرب دون املبتدأ.

وأقسام االبتداء كأقسام الوقف األربعة السابقة، وفيما ييل توضيح هلا:
معىن، . 1 أو  لفظاً  قبله  بما  عالقة  هل  ليس  بما  االبتداء  هو  اتلام:  البتداء 

اكالبتداء بأول السورة وأول القصة، واكبلدء بعد الوقف الالزم، أو الوقف 
﴾ ]األنعام: 36[، و﴿َما بَِصاِحبِِهم ّمِن ِجنٍَّةۚ﴾  ُ اتلام، حنو: ﴿َوٱلَۡمۡوَتٰ َيۡبَعُثُهُم ٱللَّ

]األعراف: 184[.

البتداء الاكيف: هو ابلدء بما تعلَّق بما قبله معىن ال لفظاً، اكبلدء بقوهل . 2
ُمرُُكم 

ۡ
تعاىل: ﴿ُكََّما ُرزُِقواْ ِمۡنَها ِمن َثَمَرةٖ﴾ ]ابلقرة: 25[، وقوهل: ﴿ُقۡل بِئَۡسَما َيأ

ۦٓ إِيَمُٰنُكۡم﴾ ]ابلقرة: 93[. بِِه
البتداء احلسن: هو االبتداء بمعىن َحَسٍن هل عالقة بما قبله، اكبلدء بقوهل . 3

تعاىل: ﴿فِيِهۛ ُهٗدى ّلِۡلُمتَِّقنَي﴾ ]ابلقرة: 2[.
البتـداء التبيـح: هـو االبتـداء بما يفسـد املعىن؛ لشـدة تعلقـه بما قبله . 4

لفظـاً ومعـىن، فـلكُّ بَـْدء يُغـريِّ املعـىن، أو يفسـده، أو ال يعطـي فائدة يف 
َ َفِقريٞ﴾ ]آل عمران: 181[،  املعـىن فهـو قبيح، حنو ابلدء بقـوهل تعـاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ

ۡلُُموُهۚ﴾ ]إبراهيم: 34[.
َ
ِۖ﴾ ]اتلوبة: 30[، وقوهِل: ﴿َما َسأ وقوهِل: ﴿ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن ٱللَّ
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باب الوقف ع أواخر اللكم
م الكالم يف ابلاب السابق ىلع ما يوقف عليه، ونورد يف هذا ابلاب ما  تقدَّ
يوقف به؛ إذ للعرب فيما يوقف به ىلع آخر اللكمة أوجه متعددة، واملراد هنا 

ْوم، واإلشمام. الكالم ىلع أشهر أنواع الوقف، ويه ثالثة: السكون، والرَّ

انلوع األول: السّون:
يعدُّ السكون هو األصل يف الوقف ىلع آخر اللكم املتحركة وصاًل؛ ألن معىن 
الوقف الرتك والَقْطع، فهو عبارة عن َتْعِرية احلرف املوقوف عليه من احلراكت، 
وألن الوقف -أيضاً- ضد االبتداء، واكن الغرض منه االسرتاحة، والسكون أخفُّ 

احلراكت لكِّها، وأبلغ يف تصيل االسرتاحة، ذلا صار أصاًل بهذا االعتبار.

قال الشاطيب  يف »الشاطبية«:
ُه
ُ
ِف وْهَو اْشتَِتاق

ْ
لوالْساَكُن أْصُر الوق ْريِك حرٍف تعزَّ

َ
ِف َعْن حت

ْ
ِاَن الوق

ْوم: انلوع اثلاين: الرَّ
وهو عند القراء انلطق ببعض احلركة، أو إضعاف الصوت بها حىت يذهب 
ابلعيد؛  دون  الُمصيغ  القريب  يسمعه  َخيِفٌّ  صوت  هلا  فيسمع  صوتِها،  معظُم 

َر املنطوُق به من احلركِة بثُلُِثَها. ألنها غري تامة. وقُدِّ

قال الشاطيب  يف »الشاطبية«:
ً
ـــا ـــرَِّك واقِف ـــماُع املح ـــَك إس ورْوُم

َ
ل َتَنـــوَّ ُكَّ داٍن  بَصـــْوٍت َخـــيِفٍّ 

وقال ابن اجلزري  يف »املقدمة«:
ـــْه
َ
ـــَف بـــُكرل احلرك

ْ
َوق
ْ
 إَِذا ُرْاـــَت فَبْعـــُض احلركـــْهوحـــاِذرِ ال

َّ
إِل
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وم أخص؛ من  الرَّ ْوم واالختالس يشرتاكن يف تبعيض احلركة، إال أن  والرَّ
حيث إنه ال يكون يف املفتوح واملنصوب، ويكون يف الوقف فقط، واثلابت 
احلراكت  يتناول  ألنه  ؛  أعمُّ واالختالس  املحذوف.  من  أقلُّ  فيه  احلركة  من 

اثلالث، وال خيتص باآلِخر، واثلابت فيه من احلركة أكرث من املحذوف.

 بالكس واجلر، والضم والرفع.
ً
ْوم ما اكن متحراك ويشمل الوقف بالرَّ

انلوع اثلالث: اإلشمام:
الضم، والبدَّ من اتصال ضمِّ  ُبَعيْد اإلساكن إشارة إىل  الشفتني  وهو ضمُّ 
  الشفتني باإلساكن، فلو تراىخ فإساكن جمرَّد، وهذا معىن قول الشاطيب

يف »الشاطبية«:
َاا ُبَعْيَد  فاهِ  الشل إْطَباُق  َوالشماُم 

ُن ل َصـــْوٌت هنـــاك فَيْصَحـــا يَُســـكَّ

ويدركه ابلصري دون األعم.

 بالضم والرفع.
ً
ويشمل الوقف باإلشمام ما اكن متحراك

قال الشاطيب  يف »الشاطبية«:
ــِع وارٌِد ـ

ْ
ــمل والرف ـ ــا يف الضَّ ُهَمـ

ُ
َوفِْعل

ا ُوصل رل 
ْ
وان رْسِ 

َ
الّ عند  َوَرْوُمَك 

َولـــم يــَـرَهُ يف الَفْتـــِح وانلْصـــِا قـــارٌئ
ْعِما
ُ
 أ
ل
ـــلُك
ْ
وعنـــَد إَاـــاِم انلَّْحـــِو يف ال

م انتسم الوقف ع أواخر اللكم ثاثة أقسام: وباعتبار اا تتدَّ

ْوم، واإلشمام.  التسم األول: ما يوقف عليه باألنواع اثلالثة: السكون، والرَّ
 بالرفع والضم، حنو: ﴿نَۡسَتِعنُي﴾ ]الفاتة: 5[، و﴿َعِظيٞم﴾ 

ً
ويشمل ما اكن متحراك

]ابلقرة: 7[، و﴿ِمن َقۡبُلۖ﴾ ]ابلقرة: 25[، و﴿َيَٰصٰلُِح﴾ ]األعراف: 77[.
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اإلشمام،  فيه  وال جيوز  ْوم،  والرَّ بالسكون،  عليه  يوقف  ما  اثلاين:  التسم 
 ،]1 ]الفاتة:  ٱلرَِّحيِم﴾  ﴿ٱلرَِّنَٰمۡح  والكس، حنو:  باخلفض   

ً
ما اكن متحراك ويشمل 

ُؤَلٓءِ﴾ ]ابلقرة: 31[. ﴾ ]اإلرساء: 23[، و﴿َهٰٓ ّفٖ
ُ
و﴿َوِمَن ٱنلَّاِس﴾ ]ابلقرة: 8[، و﴿أ

ْوم. ويلعلم أنه ال بدَّ من حذف اتلنوين حال الوقف بالرَّ

وم، وال اإلشمام.  التسم اثلالث: ما يوقف عليه بالسكون، وال جيوز فيه الرَّ
ويستوعب هذا القسم مخسة أصناف، يه:

ما اكن ساكناً يف الوصل، حنو: ﴿َوَل َتۡمُن﴾ ]املدثر: 6[، و﴿َوَمن ُيَهاِجۡر﴾ ]النساء: 100[.. 1
ن، وحركته ليست منقولة حنو: . 2  بالفتح غري منوَّ

ً
ما اكن يف الوصل متحراك

﴿َل َرۡيَبۛ﴾ ]ابلقرة: 2[، و﴿ءَاَمَن﴾ ]ابلقرة: 13[.

﴿ٱۡلَنََّة﴾ . 3 اهلاء اليت تلحق األسماء يف الوقف بداًل من تاء اتلأنيث، حنو: 
]ابلقرة: 35[، و﴿ٱۡلِقۡبلََة﴾ ]ابلقرة: 143[.

ميـم اجلمـع، سـواء يف قـراءة مـن لم يركهـا يف الوصـل ولم يصلهـا، أم يف . 4
نَذۡرَتُهۡم﴾ ]ابلقرة: 6[، 

َ
كها يف الوصـل ووصلها، حنـو ﴿َعلَۡيِهۡم ءَأ قـراءة من حرَّ

و﴿فِيِهۡم﴾ ]ابلقرة: 129[.
َۡل﴾ . 	  يف الوصل حبركة اعرضة؛ التلقاء الساكنني، حنو: ﴿ُقِم ٱلَّ

ً
ما اكن متحراك

ۡعلَۡوَن﴾ ]آل عمران: 139[.
َ
نُتُم ٱۡل

َ
نِذرِ ٱنلَّاَس﴾ ]يونس: 2[، و﴿َوأ

َ
]املزمل: 2[، و﴿أ

ويدخل يف هذا الصنف ﴿يَۡوَمئٍِذ﴾ ]آل عمران: 167[ و﴿ِحيَنئِٖذ﴾ ]الواقعة: 84[؛ 
ألن كسة اذلال إنما عرضت عند إحلاق اتلنوين، فإذا زال اتلنوين وقفاً، رجعت 
 ﴾

ٞ ﴾ ]األعراف: 41[، و﴿َوُكّ اذلال إىل أصلها وهو السكون، خبالف تنوين ﴿َغَواٖشۚ
]األنفال: 54[؛ ألن اتلنوين فيهما دخل ىلع متحرك، فاحلركة أصلية.
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قال الشاطيب  يف »الشاطبية«:
ْر
ُ
ٍ لـــم يكونـــا َلْدُخـــاويف هـــاءِ تأنيـــٍث وايـــِم انميـــِع ق

ْ
واعرِض َشـــلك

كيفية الوقف ع هاء الضمري:
واإلشمام،  بالروم  الضمري  هاء  ىلع  الوقف  يف  مذاهب  ثالثة  العلم  ألهل 

وم واإلشمام فيها مطلقاً، ومنهم من ذهب إىل املنع مطلقاً. فمنهم من أجاز الرَّ

وذهب مجاعة من املحققني إىل اتلفصيل، فمنعوا الروم واإلشمام فيها إذا 
﴾ ]فاطر: 10[،  ۥۚ اكن قبلها ضم، أو واو ساكنة، أو كس، أو ياء ساكنة، حنو: ﴿يَۡرَفُعُه

و﴿َعَقُلوُه﴾ ]ابلقرة: 75[، و﴿بِِهۦ﴾ ]ابلقرة: 22[، و﴿إَِلِۡه﴾ ]ابلقرة: 28[.

وأجازوهمـا إذا لـم يكـن قبل هـاء الضمـري ذلك؛ بـأن انفتح مـا قبلها، 
 ،]97 ]طـه:   ﴾ ۥۖ ُتۡلََفُه ﴿لَّن  أو سـاكن صحيـح، حنـو:  ألـف،  قبلهـا  وقـع  أو 

و﴿َوَهَدىُٰه﴾ ]انلحل: 121[، و﴿ِمۡنُه﴾ ]ابلقرة: 60[، و﴿َوَيتَّۡقِه﴾ ]انلور: 52[.

قال ابن اجلزري: »وهو أعدل املذاهب عندي، واهلل أعلم«)1(.

وقد أشار الشاطيب يف »الشاطبية« إىل هذه املذاهب بقوهل:
ـــا بَْوُهَم

َ
ـــْوٌم أ
َ
ـــارِ ق ـــاءِ لإِلْضَم ويف اهل

َ
ـــا ـــرْسُ ُاثل

َ
وِ الّ
َ
ـــِه َضـــمٌّ أ ْبلِ

َ
وِاـــن ق

ــْم ــاٌء، وبعُضُهـ ــا واٌو ويـ اُهَمـ ُو ااَّ
َ
ــاأ ـ

ل
ــاٍل حُمَل ــا يف ُكل َحـ ــَرى هلمـ يَـ

النرش: )124/2(.  )1(
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اإلثبات واحلذف
من املقرر عند علماء القراءة أنه إذا اكن آخر اللكمة املوقوف عليها حرفاً 
من أحرف املد اثلالثة، فالوقف ىلع هذه اللكمة يكون بإثبات حرف املد فيها، 
إذا اكن  أما  العثمانية،  ثابتاً يف رسم املصاحف  املد  رشيطة أن يكون حرف 
حرف املد حمذوفاً من املصاحف العثمانية، فالوقف ىلع اللكمة يكون حبذف 
حرف املد، فإثبات حرف املد وقفاً تابع إلثباته يف املصاحف، وحذفه وقفاً فرع 

عن حذفه يف املصاحف أيضاً، فالكالم يف هذا ابلاب ىلع ثالثة أنواع:

انلوع األول: يف إثبات األلف وحذفها عند الوقف:
يف  ثابتة  أكانت  سواء  الرسم،  يف  ثابتة  اكنت  إذا  الوقف  يف  األلف  تثبت 
َّۡم َتۡغِفۡر  نُفَسَنا ِإَون ل

َ
، حنو: ﴿َربََّنا َظلَۡمَنآ أ

ً
الوصل والوقف بأن اكن ما بعدها متحراك

نَلَا َوتَرَۡحَۡنا نَلَُكوَننَّ ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن﴾ ]األعراف: 23[، أم اكنت األلف حمذوفة يف 
 َ َعَوا ٱللَّ َجَرةَ﴾ ]األعراف: 22[، و﴿دَّ ا َذاقَا ٱلشَّ الوصل؛ التلقاء الساكنني، حنو: ﴿َفلَمَّ
 ﴾ِ لِلَّ ٱۡلَۡمُد  و﴿َوقَاَل   ،]33 ]الكهف:   ﴾ ٱۡلَنَّتَنۡيِ و﴿ِكَۡتا   ،]189 ]األعراف:  َربَُّهَما﴾ 
يَُّها ٱنلَّاُس﴾ 

َ
أ ﴾ ]اتلوبة: 73[، و﴿َيٰٓ يَُّها ٱنلَِّبُّ

َ
أ يَُّها﴾ حيث وقع، حنو: ﴿َيٰٓ

َ
أ ]انلمل: 15[، و﴿َيٰٓ

ِيَن ءَاَمُنواْ﴾ ]ابلقرة: 172[. يَُّها ٱلَّ
َ
أ ]ابلقرة: 21[، و﴿َيٰٓ

أم اكنت األلف حمذوفة يف الوصل رواية، وجاء بعدها متحرك، وذلك يف 
األلفاظ اآلتية:

َنا۠﴾ حيـث وقـع يف القـرآن الكريـم، سـواء أكان بعـده همـزة، حنـو:. 1
َ
 ﴿أ

ُل ٱلُۡمۡسلِِمنَي﴾ ]األنعـام: 163[،  وَّ
َ
َنا۠ أ

َ
وِيلِِهۦ﴾ ]يوسـف: 45[، ﴿َوأ

ۡ
َنّبُِئُكم بَِتأ

ُ
َنا۠ أ

َ
﴿أ
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َنا۠ إِلَّ نَِذيرٞ َوبَِشريٞ ّلَِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن﴾ ]األعـراف: 188[، أم لـم يكـن بعـده 
َ
﴿إِۡن أ

َنا۠ بِِهۦ زَِعيٞم﴾ ]يوسف: 72[.
َ
همزة، حنو: ﴿َوأ

2 . ِ ُنونَا۠﴾ يف ســورة األحــزاب ]10[ يف قــوهل تعــاىل: ﴿َوَتُظنُّوَن بِٱللَّ ﴿ٱلظُّ
ُنونَا۠﴾. ٱلظُّ

َطۡعَنا . 3
َ
أ َيٰلَۡيتََنآ  ﴿َيُقولُوَن  ﴿ٱلرَُّسوَل۠﴾ يف سورة األحزاب ]66[ يف قوهل تعاىل: 

َطۡعَنا ٱلرَُّسوَل۠﴾.
َ
َ َوأ ٱللَّ

4 ..﴾ بِيَل۠ َضلُّونَا ٱلسَّ
َ
﴾ يف سورة األحزاب ]67[ يف قوهل تعاىل: ﴿َفأ بِيَل۠ ﴿ٱلسَّ

	 ..﴾ ُ َرّبِ ِٰكنَّا۠ ُهَو ٱللَّ ِٰكنَّا۠﴾ يف سورة الكهف ]38[ يف قوهل تعاىل: ﴿لَّ ﴿لَّ

]15[ يف قـوهل تعـاىل: . 6 ﴿قََوارِيَرا۠﴾ يف املوضـع األول مـن سـورة اإلنسـان 

﴿َكنَۡت قََوارِيَرا۠﴾.

ويلحق باأللف املحذوفة وصاًل ما ييل:

ِٰغِريَن﴾. ﴿َوَلَُكوٗنا﴾ يف سورة يوسف ]32[ يف قوهل تعاىل: ﴿َوَلَُكوٗنا ّمَِن ٱلصَّ أ- 

و﴿لَنَۡسَفَعۢا﴾ يف سورة العلق ]15[ يف قوهل تعاىل: ﴿لَنَۡسَفَعۢا بِٱنلَّاِصَيِة﴾. ب- 

املنون املنصوب، حنو: ﴿َعلِيًما َحِكيٗما﴾ ]النساء: 170[، إذ اكنت األلف بداًل  ج- 
من اتلنوين.

ٱۡلَعۡرِش َسبِيٗل﴾  إَِلٰ ذِي  ۡبَتَغۡواْ  ﴿إِٗذا لَّ ﴿إِٗذا﴾ حيث وقع منوناً، حنو:  ألف  د- 
]اإلرساء: 42[.

املثالني  ويف  اخلفيفة،  اتلوكيد  نون  األولني  املوضعني  يف  األلف  أصل  إذ 
األخريين مبدلة من اتلنوين.
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وأما ﴿قََوارِيَراْ﴾ اثلاين يف سورة اإلنسان ]16[، وهو قوهل تعاىل: ﴿قََوارِيَراْ ِمن 

ٖة﴾، فألفه حمذوفة وصاًل ووقفاً، وإن اكنت ثابتة رسماً، فهو مستثىن من هذه  فِضَّ
القاعدة، كما يستثىن منها أيضاً ما ييل:

َلٓ إِنَّ . 1
َ
األلـف مـن لفـظ ﴿َثُموَداْ﴾ يف سـورة هـود ]68[ يف قـوهل تعـاىل: ﴿أ

﴾، ويف سـورة الفرقـان ]38[ يف قـوهل تعـاىل: ﴿َوَثُموَداْ  َثُموَداْ َكَفُرواْ َربَُّهۡمۗ
﴾، ويف سـورة العنكبـوت ]38[ يف قوهل تعـاىل: ﴿َوَثُموَداْ َوقَد  ۡصَحَٰب ٱلرَّّسِ

َ
َوأ

 .﴾ ۡبَقٰ
َ
َ لَُكم﴾، ويف سـورة انلجـم ]51[ يف قـوهل تعـاىل: ﴿َوَثُموَداْ َفَمآ أ تََّبنيَّ

فألـف ﴿َثُموَداْ﴾ يف هـذه املواضـع األربعـة تـذف وصـاًل ووقفـاً، وإن 

ثبتت رسماً.

لِۡلَكِٰفِريَن . 2 ۡعَتۡدنَا 
َ
أ ﴿إِنَّآ  تعاىل:  قوهل  يف   ]4[ اإلنسان  سورة  يف   ﴾ ﴿َسَلِٰسَلْ

عن  فلحفص  رسماً،  ثبتت  وإن  األلف  فهذه  َوَسِعريًا﴾،  ۡغَلٰٗل 
َ
َوأ َسَلِٰسَلْ 

اعصم حذفها قواًل واحداً وصاًل، وهل إثباتها وحذفها وقفاً.

أما إذا اكنت األلف حمذوفة رسماً فإنها تذف وقفاً تبعاً للرسم، حنو قوهل 

تَنَس  ﴿َوَل   ،]282 ]ابلقرة:   ﴾ۚ ُ ٱللَّ َعلََّمُه  َكَما  يَۡكُتَب  ن 
َ
أ َكتٌِب  َب 

ۡ
َيأ ﴿َوَل  تعاىل: 

﴾ ]الفرقان: 45[،  لَّ لَۡم تََر إَِلٰ َرّبَِك َكۡيَف َمدَّ ٱلّظِ
َ
ۡنَيۖا﴾ ]القصص: 77[، و﴿أ نَِصيَبَك ِمَن ٱدلُّ

يَُّه 
َ
ِ َجِيًعا أ يَُّه﴾ يف سورة انلور ]31[ يف قوهل تعاىل: ﴿َوتُوُبوٓاْ إَِل ٱللَّ

َ
وكذا لفظ ﴿أ

اِحُر﴾، ويف  يَُّه ٱلسَّ
َ
أ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن﴾، ويف سورة الزخرف ]49[ يف قوهل تعاىل: ﴿َوقَالُواْ َيٰٓ

يَُّه ٱثلََّقَلِن﴾، فيوقف ىلع هذا 
َ
سورة الرمحن ]31[، يف قوهل تعاىل: ﴿َسَنۡفُرُغ لَُكۡم أ

انلوع حلفٍص ومن وافقه حبذف األلف تبعاً حلذفها يف الرسم.
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انلوع اثلاين: يف إثبات الواو وحذفها عند الوقف:
تثبُـُت الـواو يف الوقف إذا ثبتت يف الرسـم، سـواء أكانت ثابتـة يف الوصل 
لَٰوةِۚ﴾ ]ابلقـرة: 45[، و﴿قَالُواْ  ۡبِ َوٱلصَّ واكن بعدهـا متحـرك، حنـو: ﴿َوٱۡسَتِعيُنواْ بِٱلصَّ
اۗ﴾ ]انلحـل: 30[، أم اكنـت حمذوفـة يف الوصـل، واكن بعدهـا سـاكن، حنـو  َخرۡيٗ
ُ َما يََشآُء َوُيۡثبُِتۖ﴾  ﴾ ]املائـدة: 48[، و﴿َيۡمُحواْ ٱللَّ قـوهل تعـاىل: ﴿َفٱۡستَبُِقواْ ٱۡلَۡيَرِٰتۚ

]الرعد: 39[.

إال أربعة أفعال حذفت منها الواو رسماً ولفظاً، ووصاًل ووقفاً، ويه:

 ﴾ بِٱۡلرَۡيِۖ ُدَعآءَُهۥ   ِ ّ بِٱلشَّ نَسُٰن  ٱۡلِ ﴿َوَيۡدُع  مـن  ﴿َوَيۡدُع﴾  األول:  الفعـر 
]اإلرساء: 11[.

ُ ٱۡلَبِٰطَل﴾ ]الشورى: 24[. الفعر اثلاين: ﴿َوَيۡمُح﴾ من ﴿َوَيۡمُح ٱللَّ

اِع﴾ ]القمر: 6[. الفعر اثلالث: ﴿يَۡدُع﴾ من ﴿يَۡوَم يَۡدُع ٱدلَّ

بَانَِيَة﴾ ]العلق: 18[. الفعر الرابع: ﴿َسَنۡدُع﴾ من ﴿َسَنۡدُع ٱلزَّ

ويلحق بهذه األفعال قوهل تعاىل: ﴿َوَصٰلُِح ٱلُۡمۡؤِمننَِيۖ﴾ ]اتلحريم: 4[؛ بناء ىلع 
أنه مجع مذكر سالم حذفت نونه لإلضافة، وواوه لالكتفاء بالضمة، وهو أحد 
قولني فيه، أما ىلع القول بأنه مفرد، فال حذف فيه أصاًل، وتكون اللكمات 

املحذوفة منها الواو أربع لكمات فقط.

وصفـوة القـول أن الـواو تـذف وقفـاً إذا حذفـت رسـماً سـواء حذفت 
ۡدَخٗل  وصـاًل كمـا تقـدم، أو ثبتـت وصـاًل حنـو قـوهل تعـاىل: ﴿َلُۡدِخلَنَُّهم مُّ

﴾ ]احلج: 59[. ۥۚ يَۡرَضۡونَُه
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انلوع اثلالث: يف إثبات الاء وحذفها عند الوقف:
تَثْبُُت ايلاء وقفاً إذا ثبتت رسماً، سواء أكانت ثابتة وصاًل، وذلك إذا اكن 
]األعراف:  َوَمن﴾  ٱلُۡمۡهَتِدۖي  َفُهَو   ُ ٱللَّ َيۡهِد  ﴿َمن  تعاىل:  قوهل  متحرك، حنو  بعدها 
تعاىل:  قوهل  بعدها ساكن، حنو  إذا اكن  وذلك  أم اكنت حمذوفة وصاًل   ،]178

فإذا  الساكنني،  اتلقاء  من  للتخلص  269[؛  ]ابلقرة:  يََشآُءۚ﴾  َمن  ٱۡلِۡكَمَة  ﴿يُۡؤِت 
وقف القارئ ثبتت لعدم وجود الساكن بعدها.

ِت﴾ من 
ۡ
﴿َوۡلَأ إذا حذفت رسماً، اكلوقف ىلع  وتذف كذلك ايلاء وقفاً 

ِت َطآئَِفٌة﴾ ]النساء: 102[، وىلع اتلاء أيضاً من ﴿َوءَاِت﴾ يف قوهل 
ۡ
قوهل تعاىل: ﴿َوۡلَأ

ُهۥ﴾ ]اإلرساء: 26[، وىلع ﴿َيتَِّق﴾ من قوهل تعاىل: ﴿إِنَُّهۥ  تعاىل: ﴿َوءَاِت َذا ٱۡلُقۡرَبٰ َحقَّ
﴿َيِٰعَباِد  تعاىل:  قوهل  من  ﴿ِعَباِد﴾  دال  وىلع   ،]90 ]يوسف:   ﴾ َوَيۡصِبۡ َيتَِّق  َمن 

َفٱتَُّقوِن﴾ ]الزمر: 16[.
ومن هذا انلوع املواضع اليت وقع فيها بعد ايلاء املحذوفة ساكن، وعددها 

سبعَة عرَش موضعاً، ويه:
ُ ٱلُۡمۡؤِمننَِي﴾ ]النساء: 146[.. 1 ﴿َوَسۡوَف يُۡؤِت ٱللَّ

﴿َفَل َتَۡشۡوُهۡم َوٱۡخَشۡوِنۚ ٱۡلَۡوَم﴾ ]املائدة: 3[.. 2

ا َعلَۡيَنا نُنِج ٱلُۡمۡؤِمننَِي﴾ ]يونس: 103[.. 3 ﴿َحقًّ

ِس﴾ ]طه: 12[.. 4 ﴿بِٱلَۡواِد ٱلُۡمَقدَّ
ِيَن ءَاَمُنوٓاْ﴾ ]احلج: 54[.. 	 َ لََهاِد ٱلَّ ﴿ِإَونَّ ٱللَّ

ٰ َواِد ٱنلَّۡمِل﴾ ]انلمل: 18[.. 6 ﴿َعَ

ۡيَمِن﴾ ]القصص: 30[.. 7
َ
﴿ٱلَۡواِد ٱۡل
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﴾ ]الروم: 53[.. 8 ﴿بَِهِٰد ٱۡلُعۡمِ
﴿إِن يُرِۡدِن ٱلرَّۡحَمُٰن﴾ ]يس: 23[.. 9
﴿َصاِل ٱۡلَِحيِم﴾ ]الصافات: 163[.. 10

ِيَن ءَاَمُنواْ﴾ ]الزمر: 10[.. 11 ﴿ُقۡل َيِٰعَباِد ٱلَّ

ِيَن يَۡسَتِمُعوَن ٱۡلَقۡوَل﴾ ]الزمر: 17، 18[.. 12 ۡ ِعَباِد ۞ ٱلَّ ﴿َفَبّشِ

﴿ُيَناِد ٱلُۡمَناِد﴾ ]ق: 41[.. 13

﴿َفَما ُتۡغِن ٱنلُُّذُر﴾ ]القمر: 5[.. 14

﴿َوَلُ ٱۡلََوارِ ٱلُۡمنَشـَٔاُت﴾ ]الرمحن: 24[.. 	1

ِس﴾ ]انلازاعت: 16[.. 16 ﴿بِٱلَۡواِد ٱلُۡمَقدَّ
﴿ٱۡلََوارِ ٱۡلُكنَِّس﴾ ]اتلكوير: 16[.. 17

﴾ ]انلمـل: 36[، فيجـوز فيهـا عنـد الوقـف  ُ ۦَ ٱللَّ أمـا ايلـاء يف ﴿َفَمآ ءَاتَىِٰن
 

َّ
اإلثبـات واحلـذف حلفـص، وأمـا يف حالـة الوصـل فليـس حلفـص فيهـا إال

إثباتها مفتوحة.

وهناك ياء تثبت وصاًل وإن اكنت حمذوفة وقفاً؛ تبعاً حلذفها رسماً، ويه 
قوهل  حنو  متحركني،  بني  الواقعة  الضمري  هاء  كسة  إشباع  من  انلاشئة  ايلاء 

َل لَِكَِمٰتِِهۦ َولَن َتَِد ِمن ُدونِِهۦ ُمۡلَتَحٗدا﴾ ]الكهف: 27[. تعاىل: ﴿َل ُمَبّدِ

ۡيِدي﴾ ثابتـة ايلاء جلميـع القراء وصـاًل ووقفاً يف 
َ
وقـد جـاءت لكمـة ﴿ٱۡل

ۡبَصِٰر﴾ 
َ
ۡيِدي َوٱۡل

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
إِبَۡرٰهِيَم ِإَوۡسَحَٰق َوَيۡعُقوَب أ قـوهل تعـاىل: ﴿َوٱۡذُكۡر ِعَبَٰدَنآ 

]ص: 45[، كمـا جـاءت هذه اللكمة حمذوفـة ايلاء وصاًل ووقفاً يف قوهل سـبحانه: 

﴾ ]ص: 17[. ۡيدِۖ
َ
﴿َوٱۡذُكۡر َعۡبَدنَا َداُوۥَد َذا ٱۡل
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قال صاحب »اتلحفة السمنودية يف جتويد اللكمات القرآنية«:

احلذف واإلثبات
يْـــِدي

َ
األ يف  يَـــا  َبـــاُت 

ْ
إث يْـــِدَوَوارٌِد 

َ
 يف َذا األ

ُ
َـــذف

ْ
ول واحل

ُ
َبْعـــَد أ

ـــارِضِي  َح
ـــيلل ـــزِي حُمِ ـــُف ُاْعِج

ْ
ــا ُدرِيَوَوق َـ

ْ
ــِي بِال ُمِتيـــيم ُمْهلِـ

ْ
آِت ال

َرَسا َا 
ْ
ال يف  َساكٍن  ْبَر 

َ
ق  
ُ
َْذف
ْ
ـــاواحل ـــِج يُونُس ـــَد نُن ـــٍر ِعْن َوص

َ
 ك
ً
ـــا ف
ْ
َوق

ـــَواِد
ْ
هلـــاِدَواْخَشـــْوِن َاـــْع يُـــْؤِت النلَســـا َوال َاـــْع  َـــَوارِ 

ْ
وان َوَواِد 

ــْر َتَمـ
ْ
ْ ُزَمـــْرَوَهـــاِد ُروٍم َصـــاِل ُتْغـــِن بِال

َ
ل يُـــرِْدِن َاـــْع عَبـــاِد أوَّ

يَـــْدُع ُثـــمَّ  َويَْمـــُح  يف  ـــواُو 
ْ
ـــذا َســـَنْدُعَوال

َ
اِع ك َوادلَّ َســـاُن 

ْ
ِلن

ــِف لِـ
َ
ــمَّ األ ــِم ُثـ ــُح اتلَّْحِريـ ــُرِفَوَصالِـ ــورِ الزُّْخـ ــِن نُـ ـ

ــَه الرَّمْحَ  يُـّ
َ
يِف أ

ــْف ــاِن قِـ ــا آتَـ ــاً َوَاـ لِْفَويف َساِسـ
َ ْ
َواأل ا 

ْ
ال يِف  َباِت 

ْ
ث ِ
ْ
َواإل َْذِف 

ْ
بِاحل

ــَفَعا  نَْسـ
ً
ــا ونـ
ُ
َّ
َ
ــا يف ل ــْف بِهـ َعـــاَوقِـ

َّ
ُرك ْـــِو 

َ
َوحن ِّنَّـــا 

َ
َول إِذاً 

ُنـــوَن َوالرَُّســـول نـــا َاـــَع الظُّ
َ
ـــمِياأ َواريِـــَرا َاـــَع السَّ

َ
َكنَـــْت ق

ى َ
َ
 دل
ً
تـــا
َ
َوارِيـــَر بـــَداوََحْذُفَهـــا َوْصـــاً َوُاْطل

َ
ْخـــَرى ق

ُ
َثُمـــوَد َاـــْع أ
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املتطوع واملوصول
من أبواب اتلجويد اليت جيب ىلع قارئ القرآن الكريم أن يُعىن بها، باب 
املقطوع واملوصول من لكمات القرآن يف الرسم العثماين؛ يلقف ىلع املقطوع يف 
حملِّ قطعه عند انقطاع نفسه، أو اختباره، وىلع املوصول عند انقضائه، أي: إذا 
اكنت اللكمة مفصولة عن غريها جاز للقارئ الوقف عليها يف مقام اتلعلم أو 
االمتحان، أو ضيق انلََّفس، وإذا اكنت اللكمة موصولة بما بعدها لم جَيُْز للقارئ 
الوقف إال ىلع اللكمة اثلانية منهما، وإذا اكنت اللكمة خمتلفاً يف قطعها ووصلها 
جاز هل الوقف ىلع اللكمة األوىل أو اثلانية من اللكمتني نظراً إىل قطعهما، ووجب 
الوقف ىلع اللكمة األخرية منهما نظراً إىل وصلهما إذا اقتى األمر الوقف عليها.

والقطع هو األصل، والوصل فرع عنه؛ ألن الشأن يف لك لكمة أن تكون 
مفصولة عن غريها رسماً.

وقد اهتم علماء القراءة بذكر اللكمات اليت يتاج القارئ إىل معرفتها، 
وبيان حكمها حال الوقف عليها من حيث القطع والوصل ىلع ما َسنُورُِده:

:﴾
فة انلون اع ﴿لَّ ن﴾ املفتوحة اهلمزة املخفَّ

َ
اللكمة األوىل: ﴿أ

وقد وردت يف القرآن الكريم ىلع ثالثة أقسام:

التسم األول: مقطوع باتفاق العلماء وذلك يف عرشة مواضع، ويه:
ۚ﴾ ]األعراف: 105[.. 1 ِ إِلَّ ٱۡلَقَّ ُقوَل َعَ ٱللَّ

َ
ٓ أ ن لَّ

َ
ٰٓ أ ﴿َحِقيٌق َعَ

﴾ ]األعراف: 169[.. 2 ِ إِلَّ ٱۡلَقَّ ن لَّ َيُقولُواْ َعَ ٱللَّ
َ
﴿أ

ٓ إَِلِۡه﴾ ]اتلوبة: 118[.. 3 ِ إِلَّ  ِمَن ٱللَّ
َ
ن لَّ َمۡلَجأ

َ
﴿َوَظنُّوٓاْ أ
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ۡسلُِموَن﴾ ]هود: 14[.. 4 نُتم مُّ
َ
ٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَوۖ َفَهۡل أ ن لَّ

َ
﴿َوأ

َخاُف َعلَۡيُكۡم﴾ املوضع اثلاين يف سورة هود ]26[.. 	
َ
ٓ أ ۖ إِّنِ َ ن لَّ َتۡعُبُدٓواْ إِلَّ ٱللَّ

َ
﴿أ

ن لَّ تُۡشِۡك ِب َشۡيـٔٗا﴾ ]احلج: 26[.. 6
َ
﴿أ

ۡيَطَٰنۖ﴾ ]يس: 60[.. 7 ن لَّ َتۡعُبُدواْ ٱلشَّ
َ
﴿أ
ِۖ﴾ ]ادلخان: 19[.. 8 ن لَّ َتۡعُلواْ َعَ ٱللَّ

َ
﴿َوأ

ِ َشۡيـٔٗا﴾ ]املمتحنة: 12[.. 9 ۡكَن بِٱللَّ ن لَّ يُۡشِ
َ
ٰٓ أ ﴿َعَ

ن لَّ يَۡدُخلَنََّها ٱۡلَۡوَم َعلَۡيُكم ّمِۡسِكنٞي﴾ ]القلم: 24[.. 10
َ
﴿أ

﴾، ويوقف ىلع انلون فيها  ن﴾ عن ﴿لَّ
َ
فهذه املواضع العرشة تقطع فيها ﴿أ

وقفاً اختبارياً -بابلاء املوحدة-، أو عند ضيق انلََّفس، أو يف مقام اتلعلم.

التسـم اثلـاين: خمتلـف يف قطعـه ووصلـه، وذلـك يف موضع واحـد، وهو: 
نَت ُسۡبَحَٰنَك﴾ ]األنبيـاء: 87[، وقـد كتـب يف أكـرث املصاحـف 

َ
ٓ أ ٓ إَِلَٰه إِلَّ ن لَّ

َ
﴿أ

بالقطـع، ويف بعضهـا بالوصـل، وقـد اسـتحب اإلمـام أبـو داود سـليمان بـن 
َاح، فَْصلَه، وبه العمل)1(.

َ
ن

التسـم اثلالـث: موصـول باتفـاق العلمـاء، وهو مـا عدا املواضـع األحد 
ۚ إِنَِّن لَُكم ّمِۡنُه  َ لَّ َتۡعُبُدٓواْ إِلَّ ٱللَّ

َ
عرش السـالفة اذلكر، حنـو قـول اهلل تعـاىل: ﴿أ

﴾ ]انلمـل: 31[، وقـوهل  َّ َعَ َتۡعُلواْ  لَّ 
َ
﴿أ َوبَِشريٞ﴾ ]هـود: 2[، وقـوهل سـبحانه:  نَِذيرٞ 

ۡخَرٰى﴾ ]انلجـم: 38[، وذلـك تلزنيـل اللكمـة األوىل 
ُ
لَّ تَِزُر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

َ
تعـاىل: ﴿أ

ن﴾؛ 
َ
مـع اثلانيـة مزنلـة اللكمـة الواحـدة تقيقـاً، فـال ترسـم انلـون مـن ﴿أ
لقاعدة أن املدغمني يف لكمة يكتىف فيهما بصورة اثلاين؛ نظراً إىل اللفظ.

انظر: خمترص اتلبيني: )557/3(، وديلل احلريان رشح مورد الظمآن يف رسم وضبط القرآن: )ص292(.  )1(
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َّۡم﴾: فة انلون اع ﴿ل ن﴾ املفتوحة اهلمزة املخفَّ
َ
اللكمة اثلانية: ﴿أ

وقد اتفقت املصاحف ىلع رسمها بالقطع يف القرآن الكريم لكِّه، حنو: ﴿َذٰلَِك 
َّۡم  ن ل

َ
﴾ ]يونس: 24[، و﴿َكأ ۡمِسۚ

َ
َّۡم َتۡغَن بِٱۡل ن ل

َ
بَُّك﴾ ]األنعام: 131[، و﴿َكأ َّۡم يَُكن رَّ ن ل

َ
أ

َحٌد﴾ ]ابلدل: 7[.
َ
َّۡم يََرهُۥٓ أ ن ل

َ
َيۡحَسُب أ

َ
يَۡلَبُثوٓاْ إِلَّ َساَعٗة ّمَِن ٱنلََّهارِ﴾ ]يونس: 45[، و﴿أ

َّۡو﴾: فة انلون اع ﴿ل ن﴾ املفتوحة اهلمزة املخفَّ
َ
اللكمة اثلاثلة: ﴿أ

وقـد وقعـت يف القـرآن الكريـم يف أربعـة مواضـع، وليـس يف القـرآن 
الكريم سواها.

َصۡبَنُٰهم بُِذنُوبِِهۡمۚ﴾ ]األعراف: 100[.
َ
َّۡو نََشآُء أ ن ل

َ
األول: ﴿أ

ُ لََهَدى ٱنلَّاَس َجِيٗعاۗ﴾ ]الرعد: 31[. َّۡو يََشآُء ٱللَّ ن ل
َ
اثلاين: ﴿أ

َّۡو َكنُواْ َيۡعلَُموَن ٱۡلَغۡيَب﴾ ]سبأ: 14[. ن ل
َ
اثلالث: ﴿أ

ِريَقِة﴾ ]اجلن: 16[. َِّو ٱۡسَتَقُٰمواْ َعَ ٱلطَّ ل
َ
الرابع: ﴿وَأ

َّۡو﴾ بالقطع اتفاقاً يف املواضع اثلالثة األوىل، واختلف  ن﴾ ﴿ل
َ
وقد رسمت ﴿أ

فيها يف املوضع الرابع، أي: يف سورة اجلن، والعمل ىلع الوصل؛ بناء ىلع ما ذكره 
اإلمام أبو داود يف كتابه »اتلزنيل«)1(.

فة انلون اع ﴿لَّن﴾: ن﴾ املفتوحة اهلمزة املخفَّ
َ
اللكمة الرابعة: ﴿أ

ويه ىلع ثالثة أقسام:

لَّن 
َ
﴿أ باتفاق، وذلك يف موضعني هما: قوهل تعاىل:  التسم األول: موصول 

َۡمَع ِعَظاَمُهۥ﴾ ]القيامة: 3[. لَّن جنَّ
َ
وِۡعٗدا﴾ ]الكهف: 48[، وقوهل تعاىل: ﴿أ َۡعَل لَُكم مَّ جنَّ

انظر: خمترص اتلبيني هلجاء اتلزنيل: )554-553/3(.  )1(
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التسـم اثلـاين: خمتلـف فيه بـني القطـع والوصـل، وهو يف موضـع واحد: 
ن لَّن ُتُۡصوُه﴾ ]املزمـل: 20[، واملشـهور فيـه القطع ىلع ما اختاره أبو داود 

َ
﴿َعلَِم أ

َاح، وبه العمل)1(.
َ

سليمان بن ن

التسم اثلالث: مقطوع باتفاق، وهو ما عدا املواضع اثلالثة السابقة، حنو 
 ﴾ ْۚ ن لَّن ُيۡبَعُثوا

َ
ن لَّن يَنَقلَِب ٱلرَُّسوُل﴾ ]الفتح: 12[، وقوهل تعاىل: ﴿أ

َ
قوهل تعاىل: ﴿أ

َحٞد﴾ ]ابلدل: 5[.
َ
ن لَّن َيۡقِدَر َعلَۡيِه أ

َ
]اتلغابن: 7[، وقوهل تعاىل: ﴿أ

َّۡم﴾: فة انلون اع ﴿ل اللكمة الامسة: ﴿إِن﴾ املّسورة اهلمزة املخفَّ
َّۡم يَۡسَتِجيُبواْ  وقد رسمت بالوصل اتفاقاً يف موضع واحد، وهو قوهل تعاىل: ﴿َفإِل
َّۡم َتۡفَعُلواْ﴾  لَُكۡم﴾ ]هود: 14[، وبالقطع اتفاقاً فيما عداه حنو قول اهلل تعاىل: ﴿َفإِن ل

]ابلقرة: 24[.

ا﴾: فة انلون اع ﴿مَّ اللكمة السادسة: ﴿إِن﴾ املّسورة اهلمزة املخفَّ
وقد رسمت هذه اللكمة بالقطع اتفاقاً يف موضع واحد، وهو قول اهلل تعاىل: 
ِي نَِعُدُهۡم﴾ ]الرعد: 40[، ورسمت بالوصل اتفاقاً فيما عداه،  ا نُِرَينََّك َبۡعَض ٱلَّ ﴿ِإَون مَّ
ومعىن الوصل إبدال انلون ميماً ثم إداغمها يف امليم بعدها خطاً ولفظاً، حنو قول 

﴾ ]مريم: 26[. ا تََريِنَّ ا نُِرَينََّك﴾ ]يونس: 46[، وقوهل تعاىل: ﴿َفإِمَّ اهلل تعاىل: ﴿ِإَومَّ

ا﴾ رسمت موصولة باتفاق يف مجيع املواضع،  مَّ
َ
تنبيه: إذا فتحت همزة ﴿أ

ۖ﴾ يف موضيع سورة األنعام  نثََينۡيِ
ُ
رَۡحاُم ٱۡل

َ
ا ٱۡشَتَملَۡت َعلَۡيِه أ مَّ

َ
حنو قوهل تعاىل: ﴿أ

اَذا ُكنُتۡم َتۡعَمُلوَن﴾ ]انلمل:  مَّ
َ
ا يُۡشُِكوَن﴾ ]انلمل: 59[، ﴿أ مَّ

َ
]143، 144[، وقوهل تعاىل: ﴿أ

﴾ ]عبس: 5[؛ ألن أصلها )أم( مدغمة يف )ما(. ا َمِن ٱۡسَتۡغَنٰ مَّ
َ
84[، وقوهل تعاىل: ﴿أ

انظر: خمترص اتلبيني: )810/3(، وديلل احلريان: )ص308(.  )1(
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:﴾
فة انلون اع ﴿لَّ اللكمة السابعة: ﴿إِن﴾ املّسورة اهلمزة املخفَّ

رسمت هذه اللكمة بالوصل اتفاقاً يف مجيع القرآن الكريم، حنو قوهل تعاىل: 
وُه﴾ ]اتلوبة: 40[، وقوهل تعاىل:  ﴿إِلَّ َتۡفَعُلوُه﴾ ]األنفال: 73[، وقوهل تعاىل: ﴿إِلَّ تَنُصُ

﴾ ]هود: 47[. ﴿ِإَولَّ َتۡغِفۡر ِل َوتَرَۡحِۡنٓ

م﴾ اع ﴿مَّن﴾ الستفهااية:
َ
اللكمة اثلاانة: ﴿أ

قطعت )أم( عن )من( يف أربعة مواضع بال خالف، ويه:
م مَّن يَُكوُن َعلَۡيِهۡم َوكِيٗل﴾ ]النساء: 109[.. 1

َ
قوهل تعاىل: ﴿أ

َس ُبۡنَيَٰنُهۥ﴾ ]اتلوبة: 109[.. 2 سَّ
َ
ۡن أ م مَّ

َ
قوهل تعاىل: ﴿أ

ۡن َخلَۡقَناۚٓ﴾ ]الصافات: 11[.. 3 م مَّ
َ
قوهل تعاىل: ﴿أ

ِتٓ ءَاِمٗنا يَۡوَم ٱۡلِقَيَٰمِةۚ﴾ ]فصلت: 40[.. 4
ۡ
م مَّن َيأ

َ
قوهل تعاىل: ﴿أ

ووصلت بال خالف فيما عدا املواضع األربعة املذكورة، حنو قوهل تعاىل: 
مَّن ُيِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَعُه﴾ 

َ
﴿أ تعاىل:  وقوهل   ،]35 ]يونس:  ٓي﴾  مَّن لَّ يَِهّدِ

َ
﴿أ

ِ َوٱۡلَۡحِر﴾ ]انلمل: 63[. مَّن َيۡهِديُكۡم ِف ُظُلَمِٰت ٱلَۡبّ
َ
]انلمل: 62[، وقوهل تعاىل: ﴿أ

دة انلون اع ﴿َما﴾  ﴾ املفتوحة اهلمزة املشدَّ نَّ
َ
اللكمة اتلاسعة: ﴿أ

املوصولة:
وقد جاءت يف القرآن الكريم ىلع ثالثة أقسام:

نَّ َما 
َ
التسم األول: مقطوع اتفاقاً، وذلك يف موضعني، هما: قوهل تعاىل: ﴿َوأ

ُدونِِه  ِمن  يَۡدُعوَن  َما  نَّ 
َ
﴿َوأ وقوهل:   ،]62 ]احلج:  ٱۡلَبِٰطُل﴾  ُهَو  ُدونِِهۦ  ِمن  يَۡدُعوَن 

ٱۡلَبِٰطُل﴾ ]لقمان: 30[.
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َغنِۡمُتم﴾  نََّما 
َ
أ ﴿َوٱۡعلَُموٓاْ  تعاىل:  قوهل  يف  وهو  فيه،  خمتلف  اثلاين:  التسم 

]األنفال: 41[، والعمل ىلع الوصل؛ لقوته وشهرته.

التسم اثلالث: موصول بال خالف، وهو ما عدا موضيع االتفاق، وموضع 
ٰ رَُسونِلَا ٱۡلََلُٰغ ٱلُۡمبنُِي﴾ ]املائدة: 92[. نََّما َعَ

َ
االختالف حنو، قوهل تعاىل: ﴿َفٱۡعلَُموٓاْ أ

دة انلون اع ﴿َما﴾  ﴾ املّسورة اهلمزة املشدَّ اللكمة العارشة: ﴿إِنَّ
املوصولة:

وقد قطعت باتفاق يف موضع واحد يف قوهل تعاىل: ﴿إِنَّ َما تُوَعُدوَن ٓأَلٖتۖ﴾ 
ِ ُهَو َخرۡيٞ لَُّكۡم﴾ ]انلحل: 95[، والوصل  ]األنعام: 134[، وىلع قوٍل يف: ﴿إِنََّما ِعنَد ٱللَّ

فيه أقوى وأشهر، وبه العمل.

إَِلٰٞه   ُ ٱللَّ ﴿إِنََّما  تعاىل:  قوهل  حنو  اتفاقاً،  فبالوصل  املوضعني  هذين  عدا  وما 
َوِٰحٞدۖ﴾ ]النساء: 171[، وقوهل تعاىل: ﴿إِنََّما تُوَعُدوَن﴾ يف اذلاريات ]5[، واملرسالت ]7[.

ۡيَن﴾ اع ﴿َما﴾:
َ
اللكمة احلادية عرشة: ﴿أ

ُّواْ َفَثمَّ وَۡجُه  ۡيَنَما تَُول
َ
رسمت بالوصل اتفاقاً يف موضعني وهما: قوهل تعاىل: ﴿َفأ

﴾ ]انلحل: 76[. رۡيٍ
ِت ِبَ

ۡ
ههُّ َل َيأ ۡيَنَما يُوَّجِ

َ
ُ سبحانه: ﴿أ

ُ
ِۚ﴾ ]ابلقرة: 115[، وقوهل ٱللَّ

ۡيَنَما 
َ
وورد اخلالف بني القطع والوصل يف ثالثة مواضع، ويه قوهل تعاىل: ﴿أ

َتۡعُبُدوَن﴾  َما ُكنُتۡم  ۡيَن 
َ
﴿أ ]النساء: 78[، وقوهل تعاىل:  ٱلَۡمۡوُت﴾  ُم  يُۡدرِككُّ تَُكونُواْ 

ِخُذواْ﴾ ]األحزاب: 61[، والعمل ىلع الوصل 
ُ
ۡيَنَما ثُِقُفوٓاْ أ

َ
]الشعراء: 92[، وقوهل تعاىل: ﴿أ

هذه  عدا  وما  الشعراء،  موضع  يف  القطع  وىلع  واألحزاب،  النساء  موضيع  يف 
 ُ ِت بُِكُم ٱللَّ

ۡ
ۡيَن َما تَُكونُواْ َيأ

َ
املواضع اخلمسة فبالقطع اتفاقاً، حنو قوهل تعاىل: ﴿أ
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ۡيَن َما ُكنُتۡم تَۡدُعوَن﴾ ]األعراف: 37[، وقوهل 
َ
َجِيًعۚا﴾ ]ابلقرة: 148[، وقوهل تعاىل: ﴿أ

ۡيَن َما ُكنُتۡم تُۡشُِكوَن﴾ ]اغفر: 73[.
َ
سبحانه: ﴿أ

قال اإلمام اخلراز  يف »مورد الظمآن«:
ـــْر ِص
َ
ـــِر ف ـــِر وانلَّْح

ْ
ـــا يف ابلِّ ـــْرفأينم ـــليماَن نُِت ـــن ُس ـــاءِ ع ويف النس

ْحـــَزاِب
َ ْ
 جـــاء يف األ

ً
انــــــيل باْضِطـــــــَراِبوعنـــه أيضـــا َوَذاِن لدلَّ

ثِـــَرا
ُ
أ  
ٌ
ف
َ
ِخـــا  

ً
اعـــا ـــَعَراوعنُهَمـــا  يف َمْوضـــٍع وْهـــو اذِلي يف الشُّ

ا﴾: اللكمة اثلانية عرشة: ﴿َعن﴾ اع ﴿مَّ
ا  ا َعَتۡواْ َعن مَّ قُِطعت هذه اللكمة يف موضع واحد باتفاق يف قوهل تعاىل: ﴿َفلَمَّ
ُنُهواْ َعۡنُه﴾ ]األعراف: 166[، ووُصلت باتفاق فيما عدا هذا املوضع، حنو قوهل تعاىل: 
ا  ِ َوتََعَٰلٰ َعمَّ ا َيُقولُوَن﴾ ]املائدة: 73[، وقوهل تعاىل: ﴿ُسۡبَحَٰن ٱللَّ َّۡم يَنَتُهواْ َعمَّ ﴿ِإَون ل

يُۡشُِكوَن﴾ ]القصص: 68[.
اللكمة اثلاثلة عرشة: ﴿َعن﴾ اع ﴿مَّن﴾ املوصولة:

قُِطعت يف مجيع املصاحف يف موضعني، وليس يف القرآن الكريم غريهما، 
ۡعرِۡض 

َ
وهما قوهل تعاىل: ﴿َوَيۡصُِفُهۥ َعن مَّن يََشآءُۖ﴾ ]انلور: 43[، وقوهل تعاىل: ﴿َفأ

﴾ ]انلجم: 29[. ٰ َعن مَّن تََولَّ
اللكمة الرابعة عرشة: ﴿َحۡيُث﴾ اع ﴿َما﴾:

قُِطعـت ﴿َحۡيُث﴾ عـن ﴿َما﴾ يف مجيـع املصاحف، وذلـك يف موضعني يف 
 ﴾ ۥۗ ُّواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرُه سـورة ابلقرة وهمـا: قول اهلل تعـاىل: ﴿وََحۡيُث َما ُكنُتۡم َفَول
 ﴾ ِلَلَّ َشۡطَرُهۥ  وُُجوَهُكۡم  ُّواْ  َفَول ُكنُتۡم  َما  ﴿وََحۡيُث  تعـاىل:  وقـوهل   ،]144 ]ابلقـرة: 

]ابلقرة: 150[، وليس يف القرآن الكريم غريهما.
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ا﴾ املوصولة: اللكمة الامسة عرشة: ﴿ِمن﴾ انارة اع ﴿مَّ
ويه ثالثة أقسام:

التسـم األول: مقطـوع باتفـاق، وذلـك يف موضـع واحد وهو قـوهل تعاىل: 
﴾ ]النساء: 25[. ۡيَمُٰنُكم ّمِن َفَتَيٰتُِكُم ٱلُۡمۡؤِمَنِٰتۚ

َ
ا َملََكۡت أ ﴿َفِمن مَّ

التسم اثلاين: خمتلف فيه، وهو يف موضعني هما: قوهل تعاىل: ﴿َهل لَُّكم ّمِن 
َرَزۡقَنُٰكم﴾  ا  مَّ ِمن  نِفُقواْ 

َ
﴿َوأ تعاىل:  وقوهل   ،]28 ]الروم:  ۡيَمُٰنُكم﴾ 

َ
أ َملََكۡت  ا  مَّ

]املنافقون: 10[، والعمل ىلع قطعهما.

قوهل  حنو  اثلالثة،  املواضع  عدا  ما  وهو  باتفاق،  موصول  اثلالث:  التسم 
ا َرَزۡقَنُٰهۡم يُنِفُقوَن﴾ ]ابلقرة: 3[. تعاىل: ﴿َومِمَّ

اللكمة السادسة عرشة: ﴿بِئَۡس﴾ اع ﴿َما﴾:
ويه ثالثة أقسام:

ۦٓ  بِِه ۡواْ  ٱۡشَتَ ﴿بِئَۡسَما  تعاىل:  قوهل  يف  وذلك  اتفاقاً،  موصول  األول:  التسم 
نُفَسُهۡم﴾ ]ابلقرة: 90[.

َ
أ

قوهل  موضعني:  يف  وذلك  والوصل،  القطع  بني  فيه  خمتلف  اثلاين:  التسم 
ۦٓ إِيَمُٰنُكۡم﴾ ]ابلقرة: 93[، وقوهل تعاىل: ﴿قَاَل بِئَۡسَما  ُمرُُكم بِِه

ۡ
تعاىل: ﴿ُقۡل بِئَۡسَما َيأ

َخلَۡفُتُموِن ِمۢن َبۡعِدٓيۖ﴾ ]األعراف: 150[، والعمل فيهما ىلع الوصل.
التسم اثلالث: مقطوع اتفاقاً، وهو يف ستة مواضع، ويه:

نُفَسُهۡمۚ﴾ ]ابلقرة: 102[.. 1
َ
ۦٓ أ ۡواْ بِِه قوهل تعاىل: ﴿َوَلِئَۡس َما َشَ

وَن﴾ ]آل عمران: 187[.. 2 قوهل تعاىل: ﴿َفبِئَۡس َما يَۡشَتُ



113 املتطوع واملوصولاتلجويد امليسَّ

قوهل تعاىل: ﴿َلِئَۡس َما َكنُواْ َيۡعَمُلوَن﴾ ]املائدة: 62[.. 3

قوهل تعاىل: ﴿َلِئَۡس َما َكنُواْ يَۡصَنُعوَن﴾ ]املائدة: 63[.. 4

قوهل تعاىل: ﴿َلِئَۡس َما َكنُواْ َيۡفَعُلوَن﴾ ]املائدة: 79[.. 	

نُفُسُهۡم﴾ ]املائدة: 80[)1(.. 6
َ
َمۡت لَُهۡم أ قوهل تعاىل: ﴿َلِئَۡس َما قَدَّ

﴾ اع ﴿َما﴾: اللكمة السابعة عرشة: ﴿ُكَّ
ويه ىلع ثالثة أقسام:

َما   ِ
ُكّ ّمِن  ﴿َوءَاتَىُٰكم  تعاىل:  قوهل  باتفاق، وهو يف  األول: مقطوع  التسم 

ۡلُُموُهۚ﴾ ]إبراهيم: 34[.
َ
َسأ

التسم اثلاين: خمتلف فيه بني القطع والوصل، وذلك يف أربعة مواضع، يه:

ۡركُِسواْ فِيَهاۚ﴾ ]النساء: 91[.. 1
ُ
ٓواْ إَِل ٱۡلِفۡتَنِة أ قوهل تعاىل: ﴿ُكَّ َما ُردُّ

ۡخَتَهاۖ﴾ ]األعراف: 38[.. 2
ُ
ةٞ لََّعَنۡت أ مَّ

ُ
قوهل تعاىل: ﴿ُكََّما َدَخلَۡت أ

بُوُهۖ﴾ ]املؤمنون: 44[.. 3 ٗة رَُّسولَُها َكذَّ مَّ
ُ
قوهل تعاىل: ﴿ُكَّ َما َجآءَ أ

ۡلِقَ فِيَها َفۡوٞج﴾ ]امللك: 8[.. 4
ُ
قوهل تعاىل: ﴿ُكََّمآ أ

والعمـل ىلع قطـع موضـيع النسـاء واملؤمنـني، ووصل موضـيع األعراف 
وامللك)2(.

التسم اثلالث: موصول اتفاقاً، وهو ما عدا املواضع اخلمسة، حنو قوهل تعاىل: 
﴿ُكََّما ُرزُِقواْ ِمۡنَها ِمن َثَمَرةٖ ّرِۡزٗقا﴾ ]ابلقرة: 25[.

انظر: ديلل احلريان رشح مورد الظمآن يف رسم وضبط القرآن للعالمة اخلراز: )ص306-305(.  )1(
انظر: ديلل احلريان: )ص296(.  )2(
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اللكمة اثلاانة عرشة: ﴿ َكۡ﴾ اع ﴿َل﴾ انلافية:
يف  املصاحف  مجيع  يف  انلافية  ﴿َل﴾  بـ  متصلة  انلاصبة  ﴿ َكۡ﴾  رسمت 
ثالثة مواضع، ويه قوهل تعاىل: ﴿لَِكۡيَل َيۡعلََم ِمۢن َبۡعِد ِعۡلٖم َشۡيـٔٗاۚ﴾ ]احلج: 5[، وقوهل 
تعاىل: ﴿لَِكۡيَل يَُكوَن َعلَۡيَك َحَرٞجۗ﴾ املوضع اثلاين يف سورة األحزاب ]50[، وقوهل 
ٰ َما َفاتَُكۡم﴾ ]احلديد: 23[. ورسمت باخلالف يف موضع  َسۡواْ َعَ

ۡ
تعاىل: ﴿ّلَِكۡيَل َتأ

ٰ َما َفاتَُكۡم﴾ ]آل عمران: 153[، والعمل  واحد، وهو قوهل تعاىل: ﴿ّلَِكۡيَل َتَۡزنُواْ َعَ
يف رسم هذا املوضع ىلع الوصل.

وقطعت ﴿ َكۡ﴾ عن ﴿َل﴾ يف مجيع املصاحف فيما عدا هذه املواضع األربعة، 
ۚا﴾ ]انلحل: 70[،  وذلك يف ثالثة مواضع، يه قوهل تعاىل: ﴿لَِكۡ َل َيۡعلََم َبۡعَد ِعۡلٖم َشۡيـٔٗ
وقوهل تعاىل: ﴿لَِكۡ َل يَُكوَن َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي َحَرٞج﴾ املوضع األول يف األحزاب ]37[ 

املحرتز عنه فيما تقدم، وقوهل تعاىل: ﴿ َكۡ َل يَُكوَن ُدولََۢة﴾ ]احلرش: 7[)1(.

اللكمة اتلاسعة عرشة: ﴿ِف﴾ اع ﴿َما﴾ املوصولة:
جاء اخلالف بني القطع والوصل يف رسم لكمة ﴿ِف﴾ مع ﴿َما﴾، والعمل 

فيها ىلع القطع، وذلك يف املواضع األحد عرش اآلتية:

﴾ ]ابلقرة: 240[.. 1 ۡعُروٖفۗ نُفِسِهنَّ ِمن مَّ
َ
﴿ِف َما َفَعۡلَن ِفٓ أ

﴾ ]املائدة: 48[.. 2 َۡبُلَوُكۡم ِف َمآ ءَاتَىُٰكۡمۖ َفٱۡستَبُِقواْ ٱۡلَۡيَرِٰتۚ ﴿ّلِ

وِحَ إَِلَّ ُمَرًَّما﴾ ]األنعام: 145[.. 3
ُ
ِجُد ِف َمآ أ

َ
ٓ أ ﴿ُقل لَّ

َۡبُلَوُكۡم ِف َمآ ءَاتَىُٰكۡمۗ إِنَّ َربََّك﴾ ]األنعام: 165[.. 4 ﴿ّلِ

انظر: ديلل احلريان رشح مورد الظمآن يف رسم وضبط القرآن: )ص307-306(.  )1(
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وَن﴾ ]األنبياء: 102[.. 	 نُفُسُهۡم َخِٰلُ
َ
﴿َوُهۡم ِف َما ٱۡشَتَهۡت أ

َفۡضُتۡم فِيِه﴾ ]انلور: 14[.. 6
َ
ُكۡم ِف َمآ أ ﴿لََمسَّ

ُتۡتَُكوَن ِف َما َهُٰهَنآ ءَاِمننَِي﴾ ]الشعراء: 146[.. 7
َ
﴿أ
﴿ِف َما َرَزۡقَنُٰكۡم﴾ ]الروم: 28[.. 8
﴿ِف َما ُهۡم فِيِه َيَۡتلُِفوَنۗ﴾ ]الزمر: 3[.. 9
﴿ِف َما َكنُواْ فِيِه َيَۡتلُِفوَن﴾ ]الزمر: 46[.. 10
﴿َونُنِشَئُكۡم ِف َما َل َتۡعلَُموَن﴾ ]الواقعة: 61[.. 11

وقد اقترص احلافظ ابن اجلزري ىلع قطع ﴿ِف﴾ عن ﴿َما﴾ يف هذه املواضع، 
ولم يذكر فيها اخلالف، ولعل اقتصاره فيها ىلع القطع لشهرته وألن العمل عليه.

ورسمت ﴿ِف﴾ موصولة بـ ﴿َما﴾ بال خالف فيما عدا هذه املواضع األحد 
فِيِه  ٱۡلِقَيَٰمِة فِيَما َكنُواْ  بَۡيَنُهۡم يَۡوَم  ُ َيُۡكُم  عرش السابقة، حنو قوهل تعاىل: ﴿َفٱللَّ

َيَۡتلُِفوَن﴾ ]ابلقرة: 113[)1(.
تنبيه: أما إذا دخلت )يف( اجلارة ىلع )ما( االستفهامية املحذوفة األلف، 
فإنها تكتب موصولة بال خالف يف عموم املصاحف، حنو قوهل تعاىل: ﴿قَالُواْ 

فِيَم ُكنُتۡمۖ﴾ ]النساء: 97[.
اللكمة العرشون: ﴿يَۡوَم﴾ اع ﴿ُهم﴾:

قطعت ﴿يَۡوَم﴾ عن ﴿ُهم﴾ املرفوع املحل وحده باتفاق يف موضعني هما: 
﴾ ]اغفر: 16[، وقوهل تعاىل: ﴿يَۡوَم ُهۡم َعَ ٱنلَّارِ ُيۡفَتُنوَن﴾  قوهل تعاىل: ﴿يَۡوَم ُهم َبِٰرُزوَنۖ
]اذلاريات: 13[، وإنما فصلت ﴿يَۡوَم﴾ عن ﴿ُهم﴾؛ ألن ﴿يَۡوَم﴾ ليس بمضاف إىل 

انظر: ديلل احلريان رشح مورد الظمآن يف رسم وضبط القرآن: )ص299، 300(.  )1(
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﴿ُهم﴾ يف املوضعني يف  الضمري فيهما، وإنما هو مضاف إىل اجلملة، فالضمري 
انفصاهل،  تنبيهاً ىلع  الضمري  فُقطع  اخلرب،  بعده  وما  االبتداء،  رفع ىلع  موضع 

يعين: يوم بروزهم، ويوم فتنتهم.

ورسمت )يوم( موصولة ب  )هم( باتفاق فيما عدا هذين املوضعني، حنو قوهل 
ِي  ِي يُوَعُدوَن﴾ ]الزخرف: 83[، و]املعارج: 42[، وقوهل تعاىل: ﴿يَۡوَمُهُم ٱلَّ تعاىل: ﴿يَۡوَمُهُم ٱلَّ
فِيِه يُۡصَعُقوَن﴾ ]الطور: 45[. ووجه الوصل أن )هم( جمرور بإضافة )يوم( إيله، فوصل 

تنبيهاً ىلع اتصاهل؛ ألن املضاف إيله مزنل مزنلة اجلزء من املضاف.

اللكمة احلادية والعرشون: )لم انر اع اا بعدها(:
قطعت الم اجلر عما بعدها باتفاق يف أربعة مواضع، ويه:

ُؤَلٓءِ ٱۡلَقۡوِم﴾ ]النساء: 78[.. 1 ﴿َفَماِل َهٰٓ

﴿َماِل َهَٰذا ٱۡلِكَتِٰب﴾ ]الكهف: 49[.. 2

﴿َماِل َهَٰذا ٱلرَُّسوِل﴾ ]الفرقان: 7[.. 3

ِيَن َكَفُرواْ﴾ ]املعارج: 36[.. 4 ﴿َفَماِل ٱلَّ

جواز  والصواب  بعدهما،  مما  مفصوتلني  و)الالم(  )ما(  من  لك  كتبت 
أو  انلفس،  ضيق  عند  وذلك  القراء،  جلميع  )الالم(  ىلع  أو  )ما(  ىلع  الوقف 
حالة  يف  )الالم(  أو  )ما(  ىلع  القارئ  وقف  فإذا  االضطرار.  أو  االمتحان، 
يبتدئ  بل  بعدها،  بما  أو  بالالم،  االبتداء  فال جيوز  االضطرار  أو  االمتحان، 
املبتدأ،  عن  اخلرب  فصل  من  ذلك  يف  ملا  ﴿َفَماِل﴾؛  أو  ﴿َماِل﴾  تعاىل:  بقوهل 
واملجرور عن اجلار. ووجه قطع الم اجلر اتلنبيه ىلع أنها لكمة برأسها، ووجه 
الوصل أنها ىلع حرف واحد، وأصل احلرف أن يكتب موصواًل بما دخل عليه.
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ووصلت الم اجلر بمجرورها باتفاق فيما عدا هذه املواضع األربعة السالفة 
ٰلِِمنَي ِمۡن َحِيٖم﴾ ]اغفر: 18[، ويف قوهل تعاىل: ﴿َوَما  اذلكر، حنو قوهل تعاىل: ﴿َما لِلظَّ

﴾ ]الليل: 19[. َحٍد ِعنَدُهۥ ِمن ّنِۡعَمٖة ُتَۡزىٰٓ
َ
ِل

ا تَۡدُعواْ  ا مَّ ّيٗ
َ
ا﴾ يف قوهل تعاىل: ﴿أ ا﴾ أو ىلع ﴿مَّ ّيٗ

َ
وجيوز الوقف كذلك ىلع ﴿أ

﴾ ]اإلرساء: 110[؛ وذلك عند ضيق َنَفس، أو امتحان، أو حنو  ۚ ۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ
َ
َفلَُه ٱۡل

ا﴾. ا مَّ ّيٗ
َ
ذلك، ولكن يتعني ابلدء بـ ﴿أ

ا﴾؛ لكونهما  ا﴾ ومن ﴿مَّ ّيٗ
َ
قال ابن اجلزري: »فيجوز الوقف ىلع لك من ﴿أ

لكمتني انفصلتا رسماً كسائر اللكمات املنفصالت رسماً، وهذا هو األقرب إىل 
الصواب«)1(.

َلَت ِحنَي َمَناٖص﴾ يف سورة ص ]3[: اللكمة اثلانية والعرشون: ﴿وَّ
﴿َلَت﴾ لكمة  الصحيح؛ ألن  ﴿ِحنَي﴾ ىلع  اتلاء عن لكمة  بقطع  رسمت 
َلَت﴾ نافية زيدت عليها اتلاء  مستقلة، و﴿ِحنَي﴾ لكمة أخرى، و)ال( يف ﴿وَّ
َت(؛ لدلاللة ىلع تأنيث اللكمتني،  تلأنيث اللفظ، كما زيدت ىلع )ُربََّت( و)ُثمَّ
وىلع هذا يصح الوقف ىلع اتلاء عند االمتحان، أو يف مقام اتلعليم، أو عند 
االختيار  حالة  عليها  الوقف  يصح  ال  ولكن  ذلك،  حنو  أو  انلََّفس،  ضيق 
إن  وقيل:  َلَت﴾.  ﴿وَّ االبتداء بكلمة  بل جيب  ﴿ِحنَي﴾،  واالبتداء بكلمة 
﴿ِحنَي﴾، هكذا: )والتني مناص( وهو غري مشهور،  اتلاء موصولة بكلمة 
القطع  به، وىلع  املعمول  أسلفنا، وهو  ﴿ِحنَي﴾ كما  اتلاء عن  قطع  والصحيح 

النرش يف القراءات العرش: )145-144/2(.  )1(
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لََت ِحنَي َمَناٖص﴾،  اقترص أبو داود)1(، واختار أبو عمرو القطع، فقال: »وكتبوا ﴿وَّ
يف ص بقطع اتلاء من احلاء«)2(.

َزنُوُهۡم﴾ يف  و وَّ
َ
اللكمتـان اثلاثلـة والرابعـة والعـرشون: ﴿َكلُوُهۡم أ

سورة املطففن ]3[:
وَن﴾، يف مجيع  َزنُوُهۡم ُيِۡسُ و وَّ

َ
كتبت اللكمتان من قوهل تعاىل: ﴿ِإَوَذا َكلُوُهۡم أ

بعد  األلِف  فََحْذُف  الواو،  بعد  ألف  بغري  أي:  حكماً،  موصوتلني  املصاحف 
الواو فيهما ديلل ىلع أن الواو فيهما غري مقطوعة، فتكون موصولة بما بعدها 
يف  داود  أبو  حىك  وقد  بعدها،  عما  مفصولة  احلقيقة  حبسب  ألنها  حكماً؛ 
الوصل فيهما  »اتلزنيل«)3( إمجاع املصاحف ىلع وصل هذين انلوعني، ومعىن 
متصلني  الضمريين  لكون  الواو،  بعد  االنفصال  ىلع  ادلالة  األلف  رسم  ترك 
منصوبني بالفعلني ىلع الصحيح، وىلع هذا ال جيوز الوقف ىلع )اكلو( وال ىلع 

)أو وَّزنو(، إذ ال يصح فصل الضمري املتصل عن الفعل.
فمخالف   ،]37 ]الشورى:  َيۡغِفُروَن﴾  ُهۡم  َغِضُبواْ  َما  ﴿ِإَوَذا  تعاىل:  قوهل  وأما 
لللكمتني السابقتني؛ ألن ﴿َغِضُبواْ﴾ لكمة و﴿ُهۡم﴾ ضمري فصل يف حمل رفع ىلع 
االبتداء، ومجلة ﴿َيۡغِفُروَن﴾ خربه، وادليلل ىلع ذلك ثبوت األلف بعد الواو يف 
﴿َغِضُبواْ﴾، وىلع هذا يصح الوقف ىلع ﴿َغِضُبواْ﴾ عند الضورة، أو االختبار، 
ولكن ال يصح االبتداء بقوهل تعاىل: ﴿ُهۡم َيۡغِفُروَن﴾؛ ملا فيه من الفصل بني 

الرشط وجوابه، بل يتعني االبتداء بقوهل تعاىل: ﴿ِإَوَذا﴾.

انظر: خمترص اتلبيني: )1047/4(.  )1(
املقنع: )76(، وانظر: ديلل احلريان: )ص297(.  )2(

انظر: خمترص اتلبيني: )1278/5(.  )3(
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﴾ يف سورة األعراف ]0	1[: مَّ
ُ
اللكمة الامسة والعرشون: ﴿قَاَل ٱۡبَن أ

﴾ يف قول اهلل  مَّ
ُ
اتفقـت املصاحـف ىلع قطع لكمـة ﴿ٱۡبَن﴾ عـن لكمـة ﴿أ

مَّ إِنَّ ٱۡلَقۡوَم ٱۡسَتۡضَعُفوِن﴾، وىلع هـذا يصح الوقف االختباري 
ُ
تعـاىل: ﴿قَاَل ٱۡبَن أ

﴾ يف قوهل تعـاىل: ﴿قَاَل  -بابلـاء املوحـدة- ىلع لكمـة ﴿ٱۡبَن﴾، خبـالف ﴿يَۡبَنُؤمَّ
ۖ﴾ ]طـه: 94[، فإنهـا مركبـة مـن )يـا( الـيت يه  ِسٓ

ۡ
ُخۡذ بِلِۡحَيِت َوَل بَِرأ

ۡ
يَۡبَنُؤمَّ َل َتأ

حـرف نداء، ومـن )ابن(، و)أم(، وقـد كتبت هذه اللكمـة يف مجيع املصاحف 
بالوصـل، أي وصـل ايلـاء بابلاء، وحـذف همزة الوصـل، وصورت همـزة )أم( 
﴾، وإن اكن القيـاس يقتـي بـأن تصـور ألفـاً؛ إذ يه  واواً، هكـذا: ﴿يَۡبَنُؤمَّ
ل اجلميـع مزنلة اللكمـة الواحدة، صـارت بذلك اتلقدير  مبتـدأة، لكـن ملا نُزِّ
يف حكـم املتوسـطة، فكتبـت واواً اكهلمزة املضمومـة بعد الفتحة املتوسـطة 
حقيقـة. وىلع هـذا ال يصـح الوقـف ىلع لكمة )يَـَن( دون لكمـة )أم( يف حالة 

االختبار، بابلاء املوحدة.

اا اتفتت املصاحف ع وصله:
اتفقت املصاحف ىلع وصل اللكمات اآلتية: ﴿يَۡوَمئٍِذ﴾ حيث وقعت، حنو: 
]84[، ىلع  الواقعة  ]آل عمران: 167[، و﴿ِحيَنئِٖذ﴾ يف سورة  يَۡوَمئٍِذ﴾  لِۡلُكۡفِر  ﴿ُهۡم 
وكذا  املتوسطة،  حكم  يف  بذلك  اهلمزة  فصارت  قبلها،  بما  الوصل  إرادة 
]القصص: 82[، وكذلك )ال( اليت للتعريف؛ فإنها  نَُّهۥ﴾ 

َ
﴾، و﴿َوۡيَكأ نَّ

َ
﴿َوۡيَكأ

لكرثة دورها نزلت مزنلة اجلزء مما دخلت عليه، فوصلت، و)يا( اليت للنداء، 
و)ها( اليت للتنبيه، فإن هذه اللكمات توصل بما بعدها؛ لشدة االمزتاج، وإن 

اكن لك منها لكمة مستقلة عما بعدها.
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ـَٔاَدُم﴾  ٓـٰ ﴿يَ انلداء  )يا(  ومثال   ،]1 ]الفاتة:  ﴿ٱلرَِّحيِم﴾  اتلعريف:  مثال الم 
 ،]19 ]احلج:  و﴿َهَٰذاِن﴾   ،]25 ]ابلقرة:  ﴿َهَٰذا﴾  اتلنبيه:  هاء  ومثال   ،]33 ]ابلقرة: 

ُؤَلٓءِ﴾ ]ابلقرة: 31[، فال يصح فصل هذه اللكمات  نُتۡم﴾ ]آل عمران: 66[، و﴿َهٰٓ
َ
أ و﴿َهٰٓ

عن مدخوهلا، وال جيوز الوقف عليها مطلقاً؛ ألنها لشدة امزتاجها بما بعدها 
اللكمة،  بعض  الوقف ىلع  واحدة، وال جيوز  بعدها لكمة  ما  مع  كأنها  صارت 
بقيا ىلع  منهما  األلف  ملا حذفت  للتنبيه  اليت  للنداء، و)ها(  اليت  )يا(  وألن 

حرف واحد، فوجب اتصاهلما بما بعدهما، فال يصح الوقف عليهما)1(.

نداء،  أو  تنبيٍه  اتفقت املصاحف ىلع حذف ألف لك لفظ دال ىلع  نعم 
يقول  هذا  ويف  واحد،  حرف  ىلع  بلقائها  بعدها  بما  وصلت  ذلك  أجل  ومن 
اإلمام اخلراز يف نظمه »مورد الظمآن يف رسم وضبط القرآن« يف باب حذف 

األلفات:
 اْو نِـــَداَء

ً
تَــــى تَنْبِيهـــا

َ
َتـــْوِلِ َهاَتـــْنِ يَــــا نَِســـــاَءَوَاــــا أ

َ
ك

ومما اتفقت املصاحف ىلع وصله أيضاً ما ييل:
ا﴾ وهو مركب من )نِْعَم( و)ما(، وقد وقع يف موضعني: ﴿نِِعمَّ أ- 

﴾ ]ابلقرة: 271[. ۖ ا ِهَ أوهلما: يف قوهل تعاىل: ﴿َفنِِعمَّ  
﴾ ]النساء: 58[. ۦٓۗ ا يَِعُظُكم بِِه َ نِِعمَّ ثانيهما: يف قوهل تعاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ  

( و)ما(. نَّ
َ
َمآءِۚ﴾ ]األنعام: 125[، وهو مركب من )كأ ُد ِف ٱلسَّ عَّ نََّما يَصَّ

َ
﴿َكأ ب- 

﴿َمۡهَما﴾ وقد وقع يف سورة األعراف ]132[ يف قول اهلل تعاىل: ﴿َوقَالُواْ َمۡهَما  ج- 
تَِنا بِِهۦ ِمۡن ءَايَٖة﴾.

ۡ
َتأ

انظر: أحاكم قراءة القرآن للشيخ حممود احلرصي: )ص281(.  )1(
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بََما﴾ وهو مركب من لكمتني: )رُب( و)ما(، وقد وقع يف سورة احلجر ]2[  ﴿رُّ د- 
ِيَن َكَفُرواْ﴾. بََما يََودُّ ٱلَّ يف قول اهلل تعاىل: ﴿رُّ

﴿الٓرۚ﴾،  ﴿الٓٓمٓص﴾،  ﴿الٓٓم﴾،  ويه:  فأكرث،  حرفني  من  اليت  السور  فواتح  ه- 
﴾، ﴿يٓس﴾، ﴿حٓم﴾، فال  ﴿الٓٓمرۚ﴾، ﴿ٓكهيٓعٓص﴾ ﴿طه﴾، ﴿طٓسٓم﴾، ﴿طٓسۚ
قوهل  إال  الواحدة  اللكمة  بمزنلة  احلروف؛ ألنها  نهاية هذه  إال ىلع  يوقف 
 هكذا: 

ً
مقطواع فإنه كتب  الشورى،  فاتة سورة  ٓعٓسٓق﴾   ۞ ﴿حٓم  تعاىل: 

﴿حٓم ۞ ٓعٓسٓق﴾.

 ،
ً
ٰٓ إِۡل يَاِسنَي﴾ ]الصافات: 130[، فقد رسم مقطواع أما قول اهلل تعاىل: ﴿َسَلٌٰم َعَ

الالم،  املد وجر  أو بفتح اهلمزة مع  الالم،  سواء قرئ بكس اهلمزة وسكون 
﴿يَاِسنَي﴾ يف قراءة كس اهلمزة  ﴿إِۡل﴾ وحدها دون  لكن يمتنع الوقف ىلع 
وسكون الالم عند اعصم ومن وافقه؛ ألنها مجع إيلاس باعتبار أصحابه وبنيه، 

. أو ىلع جعله اسماً للنيب املذكور

أما من قرأ ﴿ءَاِل﴾ بفتح اهلمزة واملد مع كس الالم كنافٍع ومن وافقه، فإنه 
ألن  اضطراراً؛  أو  اختباراً،  ﴿يَاِسنَي﴾  دون  ﴿ءَاِل﴾  ىلع  عندهم  الوقف  جيوز 

﴿ءَاِل﴾ ىلع هذه القراءة لكمة مستقلة ويه مضاف، و﴿يَاِسنَي﴾ مضاف إيله.

قال اإلمام ابن اجلزري يف »املقدمة اجلزرية«:

املتطوع واملوصول ان »املتداة انزرية«
ـــا ـــوٍل َوتَ ـــوٍع وَمْوُص  ملتُط

ْ
ـــرِف َواْع

ت
َ
ـــْد أ
َ
يف الُمْصَحـــِف اإلاـــاِم فيمـــا ق

َّ
ل أن  بَِعـــرْشِ لكمـــاٍت  فاقطـــْع 

َّ
إل هلإَ  ول   

َ
اـلـجـــــــأ َاــــــْع 

ــوَد ل ــاين ُهـ ــَن ثـ ــدوا ياسـ ـــوا َعَوتعبـ
ُ
ـــْن تْعل

َ
ـــَن تــُـرْشِْك يْدُخل

ْ
ك يرُْشِ
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ـــا ـــوا ل أقـــوَل إن اَّ
ُ
 يُتول

َّ
ـــاأن ل ـــْر وعـــن اَّ ـــوَح ِص ـــِد واملفت بالرْع

ا بـُروٍم والنلَسـا َطُعـوا ِاـن اَّ
ْ
َســـانُهـوا اق سَّ

َ
ـــن أ م اَّ

َ
ـــُف املنافِِتـــَن أ

ْ
ُخل

ـــا ـــُث ا ـــٍح حي ـــا وِذبْ ـــِت النلَس
َ
ل صل
ُ
ـــم املفتـــوَح كـــرُس إنَّمـــاف

َّ
وأن ل

نعـــاَم واملفتـــوَح يدُعـــون اَعـــا
َ
ــاال َعـ

َ
ــٍر وق ــاِل وحنـ نَفـ

َ
ــُف ال ـ

ْ
وُخل

واْخُتلِـــْف ســـأتلُُموه  اـــا  ْر بئسـما والوْصَر ِصْفوُكل 
ُ
وا كـذا ق ُردُّ

ـــا َطَع
ْ
ْوا يف اـــا اق ـــرَتَ ـــاَخلْفُتمـــوين واْش ـــو َاَع

ُ
ـــَتَهْت يْبل ـــُم اْش وِح أفْضُت

ُ
أ

َ
َعـــْت روٍم كِا

َ
ـــَن وق

ْ
َفَعل تزنيـــُر ُشـــَعَرا وغريَهـــا ِصـــاَثـــاين 

يف الشـعرا األحـزاِب والنلسـا ُوصففأينمـــا كنلحـــر ِصـــْر وخُمْتلِـــْف

ـــن جنعـــا
َّ
ـــْم هـــوَد أل

َّ
ــوا تأَســـْوا َعوصـــر فإِل َْمـــَع كْيـــا حتَزنُـ

َ
جن

ــم ْطُعُهـ
َ
ــرٌج وق ــك حـ ــجٌّ عليـ ُهْمحـ يوَم   

َّ
تَوىل َان  يََشاُء  اَّن  َعن 

َهـــُؤل واذليـــَن  هـــذا  ــاَواـــاِل  ـ ــْر َوُوهل ــاِم ِصـ ــَن يف اإِلَاـ ِـ
َ
حت

ِصـــِر واكلوُهـــْم  ـــِرووزنوُهـــُم  ـــا ل َتْفِص ـــا وه  وي
ْ
ـــَن ال ـــذا ِا ك

وقال صاحب »اتلحفة السمنودية يف جتويد اللكمات القرآنية«:

املتطوع واملوصول ان »اتلحفة السمنودية«
ـــا ـــْو نََش

َ
ـــم ول ـــن ُكل ل ْن ع

َ
ـــُع أ َشـــاُتْتَط

َ
َكنــُـوا يََشـــا واللـــُف يف انـــنل ف

َ
ـــا َْع
َ
ـــن جن

َّ
 ل
َ
ـــرْيَ أ ـــْن َغ

َ
ـــُع أْن ل َْمـــَع واْللـــُف بُتحُصـــوهُ اجنَـــلوقط

َ
جن

نَّهـــا افِصـــا
َ
ـــوا َعونُـــوَن أن ل يْدُخل

ُ
 اـــع َتْعل

َ
جـــأ
ْ
ـــَن اـــْع مل

ْ
ك يرُْشِ

ـــدوا ـــوا تعب
ُ
ـــع يتول ـــوَل ا ُـــرشْك أق يَّـــُدوات

َ
خـــرى بهـــوٍد ق

ُ
يـــس واأل

 هلإ واُختلِـــْف
َّ
 ِصـــْفكـــذا بهـــا أْن ل

َّ
ـــا ووْصـــَر إل الـــلك نمَِي

َ ْ
يف األ

ـــا ِصـــْر إِاَّ
ْ
ـــْم ُهـــوَد واف

َّ
ــاكنـــوِن إل ـ اَّ

َ
ــَع أ ــْر مجيـ ــم ِصـ ــِد ثـ بالرْعـ
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ِطَعـــْت أْم َاـــْن بِذبـــٍح والنلســـا
ُ
َســـاوق سَّ

َ
 وأْم َاـــْن أ

ً
ـــْت أيضـــا

َ
ل صل
ُ
وف

ـــا ِص
ْ
ـــِن اف ن

ْ
ـــوَن اِلث ـــا يَْدُع ــْم َحَصـــاوأنَّ ا ــا َغنِْمُتـ  نَّمـ

َ
ــُف أ وُخلـ

ـــْع
َ
ـــِر وق ـــَد دَلى انلَّْح ـــا عن ـــْع إنَّم ـــْعا ـــاَم اْنَتَط نع

َ
ـــُدون ال ـــَر تُوَع ْب

َ
وق

ــَرى ــٍر وََجـ َنْحـ
َ
ــا ك ْيَنَمـ

َ
أ
َ
ــْر ف ـــَعَراوِصـ ـــا والشُّ حـــزاِب النلَس

َ
ـــٌف بِال خل

ـــْم ـــوَم ُه  وي
ً
ـــا ـــا َاع ـــُث َا  َوَبـــارُِزوَن عّـــُس يَمَْنـــُؤّموقطـــُع حْي

َعَ

ــْفويف النلَســـا ِاـــْن َاـــا بَِتْطِعـــِه ُوِصـــْف ــروِم اْخُتلِـ ــَن والـ ويف املنافِِتـ

ـــْن مجيَعَهـــا ِصـــا ِصاوِمـــمَّ اـــْع ِممَّ
ْ
ومْوِضـَيْ َعـْن َاْن وَاا نُهـوا اف

ـــا ـــاِل يف النلَس ـــُع َا ْط
َ
ـــْر وق ـــمَّ ِص ـــاوَع ـــِف َرَس ـــاِن والّه ـــاَل والفرق َوَس

َمـــا
َ
ُفـــُه بَِمـــا أو الـــام اْعل

ْ
ــا أْو بمـــاووق ـــا بـــأ يَـّ  اَّ

ً
ـــف أ يّـــا

ْ
وق
َ
ك

ـــْت
َ
صل
ُ
ف ســـأتلُموه  اـــا  ـــْتوُكل 

َ
ـــيِق َدَخل

ْ
 ل
ُ
وا وأ ـــا ُردُّ ـــُف ج وُخل

ِصـــْر والُلُف يف
َ
ْوا ف ـــيِفوبِئَْســـَما اْشـــرَتَ

ُ
ْفُتُمـــوين اـــَع يأُمْرُكـــْم ق

َ
َخل

ــْع ــَزاِب َاـ ْحـ
َ ْ
ِل األ وَّ

َ
ــُع َكْ ل أ ـــْعوقْطـ

َ
ـــٍر وََحـــرْشٍ وبِِعْمـــَراَن وق

ْ حنَ

ُخلـٌف كـيف َاـا الـروِم ها هنـا كِا
َ
وِح َول

ُ
 أ
ً
ــا ــْم اعـ ــُر آتاُكـ َتزْنِيـ

ْخـَرى أفْضُتْم واْشـَتَهْت
ُ
ـَن يف األ

ْ
ْطـــِع هـــا هنـــا َثَبْتَفَعل

َ
َهـــا َاـــْع ق

ُ
ْو َوْصل

َ
أ

ـــَعَرا َاَع اْشـــَتَهْت ْطـــُع يف اـــا الشُّ
َ
ِف التلْســـِع يف ابَلـــاِق َثَبْتأْو ق

َ
اـــَع ِخـــا

ـــْر ـــا ُوِص ـــْع وََغرْيُه َط
ْ
ـــَع اق وِ انمي

َ
ـــْرأ ـــَن ُانَفِص ـــْر ولَت ِح ـــم ِص وفي

ْ
ل
َ
ـــُه َوهـــا ويَـــا وأ

ُ
اتََّصـــْروقيـــر َوْصل َوَزنُوُهـــُم  أْو  لوُهـــُم 

ُ
ك

ـــا يَْوَائِـــْذ ِحينَئِـــْذكُربَّمـــا َمْهَمـــا نِِعمَّ نَّ 
َ
َوَوْيـــَكأ نَّمـــا 

َ
كأ

بانِفَصـــاِل يَاِســـَن   
ْ
إل ـــُف َاـــْن تاَهـــا آِلوَجـــاَء 

ْ
َوَصـــحَّ وق
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حكم الوقف ع تاء اتلأنيث
اتفقـت مجيـع املصاحـف العثمانيـة ىلع رسـم تـاء اتلأنيـث إذا اكنـت 
الحقـة باألفعـال باتلاء املفتوحـة، وال يوقف عليهـا إال باتلاء، حنـو: ﴿َوقَالَت 

آئَِفةٞ﴾ ]آل عمران: 72[، وتسم هذه اتلاء تاء اتلأنيث. طَّ
املربوطة،  باتلاء  ترسم  أن  فيها  فاألصل  املفردة  األسماء  يف  اكنت  إذا  أما 
ويوقف عليها باهلاء، وتسم هاء اتلأنيث، حنو: ﴿رَۡحًَةۚ﴾ ]آل عمران: 8[، ﴿نِۡعَمَة﴾ 

]ابلقرة: 211[.

غري أن يف املصاحف العثمانية لكماٍت خرجت عن هذا األصل ورسمت 
 للرسم، وذلك لضيق َنَفس، أو تعليم، 

ً
باتلاء املفتوحة، فيوقف عليها باتلاء اتبااع

أو اختبار.

وهذا انلوع من اللكمات اليت خرجت عن هذا األصل قسمان: قسم اتفقوا 
ىلع قراءته باإلفراد، وقسم اختلفوا يف إ فراده ومجعه.

و﴿نِۡعَمَت﴾،  ﴿رَۡحََت﴾،  ويه:  لكمة،  عرشة  ثالث  إفراده  ىلع  فاملتفق 
ُت﴾، و﴿ُسنَُّت﴾، و﴿لَّۡعَنَت﴾، و﴿َوَمۡعِصَيِت﴾، و﴿َكَِمُت﴾، و﴿بَِقيَُّت﴾، 

َ
و﴿ٱۡمَرأ

و﴿ُقرَُّت﴾، و﴿فِۡطَرَت﴾، و﴿َشَجَرَت﴾، و ﴿وََجنَُّت﴾، و﴿ٱۡبَنَت﴾.

لة: وهاك بيانَها مفصَّ

فلكمة ﴿رَۡحََت﴾:
رسمت باتلاء املفتوحة يف سبعة مواضع، ويوقف عليها باتلاء، ويه:

ِۚ﴾ ]ابلقرة: 218[.. 1 ْوَلٰٓئَِك يَرُۡجوَن رَۡحََت ٱللَّ
ُ
﴿أ
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ِ قَِريٞب ّمَِن ٱلُۡمۡحِسننَِي﴾ ]األعراف: 56[.. 2 ﴿إِنَّ رَۡحََت ٱللَّ
﴾ ]هود: 73[.. 3 ۡهَل ٱۡلَۡيِتۚ

َ
ِ َوبَرََكُٰتُهۥ َعلَۡيُكۡم أ ﴿رَۡحَُت ٱللَّ

﴿ذِۡكُر رَۡحَِت َرّبَِك﴾ ]مريم: 2[.. 4

ِ﴾ ]الروم: 50[.. 	 ﴿َفٱنُظۡر إَِلٰٓ ءَاَثِٰر رَۡحَِت ٱللَّ

ُهۡم َيۡقِسُموَن رَۡحََت َرّبَِكۚ﴾ ]الزخرف: 32[.. 6
َ
﴿أ

ا َيَۡمُعوَن﴾ ]الزخرف: 32[.. 7 ﴿َورَۡحَُت َرّبَِك َخرۡيٞ ّمِمَّ

وما عدا هذه املواضع السبعة مرسوم باتلاء املربوطة، ويوقف عليه باهلاء، 
ّبِِهۡم َورَۡحَةۖٞ﴾ ]ابلقرة: 157[. ْوَلٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم َصلََوٰٞت ّمِن رَّ

ُ
حنو: ﴿أ

ِ نِلَت لَُهۡمۖ﴾ ]آل عمران: 159[ فقد نقل فيه أبو داود  وأما ﴿َفبَِما رَۡحَٖة ّمَِن ٱللَّ
سليمان بن ناح الرسم باتلاء، واختار رسمه باهلاء، وهو اذلي عليه العمل)1(.

ولكمة ﴿نِۡعَمَت﴾:
رسمت باتلاء املفتوحة، ويوقف عليها باتلاء يف أحد عرش موضعاً، ويه:

نَزَل َعلَۡيُكم﴾ ]ابلقرة: 231[.. 1
َ
ِ َعلَۡيُكۡم َوَمآ أ ﴿َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱللَّ

ُقُلوبُِكۡم﴾. 2 َبنۡيَ  لََّف 
َ
َفأ ۡعَداٗٓء 

َ
أ ُكنُتۡم  إِۡذ  َعلَۡيُكۡم   ِ ٱللَّ نِۡعَمَت   ﴿َوٱۡذُكُرواْ 

]آل عمران: 103[.

ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ َهمَّ قَۡوٌم﴾ ]املائدة: 11[.. 3 ﴿ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱللَّ
ِ ُكۡفٗرا﴾ ]إبراهيم: 28[.. 4 لُواْ نِۡعَمَت ٱللَّ ِيَن بَدَّ لَۡم تََر إَِل ٱلَّ

َ
﴿أ

ٓۗ﴾ ]إبراهيم: 34[.. 	 ِ َل ُتُۡصوَها واْ نِۡعَمَت ٱللَّ ﴿ِإَون َتُعدُّ

انظر: خمترص اتلبيني: )557/3(، وديلل احلريان رشح مورد الظمآن يف رسم وضبط القرآن: )ص292(.  )1(
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ِ ُهۡم يَۡكُفُروَن﴾ ]انلحل: 72[.. 6 ﴿َوبِنِۡعَمِت ٱللَّ
ِ ُثمَّ يُنِكُروَنَها﴾ ]انلحل: 83[.. 7 ﴿َيۡعرُِفوَن نِۡعَمَت ٱللَّ
ِ﴾ ]انلحل: 114[.. 8 ﴿َوٱۡشُكُرواْ نِۡعَمَت ٱللَّ
ِ﴾ ]لقمان: 31[.. 9 نَّ ٱۡلُفۡلَك َتِۡري ِف ٱۡلَۡحِر بِنِۡعَمِت ٱللَّ

َ
لَۡم تََر أ

َ
﴿أ
ِ َعلَۡيُكۡمۚ﴾ ]فاطر: 3[.. 10 يَُّها ٱنلَّاُس ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱللَّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

نَت بِنِۡعَمِت َرّبَِك﴾ ]الطور: 29[.. 11
َ
﴿َفَمآ أ

﴾ ]الصافات: 57[، فقد نقل أبو داود سليمان بن ناح  وأما ﴿َولَۡوَل نِۡعَمُة َرّبِ
اخللف يف رسمه بني اتلاء واهلاء، والعمل ىلع رسمه باهلاء)1(.

وما عدا هذه املواضع يكتب باتلاء املربوطة، ويوقف عليه باهلاء، حنو: 
ِۖ﴾ ]انلحل: 53[. ﴿َوَما بُِكم ّمِن ّنِۡعَمٖة َفِمَن ٱللَّ

ُت﴾:
َ
ولكمة ﴿ٱۡمَرأ

رسمت باتلاء املفتوحة، ويوقف عليها باتلاء يف سبعة مواضع، ويه:
ُت ِعۡمَرَٰن﴾ ]آل عمران: 35[.. 1

َ
﴿إِۡذ قَالَِت ٱۡمَرأ

﴾ ]يوسف: 30[.. 2 ُت ٱۡلَعِزيِز تَُرٰوُِد َفَتىَٰها َعن نَّۡفِسِهۦۖ
َ
﴿ٱۡمَرأ

﴾ ]يوسف: 51[.. 3 ُت ٱۡلَعِزيِز ٱۡلَٰٔـَن َحۡصَحَص ٱۡلَقُّ
َ
﴿ٱۡمَرأ

ُت فِۡرَعۡوَن﴾ ]القصص: 9[.. 4
َ
﴿ٱۡمَرأ

َت نُوٖح﴾ ]اتلحريم: 10[.. 	
َ
﴿ٱۡمَرأ

﴾ ]اتلحريم: 10[.. 6 َت لُوٖطۖ
َ
﴿َوٱۡمَرأ

َت فِۡرَعۡوَن﴾ ]اتلحريم: 11[.. 7
َ
﴿ٱۡمَرأ

انظر: خمترص اتلبيني: )1036/4(، وديلل احلريان: )ص313، 314( بترصف.  )1(
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ترسم  فإنها  زوجها  إىل  مضافة  جاءت  إذا  )امرأة(  لكمة  لك  أن  ويالحظ 

باتلاء املفتوحة، وما عداها يكتب باتلاء املربوطة، ويوقف عليه باهلاء، حنو: 

ۡو إِۡعَراٗضا﴾ ]النساء: 128[.
َ
ٌة َخاَفۡت ِمۢن َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

َ
﴿ِإَوِن ٱۡمرَأ

ولكمة ﴿ُسنَُّت﴾:
رسمت باتلاء املفتوحة، ويوقف عليها باتلاء يف مخسة مواضع، ويه:

لنَِي﴾ ]األنفال: 38[.. 1 وَّ
َ
﴿َفَقۡد َمَضۡت ُسنَُّت ٱۡل

لنَِيۚ﴾ ]فاطر: 43[.. 2 وَّ
َ
﴿َفَهۡل يَنُظُروَن إِلَّ ُسنََّت ٱۡل

ِ َتۡبِديٗلۖ﴾ ]فاطر: 43[.. 3 ﴿َفلَن َتَِد لُِسنَِّت ٱللَّ

ِ َتِۡويًل﴾ ]فاطر: 43[.. 4 ﴿َولَن َتَِد لُِسنَِّت ٱللَّ

﴾ ]اغفر: 85[.. 	 ِ ٱلَِّت قَۡد َخلَۡت ِف ِعَباِدهۦِۖ ﴿ُسنََّت ٱللَّ

ورسمت يف غري هذه املواضع باتلاء املربوطة، ويوقف عليها باهلاء، حنو: 

ۡرَسۡلَنا َقۡبلََك ِمن رُُّسلَِناۖ﴾ ]اإلرساء: 77[.
َ
﴿ُسنََّة َمن قَۡد أ

ولكمة ﴿لَۡعَنَت﴾:
رسمت باتلاء املفتوحة يف موضعني، وهما:

ِ َعَ ٱۡلَكِٰذبنَِي﴾ ]آل عمران: 61[.. 1 ﴿َفَنۡجَعل لَّۡعَنَت ٱللَّ

ِ َعلَۡيِه﴾ ]انلور: 7[.. 2 نَّ لَۡعَنَت ٱللَّ
َ
﴿َوٱۡلَخِٰمَسُة أ

 ﴾ِ ْوَلٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم لَۡعَنُة ٱللَّ
ُ
وما عدا هذين املوضعني مرسوم باهلاء، حنو: ﴿أ

]ابلقرة: 161[.



اتلجويد امليس128َّ حكم الوقف ع تاء اتلأنيث

ولكمة ﴿َوَمۡعِصَيِت﴾:
رسمت باتلاء املفتوحة يف موضعني، وهما:

﴿َوَمۡعِصَيِت ٱلرَُّسوِلۖ ِإَوَذا َجآُءوَك﴾ ]املجادلة: 8[.. 1

ِ َوٱلَّۡقَوٰىۖ﴾ ]املجادلة: 9[.. 2 ﴿َوَمۡعِصَيِت ٱلرَُّسوِل َوتََنَٰجۡواْ بِٱلِۡبّ

وليس يف القرآن الكريم غريهما.

أاا ﴿َكَِمُت﴾:
فقـد كتبت باتلاء املفتوحـة، ويوقف عليها باتلاء يف قـوهل تعاىل: ﴿َوَتمَّۡت 

﴾ ]األعـراف: 137[، وقـد اختلـف يف رسـمها بني اتلاء واهلاء،  َكَِمُت َرّبَِك ٱۡلُۡسَنٰ
واعتمد ابن اجلزري رسمها باتلاء املفتوحة.

وأمـا ﴿َكَِمُت﴾ الـيت قرئـت باإلفـراد واجلمـع يف األنعام ويونـس واغفر، 

فسـيُْذكر حكمهـا يف القسـم اثلاين اذلي اختلـف القراء يف إفـراده ومجعه إن 

شـاء اهلل، ومـا عـدا هـذه املواضـع مـن لفـظ ﴿َكَِمَة﴾ فمرسـوم باهلـاء، أي: 

 ۗ ۡفَلٰ ِيَن َكَفُرواْ ٱلسُّ باتلـاء املربوطـة، ويوقف عليه باهلاء، حنـو: ﴿وََجَعَل َكَِمَة ٱلَّ

ِ ِهَ ٱۡلُعۡلَياۗ﴾ ]اتلوبة: 40[. َوَكَِمُة ٱللَّ

ولكمة ﴿بَِقيَُّت﴾:
ِ َخرۡيٞ لَُّكۡم﴾  رسـمت باتلـاء املفتوحـة يف موضع واحـد، وهـو: ﴿بَِقيَُّت ٱللَّ

َوءَاُل  ُموَسٰ  ءَاُل  تََرَك  ا  ّمِمَّ ﴿َوبَِقيَّةٞ  باهلـاء حنـو:  ]هـود: 86[، ومـا عـداه يرسـم 

َهُٰروَن﴾ ]ابلقرة: 248[.
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ولكمة ﴿ُقرَُّت﴾:
﴿ُقرَُّت  ]9[، وهو:  القصص  املفتوحة يف موضع واحد بسورة  باتلاء  رسمت 
ٰتَِنا  ۡزَوِٰجَنا َوُذّرِيَّ

َ
َعنۡيٖ ّلِ َولََكۖ﴾، وما عداه مرسوم باهلاء، حنو: ﴿َربََّنا َهۡب نَلَا ِمۡن أ

﴾ ]الفرقان: 74[. ۡعنُيٖ
َ
ةَ أ ُقرَّ

ولكمة ﴿فِۡطَرَت﴾:
ِ ٱلَِّت َفَطَر ٱنلَّاَس َعلَۡيَهاۚ﴾  رسمت باتلاء املفتوحة يف قوهل تعاىل: ﴿فِۡطَرَت ٱللَّ

]الروم: 30[، وال ثاين هل يف القرآن الكريم.

ولكمة ﴿َشَجَرَت﴾:
رسمت باتلاء املفتوحة يف قوهل تعاىل: ﴿إِنَّ َشَجَرَت ٱلزَّقُّوِم﴾ ]ادلخان: 43[، وما 

﴾ ]طه: 120[. ٰ َشَجَرةِ ٱۡلُۡلِ َُّك َعَ ُدل
َ
عداه مرسوم باهلاء، حنو: ﴿َهۡل أ

ولكمة ﴿وََجنَُّت﴾:
رسـمت باتلـاء املفتوحـة يف قـوهل تعـاىل: ﴿َفَرۡوٞح َوَرۡيَحاٞن وََجنَُّت نَِعيٖم﴾ 
ۡرُض﴾ 

َ
َمَٰوُٰت َوٱۡل ]الواقعـة: 89[، وما عداه مرسـوم باهلاء، حنـو: ﴿وََجنٍَّة َعۡرُضَها ٱلسَّ

]آل عمران: 133[.

ولكمة ﴿ٱۡبَنَت﴾:
ٱۡبَنَت  ﴿َوَمۡرَيَم  تعاىل:  قوهل  وهو  واحد،  موضع  يف  املفتوحة  باتلاء  رسمت 

ِعۡمَرَٰن﴾ ]اتلحريم: 12[، وال ثاين هل يف القرآن الكريم.
وإىل هنا انتىه القسم اذلي اتفق القراء ىلع قراءته باإلفراد.
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وأاا التسم اثلاين اذلي اختلف التراء يف إفراده ومجعه، فهو حمصور يف سبع 
لكمات يف اثين عرش موضعاً، يه:

آئِلنَِي﴾ ]يوسف: 7[. 1. ﴿ءَاَيٰٞت ّلِلسَّ

﴾ معاً ]يوسف: 10، 15[. 2، 3. ﴿َغَيَٰبِت ٱۡلُّبِ

﴾ ]العنكبوت: 50[. ۦۚ ّبِِه نِزَل َعلَۡيِه ءَاَيٰٞت ّمِن رَّ
ُ
4. ﴿لَۡوَلٓ أ

	. ﴿َوُهۡم ِف ٱۡلُغُرَفِٰت ءَاِمُنوَن﴾ ]سبأ: 37[.

ٰ بَّيَِنٖت ّمِۡنُهۚ﴾ ]فاطر: 40[. 6. ﴿َفُهۡم َعَ

ۡكَمامَِها﴾ ]فصلت: 47[.
َ
7. ﴿َوَما َتُۡرُج ِمن َثَمَرٰٖت ّمِۡن أ

نَُّهۥ ِجَمٰلَٞت ُصۡفرٞ﴾ ]املرسالت: 33[.
َ
8. ﴿َكأ

9. ﴿َوَتمَّۡت َكَِمُت َرّبَِك ِصۡدٗقا َوَعۡدٗلۚ﴾ ]األنعام: 115[.

ِيَن َفَسُقوٓاْ﴾ ]يونس: 33[. ۡت َكَِمُت َرّبَِك َعَ ٱلَّ 10. ﴿َكَذٰلَِك َحقَّ

ۡت َعلَۡيِهۡم َكَِمُت َرّبَِك َل يُۡؤِمُنوَن﴾ ]يونس: 96[. ِيَن َحقَّ 11. ﴿إِنَّ ٱلَّ

ِيَن َكَفُرٓواْ﴾ ]اغفر: 6[. ۡت َكَِمُت َرّبَِك َعَ ٱلَّ 12. ﴿َوَكَذٰلَِك َحقَّ

املفتوحة،  باتلاء  ومجعها  إفرادها  يف  املختلف  املواضع  هذه  رسمت  وقد 
لكن اختلفت املصاحف يف رسم ﴿َكَِمُت﴾ يف املوضع اثلاين بيونس ]96[، ويف 
احلجازية  املصاحف  يف  يونس  ثاين  فرسم  اغفر،  موضع  يف  ﴿َكَِمُت﴾  رسم 
والشامية باتلاء، وباهلاء يف العراقية، ورسم موضع اغفر باتلاء يف أكرث املصاحف 
إيله  ذهب  كما  باتلاء  عليهما  والوقف  كتابتهما  والراجح  أقلها،  يف  وباهلاء 

املحققون؛ وألنه مقتى قول اإلمام ابن اجلزري:
اخُتلِـــْف اـــا  وكُّ   ................

ْ
ـــرِف ـــاءِ ُع ـــه باتل ـــْرًدا في

َ
 وف
ً
ـــا مجع
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ومما ُكتب باتلاء ويوقف عليه باتلاء املفتوحة -أيضاً- هذه اللكمات:
﴿َطالُوَت﴾ ]ابلقرة: 247[.
﴿ِبَالُوَت﴾ ]ابلقرة: 249[.

﴿ٱلَّابُوُت﴾ ]ابلقرة: 248[.
ُٰغوِت﴾ ]ابلقرة: 256[. ﴿بِٱلطَّ

﴿َذاَت﴾ ]األنفال: 1[.
﴿َمۡرَضاِت﴾ ]ابلقرة: 207[.

َلَت ِحنَي َمَناٖص﴾ ]3[. َلَت﴾ يف قوهل تعاىل يف سورة ص: ﴿وَّ ﴿وَّ
﴿َهۡيَهاَت﴾ يف موضيع املؤمنني ]36[.

ٰى﴾ ]19[. َٰت َوٱۡلُعزَّ َفرَءَۡيُتُم ٱللَّ
َ
َٰت﴾ يف قوهل تعاىل يف سورة انلجم: ﴿أ ﴿ٱللَّ

َبِت﴾ يف يوسف ]4، 100[، ويف مريم ]42، 43، 44، 45[، ويف القصص ]26[، 
َ
أ ﴿َيٰٓ

ويف الصافات ]102[.
قال اإلمام ابن اجلزري يف »املقدمة اجلزريَّة«:

اتلاءات اتلأنيث ان »املتداة انزريَّة«
ــرَْه ــا َزَبـ ــُرِف بِاتلَـّ ــُت الزُّْخـ ََتـــرَْهورمَْحَـ

ْ
عـــراِف ُروٍم ُهـــوِد كِف ابل

َ
ال

ْـــٍر إبْرَهـــْم
َ
ُث حن

َ
ـــا
َ
ـــْمنِْعَمُتَهـــا ث ـــان َه ـــوُد اثل ـــرياٌت ُعُت  أخ

ً
ـــا َاع

ـــورِ
َكلطُّ اطـــٌر 

َ
ف ُثـــمَّ  ْتَمـــاُن 

ُ
ــورِل

ْعَنـــَت بَِهـــا وانلُـّ
َ
ِعْمـــَراَن ل

َتَصـــْص
ْ
ٌت يُوُســـَف ِعْمـــراَن ال

َ
حتريـــَم َاْعِصَيـــْت بَِتـــْد َســـِمْع ُيَـــّصواْمـــرَأ

اِطـــِر
َ
ّخـــاِن ُســـنَّْت ف ْخـــَرى اَغفِـــِرَشـــَجَرَت ادلُّ

ُ
ْنَفـــاِل وأ

َ
 وال
ّ
ا
ُ
ك

ــْت َعـ
َ
ــٌت يف َوق ــْنٍ َجنَّـ ُت َعـ

ــرَّ ـ
ُ
فِْطـــَرْت بَِتيَّـــْت واْبَنـــٌت َولَكَِمـــْتق

 َاـــا اْخُتلِـــْف
ْعـــَراِف َوُكُّ

َ
ْوَســـَط ال

َ
أ

ْ
ـــرِف ـــاءِ ُع ـــِه بِاتلَّ ـــْرداً فِي

َ
 وف
ً
ـــا مَجْع
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جتويد  يف  السمنودية  »اتلحفة  كتابه  يف  السمنودي  إبراهيم  الشيخ  وقال 
اللكمات القرآنية«:

اتلاءات املفتوحة ان »اتلحفة السمنودية«
ـــَراِف ْع

َ ْ
ـــَع األ ـــِر َا

ْ
ِّ
ْ
ـــَت ابل ـــا رمح كِفتَ ُهـــوٍد  وِم  والـــرُّ وزُْخـــُرٍف 

َ
ت  
َ
أ اللـــُف  رمَْحَـــٍة  بَِمـــا  ــاَويِف  ــرى بتـ ــرة األخـ ــَت ابلتـ ونعمـ

ْخَريَـــْنِ َاـــْع
ُ
ـــَذا بِإِبَْراِهيـــَم أ

َ
ِخـــريَاٍت َتَتـــْعك

َ
ـــِة انلَّْحـــِر أ

َ
ث
َ
ا
َ
ث

ــايِن ــوِد اثلَّـ ــٍر ويف الُعُتـ اطـ
َ
ــْع ف ـــاِنَاـ ْتَم

ُ
ـــْع ل ـــَراَن َا ـــْع ِعْم ـــورِ َا

والطُّ

ْت
َ
ــرَأ ــُة َربل واْمـ ــُف يف نِْعَمـ ـــْتواللـ تَ

َ
ـــا أ ـــا بِاتلَّ ـــْف لَزوِْجَه ـــَى تَُض َا

 بــَـْت
َ
َت اـــْع َهْيَهـــاَت َذاَت يــَـا أ

َّ
َت اـــْع مرضـــاَت إِنَّ َشـــَجَرْتكلـــا

َ
َول

اِطـــِر
َ
نَفـــاِل ُثـــمَّ اَغفِـــِرَوُســـنََّت اثلَّـــاِث ِعْنـــَد ف

َ ْ
وَمْوِضـــِع األ

ــا ْعَنَتـ
َ
ــْر ل َْعـ

َ
ــورِ َوجن

ــَت انلُـّ ْعَنـ
َ
ـــاَول ـــْنٍ فِْطَرتَ ُت َع

ـــرَّ
ُ
ـــْع ق ـــَت ا واْبَن

َاْعِصَيـــْت  
ً
يْضـــا

َ
وَأ اهلل  َعـــْتبَِتيَّـــُت 

َ
َوق نَِعيـــٍم  وََجنَّـــُت   

ً
َاعـــا

ـــا)1( ـــراِق تَ ـــَراِف يف الع ع
ْ
ـــُت األ ــالَكَِم بَِتـ

َ
 ف
ً
ــا ــْرداً ومََجْعـ ـ

َ
ــري ف ـ

ُ
ــا ق َوَاـ

تَـــْت
َ
أ ـــٌت وآيـــاٌت 

َ
مِجَال ـــَرْتَوْهـــَو  خَّ

َ
ـــيِت تَأ

َّ
ُبـــوِت يف ال

َ
بِالَعْنّ

َغَيابَـــِتَاـــْع يُوُســـٍف َوُهـــْم َعَ بَيلَنـــِت َوكِا  ـــاِت 
َ
ُغُرف
ْ
وال

َولَكَِمـــْت لـــْت  صل
ُ
ف ـــْوِل بَـــَدْتوَثَمـــَراِت  نَعـــاِم والطَّ

َ ْ
يُونُـــَس واأل

ـــِر ـــْع اَغِف ـــٍس َا ُ ـــاين يون ـــْن بَِث ِك
َ
رِيل

ُ
يف الَفـــْرِد َهـــا وانمـــِع تــَـا كَمـــا ق

قوهل: يف العراق؛ أي: يف مصاحف أهل ابلرصة والكوفة، أما يف مصاحف أهل املدينة ومكة   )1(
والشام فتكتب باهلاء.
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همزة الوصر
االبتداء،  يف  تثبت  اليت  اللكمة  أول  يف  الزائدة  اهلمزة  يه  الوصل  همزة 

وتسقط يف ادلرج، توصاًل بها إىل انلطق باحلرف الساكن.

مواضع همزة الوصر:
واألسماء،  األفعال،  يه:  أنواع  ثالثة  يف  حمصوراً  العرب  كالم  اكن  ملا 

واحلروف، فإن همزة الوصل توجد يف أول لك نوع من هذه األنواع اثلالثة.

همزة الوصر يف األفعال وكيفية ابلدء بها:
توجد همزة الوصل يف الفعل املايض واألمر فقط.

فيف املايض تكون يف اخلمايس، والسدايس.

َفَل  ٱۡعَتَمَر  وِ 
َ
أ ٱۡلَۡيَت  ﴿َفَمۡن َحجَّ  ﴿ٱۡعَتَمَر﴾ يف قوهل تعاىل:  فاخلمايس حنو: 

تعاىل: قوهل  يف   ﴾ ﴿ٱۡصَطَفٰ وحنو:   ،]158 ]ابلقرة:  بِِهَماۚ﴾  وََّف  َيطَّ ن 
َ
أ َعلَۡيِه   ُجَناَح 

ِي  هُۥ﴾ يف قوهل: ﴿َفإَِذا ٱلَّ ﴾ ]ابلقرة: 132[، والسدايس حنو: ﴿ٱۡستَنَصَ َ ٱۡصَطَفٰ ﴿إِنَّ ٱللَّ
﴾ يف قوهل تعاىل:  ﴾ ]القصص: 18[، وحنو ﴿ٱۡستَۡسَقٰ ۥۚ ۡمِس يَۡسَتۡصُِخُه

َ
ُهۥ بِٱۡل ٱۡستَنَصَ

﴿ِإَوذِ ٱۡستَۡسَقٰ ُموَسٰ لَِقۡوِمِهۦ﴾ ]ابلقرة: 60[.

ويف األمر تكون يف األفعال اثلالثية، واخلماسية، والسداسية.

َعنَّا  ٱۡكِشۡف  بََّنا  ﴿رَّ تعاىل:  قوهل  من  ﴿ٱۡكِشۡف﴾  حنو  اثلاليث:  من  فاألمر 
ُِف  نَُصّ َكۡيَف  ﴿ٱنُظۡر  تعاىل:  قوهل  من  ﴿ٱنُظۡر﴾  وحنو:   ،]12 ]ادلخان:  ٱۡلَعَذاَب﴾ 
ٱۡلُفۡلَك  ٱۡصَنِع  ِن 

َ
﴿أ تعاىل:  قوهل  من  ﴿ٱۡصَنِع﴾  وحنو:   ،]46 ]األنعام:  ٱٓأۡلَيِٰت﴾ 

ۡعُينَِنا﴾ ]املؤمنون: 27[.
َ
بِأ
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وِحَ إَِلَۡك ِمن 
ُ
واألمر من اخلمايس: حنو ﴿ٱتَّبِۡع﴾ من قوهل تعاىل: ﴿ٱتَّبِۡع َمآ أ

تعاىل:  قوهل  من  ﴿ٱۡسَتِعيُنواْ﴾  حنو  السدايس:  من  واألمر   ،]106 ]األنعام:   ﴾ ّبَِكۖ رَّ
لَٰوةِۚ﴾ ]ابلقرة: 153[. ۡبِ َوٱلصَّ ﴿ٱۡسَتِعيُنواْ بِٱلصَّ

وحكم ابلدء بهمزة الوصل فيما تقدم من األفعال: الضم أو الكس ىلع 
الرتتيب اآليت:

 ﴾ تضم همزة الوصل إذا اكن ثالث الفعل مضموماً ضماً الزماً، حنو: ﴿ٱۡبُتِلَ
]األحزاب: 11[، ﴿ٱۡسُتۡحِفُظواْ﴾ ]املائدة: 44[، ﴿ٱۡدُخُلواْ﴾ ]ابلقرة: 58[.

حنو:  مكسوراً،  أو  مفتوحاً  الفعل  ثالث  اكن  إذا  الوصل  همزة  وتكس 
 ،]75 ]األعراف:  واْ﴾  ﴿ٱۡسَتۡكَبُ  ،]41 ]الشورى:   ﴾ ﴿ٱنَتَصَ  ،]132 ]ابلقرة:   ﴾ ﴿ٱۡصَطَفٰ

﴾ ]اإلرساء: 14[، ﴿ٱرِۡجۡع﴾ ]يوسف: 50[.
ۡ
﴿ٱۡقَرأ

أو مضموماً ضماً اعرضاً وذلك يف: ﴿ٱۡقُضوٓاْ﴾ ]يونس: 71[، ﴿ٱۡئُتوِن﴾ ]يونس: 
79، يوسف: 50، 54، 59، األحقاف: 4[؛ ﴿ٱۡبُنواْ﴾ ]الكهف: 21، الصافات: 97[، ﴿ٱۡئُتواْ﴾ ]طه: 

)ابنِيُوا(،  )ائتِيُوين(،  )اقِضيُوا(،  ]ص: 6[؛ ألن أصلها:  ﴿ٱۡمُشواْ﴾   ،]25 اجلاثية:   ،64

)ائتِيُوا(، )امِشيُوا(؛ وذلك الستثقال الضمة ىلع ايلاء، فنقلت إىل ما قبلها بعد 
جتريده من حركته، وحذفت ايلاء للتخلص من اتلقاء الساكنني.

والاصة: أن حركة همزة الوصل يف االبتداء باألفعال مرتتبة ىلع حركة 
ثالث الفعل، فتضمُّ إذا اكن ثالث الفعل مضموماً ضمة أصلية، وتكس إذا 

اكن ثالث الفعل مفتوحاً أو مكسوراً، أو مضموماً ضمة اعرضة.

فإن قيل: لم كست همزة الوصل يف الفعل إذا اكن ثاثله مكسوراً، وضمت 
إذا اكن ثاثله مضموماً، ولم تفتح إذا اكن ثاثله مفتوحاً بل كست؟
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فاجلواب: أنها لو فتحت فيما اكن ثاثله مفتوحاً؛ التلبس املضارع باألمر 
فكست ذللك)1(.

همزة الوصر يف األسماء وكيفية ابلدء بها:
تنقسم همزة الوصل يف األسماء إىل قسمني: قيايس وسمايع.

﴿ٱبۡتَِغآءَ  يف  ﴿ٱبۡتَِغآءَ﴾  حنو:  اخلمايس،  الفعل  مصدر  يف  يأيت  فالقيايس 
ِۚ﴾ ]ابلقرة: 207[، ويأيت يف مصدر الفعل السدايس، حنو: ﴿ٱۡستِۡكَباٗرا﴾  َمۡرَضاِت ٱللَّ
]فاطر: 43[، وجيب عند االبتداء كس  ِٕيِّۚي﴾  ٱلسَّ َوَمۡكَر  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  ﴿ٱۡستِۡكَباٗرا  يف 

همزة الوصل يف هذين املصدرين.

الكريم  القرآن  يف  منها  املوجود  مسموعة،  ألفاظ  يف  يكون  والسمايع 
سبعة، يه:

اسم: حنو: ﴿َوٱۡذُكِر ٱۡسَم َرّبَِك﴾ ]املزمل: 8، اإلنسان: 25[.. 1
ابن: حنو: ﴿َذٰلَِك ِعيَس ٱۡبُن َمۡرَيَمۖ﴾ ]مريم: 34[.. 2
ۡحَصَنۡت . 3

َ
أ ٱلَِّتٓ  ِعۡمَرَٰن  ٱۡبَنَت  ﴿َوَمۡرَيَم  حنو:  املفردة-  اتلأنيث  -بتاء  ابنت 

نِكَحَك إِۡحَدى ٱبۡنََتَّ 
ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ َفرَۡجَها﴾ ]اتلحريم: 12[، أو املثناة، حنو: ﴿قَاَل إِّنِ

﴾ ]القصص: 27[. َهَٰتنۡيِ
أم . 4  ،]176 ]النساء:  َهلََك﴾  ٱۡمُرٌؤاْ  ﴿إِِن  يف  وذلك   ،

ً
مرفواع أكان  سواء  امرؤ: 

 َسوۡءٖ﴾ ]مريم: 28[، أم جمروراً وذلك يف 
َ
ُبوِك ٱۡمَرأ

َ
منصوباً، وذلك يف ﴿َما َكَن أ

ٞن 
ۡ
َشأ يَۡوَمئِٖذ  ّمِۡنُهۡم  ٱۡمِريٖٕ   ِ

]الطور: 21[، و﴿لُِكّ رَهِنٞي﴾  َكَسَب  بَِما  ٱۡمِرِۭٕي  ﴿ُكُّ 
ُيۡغنِيِه﴾ ]عبس: 37[.

انظر: نهاية القول املفيد يف علم اتلجويد: )ص182(.  )1(
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ٌة . 	
َ
ٱۡمرَأ ﴿ِإَوِن  حنو:  املربوطة  باهلاء  مرسوماً  مفرداً  لفظها  أكان  سواء  امرأة: 

ُت 
َ
ٱۡمَرأ قَالَِت  ﴿إِۡذ  املفتوحة، حنو:  باتلاء  مرسوماً  أم   ،]128 ]النساء:  َخاَفۡت﴾ 

َتنۡيِ 
َ
ٱۡمَرأ ُدونِِهُم  ِمن  ﴿َووََجَد  حنو:  مثىن  اكن  أم   ،]35 عمران:  ]آل  ِعۡمَرَٰن﴾ 

تَُذوَداِنۖ﴾ ]القصص: 23[.
اثنن: سواء اكن خمتوماً باأللف وانلون، أو بايلاء وانلون، أو اكن حمذوف . 6

انلون إلضافته إىل لفظ عرش، حنو قوهل تعاىل: ﴿ٱۡثَناِن َذَوا َعۡدٖل ّمِنُكۡم﴾ 
َوِٰحٞد﴾  إَِلٰٞه  ُهَو  إِنََّما   ۖ ٱثۡنَنۡيِ إَِلَٰهنۡيِ  َتتَِّخُذٓواْ  ﴿َل  ]املائدة: 106[، وقوهل سبحانه: 

ِ ٱۡثَنا َعَشَ َشۡهٗرا﴾  ُهورِ ِعنَد ٱللَّ ةَ ٱلشُّ ]انلحل: 51[، وقوهل جلت قدرته: ﴿إِنَّ ِعدَّ

]اتلوبة: 36[، وقوهل عز وجل: ﴿َوبََعۡثَنا ِمۡنُهُم ٱۡثَنۡ َعَشَ نَِقيٗباۖ﴾ ]املائدة: 12[.

اثنتـن: باتلأنيث سـواء أكان لفظها مضافاً للفظ عـرشة أم غري مضاف، . 7
َعۡيٗناۖ﴾ ]ابلقـرة: 60[ وقـوهل  ةَ  ٱثۡنََتا َعۡشَ ِمۡنُه  ﴿َفٱنَفَجَرۡت  حنـو قـوهل تعـاىل: 
َمٗماۚ﴾ ]األعـراف: 160[ وقوهل جل وعال: 

ُ
ۡسَباًطا أ

َ
ةَ أ ۡعَنُٰهُم ٱثۡنََتۡ َعۡشَ سـبحانه: ﴿َوَقطَّ

ا تََرَكۚ﴾ ]النساء: 176[. ﴿َفإِن َكَنَتا ٱثۡنََتنۡيِ َفلَُهَما ٱثلُُّلَثاِن مِمَّ

وحكم همزة الوصل عند االبتداء بهذه األسماء السبعة الكس وجوباً.

همزة الوصر يف احلروف وكيفية ابلدء بها:
 فيما ييل:

َّ
همزة الوصل يف احلروف الواقعة يف القرآن الكريم ال توجد إال

)ال( الزائدة الالزمة اليت ال تفارق اللكمة وال تنفك عنها، وذلك يف االسم . 1
ِي﴾ ]ابلقرة: 17[، و﴿ٱلَِّت﴾ ]ابلقرة: 24[. املوصول، مثل: ﴿ٱلَّ

)ال( الزائدة غري الالزمة، ويه املعرب عنها بأل اتلعريفية، حنو: ﴿ٱۡلَقَمَر﴾ . 2
ۡمَس﴾ ]األنعام: 78[، وما أشبه ذلك. ]األنعام: 77[، و﴿ٱلشَّ
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لكرثة  للخفة  طلباً  مفتوحة؛  بها  االبتداء  )ال(  يف  الوصل  همزة  وحكم 
جميئها يف الكالم.

ٱِلۡسُم  ﴿بِئَۡس  تعاىل:  قوهل  من  ﴿ٱِلۡسُم﴾  بكلمة  االبتداء  حكم  أما 
﴾ ]احلجرات: 11[، ففيها للك القراء وجهان: يَمِٰنۚ ٱۡلُفُسوُق َبۡعَد ٱۡلِ

األول: االبتداء بهمزة الوصل مفتوحة مع تريك الالم بالكس؛ للتخلص 
 لرسم املصحف.

ً
من اتلقاء الساكنني، وهذا الوجه هو املقدم يف األداء اتبااع

اثلاين: االبتداء بالالم مكسورة؛ اعتداداً بالكسة العارضة مع عدم انلطق 
بهمزة الوصل قبلها؛ ألنها إنما جتتلب للتوصل إىل انلطق بالساكن، ولكن ملا 
أن  كما  إيلها،  االحتياج  لعدم  الوصل؛  همزة  حذفت  بالكسة  الالم  تركت 
الالم،  ساكنة  ويه  اتلعريفية  )ال(  عليها  دخلت  وصل  همزة  )اسم(  همزة 
والسني بعدها ساكنة، فاجتمع ساكنان فكست الم اتلعريف للتخلص من 

اتلقاء الساكنني، وحذفت همزة الوصل؛ لعدم االحتياج إيلها أيضاً.
وإىل أحوال همزة الوصل أشار اإلمام ابن اجلزري يف »مقدمته« بقوهل:

َوْصـِر ِاْن فِْعـٍر بَِضْم
ْ
 بَهْمـِز ال

ْ
ـــْموابـَدأ ـــِر يَُض ِفْع

ْ
ـــَن ال ـــٌث ِا ِ ال

َ
إِْن َكَن ث

َفْتـــِح َويِف
ْ
ـــرْسِ وال

َ
ّ
ْ
هُ َحـــاَل ال ـــرِسْ

ْ
ـــا ويفواك ِم كرسه

َّ
ـــا ـــرْيَ ال ـــَماءِ َغ ْس

َ
ال

نَـــْنِ
ْ
نََتـــْنِابـــٍن َاـــَع اْبَنـــِت امـــرٍئ واث

ْ
اث َاـــَع  واْســـٍم  ٍة 

َ
واْمـــرَأ

يف  السمنودية  »اتلحفة  كتابه  يف  السمنودي  شحاثة  إبراهيم  الشيخ  وقال 
جتويد اللكمات القرآنية«:

كيفية البتداء بهمزة الوصر
ـــْم ـــِر تَُض ِفْع

ْ
ـــَن ال َوْصـــِر ِا

ْ
ـــَزةُ ال ـــَر يف اثلَّالِـــِث َضـــْموَهْم صل

ُ
بَـــْدءاً إَِذا أ

َخّ
ُ
ـــا أ ـــرِسْ يَ

ْ
اك
َ
ـــرُِض ف ـــا َيْع ُضوا إيّلوِحيَنم

ْ
يف اْبُنوا وكل ائُتوا أِن اْمُشوا اق
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ـــَذا
َ
ـــرْسِ ك

َ
ّ
ْ
ـــِح وال ـــا يف الَفْت َه رْسُ

َ
ِخـــَذاوك

ُ
ِم ُعـــْرٍف أ

َ
َوَفْتُحَهـــا َاـــْع ل

ــَدا ٍم يف ابْتِـ
َ
ــا ــٍز أْو بـ  بَهْمـ

ْ
ــَدأ ـــَداوابْـ ِص

ُ
ـــاٍر ق ـــوُق يِف اْختَِب ُفُس

ْ
ـــُم ال لِْس

ـــَدايِسوكرُسهـــا يف َمْصـــَدرِ الَُمـــايِس ـــَدرِ السُّ ـــَذا يف َمْص
َ
ِت ك
ْ
ـــأ يَ

نََتـــْنِ وابْـــٍن واْبَنـــِت
ْ
 اث
ً
ةِوأيْضـــا

َ
ــْنِ َواْســـٍم َواْمـــرىٍء واْمـــرَأ نَـ

ْ
واث

تنبيهات ع همزة الوصر:
األول: إذا دخلت همزة االستفهام ىلع همزة الوصل وجب حذف همزة الوصل، 

وبقيت همزة االستفهام مفتوحة، وذلك يف سبعة ألفاظ يف القرآن الكريم، يه:
ِ َعۡهٗدا﴾ ]ابلقرة: 80[.. 1 تََّخۡذُتۡم ِعنَد ٱللَّ

َ
﴿ُقۡل أ

لََع ٱۡلَغۡيَب﴾ ]مريم: 78[.. 2 طَّ
َ
﴿أ

ِ َكِذبًا﴾ ]سبأ: 8[.. 3 ۡفَتَٰى َعَ ٱللَّ
َ
﴿أ

ۡصَطَف ٱۡلََناِت﴾ ]الصافات: 153[.. 4
َ
﴿أ

تََّخۡذَنُٰهۡم ِسۡخِريًّا﴾ ]ص: 63[.. 	
َ
﴿أ

ۡسَتۡكَبَۡت﴾ ]ص: 75[.. 6
َ
﴿أ

ۡسَتۡغَفۡرَت﴾ ]املنافقون: 6[.. 7
َ
﴿أ

اثلاين: إذا وقعت همزة الوصل بني همزة االستفهام والم اتلعريف وجب 
إبقاء همزة الوصل، وامتنع حذفها؛ ئلال يلتبس االستفهام باخلرب، ولكن ال 

جيوز انلطق بهمزة الوصل حمققة بل جيوز فيها للك القراء وجهان:

م يف األداء. الوجه األول: إبداهلا ألفاً مع اإلشباع، وهو املقدَّ

الوجه اثلاين: تسهيلها بني اهلمزة واأللف من غري مد.

وذلك يف ثالث لكمات يف ستة مواضع من القرآن الكريم، ويه:
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َكَرۡيِن﴾ يف موضيع األنعام ]143، 144[.. 1 ﴿ءَآلَّ

﴿ءَٓاۡلَٰٔـَن﴾ يف موضيع يونس ]51، 91[.. 2

ا يُۡشُِكوَن﴾ يف انلمل ]59[.. 3 مَّ
َ
ُ َخرۡيٌ أ ذَِن لَُكۡمۖ﴾ يف يونس ]59[، و﴿ءَالٓلَّ

َ
ُ أ ﴿ءَالٓلَّ

قال الشيخ السمنودي يف »آللئ ابليان«:
َى
َ
ـــْت أْحـــَرى دل

َ
بِْدل
ُ
ْو أ
َ
لْت أ وَرَداوُســـهل ْيــــِه 

َ
لِك فــــي  َرْيــــِن 

َ
ك آذلَّ

ِاـــْن اهلُل  َاـــْع  َن 
َ
 آل
َ
ـــَذا كِا

َ
ِذنك

َ
ْبـــَر أ
َ
ِي ق
َّ
ـــَذا اذل

َ
َبْعـــِد اْصَطـــَى ك

اثلالث: تفتح همزة الوصل إذا اكنت مقرتنة بالم اتلعريف سواء أكانت 
همزة الوصل ثابتة رسماً، مثل: ﴿ٱۡلَعِزيُز ٱلرَِّحيُم﴾ ]الشعراء: 9[ أم حمذوفة رسماً 
حنو: ﴿ۡلـَۡٔيَكِة﴾ يف سورة الشعراء: ]176[، ويف سورة ص: ]13[ ال غري؛ فإن القراء 

اختلفوا يف هذه اللكمة يف السورتني السابقتني:

وياء ساكنة،  وبعدها همزة قطع مفتوحة،  قرأها بالم ساكنة،  فمنهم من 
وتاء خمفوضة، ومن بينهم حفص عن اعصم، وعند االبتداء بهذه اللكمة يُْؤىت 

بهمزة وصل مفتوحة للتوصل بها إىل انلطق بالالم الساكنة.

ومنهم من قرأها بالم مفتوحة، وليس قبلها همزة وصل، وبعد الالم ياء 
الم  قبل  وصل  همزة  بدون  اللكمة  هذه  رسمت  وقد  مفتوحة.  وتاء  ساكنة 

اتلعريف يف املوضعني املذكورين؛ يلحتمل رسمها القراءتني.

 ،]14[ اآلية  ق  وسورة   ،]78[ اآلية  احلجر  سورة  يف  ۡيَكِة﴾ 
َ
﴿ٱۡل لكمة  وأما 

فرسمتا بألف ثابتة قبل الم اتلعريف؛ إلمجاع القراء ىلع قراءتهما بهمزة وصل 
وبعدها الم ساكنة، وهمزة مفتوحة، وياء ساكنة، وتاء جمرورة.
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اا يرا  حلفص ان الشاطبية
من األحاكم اليت تراىع ملن يقرأ َوفْق رواية حفص عن اعصم من طريق 

الشاطبية ما ييل:
انلطق باهلمزة اثلانية املفتوحة مسهلة بني اهلمزة واأللف، يف قوهل تعاىل: . 1

لت: 44[، وال ُيِْكم انلطَق بالتسهيل إال املشافهُة  ٞۗ﴾ ]فصِّ ٞ َوَعَرِبّ ﴿ءَ۬اۡعَجِمّ
واتلليق عن الشيوخ املتقنني.

ٜرىَٰها﴾، يف قـوهل تعـاىل: . 2 إمالـة الـراء واأللـف الـيت بعدهـا يف لكمـة ﴿َمۡ
ٜرىَٰها َوُمۡرَسىَٰهاۚٓ﴾ ]هـود: 41[، ولـم يمـل يف القـرآن الكريـم إال  ِ َمۡ ﴿ِمۡسِب ٱللَّ
هـذه اللكمـة، واملـراد باإلمالـة هنـا اإلمالـة املحضـة، ويه أن تقـرَّب 
الفتحـة مـن الكـسة واأللـف مـن ايلـاء مـن غـري قلـب خالـص، وال 

إشباع مبالغ فيه.
َيۡقبُِض . 3  ُ ﴿َوٱللَّ تعاىل:  ُط﴾ من قوهل  ﴿َوَيۡبۜصُ يف  قواًل واحداً  بالسني  انلطق 

َطٗةۖ﴾ من قوهل تعاىل: ﴿َوَزاَدُكۡم ِف ٱۡلَۡلِق  ُط﴾ ]ابلقرة: 245[، ويف ﴿بَۜصۡ َوَيۡبۜصُ
َطٗةۖ﴾ ]األعراف: 69[. بَۜصۡ

بُِمَصۡيِطٍر﴾  َعلَۡيِهم  َّۡسَت  ﴿ل تعاىل:  قوهل  من  ﴿بُِمَصۡيِطٍر﴾  بالصاد يف  انلطق   
]الغاشية: 22[.

ُهُم  ۡم 
َ
﴿أ تعـاىل:  ۡيِطُروَن﴾ مـن قـوهل  ﴿ٱلُۡمصَۜ بالصـاد والسـني يف  انلطـق   

ۡيِطُروَن﴾ ]الطور: 37[، وانلطق بالصاد هو املقدم يف األداء. ٱلُۡمصَۜ
الفتح والضم يف ضاد لكميت ﴿َضۡعٖف﴾، و﴿َضۡعٗفا﴾ يف املواضع اثلالثة من . 4

ٗة ُثمَّ  ِي َخلََقُكم ّمِن َضۡعٖف ُثمَّ َجَعَل ِمۢن َبۡعِد َضۡعٖف ُقوَّ ُ ٱلَّ قوهل تعاىل: ﴿ٱللَّ
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ةٖ َضۡعٗفا َوَشۡيَبٗةۚ﴾ ]الروم: 54[، والفتح روايته عن اعصم، وهو  َجَعَل ِمۢن َبۡعِد ُقوَّ
املقدم يف األداء، والضم اختياره مما رواه عن غري اعصم.

قال صاحب »اتلحفة السمنودية يف جتويد اللكمات القرآنية«:  
ْخَراَهـــا

ُ
أ ْت 
َ
ل ُســـهل ْعَجـــيِمٌّ 

َ
جَمَْراَهـــاَءأ ـــْت 

َ
َوُايلل حِلَْفِصَنـــا 

َ
ت
َ
ـــَف ُروٍم وَأ ـــْح ُضْع َت

ْ
وِ اف
َ
ـــْم أ ــَةَواْضُم ــايِن بَْصَطـ ـ

َ
ــُط َوث  َويَْبُصـ

ً
ــينا ِسـ

َ
ــْذ َوكِا ــٍر ُخـ ــاَد يف ُمَصْيِطـ ـ والصَّ

َ
ُمَصْيِطـــرُوَن نُِتـــا

ْ
َهَذيْـــِن يِف ال
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حتذير ان ابتداعٍت يف اتلاوة
من املتفق عليه دلى علماء القراءة وأئمة األداء أن تلالوة القرآن الكريم 
 أن يلزتم بها يف تالوته؛ يلحصل ىلع 

ً
كيفية خمصوصة، جيب ىلع القارئ رشاع

األجر اذلي وعد اهلل به القارئني اذلين خيشون اهلل يف قراءتهم.

وتقويم حروفه، وتسني  القرآن،  تتجىل يف جتويد لكمات  الكيفية  وهذه 
ه من اإلجادة واإلتقان، والرتتيل،  ه ومستَحقَّ أدائه، وذلك بإعطاء لك حرف حقَّ
واإلحسان، وال يكون ذلك إال بإخراج لك حرف من خمرجه األصيل، وتوفيته 
صفاته املعروفة مع اتليسري والتسهيل من غري تكلف، وهذا هو األمر الالزم 
اذلي ينبيغ أن يسري عليه املسلم يف تالوته كتاب ربه، وال ييد عنه ما استطاع 

إىل ذلك سبياًل.

طريق  وتفتح  وطمأنينة،  سكينة  القلوب  تمأل  القراءة  هذه  أن  شك  وال 
اهلداية والرشاد أمام اتلالني والسامعني، وهذه الكيفية يه اليت نزل بها القرآن 
تَۡرتِيًل﴾  ٱۡلُقۡرءَاَن  ﴿َوَرتِِّل  تعاىل:  قوهل  الكريم يف  رسوهل  بها  اهلل  وأمر  الكريم، 

ة لكمة لكمة، مبيَّنة حرفاً حرفاً. ]املزمل: 4[، وهكذا اكنت قراءة انليب ملسو هيلع هللا ىلص مفسَّ

لُّ  ِ
َ

ولكن بعض من يقرؤون القرآن الكريم ابتدعوا يف القراءة أموراً ال ت
وال جتوز؛ ألنها تكون يف القراءة إما بزيادة عن احلدِّ الوارد، أو بنقص عنه، 

وذلك بقصد رصف انلاس إىل سماعهم.

فمن ذلك: املبالغة يف إخفاء احلروف حبيث يصبح اإلخفاء شبيهاً باملد، أو 
جْعُل انلون الساكنة أو اتلنوين الواقعتنِي قبل حروف اإلخفاء إظهاراً بغنة.
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فتني عند انلطق باحلروف املفخمة املفتوحة؛ ألجل املبالغة  وانها: ضم الشَّ
يف اتلفخيم.

وانها: خلط احلروف املرققة بيشء من اإلمالة؛ ظناً من القارئ أن ذلك 
مبالغة يف الرتقيق.

وانها: إعطاء احلرف صفة جماوره، قوية أو ضعيفة.

قال الشيخ السمنودي يف »اتلحفة السمنودية« تت عنوان »باب اتلحذير 
واتلحسني«:

َتـــا
َّ
ُمَرق
ْ
ال ـــَم  ُتَفخل أن  ــاَك  َـــَىإِيَـّ

ْ
ـــِد اتل

َ
ـــٍم ق إِن يَـــُك َاـــْع ُاَفخَّ

ـــا ـــا نََكَص  َنَتْتن
ْ
ـــْظ إِذ

ُ
ل
ْ
ـــُر اغ ْطَه

َ
أ
َ
نَطَتَنـــا اهلُل أضـــاَء َحْصَحَصـــاك

َ
أ

وانها: اإلفراط يف املد زيادة ىلع مقداره؛ ألن املد هل نهاية يوقف عندها، 
ومقدار ال جيوز جتاوزه، ومذاهب القراء فيه معلومة، ومنصوص عليها.

وانهـا: إشـباع حركـة ما قبـل انلون السـاكنة الواقـع بعدهـا حرف من 
 

َّ
ٰ َسَفٖر﴾ ]ابلقـرة: 283[، فيتودل حـروف اإلخفاء، مثل قـوهل تعـاىل: ﴿ِإَون ُكنُتۡم َعَ

مـن إشـباع كـسة اهلمـزة يـاء، ويتودل مـن إشـباع ضمـة الـاكف واو، وهذا 
خطـأ يف القـراءة جيـب جتنبـه؛ ألنـه حلـن وربمـا يفسـد املعـىن. ومـن ذلـك 
 ،﴾ ا﴾ و﴿إِنَّ إشـباع حركـة ما قبـل امليم املشـددة وانلـون املشـددة حنـو: ﴿إِمَّ
فيتـودل مـن هـذا أيضاً يـاء مديـة؛ وذلك مـن أجـل املبالغـة يف الغنـة، وهذا 

خطأ جيب اتلحرز منه أيضاً.

مثل:  ]ابلقرة: 196[ وعكسه   ﴾ ﴿ٱۡلَّجِ مثل:  املثقل،  احلرف  وانها: ختفيف 
﴿بَِعاٍد﴾ ]الفجر: 6[، وخباصة إذا اكن احلرف موقوفاً عليه.
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ٱدّلِيِن﴾  يَۡوِم  ﴿َمٰلِِك  تعاىل:  قوهل  يف  الواو  كمد  فيه،  مدَّ  ال  ما  مدُّ  وانها: 
ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم﴾  ﴿َغرۡيِ  ﴿َغرۡيِ﴾ يف قوهل تعاىل:  ]الفاتة: 4[ وصاًل، وايلاء من 

فيهما  مد  ال  لني  حريف  اكنا  قبلهما  ما  انفتح  إذا  وايلاء  الواو  ألن  7[؛  ]الفاتة: 

وصاًل، ولكنهما قابالن للمد عند مالقاة سببه، وهو اهلمز أو السكون.
وانها: املبالغة يف نرب اهلمزة وضغط صوتها حىت تشبه صوت املتهوِّع)1(.

قال اإلمام السخاوي يف »نونيته«:
ـــا ـــّداً ُاْفرِط ـــد ا ـــا اتلجوي ــَواِنل حتس ــه لِـ ــدَّ فيـ ــا ل َاـ ــدَّ اـ أو َاـ
ــزةً ــٍدّ همـ ــد اـ َد بعـ ــدل راِنأو أْن تَُشـ

ْ
ـــّ  كلسَّ

َ
ـــوَك احلـــرف

ُ
أو أن تل

ً
ُاَتهـــولاع بهمـــزٍة  َتُفـــوه  أن  فيفـــرَّ ســـااُعها اـــن الَغَثيـــانأو 
ً
ـــا ـــك طاِغي ـــا ت فيـــه ول تَـــُك خُمْـــرَس املـــزانللحـــرف مـــزاٌن ف
ً
ـــا ف طل
َ
ـــه ُاَتل ـــْئ ب ِج

َ
ـــْزت ف ـــإذا هَم ِاـــْن غـــري َاـــا ُبْهـــٍر)2( وغـــري تــَـَوان)3(ف

املضموم؛ ألن لك حرف  باحلرف  انلطق  عند  الشفتني  وانها: عدم ضم 
مضموم ال يتم ضمه إال بضم الشفتني، وإال اكن ضمه ناقصاً، وال يتم احلرف 
إال بتمام حركته فإن لم تتم احلركة ال يتم احلرف، وكذلك احلرف املكسور ال 

يتم إال خبفض الفم وإال اكن ناقصاً.
وكذلك احلرف املفتوح ال يتم إال بفتح الفم وإال اكن ناقصاً، وهو حركته، 
تاماً حىت ال تنقص  ذلا جيب إخالص حركة احلرف عند انلطق بها إخالصاً 

ييْب: احلروف بنقص حراكتها، قال العالمة الطِّ

أي: الُمتََقيِّئ.  )1(
ابُلْهر: تتابع انلََّفس من اإلعياء.  )2(

مجال القراء: )445/2(.  )3(



14	 حتذير ان ابتداعٍت يف اتلاوةاتلجويد امليسَّ

ـــا يَتِمَّ ـــْن 
َ
ل
َ
ف َمْضُمـــوٍم  ـــاوُكُّ  َضمَّ ـــَفَتْنِ 

الشَّ بَِضـــمل  إل 

فـــِم
ْ
َهـــِموُذو اخنفـــاٍض باخنفـــاٍض لِل

ْ
يَتـــمُّ واملفتـــوُح بالفتـــِح اف

ــْه ـ
َ
ك ــن حُمَرَّ  إن تكـ

ُ
ــروف ــهإذ احلـ ــِر احلركـ ــَرُج أصـ ــا خَمْـ هـ

ُ
ك يرَْشَ

ـــْف ِ ل
َ ْ
ـــرُج األ ـــواوِ وخم ـــرُج ال ْي خم

َ
أ

ْ
ــرِف ــا اذلي ُعـ ــاُء يف خَمْرَِجَهـ والـ

ـــإِْن تَـــَر التـــارَِئ لـــن َتْنَطبَِتـــا
َ
ــاف َتـ ــن حُمتل ــمل ُكـ ــَفاُهُه بالضـ شـ

ـــا َضمَّ اـــا  انتِتـــٌص  ـــابأنـــه  والواِجـــُا انلطـــُق بـــه ُاَتمَّ

ـــْا ـــرٍس َيِ ـــٍح وذو ك ـــذاك ذو فت إتمـــاُم ٍكّ انهمـــا فافهـــم تُِصـــْاك

أقبـــُح يف املعـــى اـــن اللْحـــِن انـــيلفانلتـــُص يف هـــذا دلى اتلأمـــِر

احلـــرِف ذلاِت  تغيـــرٌي  هـــو  واللحـــُن تغيـــرٌي ل يف الوصـــِفإذ 

ألصلـــه ه  ُردَّ حـــرف   
َّ
ــه)1(فـــلك ـ

ل
ــاً بكل ـ ــه مّمَّ ــق بـ وانطـ

قال صاحب »نهاية القول املفيد يف علم اتلجويد« معلقاً ىلع هذا: »يعين 
أن احلروف تنقص بنقص احلراكت، فيكون حينئذ أقبح من اللحن اجليل؛ ألن 

انلقص من اذلوات أقبح من ترك الصفات)2(«.

وانها: عدم بيان احلرف املبدوء به واملوقوف عليه، حىت ال يكاد يسمع 
هلما صوت.

باتلحريف،  يُسمَّ  يشء  اتلالوة  يف  بعضهم  ابتدعها  اليت  األمور  ومن 
عون القراءة ويأيت  أحدثه هؤالء اذلين جيتمعون ويقرؤون بصوت واحد، فيقطِّ
بعضهم ببعض اللكمة، واآلخر ببعضها اآلخر، ويافظون ىلع مرااعة األصوات، 

املفيد يف علم اتلجويد: )ص7-6(.  )1(
نهاية القول املفيد: )22(.  )2(
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وال ينظرون إىل ما يرتتب ىلع ذلك من اإلخالل باثلواب فضاًل عن اإلخالل 
ىلع  وإنكاره  رده  وجيب  قبوهل،  يمتنع  حرام  ذلك  فلك  اجلبار،  كالم  بتعظيم 

مرتكبه)1(.

لَم، وقد خيلطه 
َ
وانها: الرتعيد: وهو أن يرُعد صوته اكذلي يرُعد من بَرٍْد وأ

بيشء من أحلان الغناء.

وانها: ما يُسمَّ باتلطريب، وهو أن يرتنَّم بالقرآن ويتنغم به، فيمد يف غري 
جتزيه  ال  بما  فيأيت  اتلطريب  ألجل  ينبيغ؛  ما  ىلع  املد  يف  ويزيد  املد،  مواضع 

القواعد.

والقرآن الكريم ال تتقن تالوته إال باتلليق عن الشيوخ املتقنني األثبات.

هذه بعض املآخذ اليت يقع فيها كثري من انلاس عند اتلالوة، ويه منافية 
حلقيقة اتلجويد.

فعىل لك قارئ أن جيعل اغيته احلفاظ ىلع كتاب اهلل تعاىل؛ تقيقاً لقوهل 
نۡلَا ٱّلِۡكَر ِإَونَّا َلُۥ لََحِٰفُظوَن﴾ ]احلجر: 9[. سبحانه: ﴿إِنَّا َنُۡن نَزَّ

واحلمد هلل رب العاملن.

انظر: نهاية القول املفيد يف علم اتلجويد: )ص18-22( باختصار.  )1(
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