


 
 

  أُُصولِ رَِسالٌَة ِِف 
اِطبِيَّةِ رَوايَةِ َحْفٍص َعْن ََعِصٍم مِْن َطرِيِق الشَّ

يًهاوجِ تَ ََجًْعا وَ 

تَْصنِيُف 
بَيِْبّ  ّ الضُّ ُمبَارَك بن ُمنُصور بن لََعِ
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مِة   ُمَقّدِ
 ،أَجعنيولَع آهل وصحبه  ،والصالة والسالم لَع نبيّنا حمّمد ،احلمد هلل رب العالمني

 :وبعد ،إىل يوم ادلين  وسلّم تسليًما كثرًيا 
وقد   ،الكويف من طريق الشاطبية فهذه رسالة خمترصة ِف أصول رواية حفص عن َعصم

ببعض مصطلحات تعريف حلق ذلك األصول ثمَّ ب اتلعريففيه جعلُت  اتمهيدً  ضمنتت
صطالح ثمَّ اللغة وا من حيُث ال واالختيار لقراءة والرواية والطريق والوجهاك هذا العلم

شيخه بعريف بصاحب هذه الرواية وتثّم  ،الواجب والفرق بينهماوبيان اخلالف اجلائز 
اةتبمنظومو  ثمَّ تعريف باإلمام الشاطبّ  ،َعصم   ،( حرز األماين ووجه اتلهاين): بـ :ة المسمَّ
ِف بيان المقصود   ُت رشع  ثمَّ  ،صطالحاللغة وا من حيث ال  توجيه القراءاتبعلم  تعريف ثمَّ  
وبعد ذكر َجيع أبواب األصول رأيت من الفائدة   ،أصول هذه الرواية بابًا بابًا ت فذكر
لغة  من حيُث ال فرش احلروف بمصطلح  باتلعريف تماًما لما سبق أن أُتْبِع ذلكإو
اليت قرأها _ ية المختلف فيها عن حفص فرش الو ةصويلاألاللكمات ذكر أصطالح ثمَّ الوا 

وأن  ،خالًصا لوجهه ذلك أن جيعلأسأل اهلل و ،أصواًل وفرًشا تهانفراداذكر أثّم  - بوجهني
وأسأل اهلل تعاىل أن جيزي   ،يعصمين من اخلطأ والزللو ،يوفقين للصواب من القول والعمل

خري اجلزاء وأحسنه لَع ما تكرّم به من  يّ رِ طَ قْ حممد الصغري بن قايد المَ : الشيخ الفاضل
ل به من تنبيهات وتصويبات وملحوظاٍت  ،قراءة لهذه الرسالةمراجعة و ولَع ما تفضَّ
وصَّلَّ  ،أسأل اهلل أن ُُيسن ىِل وهل العقَب ويجعل ذلك ِف مزيان حسناتنا َجيًعا ،مباراكت

 .واهلل تعاىل أعلمهذا  ،اهلل وسلَّم لَع نبيِّنا حُممَّد

 :وكتبه
بَيِْبّ   ُمبَارك بن َمنُصور بن لََعّ الضُّ
 ةنَّ والسُّ بمدينة معرب حفظها اهلل داًرا لإلسالم 

 1442 /حمرم   /5: يوم اثلالثاء
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يد  ْمهِ  تَ
 تعريف األصول لغة واصطالًحا  ▪
 لغة واصطالًحا  تعريف القراءة والرواية والطريق والوجه واالختيار  ▪
 شيخه َعصم ب اتلعريف باإلمام حفص و ▪
 وبمنظومته اتلعريف باإلمام الشاطب   ▪
   صطالًحا تعريف توجيه القراءات لغة وا ▪
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ا اكن عنوان هذه الرسالة هو أصول رواية حفص عن َعصم   ،من طريق الشاطبية  لـمَّ
َ معين  ليسهل  ؛بعض هذه المصطلحات فوضعُت هذا اتلمهيد بليان ذلكرأيُت أن أُبنَّيِ

 .معرفة المقصود من هذه الرسالة

 تعريف األصول لغة واصطالًحا 
سواء اكن ابلناء حسيًّا اكألساس  ،وهو ما يُبين عليه غريه  ،َجع أصل :ةاألصول لغف

  ،كبناء األحاكم اجلزئية لَع القواعد اللكية  ،أو عقليًّا ،فهو أصل هل ،اذلي يَُشيُِّد ابلناء
 .( )قواعده اليت ُيبيْن عليها   :وأصول العلوم
رِدة   :واصطالحاً  اليت يطبق حكم الواحد منها لَع اجلميع  ،( )يه القواعد اللكية المطَّ

 .(3)حكم ميم اجلمع فإن بعض القراء يصلها بواو ِف سائر القرآن  :مثل ،ااغبلً 
ردة ِف ّكِ فيه القواعد اللكية المطَّ  :وأما تعريف أصول القراءة باعتباره جزءاً مركباً 
وهاء  ،واإلداغم ،صلة ميم اجلمع  :مثل ،حكم جار حتقق فيه الرشط وانتىف فيه المانع 

 ،وياءات اإلضافة ،والفتح واإلمالة ،وانلقل والسكت ،والهمزات ،والمدود  ،الكناية
 .( )فلك ما سبق يسّّم ويطلق عليه أصوالً  ،والزوائد

 الصغري والكبري هواإلداغم بنوعي ،والبسملة ،االستعاذة  :(5)  قراءات ال ومن أصول  
ونقل  ،وتغيري الهمز مطلقاً  ،واإلبدال ،والهمز ،والمّدِ والقرص  ،وهاء الكناية ،وميم اجلمع 

والوقف لَع أواخر  ،والالمات ،والراءات ،واإلمالة  ،والسكت ،حركتها إىل الساكن قبلها

 
 (.56)صواإلضاءة ِف أصول القراءة للضباع   (،1/20)المعجم الوسيط لمجموعة مؤلفني  :انظر (1)
والفتح  ،اكلمّدِ والقرص واإلظهار واإلداغم ،يه ك حكم يلك جار ِف ك ما حتقق فيه رشط احلكم :المطردة (2)

  (.55)صاإلضاءة ِف أصول القراءة للضباع   :ينظر .فلك ذلك يسّّم أصوالً   ،وحنو ذلك ،واإلمالة
 (.86)صومعجم مصطلحات علم القراءات للمسؤول  (،56)صاإلضاءة للضباع   :انظر (3)
 (.669/ 2)ولطائف اإلشارات للقسطاّلين  (،57)صاإلضاءة ِف أصول القراءة للضباع   :انظر (4)
 .أن األصول ادلائرة لَع اختالف القراءات سبعة وثالثون أصال :ذكر الشيخ الضباع ِف اإلضاءة (5)
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 .(1)إلضافة وياءات الزوائد وياءات ا  ،والوقف لَع مرسوم اخلط  ،اللكم

 :تعريف القراءة والرواية والطريق والوجه واالختيار 
ويستعمل بمعين   ،وهو يدل لَع اجلمع والضم  ،قرأ مشتقة من مصدر الفعل    :لغة  القراءة 
 ۥإِنَّ َعلَيۡنَا ََجَۡعهُ } :ومنه قوهل تعاىل ،( )  ضم األلفاظ بعضها إىل بعضويِه  :اتلالوة
َنَُٰه فَ  ١٧ ۥوَقُرَۡءانَهُ 

ۡ
  [.١٨ ،١٧ :سورة القيامة] {١٨ ۥقُرَۡءانَهُ  تَّبِعۡ ٱفَإِذَا قرأ

قراءة ك خالف ينسب إىل قارئ أو إمام من أئمة القراءة المتجردين لل :ا اصطالحً و
 .وقراءة َعصم ،قراءة نافع  :فيقال ،(3) مما أَجعت عليه الروايات والطرق

فرواة  ،أو نقله ،محل اليشء  :ويستعمل لدلاللة لَع ،ىمشتقة من الفعل رو  :الرواية لغة 
 .(4)حاملوها أو ناقلوها  ،القراءة

رواية  :فيقال ،(5) يه ك خالف ينسب لآلخذ عن اإلمام ولو بواسطة  :واصطالحاً 
 .ورواية هشام عن ابن َعمر ،ورواية حفص عن َعصم ،قالون عن نافع 
 .(6)السبيل أو المسلك   :الطريق لغة 

 
 .(57ص)واإلضاءة للضباع   (،671ــ 2/669)لطائف اإلشارات للقسطاّلين  :انظر (1)
ص ) ،ق ر أ :مادة ،الرازي احلنىف  القادر  عبد  بن بكر  أيب  بن حممد  اهلل  عبد  أبو  ادلين زين :الصحاح  خمتار :انظر ( )

ــ  المكتبة  ،حممد  الشيخ يوسف  :حتقيق، (249  :الطبعة اخلامسة، صيدا ـــ انلموذجية ــ بريوت  ادلار العرصيةـ 
 ،(269 ص) ،المسؤول العَّل عبد  .د :به  يتعلق وما  القرآنية القراءات  علم مصطلحات  ومعجم م،1999/  هـ1420
  م.2011 ـ ه1432،  اثلانية :ط  القاهرة ،السالم  دار

 (.269)ص ،للمسؤول ،ومعجم مصطلحات علم القراءات القرآنية ،(1/26، )إحتاف للبناء ادلميايط :انظر (3)
 (.30)ص  تومدخل ِف علوم القراءا (،11 -10)ص   :عبد اهلل بن عثمان المنصوري ،والمدخل إىل علم القراءات

  (.222)ص  :ومعجم مصطلحات القراءات للمسؤول (،123)ص ر و ي   :مادة  :خمتار الصحاح :انظر (4)
  .د   ،وعلم القراءات نشأته أطواره أثره ِف العلوم الرشعية  (،222)ص  :معجم مصطلحات القراءات للمسؤول :ينظر (5)

 (.29)ص  ،نبيل بن حممد إبراهيم آل إسماعيل
 ،ومعجم مصطلحات علم القراءات ،(189صط ر ق   :مادة) ،وخمتار الصحاح (،2/556)المعجم الوسيط   :انظر (6)

  (.245)ص
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طريق األصبهاين  :فيقال ،(1) ك خالف ينسب لآلخذ عن الراوي وإن نزل  :واصطالحاً 
وطريق   ،وطريق عمرو ابن الصباح عن حفص ،وطريق هبة اهلل عن األصبهاين  ،عن ورش

 .وطريق ابن بُوَيان عن أيب نشيط ،وطريق أيب نشيط عن قالون ،الفيل عن عمرو
 .(2)أو انلوع والقسم  ،أو اجلهة وانلاحية ،أو اجلانب ،الظهور وابلدو  :الوجه لغة 
 ،(3) ف ينسب الختيار القارئهو ك خال  :واصطالحاً 

وتطلق األوجه  ،وكأوجه الوقف بالروم واإلشمام ،بسملكأوجه البسملة اثلالثة لمن يُ 
وإن شاع  ،أيضاً لَع اختالف الطرق والروايات لَع سبيل العدد ال لَع سبيل اتلخيري

 .(4) اتلعبري عنها باألوجه تساهالً 
 .(5)والميل إىل أحدهما أو بعضهما  ،شيئني فأكرثيراد به المفاضلة بني   :االختيار لغة 
 ،هو احلرف أو الوجه اذلي خيتاره القارئ أو الراوي أو اآلخذ عنهم وإن نزل  :واصطالحاً 

(6) من بني مروياته جمتهداً ِف اختياراته
. 

فهذا اخلالف   ،أو الطرق ِف القراءات أو الروايات هو ك خالف  :اخلالف الواجب 
 اكن نقصاً  منه  بيشء القارئ أخل  فلو ،فال جيوز اإلخالل بيشء منه ،ورواية  نص خالف

  فهذه {إِيَمَٰنُُكمۡ }و  ،{أُوتُواْ }و  ،{ءَادَمَ }  :حنو  ِف لألزرق  أوجه ابلدل  :مثاهل  .(7)  الرواية  ِف
وإال فيه  ،وما يعرب عنها بأوجه ابلدل فهو من باب التساهل ِف اللفظ ،طرق ثالث
 .(8)طرق

 
 (.101)صمحن الشايع  حممد بن عبد الر .د  .معجم مصطلحات علوم القرآن أ :ينظر (1)
بيدي   :انظر (2)  (. 2/1015)والمعجم الوسيط   (،535/ 36)تاج العروس للزَّ
  (.30)ص  ،نبيل آل إسماعيل .د  ،وعلم القراءات (،26)صاإلحتاف للبناء   :انظر (3)
 (.12/ 1)  ،وغيث انلفع للصفاقيس (،1/337) :لطائف اإلشارات للقسطالين :ينظر (4)
  (.11/242)خري  :مادة ،انظر تاج العروس (5)
وعلم  (،55)ص :وعلوم القراءات للطويل (،105) :عبد الهادي الفضَّل :القراءات القرآنية تاريخ وتعريف :انظر (6)

  (.31)ص :القراءات نلبيل آل إسماعيل
 .(12/ 1) ،وغيث انلفع للصفاقيس (،27ـ 1/27)إحتاف فضالء البرش   :انظر (7)
 .(12/ 1)  :وغيث انلفع ِف القراءات السبع (،1/337)  :لطائف اإلشارات لفنون القراءات :ينظر (8)
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 أىت وجه فبأي  ،األوجه المخري فيها القارئ  هو المعرّب عنه خبالف  :اخلالف اجلائز 
 .(1) منها بيشء إخالل يكون وال ،الرواية تلك ِف أجزأ  القارئ

  ،{ لُۡمۡفلُِحونَ ٱ}و ،{لَۡعَٰلَمِنيَ ٱ} :ِف المّد اثلالثة ِف العارض للسكون أوجه :مثاهل 
وأوجه تغيري الهمز وقفاً حلمزة  ،يبسمل لمن  السورتني بني البسملة ثالثة وحنو {َمتَابِ }و

 يقرئ وذلا اكن بعض القراء ،فلكُّ هذه أوجه خُيرَّي القارئ باإلتيان بواحد منها ،وهشام
وضع أول م  ِف جيمعها وبعضهم  ،بالمشافهة اجلميع  يلجتمع   غريه   ِف وبآخر موضع   ِف  بواحد
 ،وال يلزم القارئ اإلتبان بها َجيعاً ِف ك موضع فذلك تكلف مذموم ،آخر موضع أي  أو 

 .(2) عليها وتدريب المبتدئ إال إذا اكن لَع سبيل تعريف القارئ بها

 :وشيخه َعصم   اتلعريف باإلمام حفص 

 ،المقرئ اإلمام صاحب َعصم ،الكويف بن المغرية األسديحفص بن سليمان هو   
 دِل وُ  :قال خلف بن هشام أقرأ انلاس دهًرا  ،قرأ عليه القرآن مراًرا  ،وابن زوجة َعصم
 .(3) ومات سنة ثمانني ومائة ،حفص سنة تسعني

وأيب إسحاق  ،وثابت ابلناين ،روى احلديث عن علقمة بن مرثد :قال اإلمام اذلهب
وَعصم  ،وإسماعيل السدي ويلث بن سليم ،وكثري بن زاذان وحمارب بن دثار ،السبييع
  .وخلق
وأخوه عبيد بن  ،اح عمرو بن الصبَّ ا وسماَعً قرأ عليه عرضً  :قال أبو عمرو ادلاينو
وخلف  ،وحسني بن حممد المروذي ،ومحزة بن القاسم ،اسوأبو شعيب القوَّ  ،احالصبَّ 
 .احلداد

اكن حفص أعلمهم بقراءة  :وقال أبو هشام الرفايع ،ه بأسما ب :قال أمحد بن حنبل
 :وقال زكريا السايج .ال يكتب حديثه :وقال صالح جزرة ،تركوه   :وقال ابلخاري ،َعصم

 
 (.12/ 1)  ،وغيث انلفع ِف القراءات السبع (،27ـ 1/27)إحتاف فضالء البرش   :انظر (1)
   .المراجع السابقة :انظر (2)
 (.84)ص  :ترَجته ِف معرفة القراء الكبار لذلهب :انظر (3)
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 .َعمة أحاديثه غري حمفوظة :وقال ابن عدي .هل أحاديث بواطل
ضابط لها ا ِف القراءة فثقة ثبت أمَّ  :قلت ،ثم قال اذلهب معّقِبًا لَع أقوالهم فيه

ونه ِف احلفظ فوق أيب واكن األولون يعدُّ  ،وقد َعش تسعني سنة  ،خبالف حاهل ِف احلديث
 .اليت قرأ بها لَع َعصم ،ويصفونه بضبط احلروف  ،بكر بن عياش

ا عن إسناده فقرأ لَع َعصم بن أيب انلََّجود الكويف  لّم    وأمَّ عن أيب عبد الرمحن السُّ
عن انلَّب صَّّل اهلل  ،نهمريض اهلل عوأيُّب بن كعب  ،زيد بن ثابتو ،وعثمان ،ّ لَع عن 

 .عليه وسلّم

  : اتلعريف باإلمام َعصم 
  ،أحد السبعة   ،اإلمام أبو بكر ،األسدي موالهم الكويف القارئ دَعصم بن أيب انلجوهو 

  ،أيب عبد الرمحن السلّم  :قرأ القرآن لََع   ،هو معدود ِف اتلابعنيو  ،واسم أمه بهدلة لَع الصحيح
  ،ومصعب بن سعد بن أيب وقاص  ،ث عنهما وعن أيب وائلوحدَّ  ،وزر بن حبيش األسدي

 .بعد شيخه أيب عبد الرمحن السلّم  ،وإيله انتهت اإلمامة ِف القراءة بالكوفة  ،وَجاعة

  ،وأبو صالح السمان وهما من شيوخه ومن كبار اتلابعني  ،روى عنه عطاء بن أيب رباح 
منهم األعمش والمفضل بن حممد  ،إلقراء كتاب اهلل تعاىل روقرأ عليه خلق كثري فإنه تصدَّ 

 .وغريهم رسة ومحاد بن شعيب وأبو بكر بن عياش وحفص بن سليمان ونعيم بن مي  ،الضب
ادان واخلليل واحلمَّ  ،الزَّياتومحزة بن حبيب  ،ابلرصيوروى عنه أبو عمرو بن العالء 

وأبو عوانة   ،وشعبة وأبان وشيبان ،وسفيان اثلوري  ،وسليمان اتليّم  ،ا من القراءةأحرًف   ،بن أمحد
 .وخلق  ،وسفيان بن عيينة

هلك أبو عبد الرمحن جلس َعصم لما  :قال أبو بكر بن عياش  :أقوال أهل العلم فيه 
 .واكن َعصم أحسن انلاس صوتا بالقرآن ،يقرئ انلاس 

 . ما رأيت أحدا أقرأ من َعصم بن أيب انلجود  :سمعت أبا إسحاق السبييع يقول  :أيًضاقال  و
ما رأيت أحدا قط اكن أفصح من َعصم   :حدثنا حسن بن صالح قال  :وقال ُيىي بن آدم

 .اكد يدخله خيالء   ،تكلمبن أيب انلجود إذا 
ما قدمت لَع أيب وائل   :قال ،حدثنا محاد بن سلمة أنا َعصم بن أيب انلجود :وقال عفان
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 .من سفر إال قبّل كىف 
ٌ  رجل صالحٌ   :سألت أيب عن َعصم بن بهدلة فقال  :وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل  خرّيِ

 .فإن لم يكن فقراءة َعصم  ،ينةقراءة أهل المد  :قال ؟فسأتله أي القراءة أحب إيلك ،ثقة
 ، اكن رأسا ِف القرآن  ،صاحب سنة وقراءة  :وقال أمحد بن عبد اهلل العجَّل َعصم بن بهدلة

  ،قرأ عليه األعمش ِف حداثته  ،واكن عثمانيا  ،قرأ عليه سالم أبو المنذر ،قدم ابلرصة فأقرأهم
إذا تكلم  ،يا فصيحااكن َعصم حنو ،وقال أبو بكر بن عياش ،ثم قرأ لَع ُيىي بن وثاب

 .مشهور الالكم
 .حمله الصدق  :وقال أبو حاتم  ،وثقه أبو زرعة وَجاعة :قال اذلهب رمحه اهلل

وقال   ،تويف َعصم ِف آخر سنة سبع وعرشين ومائة ،ِف حفظه يشء :وقال ادلارقطين
 ، فلعله ِف أولهاسنة ثماٍن وعرشين رواه ابلخاري عن أمحد بن سليمان عنه    :إسماعيل بن جمادل

 .(1)"مات وحديثه خمرج ِف الكتب الستة وليس حديثه بالكبري

 وبمنظومته اتلعريف باإلمام الشاطب  

 ،بّ اطِ الشَّ   ،ييِنّ عَ الرُّ   ،أبو القاسم  ،بن خلف بن أمحد  ه ريُّ القاسم بن فِ   هو  :اإلمام الشاطب
 .وثالثني ومخسمائةودل ِف آخر سنة ثمان  ،المقرئ الرضير أحد األعالم

ثم ارحتل إىل  ،أيب عبد اهلل حممد بن أيب العاص انلفزي  :قرأ ببدله القراءات وأتقنها لََع 
أيب احلسن بن هذيل وسمع احلديث   :عرض بها اتليسري من حفظه والقراءات لََع فبلنسية  

 . وغريه ىِف لَ فسمع من أيب طاهر السِّ  ،وارحتل يلحج ،ومن غريه  ،منه
وأبو  ،أبو موىس عييس بن يوسف المقدىسّ  :منهم ،بالروايات عدد كثريقرأ عليه 

شيخا أيب عبد اهلل الفاىس وأبو عبد اهلل حممد بن  ،القاسم عبد الرمحن بن سعد الشافيعّ 
والسديد   ،وأبو احلسن لَع بن حممد السخاوي  ،والزين أبو عبد اهلل الكردي ،عمر القرطب

 .وغريهم ،كمال لَع بن شجاع الرضيروال ،عييس بن أيب احلرم العامري
فعظم  ،ر لإلقراء بمرصتصدَّ  :ار ِف تاريخهقال أبو عبد اهلل األبّ   :أقوال أهل العلم فيه 

 
 (.54ـ   51)لذلهب   :معرفة القراء الكبار :انظر (1)
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 .وانتهت إيله الرياسة ِف اإلقراء ،د صيتهوبعُ  ،شأنه
وقصده الطلبة من  ،استوطن مرص واشتهر اسمه وَبُعد صيته © :قال اإلمام اذلهبو

حافظا  ،رأسا ِف القراءات ،ذكيا كثري الفنون منقطع القرين  ،واكن إماًما عالمة ،انلوايح
والعبادة واالنقطاع وقد  ،اكن موصوفا بالزهدو ،واسع العلم ،بصريا بالعربية ،للحديث
 ،تويف بمرص ِف اثلامن والعرشين من َجادى اآلخرة ،ر لإلقراء بالمدرسة الفاضليةتصدّ 

 .(1)  ® سنة تسعني ومخسمائة
والمشتهرين ِف  ،أحد األعالم الكبار ،ويل اهلل اإلمام العالمة © :وقال ابن اجلزري

 ،آية من آيات اهلل تعاىل ،كثري الفنون ،واكن إماًما كبرًيا أعجوبة ِف اذلاكء  ...األقطار 
إماًما ِف اللغة رأًسا ِف األدب مع الزهد  ،اغية ِف القراءات حافًظا للحديث بصرًيا بالعربية

نَّة  ،والوالية والعبادة واالنقطاع والكشف  .(2)  ®شافيع المذهب مواظبًا لَع السُّ

اشتهرت  ،سبع ِف القراءات ال حرز األماين ووجه اتلهايناسمها   :اتلعريف بمنظومته 
اِطبيّة  عدد ويه منظومة ألفية  ،نظم فيها كتاب اتليسري أليب عمرو ادلاين ،نسبة إيلهبالشَّ

وقد سارت  ©: قال اإلمام اذلهب ،الطويل حرابلمن  ،ثالث وسبعني ومائة وألف :أبياتها
 ،اللتني ِف القراءات والرسم ،حرز األماين وعقيلة أتراب القصائد ،الركبان بقصيدتيه

 ،ءوحذاق القرا  ،وخضع لهما فحول الشعراء وكبار ابللغاء ؛وحفظهما خلق ال ُيصون
وتعترب من عيون الشعر بما اشتملت عليه من عذوبة   .®  ولقد أودع وأوجز وسهل الصعب

 ،وَجال المطلع والمقطع  ،وحسن ادليباجة ،وجودة السبك ،ورصانة األسلوب  ،األلفاظ
 .وحسن اإلرشاد  ،ديع احلِكموب  ،وسمو اتلوجيه ،وروعة المعين

 تعريف توجيه القراءات لغة واصطالًحا 
ه يوّجه :لغة  اتلوجيه   ،يشء ك ومعناه مستقبل :من الوَجه وأصله ،مصدر الفعل وجَّ

 
 (.312)ص :راجع ترَجته ِف معرفة القراء الكبار لذلهب (1)
 (.23 - 2/20) :اغية انلهاية :نظرا ( )
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 تتوجه اذلي والموضع  وانلاحية اجلانب :والوِْجَهة ،بهالسبيُل اذلي تقصده  :الالكم ووجه
َها} ويف القرآن الكريم  ،وتقصده  إيله ّٖ وِۡجَهٌة ُهَو ُمَويّلِ

 أوجه :واجلمع  ،[148]سورة البقرة:  {َولِلُكّ
هه ،معانيه القرآن ووجوه  :ووجوه  فه  ،أرسله :توجيها ووجَّ  :ويف اذلكر احلكيم ،( )ورشَّ

ِت خِبرَۡيٍ }
ۡ
ههُّ اَل يَأ   .[76]سورة النحل: {أَۡينََما يُوَّجِ

 ،والمعينهو علم يبحث ِف بيان وجوه القراءات من حيث اللغة واإلعراب   :اصطالحاً و
  وتسّم ،توجيهاً فمجموع هذه األمور تسّم   .ذلك من احتياج القراءة مع ذكر األدلة وغري

 . (2) االحتجاج أو علل القراءات أو ،اتلوجيهكتب هذا العلم بكتب 

د أنه جِ العلم وأسمائه وُ طالع لمصنفات هذا المن خالل ا  :مصطلحات اتلوجيه
فهذا هارون بن   "وجوه "مصطلح  :قد شاع لهذا العلم العديد من المسّميات أولها

وهذا  ،(3)"وجوه القراءات"هل كتاب أسماه   ،أول من صنف ِف ذلك موىس األعور
  :حنو ،به اخلالف اجلائز فيطلقونه ويريدونالمتأخرين  أما ،المتقّدِمنيالمصطلح عند 

ثمَّ استُعْمِل بعد  .لَع ما تقدم بيانه ،والروم واإلشمام وغريها ،أوجه االستعاذة والبسملة
 ..........................  ،(6)والمعاين  ،(5)واحلجة  ،(4)االحتجاج  :ذلك عدة أسماء منها

 
  (.558/ 13، )ولسان العرب البن منظور (،1255)صللفريوز آبادي   :القاموس المحيط ( )
  .(1/308)لدلكتور بازمول  :والقراءات وأثرها ِف اتلفسري واألحاكم (،201)ص  مقدمات ِف علم القراءات    :ينظر ( )
المحتسب ِف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح "فألف كتاباً أسماه  ه(392)ت  ثم أىت أبو الفتح عثمان بن جين   (3)

 ". الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  "فكتب كتاباً أسماه   هـ(،437)ثم جاء ميك القييس  ،"عنها
حممد   أليب بكر  "احتجاج القرأة"وكتاب   (،285)تلمحمد بن يزيد المربد   "احتجاج القراء"كتاب   :ومن ذلك (4)

أليب حممد عبد   "االحتجاج للقراء"وكتاب    ،ومات قبل أن يتم كتابه ،هـ(316)بن الرسي المعروف بابن الرّساج  
لمحمد بن حسن بن يعقوب بن مقسم   "احتجاج القراء ِف القراءة"وكتاب  ،هـ(347)اهلل بن جعفر بن دُرُستويه  

 (.52، 83، 86)صن انلديم  الب :الفهرست :ينظر  .وغريهم هـ(،354)تابلغدادي انلحوي  
البن  "حجة القراءات السبع"وكتاب  ،أليب لَع الفارىس  ،"احلجة ِف علل القراءات السبع"كتاب  :ومن ذلك (5)

  .أليب زرعة المعرف بابن زجنلة  "حجة القراءات"وكتاب   ،خالويه
أليب  ،"مفاتيح األاغين ِف القراءات والمعاين"وكتاب  ،أليب منصور األزهري "معاين القراءات"كتاب  :من ذلك (6)

  .العالء الَكرْماين
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ثم غلب هذا المصطلح ِف  ،(4)واتلوجيه  ،(3)واإلعراب  ،(2) واتلعليل ،(1)والعلل 
(5)هذا العرص لَع سائر المصطلحات السابقة فلم يستعمل غريه إال نادراً  

.  
 الزركيشقال 

وهو فنٌّ " :عن اتلوجيه ِف انلوع اثلالث والعرشين من علوم القرآن 
إىل  ...وقد اعتين األئمة به وأفردوا فيه كتباً  ،تُعَْرُف جاللة المعاين وجزاتلها وبه ،جليل
  ،وقد صنفوا أيضا ِف توجيه القراءات الشواذ ،ولكٌّ منها قد اشتمل لَع فوائد :أن قال

(6) "وغريهما  ،وكتاب أيب ابلقاء ،ومن أحسنها كتاب المحتسب البن جين
.

 
كشف "وكتاب    .وهو غري الكتاب السابق معاين القراءات  ،أليب منصور األزهري  "علل القراءات"كتاب    :من ذلك (1)

   .نلور ادلين ابلاقويل  "القرآن وعلل القراءاتالمشالكت وإيضاح المعضالت ِف إعراب 
توجيه مشلك القراءات  :ينظر ،لمحمد المعروف بــــابن أخت اغنم  "تعليل القراءات العرش"كتاب  :من ذلك (2)

  .حريبللالعرشية  
  .البن خالويه  "إعراب القراءات السبع وعللها"كتاب   :من ذلك (3)
  ،لرشيح بن حممد الرعيين   ،"ا انفرد به يعقوب بن إسحاق احلرضيم ابلرصياجلمع واتلوجيه لم"كتاب  :من ذلك (4)

ة احلنبَّل  "مواكب انلرص ِف توجيه القراءات العرش  "وكتاب   ،اإلشبيَّل توجيه مشلك  :ينظر  .للشيخ حممود بن بسَّ
  (.66)ص  ،القراءات للحريب

  (.66)ص ،توجيه مشلك القراءات العرشية الفرشية للحريب :ينظر (5)
  (.339/ 1) :للزركيش  ،الربهان ِف علوم القرآن (6)
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 :أصول الرواية 
 باب االستعاذة  ▪
 باب البسملة  ▪
 باب اإلداغم  ▪
 هاء الكناية ميم اجلمع وباب   ▪
 باب المّد والقرص  ▪
 باب الهمزتني من لكمة   ▪
 باب الهمزتني من لكمتني  ▪
 الهمز المفردباب   ▪
 باب همزة الوصل ▪
 باب السكت  ▪
 اإلمالة الفتح وباب   ▪
 باب الراءات  ▪
مات  ▪  باب الالَّ
 باب الوقف لَع أواخر اللكم  ▪
 باب الوقف لَع مرسوم اخلط  ▪
 باب ياءات اإلضافة  ▪
  باب ياءات الزوائد  ▪
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 :باب االستعاذة 

 تعريف االستعاذة لغة واصطالًحا
  .(1)واعتصم  ،وجلأ إيله ،الذ به :بمعين ® يعوذ  َعذ ©مصدر من الفعل   :ة لغ   ةاالستعاذ 

  ،واالمتناع باهلل من همزات الشياطني  االتلجاء واالعتصام واالستجارة  :واصطالحاً 
 .دَعء بلفظ اخلرب :ويه  ،(اتلعّوذ ) بـ وتسّّم 

وهذه الصيغة يه    ®أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم   ©  :أولها  ،لها عدة صيغ   :صيغتها 
  :ويه الواردة ِف قول اهلل تعاىل ،(2)والمستعملة عند حّذاقهم  ،المختارة جلميع القراء

أعوذ باهلل © :ثانيها  .[98:سورة انلحل] {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}
ولَع استعمال هذين اللفظني    © :قال ادلاين ِف جامعه  ® العليم من الشيطان الرجيمالسميع 

أعوذ باهلل العظيم  ©  :ا ه ثاثل .(3) ® والعراقيني والشام َعّمة أهل األداء من أهل احلرمني
 .® من الشيطان الرجيم

 .(4) نقلها القراء روايًة وأداءً يِت وهذه يه أشهر صيغ االستعاذة ال
 :(5)ويه    ، صيغ أخرى غري ما ذكر   ةوورد لالستعاذ 

 .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم إن اهلل هو السميع العليم −

 .أعوذ باهلل العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم −

 .أعوذ باهلل العظيم من الشيطان الرجيم إن اهلل هو السميع العليم −

 . السميع العليم من الشيطان الرجيم إن اهلل هو السميع العليمأعوذ باهلل −

 .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم وأستفتح اهلل وهو خري الفاحتني −

 
 .(1/335)والقاموس المحيط للفريوز آبادي   ،(9/438)تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي   :انظر (1)
  (.16)صت السبع لدلاين واتليسري ِف القراءا ،(2/88)النرش البن اجلزري  :انظر (2)
 (.391ـ  389/ 1)عثمان بن سعيد أبو عمرو ادلاين  :جامع ابليان ِف القراءات السبع :انظر (3)
 (.99، 2/98)والنرش البن اجلزري  (،391ـ  389/ 1)جامع ابليان ِف القراءات السبع لدلاين  :انظر (4)
 (.102ــ  2/98)النرش البن اجلزري   :ينظر (5)
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أعوذ باهلل من  © :كأن تقول ،عن الصيغة المختارة ِف سورة انلحل  ويجوز انلقص 
 .ولكن ذلك مقيد بما صّح من الرواية واألثر عن السلف الصالح ®الشيطان 

 :ِف الطيبة قال ابن اجلزري
ْ أَْو تَزِْد لَْفًظا فَالَ  104  ِإَوْن تَُغرّيِ

 
ا نُقِالَ   ِى قَْد َصحَّ مِمَّ  تَعُْد اذلَّ

وألن آية  ؛هذه الصيغ عن القراءبورود الرواية   :ة ِف االستعاذ   ةووجه تعدد الصيغ الوارد 
القارئ يكون قد امتثل أمر اهلل  أىتفبأي لفظ  ،سورة انلحل حممولة لَع اإلطالق

 .´وأن هذه الصيغ فيها زيادة تزنيه هلل  ،سبحانه
هم َجهورذهب اختلف أئمة اتلفسري والفقه والقراءة ِف حكم االستعاذة ف  :حكمها 

ومحلوا األمر   ة وخارج الصالةِف الصال ؛إىل أن االستعاذة مستحبة ِف القراءة ِف ك حال
 ٴۇ}:كقوهل تعاىل ،واإلرشاد  لَع انلدب [98:سورة انلحل] {ڻ ڻ} :قوهل تعاىلِف 

سورة ] {ڤ ڤ ٹ ٹ}:وقوهل تعاىل ،[2:سورة المائدة] {ۋ ۋ

لألمر لَع الوجوب كما  وأصحابه إىل وجوبها محالً  ،(1) الظاهريوذهب داود   ،[10:اجلمعة
يرى ولكن ابن سريين  ،(4) وابن سريين  ،(3) وعطاء ،(2) اثلوري :وبه قال ،لهو األص 

من االستعاذة وليست  ،أن القارئ لو استعاذ مرة واحدة ِف عمره سقط عنه الواجب
 :ِف طيبتهقال ابن اجلزري  .(5) إَجاًَع القرآن عند بدء اتلالوة  

 
سكن   ،أحد األئمة المجتهدين ِف اإلسالم  :الملقب بالظاهري  ،أبو سليمان  ،داود بن لَع بن خلف األصبهاين  :هو (1)

  (.333/ 2) :األعالم للزريلك :انظر ه.270 :وتويف سنة  ،بغداد
 (.402، 6/401)اثلقات البن حبان   .ه161 :مات سنة  ،سفيان بن سعيد بن مرسوق بن محزة اثلوري :هو (2)
عطاء بن أيب رباح القريش مويل أيب خثيم الفهري واسم أيب رباح أسلم وكنيته أبو حممد مودله باجلند من  :هو (3)

اثلقات البن حبان   :ينظر .ه114 :مات سنة ،ايلمن ونشأ بمكة واكن من سادات اتلابعني فقها وعلما وورَع وفضال
(5/199.) 

سري أعالم  :انظر ه.110 :تويف سنة  ،وغريهما  ،سمع ابن عباس وأبا هريرة  ،بو بكر حممد بن سريين ابلرصيأ :هو (4)
  (.152 -151/ 2) :انلبالء لذلهب

 (.1/29)وإحتاف فضالء البرش للبناء   (،116ـ  2/114)النرش البن اجلزري   :ينظر (5)
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 َواْستُِحْب  .................106
 

ٌذ وَقاَل بَعُْضُهْم جَيِْب    تَُعوُّ
المختار عن أئمة القراءة سلفاً وخلفاً هو اجلهر   :ةباالستعاد   رسار حكم اجلهر واإل 

  .(1)إال ما جاء عن محزة والمَسيِّب عن نافع من اإلرسار بها  ،باالستعاذة جلميع القراء
 :(2) الشاطب رمحه اهللقال 

هَْر تَْقَرُأ فَاْستَعِذْ  -95 يَْطاِن بِاهللِ ُمْسَجالَ   إِذَا َما أََرْدَت ادلَّ  ِجَهارًا مَِن الشَّ
 ،هأن يكون حبرضة من يسمع قراءتَ  جيهر بها القارئ عند  :مواضع اجلهر واإلرسار بها  

أو  ،أو ِف المحافل ،أو ِف جملس واكن هو المبتدئ بالقراءة ،كأن يكون يقرأ لَع شيخ
ا سواء اكنت ا أو منفرًد وإذا قرأ خايلً  ،ويرسُّ بها ِف الصالة جهرية اكنت أو رسية  ،غري ذلك

 .(3)َجاعة ولم يكن المبتدئ  وإذا اكن يقرأ مع  ،قراءتُه رسية أو جهرية
ا ِف اجلهر باالستعاذة عند افتتاح القرآن وعند وال أعلم خالًف  © :رمحه اهللقال ادلاين 

 .(4) ®ابتداء ك قارئ بعرض أو درس أو تلقني ِف َجيع القرآن إال ما جاء عن نافع ومحزة
أو لالكم يتعلق بمصلحة  ،ةحنَ حَنْ   وأ ،كعطاس  ،لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ  :يه تنب 

علق يتال أجنب أو لالكم  ،أّما لو قطعها إعراضا عن القراءة ،القراءة ال يعيد االستعاذة
 .(5) االستعاذةّد السالم فإنه يستأنف  رولو  ،بالقراءة

 ؛اكجلهر باتللبية وتكبريات العيد ،إظهار شعائر القراءة :ةووجه اجلهر باالستعاذ 
 .(6) ت منها يشءيفّوِ  حبيث ال السامع للقراءة من أولهاوإنصات 

 
 (،2/611)ولطائف اإلشارات للقسطاّلين   (،2/104)النرش البن اجلزري   :ينظر (1)
 (.8)ص  :الشاطبية (2)
 :والهادي رشح طيبة النرش (،1/282)رشح طيبة النرش للنويري  (،108، 2/106)النرش البن اجلزري  :ينظر (3)

عبد الفتاح بن   :الكم ابلاري هداية القاري إىل جتويد ،(1/118ه، )1422ت: لمحمد حممد حممد سالم حميسن  
 (.37 -36)ص    :عبد الفتاح عبد الغين القايض  ،والواِف ِف رشح الشاطبية (،2/557)السيد عجّم المرصىف 

 (.1/391)جامع ابليان ِف القراءات السبع لدلاين  (4)
 (.616/ 2)ولطائف اإلشارات للقسطاّلين  (،2/116)النرش البن اجلزري  :انظر (5)
والنرش البن  (،1/11)أليب حممد ميك بن أيب طالب   :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها :ينظر (6)

 (.559، 2/558)وهداية القارئ للمرصىف  (،107، 2/106)اجلزري 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 - 21  - 
 

 ؛ئلال يظنُّ ظآنٌّ أنها من القرآنو  ؛يلُفرق بني ما هو قرأن وما ليس بقرأن  :رسارووجه اإل
 .(1) القرآن باإلَجاع من لفظ اتلعوذ ليس و

قبل القراءة ِف َجيع القرآن عند افتتاح السور ويف أثنائها اكبلدء برؤوس  :حملها 
والمعين  ،ولَع ذلك جرى العمل ِف نقل اخللف عن السلف إال ما شذّ  ،األجزاء واآلي

 ®استعذ  ©إذا أردت القراءة فــ    :أي  ،وتأويلُه لَع إضمار اإلرادة ،(2)هنا لَع خالف الظاهر
فظاهر اآلية أن جميئ ابلأس   ،[4:سورة األعراف] {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}  :كقوهل

وكم من قريه أردنا إهالكها فجاءها بأسنا   :وإنما معناه  ،وليس المعين كذلك  ،بعد الهالك
 .باالستعاذةومثله األمر   ،(3)

ألن المقصد منها هو طلب االتلجاء واالعتصام باهلل   :ووجه اإلتيان بها ِف أول القراءة
شغل القارئ أو أن ي ،أو ما ال جيوز قراءته  ،أن يليق ِف اتلالوة باطالً  من وسواس الشيطان

 .(4)غري متحقق بل حمال بعد القراءة هذا و ،حال قراءته الكم اهلل سبحانهل دبراتلعن 
ا وإمَّ  ،ا أن تقرتن بأول السورةفإنها إمَّ  ،ختتلف باختالف ما تقرتن به :ةأوجه االستعاذ

 :(5)وللٍك حالٍة تفصيل خاص بها  ،أن تقرتن بغري أولها
إذا اقرتنت االستعاذة بأي سورة من السور   :اقرتان االستعاذة بأول السورة  :األويل  ة احلال 

 :اكآلىت ترتيبها حسب األداءو ،فلجميع القراء أربع أوجه ،عدا سورة براءة
وهو ما   ،ثم االبتداء بأول السورة ،االستعاذة عن البسملة مع الوقف عليها قطع  •

 .اجلميع  يسّّم بقطع 

وهو ما يسّّم بقطع   ،ووصل البسملة بأول السورة ،عن البسملة قطع االستعاذة •
 .ووصل اثلاين باثلالث ،األول

 
   .المراجع السابقة (1)
 (.1/61)عبد الرمحن المقدىس المعروف بأيب شامة  :إبراز المعاين من حرز األماين :انظر (2)
 (.1/9)الكشف عن وجوه القراءات لميك القييس  :انظر (3)
 (.147)ص :بابن أيب مريم :أليب عبد اهلل نرص بن لَع الشريازي المعروف  :الموضح ِف وجوه القراءات وعللها :انظر (4)
 (.561ــ 559)هداية القارئ للمرصىف  :انظر (5)
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وهو ما يسّّم    ،واالبتداء بأول السورة ،وصل االستعاذة بالبسملة والوقف عليها •
 .ثم ابلدء باثلالث ،بوصل األول باثلاين والوقف عليه

 .وصل اجلميع وهو ما يسّّم ب  ،وصل االستعاذة بالبسملة بأول السورة •

 فالقارئ  ،ولو بعد آية أو لكمة من أولها  ،اقرتان االستعاذة بغري أول السورة  :اثلاينة  احلال 
فإن أىت  ،خمري بني اإلتيان بالبسملة بعدها ـ وهو األفضل ـ وبني االكتفاء باالستعاذة

وإن اكتىف باالستعاذة فله  ،بالبسملة فله األوجه األربعة السابقة باستثناء سورة براءة
ِف أولها  ة البسملةوذلك لعدم كتاب ؛الوجهان ال غري ِف أول سورة براءة  هماو  ،ن فقطوجها

 :والوجهان هما ،ِف َجيع المصاحف العثمانية
 .وهو ما يسّّم بقطع اجلميع  ،اآلية أو أول ،براءة قطع االستعاذة واالبتداء بأول •

 .وهو ما يسّّم بوصل اجلميع  ،اآلية أو بأول ،براءة وصل االستعاذة بأول •

 :قال ابن اجلزري ِف الطيبة
 .....وَقِْف لَُهْم َعلَيْهِ أَْو ِصْل 106

  
 ................................ 

  اهللأو ضمريًا يعود إىل أول اآلية المبتدأ بها اسماً من أسماء اهلل تعاىلإذا اكن   :تنبيه 
ال يقترص لَع االستعاذة وحدها ويبدأ  ،ذلك مما يفيد البشاعة ِف المعين حنوو ،سبحانه

 ہ ۀ ۀ ڻ} :قوهل تعاىل وذلك حنو ،أو بالقطع  ،باآلية بعدها بل يفصل بينها بالبسملة

وحنو  ،[5:سورة طه] {ڑ ژ ژ ڈ} :تعاىلوقوهل  ،[255:سورة ابلقرة] {ہ ہ ہ
 {ٻ ٻ ٻ ٻ} :تعاىل وقوهل ،[59:سورة األنعام] {وئ ەئ ەئ} :قوهل تعاىل

وزاد صاحب اإلحتاف عند ابلدء   .(1)نّص لَع ذلك عدد من أئمة القراءة   ،[47:فصلتسورة  ]
من البشاعة ِف  ابلداءة به وذلك لما ِف ؛[29:سورة الفتح] {ٻ ٻ ٱ} :بقوهل تعاىل

 .المعين
  

 
 (.33)صغيث انلفع للصفاقيس  (،2/130)اجلزري   والنرش البن (،1/19)الكشف لميك القييس   :ينظر (1)
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 باب البسملة 

 واصطالًحا تعريف البسملة لغة  
َ  :الفعل  تقول ِف  ،بسم اهللحروفه من  تْ عَ مصدر َُجِ  :البسملة لغة  مل ومعناه سْ ب

ال حول وال قوة إال  :إذا قال :وحوقل  ،ال إهل إال اهلل :إذا قال حنو هيلل بسم اهلل :لاق
  .( )والتسمية والبسملة اسمان بمعين واحد   ،يّح لَع الصالة :إذا قال :وحيعل ،باهلل

 .(2)  {ٻ ٻ ٻ ٱ} :يه قول القائل أو القارئ  :ا واصطالحً 

ِف البسملة هل يه آية من ك سورة أو آية من الفاحتة فقط أو أنها اختلف   :حكمها 
واذلي رّجحه إمام المحققني وشيخ القراء ابن اجلزري   ،(3)ليست بآية ِف َجيع القرآن 

أن االختالف فيها اكالختالف ِف القراءات فمن عّدها آية من الفاحتة فيه عنده  ¬
وأما ِف غري الفاحتة فيه آية مستقلة من أول  ،ومن لم يعّدها فليست بآية عنده ،آية

  .(4)ك سورة ال منها 

 
 (.45)صوالواِف ِف رشح الشاطبية  (، 34)صرشح طيبة النرش البن انلاظم   :انظر (1)
وخمترص العبارات لمعجم مصطلحات القراءات  (،108)صمصطلحات علم القراءات القرآنية للمسؤول  :انظر (2)

 .(37)لدلورسي 
 :ِف ذلك مخسة أقوال ذكرها ابن اجلزري ِف كتابه النرش (3)

 .وروي قوال للشافيع   ،ومن وافقهم  ،وهذا مذهب أهل مكة والكوفة  ،أنها آية من الفاحتة فقط :األول
  ،وهو رواية عن أمحد  ،ومن وافقه  ،من مذهب الشافيع وهو األصح  ،ومن أول سورة ،أنها آية من أول الفاحتة :اثلاين

 .ونسب إىل أيب حنيفة
 .وهو القول اثلاين للشافيع   ،بعض آية من غريها  ،أنها آية من أول الفاحتة :اثلالث
  ،وحاكه أبو بكر الرازي   ،وقاهل داود وأصحابه  ،وهو المشهور عن أمحد  ،أنها آية مستقلة ِف أول ك سورة ال منها :الرابع
 .وهو من كبار أصحاب أيب حنيفة  ،ن أيب احلسن الكريخع

وهو مذهب    ،وإنما كتبت للتيمن واتلربك   ،وال من أول غريها  ،أنها ليست بآية وال بعض آية من أول الفاحتة :اخلامس
وأن بعضها آية من   ،وذلك مع إَجاعهم لَع أنها بعض آية من سورة انلمل  ،ومن وافقهم  ،مالك وأيب حنيفة واثلوري

 .(1338ــ   1327/ 4)ولطائف اإلشارات للقسطاّلين  (،138، 2/137)النرش البن اجلزري   :انظر  .الفاحتة
 .(138، 2/137)النرش البن اجلزري  :انظر (4)
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ومن خالل هذه احلاالت يتضح مذاهب القراء   ،للبسملة ثالث حاالت  :ةحاالت البسمل
 .ِف البسملة إثباتاً وحذفاً 

ء أاكن هذا االبتداء عن سوا  ،عند االبتداء بأول أي سورة من سور القرآن :األويل  ة احلال 
 اإلتيان بالبسملة من غري :ومذهب القراء العرشة ِف هذه احلالة ،(1)وقف أو قطع 

  : (3) الشاطبقال  .(2)فال بسملة لهم فيها    ®براءة  ©عن أحد منهم سوى سورة  خالف
َت بََراءَةً  ..............................  105

ْ
 أَْو بََدأ

 
يِْف لَْسَت ُمبَْسِمالَ    تِلزَْنِيلِهاَ بالسَّ

 َوالَ بُدَّ مِنْهاَ ِف ابْتَِدائَِك ُسوَرةً  106 
 

 ...........................................اِسَواهَ  
 ،®البسملة©اختلف القراء ِف الفصل بني السورتني بــ  ،بني السورتني :احلالة اثلانية 

 ®براءة  ©و ®األنفال©عدا بني  ®البسملة©براوييه الفصل بني ك سورتني بـ   َعصمومذهب 
 :الشاطبّ قال  .(4) فنُقل اإلَجاع لَع ترك البسملة بينهما

وَرتنَْيِ بُِسنَّةٍ  100  َوبَْسَمَل بنَْيَ السُّ
 

اَل     رَِجاٌل نََموْهاَ دِرْيًَة َوحَتَمُّ
 ،®براءة  ©السور ولو بكلمة أو آية سوى سورة  لاالبتداء بما بعد أوائ :احلالة اثلاثلة 

 ®البسملة  ©فالقارئ خمري بني اإلتيان بـ  ،ومذاهب القراء ِف هذه احلالة اتلخيري واجلواز
 .(5)وَجهور المغاربة لَع عدمها  ،فالعراقيون لَع اختيار البسملة ،وعدمها للك القراء

 :الشاطبّ قال 
106........................................

............ 
 

َ َمْن تَالَ  ......   َويف اأْلَْجَزاءِ ُخرّيِ
 

 
 ،آخر ترك القراءة رأساً بأن تكون نية القارئ ترك القراءة واالنتقال منها ألمر :بالقطع عند المحققني :والمراد (1)

وكثري من المتقدمني يطلقون   ،قطع الصوت عن اللكمة زمانا يتنفس فيه َعدة بنية استئناف القراءة :وبالوقف
 .(34)صغيث انلفع ِف القراءات السبع للصفاقيس  :ينظر .القطع لَع الوقف

 .(2/124)النرش البن اجلزري   :ينظر (2)
 (.9)ص  :الشاطبية (3)
 .(4/1339)ولطائف اإلشارات للقسطاّلين  ،(2/118)النرش البن اجلزري  :انظر (4)
 (.4/1355)لطائف اإلشارات للقسطاّلين  (،2/128)النرش البن اجلزري   :ينظر (5)
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وأجاز  ،وغريها ®براءة  ©وظاهر الكم األئمة يقتيض اتلخيري مطلقاً ِف أثناء سورة 
  ،( 1) ومنعه اجلعربي ،®ألنه القياس  © :وغريها السخاوي قال ®براءة  ©اتلخيري مطلقاً ِف 

ورّجح ابن اجلزري أن ذلك خيتلف باختالف أقوالهم ِف العلة اليت ألجلها ُحِذفت 
  .®براءة  ©البسملة من أول 

 ،وأما من ذهب إىل البسملة ِف األجزاء مطلقاً  ... :الصواب أن ُيَقال ©  :ابن اجلزري قال
فإن اعترب بقاء أثر العلة اليت من أجلها ُحِذفَت البسملة من أولها ويه نزولها بالسيف 

 ®أو لم يرها علة بسمل ،وإن لم يعترب بقاء أثرها ،اكلشاطب ومن سلك مسلكه لم يُبَْسمل
(2). 

ألن البسملة عندهم آية من ك سورة  :ووجه اإلتيان بالبسملة ِف احلاالت اثلالث
  :وقد وردت أخبار ِف ذلك منها ،فأىت بها ِف تالوته ®براءة  ©عدا 

 ٻ ٱ}  : تزَْنِل حيّت  الّسورة ختم يعلم ال § اكن انلّبّ » ƒ حديث ابن عباس

ذات يوم بني أظهرنا إذ   § بينا رسول اهلل» :قال ¢ أنسوحديث  ،(3) «  {ٻ ٻ
 أنزلت لَعّ »: ما أضحكك يا رسول اهلل قال :فقلنا ،أغىف إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما

«احلديث ...  []سورة الكوثر {ڈ ڎ ڎ ٻ ٻ ٻ ٱ}  :فقرأ  «آنفا سورة
 (4) ، 

 .(5) واتفاقهم لَع كتابتها ِف خط المصحف
ألن البسملة  :®براءة  ©و ®األنفال  ©أو بني  ®براءة  ©بأول   ووجه عدم اإلتيان بالسملة 
وألنها اكنت تزنل عند أول ك سورة ولم تزنل عند نزول  ،غري ثابتة ِف خط المصحف

 
  ،رشح الشاطبية والرائية   ،حمقق حاذق  ،أبو حممد إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أيب العباس اجلعربي :هو (1)

/ 1)اغية انلهاية البن اجلزري  :انظر ه.732 :تويف سنة  ،وغريه  ،قرأ القراءات لَع أيب احلسن لَع الوجويه  ،وغريها
21).  

  .(2/131)النرش البن اجلزري  :انظر (2)
 .ثابت  :وقال  ،وصححه اذلهب ِف تلخصيه للمستدرك  ،(1/231)  ،كتاب الصالة  ،المستدرك للحاكم :انظر (3)
 .صحيح  :قال الشيخ األبلاين (904)ح  ،{بسم اهلل الرمحن الرحيم}باب قراءة    ،سنن النسايئ كتاب االفتتاح (4)
 .(150)والموضح ِف وجوه القراءات البن أيب مريم  ،(14، 13/ 1)الكشف للميك القييس  :ينظر (5)
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ألن األنفال وبراءة سورة  :وقيل ،والبسملة أمان  ،ألن السورة نزلت بالسيف :وقيل ،براءة
 .(1)واحدة فلم يفصل بينهما بالبسملة 

فإن ذلك خيتلف باختالف  :®براءة  ©سورة   وأما وجه البسملة وعدمها ِف أوساط
اعترب بقاء أثر العلة  فمن   ،®براءة  © أقوالهم ِف العلة اليت ألجلها ُحِذفت البسملة من أول

وإن  ،لم يُبَْسمل ن أولها ويه نزولها بالسيف اكلشاطباليت من أجلها ُحِذفَت البسملة م
 .(2) أو لم يرها علة بسمل ،لم يعترب بقاء أثرها
ووجه  ،ك من يبسمل بني السورتني هل ِف البسملة ثالثة أوجه جائزة :أوجه البسملة

األوجه  وهذه ،ألنه ال بسملة فيها كما مرّ  ؛®براءة  ©سورة وذلك سوى  ،(3)رابع ممنوع 
  :حبسب الرتتيب األدايئ فيها اكتلاىل

  ،قطع آخر السورة عن البسملة وقطع البسملة عن أول السورة  :وقف لَع اجلميع ال 
  .وهذا الوجه أحسنها كما نّص عليه اجلعربي

 .ووصل البسملة بأول السورة اآلتية ،الوقف لَع آخر السورة الماضية .1

 .وصل البسملة بالسورة الماضية واآلتية :ِف اجلميع  وصلال .2

ألن البسملة  ؛وهذا هو الوجه الممنوع  ،وصل آخر السورة بالسملة والوقف عليها .3
 .(4)قال ابن اجلزري ِف الطيبة  .ألوائل السور ال ألواخرها

َورْ  111 تََها بِآِخرِ السُّ
 ِإَوْن َوَصلْ

 
ُه الَ    ُُيْتََجرْ فَالَ تَقِْف وََغرْيُ

 :ويه ،(5)ثالثة أوجه القراء ميع جل فيجوز  :®  ءةبرا  ©و  ®  األنفال   ©وأما بني   

 
 :حممد بن حممد بن أيب بكر القرطب  ،اجلامع ألحاكم القرآن والمبني لما تضمنه من السنة وآي الفرقان :انظر (1)

 .(150)والموضح البن أيب مريم  (،14، 13/ 1)لميك القييس  :الكشف عن وجوه القراءات السبع ،(94 -93/ 10)
  .(2/131)النرش البن اجلزري  :انظر (2)
 .(35)صوغيث انلفع للصفاقيس  ،(132، 2/131)ن اجلزري النرش الب :انظر (3)
 (.38)صطيبة النرش البن اجلزري  (4)
 ،(270)صوغيث انلفع للصفاقيس  ،(1/298)ورشح الطيبة للنويري  ،(136، 135/ 2)النرش البن اجلزري  :انظر (5)

 .(1/125)والهادي رشح طيبة النرش لمحمد سالم حميسن    ،(50)صوالويف ِف رشح الشاطبية  
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 .¬وهو اختيار ابن اجلزري  ،وهو األصل :الوقف •

 .مع عدمها أويلجوازه قد اكن جائزا مع وجود البسملة فو :الوصل •

االستبصار ِف  ©وابن القّصاع ِف كتابه  ،®اتلبرصة  ©نّص عليه ميك ِف  :السكت •
 .®القراءات العرش

فيما إذا ُوِصلَْت أي سورة متقدمة ِف ترتيب المصحف بسورة  لكّها   األوجه هذه وجتري
فإن  ،بأول براءة أجرى هذه اثلالثة األوجه النساءكأن وصل القارئ آخر سورة  ،ءةبرا 

 .بأول براءة فىف هذه احلال يتعنيَّ القطع ال غري  انلوراختلَّ الرتتيب كأن وصل آخر سورة  
فبأي وجه  ،لَع سبيل اتلخيريإنما يه وحنوها  الواردة ِف البسملة هذه األوجه  :تنبيه 

 .(1)وقد سبق اإلشارة إىل هذا  ،وال احتياج إىل اجلمع بينها ِف موضع  ،ئ منها جازرِ قُ 
  

 
 .(2/133)النرش البن اجلزري  :انظر (1)
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 باب اإلداغم 
 :تعريف اإلداغم
  :وأدغم الفرس اللجام  ،غمتهأدغمت احلرف وادّ  :يقال ،دخالاإل :ةاإلداغم ِف اللغ 

 .(1) أدخله ِف فيه
 ©هو  :وقيل ،(2) بال فصل من خمرج واحد ،اللفظ بساكن فمتحرك  :صطالح يف االو

  .(3) ® اللفظ حبرفني حرفاً اكثلاين مشدداً 
 :اإلداغم أقسام  
  .وسيأىت الالكم عنهما ،وكبري ،صغري :إىل قسمنياإلداغم ينقسم 
   :اإلداغم  أسباب 

  :يهو ،(4) ثالثةأسباب اإلداغم 
 .{ىئ ىئ  َفَما} :أن يتّحد احلرفان خمرجاً وصفة حنو  :اتلماثل •

 ھ ھ} :ويختلفا ِف الصفة حنواحلرفان ِف المخرج  فقأن يت :اتلجانس •

 .{ھ

 .{ٻ ٱ} :أن يتقارب احلرفان خمرجاً أو صفة أو خمرجاً وصفة حنو  :اتلقارب •

فإن اكنا مثلني  ،وارتفع المانع جاز اإلداغم هوسبب اإلداغم إن وجد رشط :ةفائد 
ثم أدغم وارتفع اللسان  ،وإن اكنا غري مثلني قلب اكثلاين وأسكن  ،أسكن األول وأدغم

 .(5) وال روم ،وال فصل حبركة ،عنهما دفعة واحدة من غري وقف لَع األول

 
  (.161/ 32)  :وتاج العروس للحسيين (،12/203)لسان العرب البن منظور  (1)
وإحتاف فضالء للبناء   (،2/672)ولطائف اإلشارات للقسطاّلين  (.317/ 1)رشح طيبة النرش للنويري  :انظر (2)

   (.58)صللمسؤول  :وما يتعلق به  ومعجم مصطلحات علم القراءات القرآنية (،30)ص
  .(1/127)والهادي ِف رشح الطيبة   (،2/148) النرش البن اجلزريّ  (3)
 .المراجع السابقة (4)
 (.2/705)ولطائف اإلشارات للقسطاّلين  (،158/ 2)النرش البن اجلزري   (5)
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فاإلداغم أسهل من اإلظهار  ،أن العرب آثرت اإلداغم طلباً للتخفيف :ووجه اإلداغم
ثم يعود مع احلرف   ،ألن اللسان يرتفع عن احلرف األول من موضع  ؛ذلا ُشبِّه بميش المقيَّد

 .(1) فيكون فيه ثقل ،اثلاين إىل نفس الموضع أو مقاربه
 :اإلداغم الكبري   :القسم األول

ما حترَّك فيه  :وقيل ، فيه حمراكً ثم يسكن لإلداغمهو ما اكن أول احلرفني  :تعريفه 
َ كبريًا  ،احلرفان  :وقيل ،ألجل إساكن األول ثم إدخاهل ِف اثلاين ،ألن العمل فيه أكرث  :وَُسّّمِ

 :وقيل ،(3) لكرثة وقوعه :وقيل ،(2)والمتجانسني  ألنه يعمُّ إداغم المتماثلني والمتقاربني
 .(4)ألن احلركة أكرث من السكون  :وقيل ،لصعوبته
وقد خالف هذا األصل   ،جاءت لَع األصل ِف هذا ابلاب وهو اإلظهار  حفصورواية  

 :اآلتية لفاظِف األ فأدغم إداغماً كبريًا 
مُنَنا  ❖

ْ
أ لَع  قراءلا أَجع  ، [11:يوسفسورة ] {ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ} :قوهل تعاىلمن  :تَ
عدا أيب جعفر ـ أي باإلشارة ثم اختلفوا ِف  ـاجلميع  هقرأ ف ،واختلفوا باللفظ به ،إداغمه
وهذا اختيار الشاطب وادلاين  ،فيكون حينئٍذ إخفاء ،(5)جيعلها َروَْماً  :فبعضهم ،انلون

وهذا   ،فيشري إىل ضم انلون بعد اإلداغم  ،(6) جيعلها إشماما :وبعضهم  ،وابن جماهد وغريهم
 :(8) الشاطبقال  .(7)وهو اختار ابن اجلزري  ،اذلي قطع به أكرث أهل األداء

 
  (.319/ 3) :للفاىس  ،والآللئ الفريدة ِف رشح القصيدة (،401/ 1) :العقد انلضيد للسمني احللب :انظر (1)
   (.2/673)ولطائف اإلشارات للقسطاّلين  (،402/ 1)العقد انلضيد ِف رشح القصيد للسمني احللب   :انظر (2)
  (.317/ 1)رشح طيبة النرش للنويري   :انظر (3)
 (.2/673)إلشارات للقسطاّلين لطائف ا :انظر (4)
وُْم  (5) هو تضعيفك الصوت باحلركة أو باحلرف حيت يذهب بذلك معظم صوتها أو صوته فتسمع لها أو هل صوتا  :والرَّ

 (.2/673)لطائف اإلشارات للقسطالين   .خفياً يدركه القريب دون ابلعيد
 .وال يضبط إال بمشافهة الشيوخ  ،لضمضم الشفتني مصاحبا إلساكن احلرف بدون صوت ذللك ا :وكيفيته (6)
 (.210، 2/209)النرش البن اجلزري  :انظر (7)
 (.61ص)الشاطبية   (8)

773-.....................................  
 

َمنُناَ  
ْ
اَل َوتَأ ِ خُيْىَف ُمَفصَّ لُكّ

 لِلْ
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ألن حق المدغم أن  :ووجه تركه ،احلرف المدغمادلاللة لَع حركة   : ووجه اإلشمام
 .(1)اكن إخفاءً ال إداغماً  ،فإن أُشّم إعرابُه ؛يكون ساكناً 

 حفصقرأه . [42األنفال:]سورة  {َوَيۡحىَيَٰ َمۡن يَحَّ َعۢن بَيِّنَةّٖ }: قوهل تعاىلمن  :حىِيَ  ❖
 :(3) الشاطبّ قال . (2) بإداغم ايلاء ِف ايلاء وفتحها

ألن احلرف األول منهما ُحّرِك بالكرس فجاز  ؛المثلنيِف قل اثلختفيف    :ووجه اإلداغم
 .(4)ولموافقة رصيح الرسم  ؛اإلداغم

قرأه ك القراء  ،[95:سورة الكهف] { ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ} :قوهل تعاىلمن   :مكنين ❖
 :(5) الشاطبقال  .باإلداغم عدا ابن كثري الميك فقرأ بإظهار انلونني

نيَِن أَْظهِْر دَيِلالً  - 854  .....وََمكَّ
 

 ............................. 
 

ِٱ قُۡل أََفَغرۡيَ } :قوهل تعاىلمن   :تأمرونين ❖ َها  هللَّ ٓ أَۡعبُُد أَيُّ ُمُرٓوّّنِ
ۡ
 {٦٤ لَۡجَٰهِلُونَ ٱ تَأ

 :قال الشاطب .قرأه أكرث القراء باإلداغم ومنهم َعصم ،[٦٤:سورة الزمر]

ه    -1008  ..........................................وزد تأمروّن انلون كهًفا وعّم ِخفُّ

وألن اثلاين من  ؛وألن أول المثلني غري مسكن  ؛اجتماع المثلني  :اإلداغم ووجه 
 .(6)المثلني غري الزم فلم يُعتدُّ به 

  

 
 (.1009، 3/1008)للسخاوي    :وفتح الوسيط ِف رشح القصيد (،1/122)الكشف لميك القييس   :ينظر (1)
 (.4/67)النرش البن اجلزري  :انظر (2)
 (.57ص)الشاطبية   (3)
 (.2/352)رشح طيبة النرش للنويري   (،1/492)الكشف لميك القييس   :انظر (4)
 (.67)ص الشاطبية   (5)
 (.78)صوالكشف لميك القييس   (،3/1085)فتح الوسيط للسخاوي   (6)

دَْغَم َمْع إِْشَمامِهِ ابلَعُْض َعنُْهمُ  -  774
ُ
 ...............................  َوأ

   وََمْن َحىِيَ اْكرِسْ ُمْظهًِرا إِذْ َصَفا ُهًدى -  719
............................ 

 

 .......................... 
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 اإلداغم الصغري  :القسم اثلاين 
َ صغريًا   ،ما اكن احلرف األول منه ساكناً   هو  :تعريفه  ولسكون  ،لقلة العمل فيه :وَُسّّمِ

 .(1)ولقلة وروده ِف القرآن  ،احلرف األول
 ،ما اتفق َجيع القراء لَع إداغمه  :فالواجب  .وممتنع  ،وواجب ،جائز  :ة ثالث   نواعه أو

 ک}:من قوهل تعاىل  ®اذلال © :ِف حرفني ®ذال إذ  ©اكتفاقهم لَع إداغم  ،(2)ولم خيتلفوا فيه 

 ڈ} و ،[٦٤:سورة النساء] {ے ھ} :من قوهل تعاىل ®الظاء  ©و ،[87:األنبياءسورة ] {ک

قوهل من  ®ادلال  © :ِف حرفني ®دال قد  ©واتفاقهم لَع إداغم  ،[39:سورة الزخرف] {ژ
 ،[256:سورة ابلقرة] {جب يئ} :قوهل تعاىلمن  ®اتلاء  ©و ،[61:سورة المائدة] {ڳ ڳ} :تعاىل

 ىئ ىئ} :قوهل تعاىلمن  ®اتلاء   © :ِف ثالثة أحرف  ®تاء اتلأنيث   ©واتفاقهم لَع إداغم 

 ،[89:سورة يونس] {ٻ ٻ} :قوهل تعاىلمن  ®ادلال  ©و ،[16:سورة ابلقرة] {ىئ
سورة ] {يث ىث}و ،[13:سورة األحزاب] {ھ ھ ھ} :قوهل تعاىلمن  ® الطاء ©و

حنو  ®الالم  ©ِف  :ِف حرفني ®وبل  ،وهل ،قل © :واتفاقهم لَع إداغم الالم من  ،[14:الصف
سورة ] {ے ھ ھ}و ،[28:سورة الروم ] {ڈ ڈ}و ،[30:سورة سبأ] {ۈ ۈ} :قوهل تعاىل

 ەئ} :قوهل تعاىلو ،[22:سورة الكهف] {ڎ ڎ ڌ} :قوهل تعاىل :حنو ®الراء  ©ويف  ،[١٧:الفجر

 :(3)قال الشاطب .[56:سورة األنبياء] {ەئ

 َوالَ ُخلَف ِِف اإِلْداَغِم إِذْ ذَلَّ ظاَلٌِم    -  274
 

 َوقَْد تيََّمْت َدْعٌد وَِسيماً تَبَتَّالَ  
 َوقَاَمْت تُرِيِه دُُميٌْة طيَب وَْصفِهَا   - 275 

 
 َوقُْل بَْل وََهْل راَها بلَيٌب َويَعْقاِلَ  
نٌ  - 276  ْوُل الْمِثْلَنِي فِيهِ ُمَسكَّ

 وََما أَ
 

 فَالَ بُدَّ مِْن إِْداَغمِهِ ُمتََمثاِّلَ   
أن احلروف الواقعة بعد األلفاظ المذكورة إما   :ووجه اتفاقهم لَع اإلداغم ِف هذا انلوع 

 
ومعجم مصطلحات علم القراءات  (،2/673)ولطائف اإلشارات للقسطاّلين   (،2/596)النرش البن اجلزري   :انظر (1)

  (.128/ 1)  :والهادي رشح طيبة النرش لمحمد حميسن (،58)صللمسؤول   :القرآنية
   (.62)صمعجم مصطلحات علم القراءات للمسؤول  :انظر (2)
 (.23)ص  :الشاطبية (3)
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ولعرس  ؛فأُدغمت لشدة قربهما :وإما متقاربة ،فأُدغمت التفاق المخرجني :متماثلة
  .(1) فأدغمت الحّتاد المخرجني :وإما متجانسة ،انتقال اللسان من موضع إىل آخر

 ،®ذال إذ © :من  الصغريهو ما اختلف فيه القراء بني ُمْظهِر وُمْدغِم اكإلداغم  :واجلائز
 .®والم هل وبل  ©و ،®تاء اتلأنيث   ©و ،®دال قد  ©و

ا لعدم وجود  ،هو ما ال يدغمه أحد من القراء  :والممنوع لوجود ما يمنع من اإلداغم إمَّ
احلرف  قبلفاتلنوين  ،[192:ابلقرةسورة ] {ڄ ڄ} :قوهل تعاىلأحد رشوطه أو أسبابه حنو 

 .(2) مانع من إداغمه المدغم
 :نوَعن اجلائزو

أربعة إداغم حرف من لكمة ِف حروف متعددة من لكمات متفرقة وينحرص ِف    :األول
ِف  حفص وشعبة َعصم براوييهوقرأ  ،® وهل وبل  ،وتاء اتلأنيث ،وقد ،إذ © :ويه ،أبواب

 .هذه األبواب األربعة باإلظهار لَع األصل
حروف ©بــ    :ما يسّّم إداغم حرف ِف حرف من لكمة أو لكمتني حيث وقع وهو    :اثلاين 

ابلاء   ©  :ويه ،وجمموع ما اْختُلَِف ِف إداغمه من هذا ابلاب ثمانية أحرف  ،®قربت خمارجها
ابلاء ِف حرفا وأدغم حفص من ذلك  ،®واثلاء وادلال واذلال والراء والفاء والالم وانلون 

 :واثلاء ِف اذلال من قوهل تعاىل ،[42:سورة هود ] {ہ ہ} :تعاىل الميم من قوهل
  .[176:سورة األعراف] {ۅ ۋ}

إداغم  ووجه  ،(3)واالستفال  ،االنفتاحوجتانسهما ِف  ،احتاد خمرجهما  :داغم اإلووجه 
وعدم وجود  ،واتلجانس بينهما ،وسكون أولهما ،الشرتاك احلرفني خمرجاً  :اثلاء ِف اذلال

 
أليب  :ِف رشح حرز األماينوكزن المعاين  (.293)أليب عبد اهلل الفاىس  :الآللئ الفريدة ِف رشح القصيدة :انظر (1)

 (.1/529)شعلة  :ـعبد اهلل الموصَّل المعروف ب
 .المراجع السابقة :انظر (2)
   (.1/547)ورشح طيبة النرش للنويري   (،1226/ 2) :العقد انلضيد للسمني احللب :انظر (3)
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 .(1)مانع من إداغمهما 
حْلَِق ب

ُ
وإن اكن خيتلف عنهما قليالً  ،انلون الساكنة واتلنوين أحاكم   :هما نوع ثالث وأ

 .والقلب ،واإلخفاء ،لما يتعلق به من أحاكم أخرى اكإلظهار

 أحاكم انلون الساكنة واتلنوين 
 ة انلون الساكن   :أوالً 

اثلابتة لفظاً وخطاً وصالً ووقفاً وتدخل لَع األسماء  ،يه اليت ال حركة لها :تعريفها
 ،{ڑ} ،{ڤ} ،{ٹ} :وتكون فيها متوسطة ومتطرفة حنو ،واألفعال
  ،{ ھ} :وتكون من أصل اللكمة حنو ،{خب}وال تأىت منها إال متطرفة  ،واحلروف 

  .(2) [63:سورة الشعراء] {ڤ} :وزائدة عن بنيتها حنو
 :اتلنوين   :ثانياً 

 .(3)ومنه نّون الطائر إذا صّوت  ،اتلصويت :ِف اللغة معناه  :تعريفه 
 ،وتثبت ِف اللفظ والوصل ،نون ساكنة زائدة لغري توكيد تلحق آخر االسم  :ا واصطالحً 

 .(4) {ڄ ڄ} :قوهل تعاىل :حنو ،وتسقط ِف اخلط والوقف
أربعة  ،الهجائية حرف األبعدها من بالنسبة إىل ما يأىت  واتلنوين  ة وللنون الساكن 

 .(5) ® واإلخفاء  ،والقلب ،واإلداغم ،اإلظهار ©  :ويه ،أحاكم
 .ابليان  :معناه ِف اللغة  :اإلظهار 

 ،المظهر ف إخراج ك حرف من خمرجه من غري غنة ِف احلر هو :صطالحيف االو

 
 (.2/774)ولطائف اإلشارات للقسطاّلين  (،1/552)رشح طيبة النرش للنويري   :انظر (1)
 :واتلجويد الميرس (،167)صحممود خليل احلرصي  :وأحاكم القرآن الكريم (،1/157)هداية القارئ للمرصىف  (2)

 (.49ص)لحذيىف  ل
 (.2/965)المعجم الوسيط لمجموعة مؤلفني  :انظر (3)
 (.51)ص  ،عطية قابل نرص :واغية المريد (،168)وأحاكم القرآن للحرصي   (،1/158)هداية القارئ للمرصىف   :انظر (4)
 .(3/34)النرش البن اجلزري  :انظر (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 - 34  - 
 

 .(1)  فصل احلرف األول عن اثلاين من غري سكت عليه :وقيل
 .®الهمزة والهاء والعني واحلاء والغني واخلاء © :ويه  ،حروف احللق الستة  :حروفه
]سورة  {ڇ ڇ}و ،[26]سورة األنعام: {يب} :قوهل تعاىل :حنو :الهمزة −

 .[285]سورة البقرة: {ڻ ڻ}و ،[55النساء:

  {ڳ ڳ}و ،[33]سورة غافر:  {خت حت}و ،[15]سورة محمد:  {ڑ}  :حنو  :الهاء  −
  [.109]سورة التوبة:

 ،[23الفرقان:]سورة  {ڃ ڃ}و ،[72]سورة النساء: {ھ ھ ھ} :حنو :العني −
 .[7]سورة البقرة: {ڤ ٹ}و

 .[42]سورة فصلت: {ں ں}و ،[2]سورة الكوثر: {ڑ}  :حنو  :احلاء  −

 ې}و  ،[47]سورة الحجر:  {ې ۉ}و  ،[51]سورة اإلسراء:  {ٹ}  :حنو  :الغني −

 . [65]سورة األعراف: {ى

 وئ}و ،[110]سورة البقرة:  {ۈ ۈ}و ،[3]سورة المائدة: {ڀ}  :حنو  :اخلاء  −

 .[58]سورة الزخرف: {وئ

   .َجيع حروفهما الستةانلون الساكنة واتلنوين عند  حفصأظهر    :حكمه
 .(2)مع تنوعها   ،اتلباعد ِف المخرج  :وجه اإلظهار و

 .تقدم تعريفه  :اإلداغم 

وحروفه   :بغنة إداغم    :األول :وهو قسمان ،(يرملون) :قولهم ستة جمموعة ِف  :حروفه
 (.ينمو) :أربعة جمموعة ِف قولهم

 .[19]سورة البقرة: {ڄ ڦ} :قوهلو ،[8]سورة البقرة: {ڦ ڦ} :حنو :فايلاء −

 
 (.168)وأحاكم القرآن للحرصي   (،160 -159/ 1) :هداية القاري للمرصىف :انظر (1)
/ 1) :والكشف لميك القييس (.280)ص  :ورشح الهداية للمهدوي (،1/554)رشح طيبة النرش للنويري  :انظر (2)

 (.1258 -1257/ 2) :والعقد انلضيد للسمني احللب ،(161
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 .[58]سورة البقرة: {ٺ ٺ}و ،[48]سورة البقرة: {ېئ ۈئ} :حنو :وانلون −

 .[26]سورة البقرة: {ڇ ڇ} :قوهلو ،[55]سورة المؤمنون: {وئ ەئ} :حنو :الميم −

 .[19]سورة البقرة:  {ڦ ڦ} :قوهلو ،[11]سورة الرعد:{ ې ې} :حنو :والواو −
انلون الساكنة واتلنوين ِف َجيع هذه األحرف األربعة المجموعة   حفصأدغم    :حكمه
 .(1) إداغماً ناقصاً بغنة ®ينمو  © :ِف لكمة

 (ينمو)حروف  الساكنة ِف وانلون ،وأدغم القراء العرشة اتلنوين  © :قال انلويري
 .(2) ® ... األربعة بغنة

وألجل االشرتاك ِف الغنة بني   ،هو اتلماثل ِف انلون :بغنة ِف انلون والميم  ووجه اإلداغم
ألن الكًّ من المدغم والمدغم فيه  ؛وإنما لم جيز هنا إال اإلداغم مع الغنة ،انلون والميم
وألن  :ووجهه ِف ايلاء والواو ،ذلهب حرف وغنتانإداغماً اكمالً فلو أُدْغَِم  ،حرف غنة

 .(3)ا انلون باللني اذلي فيها ألن اللني شبيه بالغنة الواو وايلا ضارعت
ن فإ ،أن تكون انلون الساكنة ِف لكمة وحرف اإلداغم ِف اللكمة اليت تليها  :ويشرتط 

 ألفاظ ةوذلك ِف أربع ،وقعت انلون مع ايلاء والواو ِف لكمة واحدة فإنها تظهر قوالً واحداً 
 ہ}و .[4:سورة الصف] {ۇ}و .[86:سورة ابلقرة] {ڱ} :ويه ،الكريمالقرآن من 

 ؛وأما اتلنوين فال يدخل ِف ذلك .[99:األنعامسورة ] {ھ}و .[4:سورة الرعد] {ہ ہ
 .ألنه خمتص بأواخر اللكمة

 .(4) أن اإلداغم سيؤدي إىل لبس ما أصله انلون بما أصله اتلضعيف  :تركها ووجه  
 .® الالم والراء ©  :وحرفاه  :ة بغري غن إداغم    :اثلاين 

 
 (.3/39)النرش البن اجلزري  :انظر (1)
 (.1/558)رشح الطيبة للنويري   (2)
 (.281)صورشح الهداية للمهدوي   (،1248، 1247/ 1)العقد انلضيد للسمني احللب   :ينظر (3)
والعقد انلضيد للسمني  (،164 -161/ 1)والكشف لميك القييس  ،(282 -280)ص  يرشح الهداية للمهدو :انظر (4)

  (.1251، 1248 -1246، 1243/ 2) :احللب
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 . [2البقرة: ]سورة {ڀ ڀ} :قوهلو ،[24]سورة البقرة: {ېئ ېئ} :حنو :فالالم −

 .[25البقرة:]سورة  {ٿ ٿ} :قوهلو ،[5]سورة البقرة: {ڃ ڃ} :حنو :والراء −
إداغماً اكمالً بغري  ®والراء  ،الالم ©انلون الساكنة واتلنوين ِف  حفصأدغم   :حكمه

  .غنة
وألن  ؛المبالغة ِف اتلخفيف لما ِف بقائهما من اثلقل :ِف الالم والراء ترك الغنةووجه  

 .(1)وليس شبيهاً بما فيه غنة  ،انلون واتلنوين قلبا حرفاً ليس فيه غنة
 .(2) وألنه األصل ِف اإلداغم ،هو اتلقارب ِف المخرج  : ووجه إداغمهما

 .اتلحويل :ومعناه ِف اللغة  :القلب 

 (3)َجعُْل حرٍف ماكن آخر مع مراَعة الغنة واإلخفاء ِف احلرف المقلوب   :صطالحالوا
سورة ] {ڇ ڇ}و ،[33:سورة ابلقرة] {ک} :حنو ،®  ابلاء ©هو  و ،حرف واحدهل   :حروفه  .

  .[١٨:ابلقرةسورة ] {ٿ ٿ}و ،[52:ابلقرة
 .(4)للك القراء تقلب انلون الساكنة واتلنوين ميماً ثم خُتىَْف عند ابلاء مع الغنة  :حكمه

ألنه يستلزم اإلتيان بالغنة ِف انلون واتلنوين   ؛أنه حني لم ُيسن اإلظهار  :ووجه القلب
 ،المخرج دِ عْ ولم ُيسن اإلداغم بلُ  ،ثم إطباق الشفتني من أجل انلطق بابلاء بَُعيْد الغنة

َل إيله بالقلب ميماً لمشاركتها للباء خمرجاً وللنون غنة ، اإلخفاءفتعنيَّ    .(5)  َوتُُوّصِ
 .السرت  :ومعناه ِف اللغة  :ءاإلخفا

هو انلطق حبرف ساكن َعٍر من الشديد لَع صفة بني اإلظهار  :صطالحاليف او

 
 (.282)صورشح الهداية للمهدوي   (،178)صأحاكم القرآن للحرصي   :انظر (1)
 .المرجعني السابقني (2)
  (.180، 179)وأحاكم القرآن للحرصي   (،167/ 1)هداية القاري للمرصىف  :انظر (3)
 (.3/43)النرش البن اجلزري  :انظر (4)
 /2) :والعقد انلضيد للسمني احللب (،165/ 1)والكشف لميك القييس  (،282)ص رشح الهداية للمهدوي  :انظر (5)

  .(182)وأحاكم القرآن للحرصي   (،1262 -1261

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 - 37  - 
 

  .(1) واإلداغم مع بقاء الغنة ِف احلرف األول
 ،واجليم ،واثلاء  ،اتلاء ©  :ويه ،وَجلتها مخسة عرش حرفاً  ،بايق حروف الهجاء  :حروفهو
 ،والقاف ،والفاء ،والظاء ،والطاء  ،والضاد  ،والصاد ،والشني ،والسني  ،والزاي ،واذلال ،وادلال
 .(2) ® والاكف

 :(4)ِف أوائل لكمات هذا ابليت   ¬ (3) وقد َجعها اإلمام اجلمزوري
 ِصْف ذَا ثَناً َكْم َجادَ َشْخٌص قَْد َسَما  16

 

 زِْد ِِف تيَُقً ضْع َظالًِما 
 دُمْ طيِّباً

 {پ پ}و ،[60]سورة مريم: {ۇ ڭ}و ،[72]سورة البقرة: {ڎ} :حنو :فاتلاء ▪ 
 . [25]سورة البقرة:

 {ڤ ٹ}و ،[25]سورة البقرة: {ٿ ٺ}و ،[21]سورة النجم: {ۆ}  :حنو  :واثلاء ▪
 .[5]سورة المزمل:

 {ی ی}و ،[71]سورة القصص: {ٻ ٻ}و ،[22]سورة يونس: {ک} :اجليم  ▪
 .[15]سورة ق:

 ڀ ڀ}و ،[60]سورة العنكبوت:  {ڻ ڻ}و  ،[30]سورة إبراهيم:  {ڳ}  :حنو  :ادلال  ▪

 .[34]سورة النبأ: {ڀ

 ،[53]سورة الزخرف: {ڳ ڳ}و ،[6]سورة البقرة: {پ} :حنو :اذلال  ▪
 .[2،3]سورة اإلسراء: {ڄ ڄ}و

 ہ}و ،[44]سورة إبراهيم: {ڃ ڄ}و ،[2]سورة السجدة: {ٻ} :حنو  :الزاي  ▪

 .[40]سورة الكهف: {ہ

 
  .(168/ 1) وهداية القاري للمرصىف (،182)صللحرصي    وأحاكم القرآن (،66)صاغية المريد  :ينظر (1)
 (.3/43)النرش البن اجلزري  :انظر (2)
  ،أخذ القراءات واتلجويد عن انلور المييه  ،ه1160ُودِلَ ِف حدود  ،سليمان بن حسني بن حممد اجلمزوري :هو (3)

   .شعبانوكشكول ابن  ، (649 -648/ 2) :هداية القاري للمرصىف :انظر .(ه1227)
  (.18)ص  ،سليمان اجلمزوري  ،حتفة األطفال والغلمان (4)
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 ۆئ}و ،[59]سورة النحل: {ڇ ڇ}و ،[28]سورة النساء: {ٹ} :حنو  :السني  ▪

 .[29]سورة الزمر: {ۆئ

 مئ}و ،[70]سورة البقرة: {ٺ ٺ}و ،[11]سورة الزخرف: {پ} :حنو  :الشني  ▪

 .[30]سورة فاطر: {ىئ

 ،[2]سورة المائدة: {ې ې}و ،[270البقرة:]سورة  {ٺ ٺ} :حنو :الصاد ▪
 .[33]سورة المرسالت: {ڳ ڳ}و

 گ}و ،[105]سورة المائدة: {ڄ ڄ}و ،[29]سورة الواقعة: {ک}  :حنو  :الضاد  ▪

 .[39]سورة الفرقان: {گ

 ،[12]سورة المؤمنون: {ڱ ڱ}و ،[14]سورة آل عمران: {ہ} :حنو :الطاء  ▪
 .[43]سورة النساء: {ەئ ائ}و

 ڭ}و ،[22]سورة سبأ: {ىب مب}و ،[162]سورة البقرة: {ىئ} :حنو :الظاء  ▪

 .[57]سورة النساء: {ڭ

 ٹ}و ،[37النساء:]سورة  {ې ې}و ،[63]سورة الشعراء: {ڤ} :حنو :الفاء ▪

 .[63]سورة التوبة: {ڤ

 ڤ}و ،[26]سورة إبراهيم: {ڤ ڤ}و ،[31]سورة المطففين: {مئ}  :حنو  :القاف  ▪

 .[50]سورة سبأ: {ڤ

 ،[27]سورة الكهف: {ی ی}و ،[104]سورة آل عمران: {ڻ}: حنو  : الاكف  ▪
 .[29]سورة النمل: {ۀ ڻ}و

أَجع القراء العرشة لَع إخفاء انلون الساكنة المتوسطة والمتطرفة واتلنوين   :حكمه
 .(1)إخفاءً تبيق معه صفة الغنة  ،عند َجيع أحرف اإلخفاء اخلمسة عرش

 
 (.795/ 2)ولطائف اإلشارات للقسطاّلين  (،3/46)النرش البن اجلزري  :انظر (1)
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أن انلون الساكنة واتلنوين لم يبعدا عن حروف اإلخفاء كبعدهما عن   :ءووجه اإلخفا
ولم يقربا منهن كقربهما من حروف اإلداغم حيت جيب  ،حروف احللق حيت جيب اإلظهار

 .(1) أُْعِطيا حكماً وسطاً بني اإلظهار واإلداغم هو اإلخفاءف ،اإلداغم

  

 
  (.1263/ 2:)والعقد انلضيد للسمني احللب (،282)ص  :رشح الهداية للمهدوي :انظر (1)
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 باب ميم اجلمع وهاء الكناية 

 :ميم اجلمع 
باعتبار ولها   ،(1) رين حقيقة أو تزنيالً الزائدة ادلالة لَع َجع المذكّ يه الميم   :تعريفها 

 :حاتلانما يأىت بعدها 
ا } :قوهل تعاىل :حنو ،حمرك قبل تقع أن  :األويل  ة احلال  ]سورة  {ڇ چ  َوِممَّ

  .[7]سورة البقرة: {ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ}و ،[3األنفال:
 حفصفقرأها  ،اختلف القراء بني صلة الميم بواو لفظية وبني إساكنها :حكمها 
 .باإلساكن

 .(2)وهو ما عليه الرسم  ،ومراَعة ألصولها ،مع أمن اللبس  خفيفاتل  :إساكنها   ووجه
 :وهذه احلالة ال ختلو من حاتلني ،ساكن  قبل تقع أن    :اثلانية   ة احلال 
  {ۈ ۈ} :قوهل تعاىل :حنو ،®ياء ساكنة  ©قبلها  ®هاء  ©أن يقع قبل الميم   :األويل

 ہ} :قوهل تعاىل :حنو ®كرس  ©أو  ،[246:سورة ابلقرة] {ڍ ڇ}و ،[167:سورة ابلقرة]

 .[93:سورة ابلقرة] {ائ ائ}و ،[166:سورة ابلقرة] {ھ
 .وأما ِف الوقف فبإساكن الميم ،وصال ضم الميمكرس الهاء وب حفص  قرأ  :حكمها 
 .(3) أن الميم ُحّرِكْت للساكن حبركة األصل  :ووجه
قوهل  :حنو ®تاء  © مأ ®ا اكفً  © مأ ® هاءً  ©سواء اكن قبلها أن يقع قبل الميم ضم   :ة اثلاني 
 ،[61:سورة اتلوبة] {ۈ ۈ}و ،[159:سورة ابلقرة] {ڭ ڭ ڭ ۓ} :تعاىل

 
 ،(تزنيالً ) :والمراد بـ ،[139:سورة آل عمران] {ۓ ے}و :حنو  ،لمجموعةما اكن خطاباً   (حقيقة) :المراد بـ (1)

يْهِمۡ } :ومنه قوهل تعاىل ،®وفقكم اهلل  © :تزنيل للواحد مزنلة اجلماعة تعظيماً هل كقولهم :أي سورة ] {َوَمإَلِ
انلجوم الطوالع لَع ادلر   :انظر .وَُجِع لَع ما هو المعتاد ِف ضمري العظماء  ،فإن الضمري يعود لَع فرعون ،[83:يونس

 (.27ص)للمارغين   :اللوامع ِف أصل مقرأ نافع
 (. 218)ص   :ورشح الهداية للمهدوي (،2/218)للجعربي   :كزن المعاين ِف رشح حرز األماين :انظر (2)
 (.222/ 2)كزن المعاين للجعربي   :انظر (3)
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  .[139:عمرانسورة آل  ] {ۓ ے}و ،[183:سورة ابلقرة] {ٹ ٹ}و
 .(2) أنها ُحّرَِكْت باألصل  :ووجهه  .(1)أَجع القراء العرشة لَع ضمها   :حكمها 

 :هاء الكناية 

 .(3)يه عبارة عن هاء الضمري اليت يُكين بها عن المفرد المذكر الغائب    :تعريفها 
 تبيق لَع هذا األصلوقد  ،فتكرس ،الضم إال أن تقع بعد كرس أو ياء ساكنة  :ها وأصل

َ ٱ  َعلَيۡهُ } :وبذلك قرأ حفص ِف قوهل تعاىل َٰنِيهُ }و ،[10]سورة الفتح: {هللَّ ]سورة  {إاِلَّ  أَنَسى

 .(4) [63الكهف:
وبني  ،وإشباع احلركة وقرصها كرسالضم وال بني دائر :فيها   واخلالف بني القراء 

 :حاالتوتأىت باعتبار طرفيها لَع أربع  ،اإلساكن
]سورة  {ۅ ۅ} :قوهل تعاىل :حنو ،أن تقع بني متحرك فساكن  :األويلاحلالة  

 .[1]سورة التغابن: {ڀ ڀ ڀ ڀ}و ،[1الكهف:
تَۡذُروُه }و ،[29عمران:]سورة آل  {يئ ىئ} :حنو ،أن تقع بني ساكنني  :ة ني اثلا احلالة  

  .[42]سورة فصلت: {گ گ گ}و ،[45]سورة الكهف: {حُ لّرِۡي ٱ 
 .قبلها من غري صلةحبركة اكملة جمانسة لما قرأ حفص ِف هاتني احلاتلني   :حكمهما
]سورة  {ٿ ٺ} :قوهل تعاىل :حنو ،أن تقع بني ساكن فمتحرك :اثلة اثلاحلالة  

 چ}و ،[121]سورة النحل: {ڄ ڄ}و ،[7]سورة آل عمران: {ڱ ڱ}و ،[37األنعام:

 . [47]سورة الدخان: {چ چ

 
 (.147، 146/ 2)النرش البن اجلزري  :انظر (1)
وكزن المعاين ِف رشح الشاطبية للجعربي   (37/ 1)والكشف لميك القييس   (،219)صرشح الهداية للمهدوي    :انظر (2)

(2 /221.) 
ومعجم  (،1/359)ورشح الطيبة للنويري   (،66)صورشح الطيبة البن انلاظم   (،2/211)النرش البن اجلزري    :انظر (3)

 (.330)ص مصطلحات علم القراءات للمسؤول
 (.1/359)ورشح الطيبة للنويري   (،66)صرشح طيبة النرش البن انلاظم   :انظر (4)
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موضع واحد  إال ِف ،حبركة اكملة جمانسة لما قبلها من غري صلة قرأ حفص  :حكمها 
 :قال الشاطب .[٦٩:الفرقانسورة ] {٦٩ُمَهانًا  ۦِفيهِ} :قوهل تعاىل ِف

 :ِف قوهل تعاىل ® َوَيتَْقهِ ©يدخل حتت هذه احلالة لَع رواية حفص لكمة و :تنبيه 
َ ٱ َوَيۡخَش } وكرس الهاء  فقرأها حفص بسكون القاف [52:سورة انلور] {فَأُْولََٰٓئِكَ َوَيتَّۡقهِ  هللَّ

 :قال الشاطب .من غري صلة لَع القاعدة

 ،[60]سورة األعراف: {ڇ چ} :قوهل تعاىل :حنو ،أن تقع بني متحركني :رابعةاحلالة ال 
]سورة  {خب حب}و ،[37]سورة الكهف: {ڦ ڦ ڤ}و ،[26]سورة البقرة: {ڱ ڱ}و

  .[37البقرة:
 ثالث ِفإال  ،وبعد الضم بواو ،بعد الكرس بياء ®الهاء  ©بصلة  حفصقرأ   :حكمها 

وبضّمِ  ،ِف اللكمتني األويلني فقرأها بإساكن الهاء ®يرضه ،فألقه ،أرجه © :ويه ،لكمات
سورة ]و ،[111:سورة األعراف] {أَرِۡجۡه َوأََخاهُ } :قوهل تعاىلوذلك من   ،الهاء من غري صلة ِف اثلاثلة

لۡقِۡه إِيَلۡهِۡم  } :قوهل تعاىلو ،[36:الشعراء
َ
ِإَون تَۡشُكُرواْ يَۡرَضُه  } :قوهل تعاىلو [28:سورة انلمل]  {فَأ

 :الشاطبّ قال  ،[7:سورة الزمر] { لَُكۡم  

 (.وسكن يؤده) :معطوف لَع قوهل ِف ابليت قبله (وعن حفص فألقه) :انلاظم قولو
فوصلت بمد خلفائها  الهاء حرف خىف  أن :ما وقع بني متحّرِكني ةوجه صلو

 وََما َقبْلَُه التَّْسكِنُي الِبُِن َكثِريِهِْم  -159
 

 وَفِيهِ ُمَهاناً َمعُْه َحْفٌص أَُخو واِلَ  
 

لْقِهْ  ....  - 161
َ
 َوَيتَّقِهْ  ،وََعْن َحْفٍص فَأ

 
 ................................

.... 
 وَقُْل بُسُكوِن الَْقاِف َوالَْقرْصِ َحْفُصُهمْ   - 162 

 
 ................................

.... 
 

الَ   َولَْم يَِصلُواَها ُمْضَمٍر َقبَْل َساِكنٍ   - 158 ِ ُوّصِ لُكّ
ُه اتلَّْحرِيُك لِلْ

 وََما َقبْلَ
لْقِهْ  ...  –  161

َ
 .............. ،وََعْن َحْفٍص فَأ

 
 .................................... 

 ِإَوْساَكُن يَْرَضُه ُيمْنُُه لُبُْس َطيٍِّب  - 164 
 

 خِبُلْفِهِمِاَ َوالَْقرُصُ فَاذُْكْرُه نَوَْفالَ     
 َويف الَْهاءِ َضمٌّ لَفَّ دَْعَواهُ َحْرَمالَ   أَرِْجئُْه بِالَْهمْزِ َساكِناً  َويع نََفرٌ   - 166
 .................................  ...............َوأَْسِكْن نَِصريًا   - 167
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وكرست  ،واكنت الصلة بالواو اتباًَع  ،تلخرجه من اخلفاء إىل اإلبانة قوية لهات ،وانفرادها
 .(1)مع الكرسة وايلاء جمانسة 

ساكنني  الاجتماع ذلك لشبهه بكراهة    :إذا اكن ما قبل الهاء ساكناً   ة حذف الصل ووجه  
وبقيت حركة الهاء تدل لَع  ،ُحِذفَت الصلةف ،بينهما حرف ضعيف وهو الهاء

 .اتلخفيف  :ووجه اإلساكن .(2)المحذوف 
 

  

 
 (.317، 2/316)وكزن المعاين للجعربي   (،220)ص   :رشح الهداية للمهدوي :انظر (1)
والعقد انلضيد للسمني  (،221 -220)ص   :ورشح الهداية للمهدوي (،43 -42/ 1)  :الكشف لميك القييس :انظر (2)

(1 /576.) 
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 باب المّدِ والقرص 

 :تعريف المّدِ 
 ،[125]سورة آل عمران: {ُيۡمِددُۡكۡم َربُُّكم}  :قال اهلل تعاىل  ،الزيادة  :معناه ِف اللغة  :المدُّ 

 .يزدكم :يمددكم أي :ومعين ،[12]سورة نوح: {َويُۡمِددُۡكم بِأَۡمَوَٰلّٖ َوَبننِيَ }و
وهو اذلي  ،ف المد لَع المد الطبييعوِف حرمط هو عبارة عن زيادة   :ويف االصطالح 

إطالة الصوت حبرف من حروف المّدِ واللني هو  :وقيل .(1)  وم ذات حرف المد دونهقُ ال يَ 
 .(2) أو حبرف من حريف اللني فقط

ۡقُصوَرَٰتٞ } :ومنه ،احلبس  :معناه ِف اللغة  :القرص   .(3) [72]سورة الرحمن: {ُحورٞ مَّ
 :وقيل ،(4) عبارة عن ترك تلك الزيادة وإبقاء المد الطبييع لَع حاهل  :ويف االصطالح 

ِف حريف بالقرص  المرادو ،إثبات حرف المد وحرف اللني وحده من غري زيادة عليهما
 .(5) هو انلطق باحلرف ساكناً من غري مدٍّ   :اللني

 :حنو ،فتوح ما قبلهاوال تكون إال ساكنة م ® األلف © :ويه ،ثالثة  :حروف المد
سورة ] {َيُقوُل } :حنو ،الساكنة المضموم ما قبلها ®الواو  ©و ،[44:سورة األنبياء] {َطاَل }

وَُجَِعْت ِف  ،[11:سورة ابلقرة] {قِيَل } :حنو ،الساكنة المكسور ما قبلها ® ايلاء ©و ،[8:ابلقرة
قوهل من  ،وقد ورت جمموعة برشوطها ِف ثالث لكمات من القرآن الكريم ،®واي © :قولهم
 ،[42:سورة انلمل] {َوأُوتِينَا}و ،[129:سورة األعراف] {أُوذِينَا}و ،[49:سورة هود ] {نُوِحيَهآ } :تعاىل

 .(6)خلروجها بامتداد ولني التساع خمرجها ؛وهذه األحرف اثلالثة تُسّمَّ حروف مّدٍ ولني

 
 (.3/986)ولطائف اإلشارات للقسطاليّن (، 2/223)النرش البن اجلزري  :نظرا (1)
 (.72: )ص والواِف للقايض (،266/ 1) :هداية القاري للمرصىف :انظر (2)
 (.34)صأليب القاسم لَع بن عثمان بن احلسن القاسح    :اج القارئ المبتدي وتذكرة المقرئ المنتيهرس :نظرا (3)
 (.3/986)ولطائف اإلشارات للقسطاليّن  (،2/223)النرش البن اجلزري  :نظرا (4)
 (.73)ص  :والواِف للقايض (،266/ 1) :هداية القاري للمرصىف :انظر (5)
 .السابقنيالمرجعني  :نظرا (6)
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 ،وُسّمِيا حرفا لني ،إذا ُسّكِنا وانفتح ما قبلهما ®ايلاء  ©و ®الواو  © :يه  :وحرفا اللني
 ،[50:سورة الشعراء] {َضرۡيَ }و ،[4:سورة قريش] {َخۡوف  } :حنو ،خلروجهما بلني وعدم لكفة

وقد ذكر اإلمام اجلمزوري  ،[12:سورة فصلت] {يَوَۡمنۡيِ } :وَُجِما برشَطيْهما ِف قوهل تعاىل
 :(1) فقال ،حروف المد وحرفا اللني ورشوط ٍك منهما

 :أسباب المّدِ 
 .ومعنويّ   ،لفظيٌّ للمّدِ سببان   

ا بسبب   :فاللفظي وسيأىت  ،(2)وهذا ما يسّمَّ بالمّدِ الفريع  ،®سكون  ©أو ،®همزة  ©إمَّ
الً ـــ إن شاء اهلل ـــ عند احلديث عن أقسام المدِّ   .الالكم عنه مفصَّ

وهو عند العرب سبب  ،انلافية ®ال  ©وذلك ِف  ،هو قَْصُد المبالغة ِف انلىف :والمعنوي
 :وهو نوَعن  ،(3)لكنه أضعف من اللفظي عند علماء هذا الفن  ،قويٌّ مقصود 

وذلك  {إَِلَٰهَ } :المجاورة للهمزة من لكمة انلافية ®ال  ©وهو مدُّ األلف ِف    :مدُّ اتلعظيم 
ٓ إَِلََٰه } :قوهل تعاىل :حنو  ،(4) ́  للمبالغة ِف نىف إالهية سوى اهلل ،لكمة اتلوحيد خاصةِف  الَّ

ُ ٱ اَلٓ إَِلََٰه إاِلَّ }و ،[163:سورة ابلقرة] {إاِلَّ ُهوَ  ٓ أَنَت }و ،[35:الصافاتسورة ] {هللَّ ٓ إَِلََٰه إاِلَّ سورة ] {أَن الَّ

وإنما جاء المدُّ  ،ألنه عنده من قبيل المنفصل ؛فيه اتلوسط حفصومذهب  ،[87:األنبياء
 .(5) من طريق طيبة النرش فيه عن أصحاب قرص المنفصل

 
 .(17)ص حتفة األطفال والغلمان للجمزوري (1)
 (.232:2)النرش البن اجلزري  :نظرا (2)
طائف اإلشارات للقسطاّلين لو (،1/388)ورشح الطيبة للنويري  (،2/292)النرش البن اجلزري  :ينظر (3)

(3/1024.) 
ومعجم مصطلحات علم  (،67)صواإلضاءة ِف أصول القراءة للضباع  (،2/293)النرش البن اجلزري  :نظرا (4)

 (.293)صالقراءات للمسؤول 
 (.2/293)النرش البن اجلزري  :نظرا (5)

 حروُفه ثالثٌة فعِيَها _39
 

 من لفِظ واي ويه ِف نوحيها 
 والكرُس قَبَْل ايلا وقَبَْل الواو ضم  _40 

 
 رشٌط وفتٌح قبَْل ألف يلْزتمْ  

 واللنُي منها ايلا وواٌو سَكنَا  _41 
 

  إن انفتاٌح قبَل ّكٍ أُعلِنا 
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 ، (1)وذلك للمبالغة ِف انلىف  ،انلافية للجنس ® ال ©األلف ِف وهو مدُّ  :ةمدُّ اتلربئ
 {الَّ ِشيََة ِفيَها  }و ،[43]سورة الروم:  {ۥالَّ َمَردَّ هَلُ }و  ،[2]سورة البقرة:  {َرۡيَب   اَل }  :قوهل تعاىل  :حنو

 ،فيه القرص حفصومذهب  ،[48]سورة األنفال: {يۡلَوۡمَ ٱ اَل اَغلَِب لَُكُم }و ،[71]سورة البقرة:
 .(2) ومقدار مّده عنده اتلوسط ال غري ،محزة  هذا انلوع اْختََص بمدِّ و

ألن العرب تمدُّ عند تعظيم األمور بالوعظ   ؛المبالغة ِف انلىف :ووجه المّدِ فيهما 
  .(3)وعند المبالغة ِف نىف اليشء  ،وعند ادلَعء واالستغاثة ،واتلهديد

 أقسام المدِّ 
 .®فريعٌّ © و ،®الطبييّع  ©ويسّمَّ بــ   ®أصَّلٌّ   ©  :ينقسم المدُّ إىل قسمني 

وال يتوقف لَع سبب  ،قوم ذات احلرف إال بهياذلي ال   :وهو  ،األصَّل  :القسم األول
وألنه ليس فرًَع  ؛حالة واحدةوُسّّمَ أصلياً ألصاتله وثبوته لَع  ،(4) من همز أو سكون

ألن صاحب الطبيعة السليمة ال يزيده بفطرته وال ُينْقِصه  ؛ويسّّم بالطبييع ،عن غريه 
 .(5) ®حركتان  © ،ألفَويَُمدُّ بمقدار  ،عن قدره 

 :ويه ،عدد من أنواع المدود  ®الطبييع   ©  األصَّلويلحق بالمّدِ  
  ،ألن هجاءها ليس فيه همز وال سكون من فواتح السور    :(6)  ®  طهر  يحٌّ   ©  حروف −
 .[1:سورة طه]  {طه} :قوهل تعاىل :حنو

مالم يكن   ،هو مدُّ األلف المبدلة من اتلنوين المنصوب دلى الوقف  :مد العوض −

 
واإلضاءة ِف أصول القراءة  (،293)صومعجم مصطلحات علم القراءات  (،2/293)النرش البن اجلزري  :نظرا (1)

 (.67)صللضباع  
 (.295، 2/294)النرش البن اجلزري  :نظرا (2)
ولطائف اإلشارات للقسطاّلين  (،224)صورشح الهداية للمهدوي  (،293/ 2)النرش البن اجلزري  :نظرا (3)

(3/1025.) 
 (.37)ص وانلجوم الطوالع للمارغين  (،82)صواتلجويد الميرس للحذيىف   (،1/269)هداية القاري للمرصىف  :انظر (4)
 (.274 -269/ 1)هداية القاري للمرصىف  :انظر (5)
 (.89)صوالميرس ِف اتلجويد للحذيىف  (،1/273)هداية القاري للمرصىف  :نظرا (6)
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 ،[171]سورة البقرة: {دََُعٓء  َونَِدآء  }و ،[10]سورة النحل: {َمآء  } :قوهل تعاىل :حنو  ، (1)تاء تأنيث
اب ا رَِّحيًما}و  :حنو ®هاء تأنيث  ©فإن اكن المنّون الموقوف عليه  ،[16النساء:]سورة  {تَوَّ
بألف وإنما فال يوقف عليها  ،[20]سورة المؤمنون: {وََشَجَرة  }و ،[23]سورة النمل: {ۡمَرَأة  ٱ }

هو المدُّ الالحق لهاء الكناية المسبوقة بفعل حذف  :وقيل ،حبذف اتلنوين وهاء ساكنة
ِ} :قوهل تعاىل :حنو ،آخره للجزم  ۦٓ يَُؤّدِهِ } :قوهل تعاىل ،[115]سورة النساء: {تََويلَّ  َما ۦنَُوهّلِ

ويختلف احلكم عليه باختالف ما  ،ويسّّم أيضاً مّد الصلة ،[75]سورة آل عمران: {إِيَلۡكَ 
 .وإن اكن غري همز أُحلق بالمّدِ األصَّل ،فإن اكن بعده همز أُحلق بالمنفصل  ،جييئ بعده

وهو ما اجتمع فيه الهمز وحرف المّدِ ِف لكمة وتقدمت الهمزة لَع   :مد ابلدل  −
  {رََءا َكۡوَكب ا }و  ،[37:سورة ابلقرة ] {ءَادَمُ } :حنو ،(2)سواء اكنت الهمزة حمققة أو مغرية  ،المدِّ 

يَمَٰنِ ٱ }و ،[76:سورة األنعام] سورة ] {أُوِتَ }و ،[97:رة يوسفسو] {نيَ   َِخَِٰط }و ،[10:سورة اغفر] {إۡلِ

 .فيه القرص حفصومذهب    ،[8:سورة اتلكوير]  {دَةُ ۥلَۡموُۡء ٱ }  ،[269:ابلقرة 

وإنما  ،خفاء حرف المّدِ واللني معهاأن الهمزة لما تقدمت أُمَِن من  :ووجه القرص
 .(3)خُياف من خفائه إذا جاءت الهمزة بعد حرف المّدِ 

 ،همز أو سكون  المدُّ الزائد لَع مقدار المّدِ الطبييع لسبب  :وهو  ، الفريع   :القسم اثلاين 
 .(4)وتلوقفه لَع سبب  ،تلفرعه عن المد األصَّل ؛وُسّّمِ فرعيّاً 

 :أسباب المّدِ الفريع
ا   ، ا همز إمَّ   :ّدِ الفريع سببان للم   ن سكو   وإمَّ

وتقدم احلديث عنه   ،وذاك هو ابلدل  ،إما أن يكون متقدما لَع حرف المدِّ   :فالهمز
ا متأخرًا عنه ،فيما يلحق بالمّد الطبييع  :وهما  ،وذلك ِف نوعني ،وإمَّ

 
 (.71)صواإلضاءة ِف أصول القراءة للضباع   (،299، 298)صمعجم مصطلحات علم القراءات  :نظرا (1)
 (.292ص)ومعجم مصطلحات علم القراءات للمسؤول  (،69)صاإلضاءة ِف أصول القراءة للضباع   :نظرا (2)
 (.224)ورشح الهداية للمهدوي   (،1/46)الكشف لميك القييس   :نظرا (3)
 (.36ص ) :رغينوانلجوم الطوالع للما (،275/ 1:)هداية القاري للمرصىف :انظر (4)
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حنو  ،(1) وهو أن يقع الهمز بعد حرف المّدِ واللنّي ِف لكمة واحدة :المتصل   :األول
ُ ٱ يََشآءَ }و ،[139]سورة النساء: {أَۡويِلَآءَ }و ،[5]سورة البقرة: {ئِكَ ـَٰٓ أُْولَ } :قوهل تعاىل ]سورة  {هللَّ

ـ ُواْ  }و ،[24الكهف: وَٓأىَٰٓ ٱ أََسَٰٓ ]سورة   {ُسوٞٓء }و ،[59النحل:]سورة   {مِن ُسوِٓء}و ،[10الروم:]سورة  {لسُّ

ءُ }و ،[174آل عمران:  . [27الملك:]سورة  {ۡت   َ ِسٓي }و ،[35]سورة النور: {ييُِضٓ
حنو  ،( )وهو أن يقع بعد حرف المّدِ واللني ِف لكمة منفصلة عنه   :المنفصل   :اثلاين 
َها}و ،[4]سورة البقرة: {بَِمآ أُنزَِل إِيَلَۡك وََمآ أُنزَِل } :قوهل تعاىل يُّ

َ
َٰٓأ قَالُوٓاْ }و ،[21]سورة البقرة: {يَ

]سورة  {َويِفٓ أَنُفِسُكمۡ }و ،[275]سورة البقرة: {إِىَل  ۥٓ َوأَۡمُرُه }و ،[121]سورة األعراف: {ءَاَمنَّا

ُب بِهِ}و ،[21الذاريات:  . [12]سورة المطففين: {12إاِلَّ ُكُّ ُمۡعتٍَد أَثِيٍم  ۦٓ وََما يَُكّذِ
اتلوسط أربع  ©مّدهما بقدر ألفني  ®المتصل والمنفصل  © ِف المّدين  حفص ومذهب  

 .لدلاين اتليسريفويق اتلوسط من طريق وزيد هل  ،®حراكت 
 ،وبعد خمرج الهمز وشدته وجهره  ،ضعف حرف المّدِ وخفاءه  :ووجه المّدِ ألجل الهمز 

ن من انلطق بالقوي ابلعيد    .(3)فزيد ِف اخلىف الضعيف يلُتََمكَّ
ا غري مدغم  ، وإما َعرض  ، إما الزم  :والسكون     .وهو ِف قسميه إّما مدغم وإمَّ

أو بعد حرف  ،أصَّل وصالً ووقفاً بعد حرف المّدِ واللنيوهو أن يقع سكون   :فالالزم
أو للزوم   ،للزوم سببه ِف حاليت الوصل والوقفوسّم الزماً   ،(4)أو ِف حرف   ،اللني ِف لكمة

  :لكّم وحريف :ينقسم إىل  وهو  ،مده عند ك القراء اتفاقاً سواء ِف الوصل أو ِف الوقف
ِف  بعد حرف المد واللني سكون أصَّل مدغمأن يقع هو  :فالالزم اللكّم المثقل

آلنِّيَ ٱ }  :قوهل تعاىلحنو    ،(5)لكمة  :والمخفف ،[6]سورة هود:  {دَآبَّةّٖ }و ،[86]سورة الشعراء: {لضَّ

 
 (.83)صوالميرس ِف اتلجويد للحذيىف   ،(1/280)وهداية القري للمرصفي   ،(2/233ينظر: النشر البن اجلزري ) (1)
 (.1/283)وهداية القاري   (،2/233)النرش البن اجلزري  :نظرا (2)
 (.46/ 1) :والكشف لميك القييس (،224)صورشح الهداية للمهدوي  ( 2/234)النرش البن اجلزري  :نظرا (3)
 (.85)صوالميرس ِف اتلجويد للحذيىف  (،1/337)هداية القاري للمرصىف  :نظرا (4)
 (.86)صواتلجويد الميرس للحذيىف   (،1/341)هداية القاري للمرصىف  :نظرا (5)
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 :حنو قوهل تعاىل ،(1) يقع بعد حرف المد واللني سكون أصَّل غري مدغم ِف لكمةأن وهو  
َكَرۡينِ } ُ }و  ،[91يونس:]سورة  {ءَآلَٰۡٔـنَ }و ،[143]سورة األنعام: {ءَاذٓلَّ  . [59]سورة النمل: {ءَاهلٓلَّ

 أن يقع بعد حرف المد واللني سكون أصَّل مدغم ِف حرف   هو  :والالزم احلريف المثقل
 ،[1:سورة األعراف] {الٓمٓٓص }و ،[1:سورة ابلقرة]  {الٓمٓ }  :قوهل تعاىللالم ِف الميم من ا  :حنو ،(2)

أن يقع بعد حرف المد  هو  :والمخفف  ،[1:سورة القصص] {طٓسمٓ }والسني ِف الميم من 
حنو الميم ِف َجيع   ، (3)واللني أو بعد حرف اللني وحده سكون أصَّل غري مدغم ِف حرف 

 ،[1:سورة القلم] {نٓ }و ،[1:سورة ق] {قٓ }و ،[1:سورة ص]  {ٓص }و ،والصاد  ،األمثلة السابقة
 .[2:سورة الشورى] {2ٓعٓسٓق }و [1:سورة مريم] {1ٓكهيعٓٓص  }و

 ،العني ِف الصاد ويف القاف من قبيل احلريف المخفف ألن انلون خُتىْف فيهما  :تنبيه 
 .والمثقل ال يكون إال إن أُدغم

أو بعد  ،هو المدُّ اذلي ينشأ بسبب الوقف بعد أحد أحرف المّدِ أو اللني  :والعارض
 .®غري مدغم ©وخمفف  ،®ُمْدَغم  ©مثقل   :ينقسم إىل قسمني وهو  ،(4)حريف اللني  
ُ }و  ،[28]سورة الحجر:  {بُّكَ قَال رَّ }  :قوهل تعاىلحنو    :®المدغم    ©فالمثقل   ]سورة   {ۥَيُقول هلَّ

ايُرِيد ظُّ }و ،[82يس: فََّٰتٱ وَ }و ،[108]سورة آل عمران:  {لۡم  َٰٓ ا صَّ   لصَّ عند   ،[1]سورة الصافات:  {1ّف 
 .أيب عمرو ابلرصي إذا أدغم

 لرَِّنَٰمۡحٱ }و ،[5]سورة الفاتحة: {نَۡستَعنِيُ } :قوهل تعاىل :حنو :®غري المدغم   ©والمخفف  
 ،[45]سورة الحج: {ريّٖ َوبِ }و ،[197]سورة آل عمران: {لۡمَِهادُ ٱ }و ،[3]سورة الفاتحة: {لرَِّحيمِ ٱ 
 ،[4]سورة البقرة: {يُوقِنُونَ }و ،همزهمالَع قراءة من يبدل  [14]سورة يوسف: {ُب يذّلِٱ }و
  .[38]سورة البقرة:{َخۡوٌف }و ،[36الذاريات:]سورة  {بَيۡتّٖ }و ،[17]سورة سبأ: {لَۡكُفورَ ٱ }و

 
 .(86)صواتلجويد الميرس للحذيىف   (،1/341)هداية القاري للمرصىف  :نظرا (1)
 (.87)صواتلجويد الميرس للحذيىف   (،1/342)هداية القاري للمرصىف  :ينظر (2)
 .لمرجعني السابقنيا (3)
 (.87)صاتلجويد الميرس للحذيىف   :نظرا (4)
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 ا أو مثقالًّ وسواء اكن خمففً  ،اا أو حرفيًّ الالزم سواء اكن لكميًّ المدَّ   ِف  حفص ومذهب  
من  ®العني© ويستثين هل من الالزم احلريف ،® ست حراكت ©بمقدار ثالث ألفات  المدَّ 

 .(1) فيها اتلوسط واإلشباعهل فاتيح سورة مريم عليها السالم والشورى فإن 

ا   ه  العارضوأمَّ  ويف اللني العارض كذلك ،أو ثالث ألفات بمقدار ألف أو ألفني فيمدُّ
 ©ألفني أن يمدَّ العارض بمقدار  رواية حفص ِف الغالبو ،(2)آلخذين به قليل اإال أن 

 .(3)ألنه يقرأ بمرتبة اتلدوير   ؛®أربع حراكت 
 .(4)  أن المدَّ يقوم مقام احلركة فيفصل بني الساكنني  :وجه المّدِ الالزمو

أن المدَّ باعتبار  :مريم والشورى يتمن فاحت ® عنيال ©ِف  :وسطاتلوالطول   ووجه
ط فاعترب انفتاح  ،الساكن الالزم  .(5)الساكننيما قبل ايلاء ومراَعة الفصل بني    ومن وسَّ

  ،أنَّ الساكن العارض أُنزَِل مزنلة الساكن الالزم  :ووجه الطول ِف المّدِ العارض
أن    :ووجه القرص  ،مراَعة للفصل بني الساكنني مع مراَعة كونه َعرضاً   :ووجه اتلوسط

ا ُيغْتََفُر ِف الوقف  ،السكون َعرض فال يعتدُّ به  .(6)  واجلمع بني الساكنني مِمَّ
  

 
  (.300، 240، 235، 2/234)النرش البن اجلزري  :نظرا (1)
 (.68/ 1)والكشف لميك القييس  (.236، 235/ 2)النرش البن اجلزري  :انظر (2)
 (.2/275)النرش البن اجلزري  :نظرا (3)
/ 2)والعقد انلضيد للسمني احللب  (،60/ 1)والكشف لميك القييس  ،(224ص )ورشح الهداية للمهدوي   :انظر (4)

 (.279/ 2)وفتح الوصيد للسخاوي   (،670
/ 2)والعقد انلضيد للسمني احللب  (،67/ 1)والكشف لميك القييس  (،302ــ   2/300)النرش البن اجلزري   :انظر (5)

685.) 
وفتح الوصيد   ،(676، 674، 670/ 2) :والعقد انلضيد للسمني احللب (،275، 2/274)النرش البن اجلزري   :انظر (6)

 (.279 /2)  :للسخاوي
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  من لكمة  ني الهمزت باب  
 :ومعناه ،اسم جنس :وهو ،مصدر همزُت  ،والهمز ،َجع همزة :الهمزاتتعريف 

وُسّّمَ به أول حرف من الهجاء لما ُيتاج ِف إخراجه من أقىص   ،أو ادلفع برسعة  ،الضغط
 ،واستغنوا به عن إداغمها  ،ُخّفَِفت بأنواع من اتلخفيفوثلقلها   ؛احللق إىل ضغط الصوت 
لما يطرأ تنبيها  ؛ول إيله إذا خففتؤبل استعاروا لها شلك ما ت ،ولم يرسموا لها صورة

 .(1)عليها من تغيري 
وهو   :® تسهيل ©و ،وهو جعله حرف مد :® لبداإ © :ثالثة  ، اتلخفيف ِف الهمز   أنواع 

المد المجانس حلركتها أو حركة  خمرجه بني خمرج المحققة وخمرج حرف  حرفاً  هجعل
 ولم يأت إال ِف ،عليها وغري مدلول وهو إسقاطها مدلوالً  :® حذف ©و ،سابقها

 .(2)المتحركة
 الهمزتان من لكمة 

زائدة  إما األويل والهمزة ،(3)هما الهمزتان المتالصقتان ِف لكمة واحدة   :تعريفها 
والهمزة   ،وال تكون همزة االستفهام إال مفتوحة ،وال تقع إال متحركة  ،لالستفهام أو لغريه 

  ،( 4) وإما همزة وصٍل  ،والمتحركة تكون إما همزة قطع  ،اثلانية تأىت ساكنة ومتحركة
 :وتفصيل ذلك اكآلىت

أو  ،إما مفتوحة :نواعويه ثالثة أ  ،االستفهام   ة بعد همز  ة القطع المتحرك   ةهمز  :أوالً 
 .أو مضمومة ،مكسورة

ِف َجيع األنواع  بهمزتني حمققتني لَع االستفهام من غري إدخال  احفًص  واألصل أنّ 
 .إال مواضع سيأىت بيانها اثلالثة

 
 .(2/815)سطاّلين لطائف اإلشارات للق(، 419ــ  1/416)رشح طيبة النرش للنويري   :نظرا (1)
 .المرجعني السابقني :نظرا (2)
 (.333ص)ومعجم مصطلحات علم القراءات للمسؤول  (،3/883)لطائف اإلشارات للقسطاّلين   :نظرا (3)
 (.2/328)النرش البن اجلزري  :نظرا (4)
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   .(1)وهو لغة هذيل  ،أنه األصل  :ووجه اتلحقيق
 :وَجلة ما خالف فيه حفص األصل موضعان  المفتوحة  :انلوع األول

− { ٞ ٞ وََعَريِبّ  .[44]سورة فصلت: {ءَ۬اۡعَجِّمّ

]سورة و ،[71]سورة طه: {ۥءَاَمنتُۡم هَلُ }و ،[123]سورة األعراف: {ۦءَاَمنتُم بِهِ} −

 . [49الشعراء:
وباإلخبار ِف  ،{ۡعَجِّمّٞ أَ ءَ } :ِفمع تسهيل الهمزة اثلانية باالستفهام  حفصقرأ ف

وأن المثلني قد جيتمعان وإن   ،أنه األصل  :ووجه االستفهام  ،ِف مواضعها اثلالثة {َمنتُماءَ }
أو أن االستفهام مقصود  ،أن ذلك لَع اخلرب :ة واحد  ةووجه ما قرئ بهمز ،اكنا َحلْقيني

 :ومنه قوهل تعاىل ،وكثري ما يأىت االستفهام بصورة اخلرب ،وإنما ُحِذفت األداة للعلم بها
{ َّ  .(2) [22:سورة الشعراء] {َوتِلَۡك نِۡعَمةٞ تَُمنَُّها لََعَ

فيه وليس  ®الهمزتان ©قسم تيجء  :لَع قسمنيوهذا انلوع   ةمكسورال  :اثلاين   نلوعا
فيه  ®الهمزتان ©وقسم تيجء  ،®ما لم يكرر استفهامه  ©ويسّمَّ بــ  ،بعدها مثلهما

 .®االستفهام المكرر  ©وهو ما يسّمَّ بــ  ،وبعدهما مثلهما
إِنَُّكۡم } :قوهل تعاىل  :ويه ،(3) وهو ِف مخسة مواضع   ،ما لم يكرر استفهامه   :فاألول
تُونَ 
ۡ
]سورة  {٦٦إِنَّا لَُمۡغَرُموَن }و ،[113األعراف:]سورة   {إِنَّ نَلَا أَلَۡجًرا }و ،[81]سورة األعراف:  {تَلَأ

  ،[66]سورة مريم: {أَءِذَا َما مِتُّ }و ،[90]سورة يوسف: {أَءِنََّك أَلَنَت يُوُسُف }و ،[66الواقعة:
الموضعني االستفهام ِف ب وقرأ  ،باإلخبار ِف اثلالثة المواضع األويل حفصقرأ 
 .(4)األخريين 

 
 (.3/885)ولطائف اإلشارات للقسطالين  ،(1/416)رشح الطيبة للنويري   :نظرا (1)
ورشح الهداية   ،(735، 731/ 2)العقد انلضيد للسمني احللب (، 724، 696، 241)الموضح البن أيب مريم  :انظر (2)

 (.495)ص للمهدوي  
 (.3/901)ولطائف اإلشارات للقسطالين   ،(2/346)النرش البن اجلزري  :نظرا (3)
 (.3/901)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،348، 347، 2/346)النرش البن اجلزري  :نظرا (4)
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 .(1)ومن قرأ بهمزة واحدة فعَّل اخلرب  ،أنه األصل  :ووجه
قوهل  :ويه ،(2) وَجلته أحد عرش موضعاً ِف تسع سور  ،ما كرر استفهامه   :واثلاين

َٰبًا} :تعاىل َٰتًا أَءِنَّا }و ،[5]سورة الرعد: {أَءِنَّا لىَِف َخلۡقّٖ َجِديدٍ  أَءِذَا ُكنَّا تَُر ا َوُرَف أَءِذَا ُكنَّا عَِظَٰم 
ا َجِديد   أَءِذَا مِتۡنَا َوُكنَّا تَُراب ا وَعَِظًَٰما }و.  [98]سورة اإلسراء:و ،[49]سورة اإلسراء: ا{لََمبُۡعوثُوَن َخلۡق 

َٰب ا وََءابَآُؤنَآ أَئِنَّا لَُمۡخرَُجوَن }و ،[82المؤمنون:]سورة  {أَءِنَّا لََمبُۡعوثُونَ  ]سورة  {٦٧أَءِذَا ُكنَّا تَُر

تُوَن }و ،[67النمل:
ۡ
 أَئِنَُّكمۡ  28 لَۡعَٰلَمنِيَ ٱ َما َسبََقُكم بَِها مِۡن أََحدّٖ ّمَِن  لَۡفَِٰحَشةَ ٱ إِنَُّكۡم تَلَأ

تُوَن 
ۡ
أَءِنَّا لىَِف َخلۡقّٖ  أۡلَۡرِض ٱ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا َضلَلۡنَا ِِف }و ،[29 ،28]سورة العنكبوت: {لرَِّجاَل ٱ تَلَأ

 ،[16]سورة الصافات:  {أَءِذَا مِتۡنَا َوُكنَّا تَُراب ا وَعَِظًَٰما أَءِنَّا لََمبُۡعوثُونَ }و ،[10]سورة السجدة: {َجِديد  
أَئَِذا مِتۡنَا َوُكنَّا تَُراب ا }و ،[53]سورة الصافات: {أَءِذَا مِتۡنَا َوُكنَّا تَُراب ا وَعَِظًَٰما أَءِنَّا لََمِدينُونَ }و

ا  10 حۡلَافَِرةِ ٱ أَءِنَّا لََمۡردُودُوَن ِِف }و ،[47]سورة الواقعة: {وَعَِظًَٰما أَءِنَّا لََمبُۡعوثُونَ  أَءِذَا ُكنَّا عَِظَٰم 
َِرة    .[11 ،10]سورة النازعات: {11َّنَّ

 ،وموضعا اإلرساء ،الرعد © :ويه ،ِف عرشة مواضع  هماباالستفهام في حفصقرأ 
ا الموضع  ،®وانلمل ،وانلازَعت ،والواقعة ،وموضعا الصافات ،والسجدة ،والمؤمنون وأمَّ

 .(3)اثلانية واالستفهام ِف ِف األويل  باإلخبارقرأه ف ®العنكبوت  ©احلادي عرش فموضع 
فاستفهم  ،قصد المبالغة ِف اإلنكار واتلقريع واتلوبيخ :االستفهام فيهما َجيعاً ووجه  
ِف األول   ووجه اإلخبار  ،ثم أَعده ِف اثلاين تأكيداً هل ،ألنه صدر الالكم ؛ِف األول

ألن ك  ؛أنّه اكتىف باالستفهام ِف اثلاين عن االستفهام ِف األول  :واالستفهام ِف اثلاين 
 .(4)واحدة من اجلملتني متعلق باألخرى 

 
 .(761)الموضح البن أيب مريم  :نظرا (1)
 (.3/904)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،349، 2/348)النرش البن اجلزري  :نظرا (2)
 (.906، 905، 3/904)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،350، 2/349)النرش البن اجلزري  :نظرا (3)
والعقد انلضيد للسمني احللب  (،6/2573)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،585، 557)مهدوي  رشح الهداية لل (4)

  (.424، 423، 418/ 1)  :ورشح طيبة النرش للنويري (،745، 733، 728/ 2)
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 {أَُؤنَبِّئُُكم}  :ويه  ،(1)  ِف ثالثة مواضع ِف القرآنوقعت    :ةمضمومال   :اثلالث   وعانل
ِف موضع ختلف ا و ،[25]سورة القمر: {أَءُليِۡقَ }و ،[8]سورة ص: {أَءُنزَِل }و ،[15]سورة آل عمران:

 {أََشهُِدواْ َخلَۡقُهمۡ }  :قوهل تعاىلِف  وذلك  :وبعضهم باالستفهامرابع فقرأه بعضهم باإلخبار 
وأخرب ِف  ،ويلاثلالثة المواضع األِف  بهمزتني حمققتني حفصقرأ  .[19]سورة الزخرف:

 .(2) {أََشهُِدواْ } الموضع األخري
 ،مفتوحة ومكسورة  :فتأىت لَع قسمني  :االستفهام   ة بعد همز  ة الوصل الواقع  ةهمز   :ثانياً 

 .وخمتلف فيه ،متفق لَع قراءته باالستفهام :وهما لَع نوعني
وقع ِف ثالث لكمات ِف ستة  :المتفق لَع االستفهام فيها   ةالمفتوح  :األول  وعانل

َكَرۡينِ }ِف األنعام موضعان  :(3)مواضع   :ويف يونس موضعان ،[144 ،143:سورة األنعام] {ءَاذٓلَّ
ُ }و ،[91 ،51:سورة يونس] {ءَآلَٰۡٔـنَ }   :والمختلف فيه  ،[59:سورة انلمل]و ،[59:سورة يونس] {ءَاهلٓلَّ

ۡحرُ ٱ بِهِ }  :وهو ،موضع واحد   .[81:سورة يونس] {لّسِ
 ،مع القرصأو التسهيل بني بني  ،ألفاً مع المّدِ المشبع إبدال همزة الوصل ب  :حفصقرأ  

ۡحرُ ٱ بِهِ }ِف َجيع المواضع عدا موضع  فتسقط وصالً  ،فقرأه بهمزة وصل لَع اخلرب {لّسِ
 .ياء الصلة ِف الهاء قبلها التلقاء الساكنني وحتذف
 {أَفرَۡتَىَٰ }:  تعاىلقوهل  :  (4)  فالمتفق عليه حنو  ،المكسورة بعد االستفهام  :اثلاينوع  انل

فهذا القسم  ،[75]سورة ص: {أَۡستَۡكرَبَۡت }و ،[6]سورة المنافقون: {أَۡستَۡغَفۡرَت }و ،[8]سورة سبأ:
 ويؤت بهمزة قطع ،حتذف منه همزة الوصل ِف ادلََّرج بعدها من أجل عدم االتلباس

 .(5) وحدها جلميع القراء
َۡذَنَُٰهمۡ }و ،[153الصافات:]سورة  {أَۡصَطىَف } :وقع ِف موضعني  :والمختلف فيه ]سورة  {أخَتَّ

 
 (.909، 3/907)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،2/351)النرش البن اجلزري  :نظرا (1)
 (.909، 3/907)ولطائف اإلشارات للقسطالين  ،(356، 2/352)النرش البن اجلزري  :انظر (2)
 (.3/910)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،2/357)النرش البن اجلزري  :انظر (3)
 (.3/912)ولطائف اإلشارات للقسطالين  ،(2/359)النرش البن اجلزري  :نظرا (4)
 (.2/935)النرش البن اجلزري  :نظرا (5)
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 .(1)بهمزة قطع لَع االستفهام   حفص   هما فقرأ .[63ص:
   :فإن اثلانية إما متحركة أو ساكنة   :همزتان األويل منهما لغري االستفهام   :ثاثلاً 

ِف  :ويه ،(2) لكمة واحدة ِف مخسة مواضع  :ويه ،ال تكون إال بالكرس  :فالمتحركة 
َة } اتلوبة ُكۡفرِ ٱ فََقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّ

ة  }و ،[12]سورة التوبة: {لۡ   ،[ 73]سورة األنبياء: {وََجَعلَۡنَُٰهۡم أَئِمَّ
ة  }و ة  }و ،[5]سورة القصص: {َوجَنَۡعلَُهۡم أَئِمَّ وََجَعلۡنَا }و ،[41]سورة القصص: {وََجَعلَۡنَُٰهۡم أَئِمَّ

ة   هذه المواضع اخلمسة بتحقيق الهمزتني من غري   حفصقرأ  .[24]سورة السجدة: {مِنُۡهۡم أَئِمَّ
 .(3)إدخال لَع األصل 

فإن األويل منهما ـ أي المتحركة ـ تكون مفتوحة ومضمومة  :والساكنة 
 ،[177]سورة البقرة: {وََءاىَت }و ،[93]سورة األعراف: {ءَاىَسَٰ } :قوهل تعاىل :حنو ،( )ومكسورة

 {أُوِتَ }و ،[74]سورة األنعام: {ءَاَزرَ }و ،[37]سورة البقرة: {ََادَمُ ء}و ،[13]سورة البقرة: {ءَاَمنَ }و
 ۡؤتُِمنَ ٱ }و ،[195]سورة آل عمران: {َوأُوذُواْ }و ،[85]سورة اإلسراء: {أُوتِيتُم}و ،[136]سورة البقرة:

  ،[ 73]سورة األنبياء: {ِإَويتَآءَ }و ،[100]سورة آل عمران: {أُوتُواْ }و ،[283]سورة البقرة: {ۥأََمَٰنَتَهُ 
يَلَِٰف }و الهمزة  تِ لدِ بْ أُ   :وهذا انلوع .[15]سورة يونس: {بُِقرَۡءانٍ  ئۡتِ ٱ }و ،[1]سورة قريش: {إِلِ

 :الشاطبقال  .اثلانية منهما حرف مّدٍ من جنس حركة ما قبلها جلميع القراء
 وإبداُل أخرى الهمزتني للكهم -225

 
 إذا سكنت عزم كآدم أُوهال 

ألنها حني اكنت ساكنة تأكد االستثقال  ؛أن اثلِّقل هنا الزم للهمزة  :ووجه اإلبدال 
بِْدلتلعدم االنفصال من األُويل 
ُ
 .(5) ركةخبالف المتح ،فأ

  

 
 (.4/311)النرش البن اجلزري  :نظرا (1)
 (.3/913)ولطائف اإلشارات للقسطالين   (،2/360)النرش البن اجلزري  :نظرا (2)
 (.2/360)النرش البن اجلزري  :نظرا (3)
 (.916، 3/915)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،2/366)النرش البن اجلزري  :نظرا (4)
 (.328/ 2)وفتح الوصيد للسخاوي   (،880/ 2)العقد انلضيد للسمني احللب  :انظر (5)
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  من لكمتني ني الهمزت باب  
  : وهما نوَعن  ،ن وصالً ان حتقيقاً المتالصقتاهما همزتا القطع المنفصلت  :تعريفهما 

 .(1)وخمتلفتان  ،متفقتان
ا متفقتان بالفتح  :فالمتفقتان ا وورد ِف القرآن هذا انلوع من ثالثة عرش لفظً  :(2)  إمَّ

َفَهآءَ ٱ  َواَل تُْؤتُوا } :قوهل تعاىل :حنووذلك  ،اِف مخسة عرش موضعً  سورة ] {أَۡمَوَٰلَُكمُ  لسُّ

ا بالكرس  ،[5:النساء َهَُٰٓؤاَلِٓء }  :قوهل تعاىل  :حنو  ،وقد وردت ِف تسعة وعرشين موضعاً   :(3)  وإمَّ
ا بالضمِّ  ،[31:سورة ابلقرة] {إِن  {أَۡويِلَآءُ  أُْولََٰٓئِكَ } :قوهل تعاىلِف  ،ىف موضع واحدف  ،(4) وإمَّ

  .[32:سورة األحقاف]
ا المختلفتان   :(5)فوقع منها ِف القرآن الكريم مخسة أنواع   :وأمَّ

ة  } :قوهل تعاىل ِف ،وهو موضع واحد ال غري ،مفتوحة ومضمومة  :األول ]سورة  {َجآءَ أُمَّ

 . [44المؤمنون:
ُشَهَدآءَ } :قوهل تعاىل :حنو ،ووردت ِف تسعة عرش موضعاً  ،مفتوحة ومكسورة  :اثلاين 

  .[133:سورة ابلقرة] {إِذۡ 
َفَهآءُ ٱ }  :قوهل تعاىل حنو ،ووردت ِف ثالث عرش موضعاً  ،مضمومة ومفتوحة  :اثلالث   لسُّ

  .ِف قراءة نافع  [6:سورة األحزاب] {أَۡويَلَٰ ءُ نلَِّبٓ ٱ }و .[13:سورة ابلقرة] {أاََلٓ 
َ } :قوهل تعاىل :حنو ،وردت ِف ثمان وعرشين موضعاً  ،مضمومة ومكسورة  :الرابع  آءُ  شَ ي

  :وهو  ،®صحاب©موضع منها لَع غري قراءة  ،واختلف ِف ستة منها ،[46:سورة انلور] {إِىَلَٰ 
ََٰزَكرِيَّآ } :قوهل تعاىل  :قوهل تعاىل :حنو ،ومخسة مواضع لَع قراءة نافع  ،[7:سورة مريم] {إِنَّا ءُ َي

َها } يُّ
َ
َٰٓأ  .[45:األحزابسورة ] {إِنَّآ  ءُ نلَِّبٓ ٱ يَ

 
 (.3/917)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،1/440)رشح الطيبة للنويري   :نظرا (1)
 (.3/918)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،2/368)النرش البن اجلزري  :نظرا (2)
 (.918، 3/917)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،2/367)النرش البن اجلزري  :نظرا (3)
 (.3/919)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،2/369)النرش البن اجلزري  :نظرا (4)
 (.3/925)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،2/375)النرش الب اجلزري  :نظرا (5)
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َربَّنَا } :قوهل تعاىل  :ا حنووردت ِف ستة عرش موضعً  ،(1) مكسورة ومفتوحة  :اخلامس
َهَدآءِٱ }و ،[38]سورة األعراف:  {َهَُٰٓؤاَلِٓء أََضلُّونَا  .ِف غري قراءة محزة ،[282]سورة البقرة: {أَن لشُّ

ِف الهمزتني من لكمتني باتلحقيق لَع األصل سواء اكنتا متفقتني أو  حفص قرأ
 .(2)خمتلفتني 

  

 
إال أنه لم يأىت لفظه ِف القرآن  ،مكسورة واثلانية مضمومة :وهو  ،عفبيق نو ،واكنت القسمة تقتيض ستة أنواع (1)

ة} :الكريم وورد معناها ِف قوهل تعاىل ة  © :أي [.23:سورة القصص] {وََجَد َعلَيۡهِ أُمَّ  :ينظر .®وجد لَع الماءَ أُمَّ
 (.2/379)النرش  

 .(3/930)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،444/ 1)رشح الطيبة للنويري  و (،2/381)النرش البن اجلزري   :انظر (2)
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 الهمز المفرد  :باب
ويقع ك  ،ومتحرك ،ساكن   :وهو قسمان  ،(1) هو اذلي لم يالصق مثله  :تعريفه 
َمنُ } :من الفعل حنو ®فاء  ©منهما 

ۡ
 ©و ،[13]سورة آل عمران: {يَُؤّيِدُ }و ،[99]سورة األعراف: {يَأ

 :حنو ®الماً  ©و ،[32]سورة الفرقان: {فَُؤادَكَ }و ،[106]سورة األعراف: {ِجئَۡت } :حنو ®عيناً 
 ٱ }

ۡ
دائر   ®الساكن   ©وخالف القراء ِف  ،[106]سورة الكهف: {ُهُزًوا }و ،[14]سورة اإلسراء: {قَۡرأ

 ،والتسهيل ،واإلبدال ،واحلذف ،بني اتلحقيق ®المتحرك  ©واإلبدال ويف  ،بني اتلحقيق
ذكرها أإال مواضع خرجت عن هذا األصل س حلفصواألصل فيهما اتلحقيق  ،والقلب

 .باتلفصيل عند الالكم عن القسمني
يأجوج  © :وبذلك قرأ لفظي حلفصواألصل فيه اتلحقيق    ،الساكن   :القسم األول

أبدل فيها  لكمة واحدة وخرج عن هذا األصل ،ِف سورت الكهف واألنبياء :®ومأجوج
ا قِۡسَمةٞ ِضزَيىَٰٓ } :قوهل تعاىل ِف (ضزئى ) :ويه ،الهمز قال   ،[22:سورة انلجم] {22تِلَۡك إِذ 

 :الشاطبّ 

 .(2)اويجوز أن يكون اإلبدال ختفيفً  ،ضاز وضأز لغتانأن   ووجهه
]سورة آل  {يَُؤّيِدُ } :قوهل تعاىل :ويأىت قبله متحرك حنو ،المتحرك  :القسم اثلاين 

ءُ ٱ }و ،[66]سورة آل عمران: {َهَٰٓأَنتُمۡ } :قوهل تعاىل :وساكن حنو ،[13عمران: ]سورة  {لنَّيِسٓ

 .والقلب ،والتسهيل ،واإلبدال  ،واحلذف  ،وخالف القراء فيه دائر بني اتلحقيق.  [37التوبة:
فقرأ بعضها باإلبدال   ،مواضع خرجت عن هذا األصل  اتلحقيق إال  حلفص واألصل فيه  

 
 (.2/818)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،1/448)رشح الطيبة للنويري   :نظرا (1)
وحجة القراءات  (،96 -95/ 10)وادلر المصون للسمني احللب  .336ص   :احلجة ِف القراءات البن خالويه :انظر( 2)

 (.295/ 2)والكشف لميك القييس   (،568)ص البن زجنلة 

ُجوَج اهْمِزِ الْلُكَّ نَارِصًا   - 852
ْ
ُجوَج َمأ

ْ
 َوَيأ

 
 ...................................... 

1050- .................... ................... 
............................. 

 َمناَءةَ لِلَْميّكِ زِِد الَْهمَْز َوأَْحفِالَ  
 ................................  ......................ِضزيىويهمز   -1051
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 :هذه المواضع اكتلاىلو ،احلذفوبعضها ب ،زيادة الهمزوبعضها ب
   :باإلبدال   ا قرأه   لكمات
ا لفظ  ،حيث جاء  :®وانلبوءة    ، واألنبئاء   ، وانلبئني   ، انلبء   ©  :لفظ •  ،انلبء  ©  :فأمَّ

 : حنو :(1)فأبدل الهمزة ياء وأدغم ايلاء ِف ايلاء فقرأ بياء مشددة  ®وانلبئني 
ا  ،[61:سورة ابلقرة] {نَ ۧ نلَّبِّيِ ٱ َوَيۡقتُلُوَن }و ،[68:سورة آل عمران] {نلَِّبُّ ٱ َوَهََٰذا } وأمَّ

ِٱ أَۢنبِيَآءَ }فأبدل الهمزة ياء مفتوحة فقرأ  ®واألنبئاء  ،أنبئاء : ©لفظ سورة ] {هللَّ

ا لفظ ،[112:سورة آل عمران] {أۡلَۢنبِيَآءَ ٱ }و ،[91:ابلقرة فأبدل الهمزة  ®انلبوءة  © :وأمَّ
 .[27:سورة العنكبوت] {نلُّبُوَّةَ ٱ }  واوًا ثم أدغم الواو ِف الواو فقرأ بواو مشددة مفتوحة

  :الشاطبّ 
 وَجًعا وفرًدا ِف انلبء ويف انلبو  -458

 
 ءة الهمز كٌّ غري نافٍع ابدال 

وُيْحتََمُل أن يكون من  ،لَع أن أصله الهمز من انلبأ وأُبِْدَل للتخفيف  :ووجه اإلبدال  
 .(2) إذا ظهر وارتفع  (ينبو ،نبا)

وقد ورد ِف ثالثة مواضع   ،أبدل الهمزة ياء حمركة حبركة الهمز  :®  ءضئا  ©  :لفظ •
ِيٱ ُهَو }  :من قوهل تعاىل  ،من ثالث سور ۡمَس ٱ َجَعَل  ذلَّ  ،[5]سورة يونس:  {ِضيَآء   لشَّ

ِٱ ۡن إَِلٌَٰه َغرۡيُ مَ }و تِيُكم بِِضيَآءٍ  هللَّ
ۡ
ا }و ،[71]سورة القصص: {يَأ َوِضيَآء  َوِذۡكر 

  :قال الشاطبّ  .[48]سورة األنبياء: {لِّلُۡمتَّقنِيَ 

 .اء وافق الهمز قنبالوحيُث ضي              ....................................

 .(3)أضاء القمر وضاء :وهما لغتان ،حبر وبحار :كـ ،ضوء   :لـ جعله َجعاً أنه   :ووجه

فقرأ بياء مشددة  ،أبدل الهمزة ياء ثّم أدغم ايلاء ِف ايلاء :® ةالربيئ  ©  :لفظ •

 
 (2/419)النرش البن اجلزري  :نظرا (1)
/ 1)والكشف لميك القييس  (،401/ 1)وادلر المصون للسمني احللب  (،99)ص حجة القراءات البن زجنلة  :انظر (2)

 (.467/ 1)ورشح طيبة النرش للنويري   (،244
 (.180)ص واحلجة ِف القراءات السبع البن خالويه   (،328)ص حجة القراءات البن زجنلة  :انظر (3)
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سورة ] {6 لرَۡبِيَّةِٱ رَشُّ } :وقد ورد ِف موضعني من سورة ابلينة ،(1)مفتوحة 

وحريف الربية  ... :قال الشاطب .[7:سورة ابلينة] {7 لرَۡبِيَّةِٱ َخرۡيُ }و ،[6:ابلينة
 .فاهمز آهال متأهال

وهو   ،(الربا ) :أو أنه ال أصل هل ِف الهمز من  ،فَُخّفَِف  (برئ)لَع أن األصل  :ووجه
 .(2) الرتاب

تُريِۡج َمن تََشآءُ  } :قوهل تعاىل ،غريورد ِف موضع واحد ال   ،®  ترجئ ©  :لفظ •
ا  ،[51:سورة األحزاب] {مِنُۡهنَّ  صفا   ..ترجئ همزه  ... :قال الشاطب ®مرجؤون ©وأمَّ

  .نفر مع مرجؤون وقد حال

 :واإلبدال  ،لغة تميم :والهمز ،وأرجيت  ،وهما لغتان أرجأت ،أنه من أرجا المعتل  :ووجه
  .(3)لغة أسد وقيس 

وقد ورد ِف موضع  ،(4)أبدل الهمزة ياء حمركة حبركة الهمز  :®بادئ   ©  :لفظ •
يِ ٱ بَادَِي  }  :واحد من قوهل تعاىل

ۡ
أ وبادي بعد  ...  :قال الشاطبّ   [.27:سورة هود ] {لرَّ

ويجوز أن  ،ظهر :بمعين ،(يبدو ،بدا)لَع أنه من   :ووجه .ادلال بالهمز حلال
 .(5) فَُخّفَِف  (بدأ)أصله 

ا ،باإلبدالحفص  هماقرأ ®وكفوا   ،هزوا ©  :لفظ • فوردت ِف أحد  {او  ُهزُ } أمَّ
ا   ،(6)عرش موضعاً   {أََحدٍ  ا وً ُكفُ } :من قوهل تعاىل ،فموضع واحد ®كفواً   ©وأمَّ

 
 (.2/421)النرش البن اجلزري  :نظرا (1)
واحلجة البن خالويه  ،(71 -70/ 11)وادلر المصون للسمني احللب  ،(769)ص حجة القراءات البن زجنلة  :انظر (2)

 .(386 -385/ 2)والكشف لميك القييس  (،81)ص 
 (.1/468)ورشح الطيبة للنويري   ،(522، 415ص)رشح الهداية للمهدوي   :نظرا (3)
 (.2/421)النرش البن اجلزري  :نظرا (4)
ص )واحلجة البن خالويه  (،310/ 6)وادلر المصون للسمني احللب  (،338)ص حجة القراءات البن زجنلة  :انظر (5)

 (.526/ 1)والكشف لميك القييس  (،186
 .سيأىت ذكرها ِف فرش احلروف (6)
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  :الشاطبّ قال  ،[4:اإلخالصسورة ]

 ..(1)اإلبدال إنما هو استقاالً للهمز بعد الضمتني أن   :ووجه

   :الهمز زيادة  ب  ا قرأه لكمات  

وَن  ئُ يَُضَٰهِ } :قبلها الهاء وبكرسهمزة بزيادة  حفص قرأ  ®: ن و يضاهُ   ©  :لفظ •
ِينَ ٱ قَۡوَل   :يقال ،أنهما لغتان :ووجه. [30]سورة التوبة: {َكَفُرواْ مِن َقبُۡل  ذلَّ

 :قال الشاطب .والهمز لغة ثقيف ،وضاهيت ،ضاهأت

  يضاهون ضّم الهاء يكرس َعصم  -727
 

 وزد همزة مضمومة عنه واعقال 

َۖ َواَكَن وَۡعُد َريّبِ  ۥَجَعلَهُ } :من قوهل تعاىل ،موضع الكهف ®  ءداك ©  :لفظ • ٓءَ
دَاكَّ

ا    :قال الشاطبّ  ،[98:الكهفسورة ] {98َحّق 
ءَ الَ تَنْوِيَن َوامُْددْهُ  - 697 َوداَكَّ
 َهامِزًا 
 

الَ    َشَفا وََعِن الُْكويِفِّ ِِف الَْكهِْف وُّصِ
أو لألرض  ،دون اجلبل ،ويه ما ارتفع من األرض  ،أنه جعله اسماً للرابية :ووجه
 .(2)جعل اجلبل وابليداء أرضاً  :والمعين ،المستوية
   :باحلذف   ا قرأه   تمالك

ِٱ وََءاَخُروَن ُمرَۡجۡوَن أِلَۡمرِ } :قوهل تعاىلفمن  :®مرَجُؤون  ©  :لفظ • ]سورة  {هللَّ

 .(3) حبذف الهمزة المضمومة هقرأ  ،[106التوبة:

َٰ َربُّهُ } :قوهل تعاىل موضع سورة األعراف من  ®  ءداك  ©  :لفظ • ا جَتََّلَّ لِلَۡجبَِل  ۥفَلَمَّ
 .قرأه حبذف الهمزة المفتوحة من غري تنوين  ،[143األعراف:]سورة   {دَاكًّ  ۥَجَعلَهُ 

  

 
 (.2/166)رشح الطيبة للنويري   :نظرا (1)
 .(2/337)ورشح الطيبة للنويري   (،499)صرشح الهداية للمهدوي   :نظرا (2)
 (.2/420)النرش البن اجلزري  :نظرا (3)

460.................................. 
 

الَ   َواِكِن فُّصِ  َوُهْزؤًا َوُكْفؤًا ِف السَّ
 بَِواٍو وََحْفٌص َواقِفاً ثُمَّ ُموِصالَ   َوُضمَّ بِلَاقِيهِْم ومََحَْزةُ وَقُْفهُ  - 461 
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 باب همزة الوصل
يه همزة زائدة ِف أول اللكمة تثبُت عند االبتداء بها وتسقط عند وصل  ©  :تعريفها 

لكونها تسقط    ؛وُسّمِيْت بذلك ،وتدخل لَع األسماء واألفعال واحلروف  ،®  اللكمة بما قبلها
وألنَّه يتوصل بها إىل انلطق بالساكن بعدها  ،ِف حالة الوصل فيتصل ما قبلها بما بعدها

ا حال وصل اللكمة بما قبلها فتسقط كما تقّدم ،ابتداء لالستغناء عنها باحلرف  ؛أمَّ
 .المتحرك قبلها

  فىف األسماء  ،واحلروف تدخل لَع األسماء واألفعال أنها تقّدم   :مواضع همزة الوصل 
ايُم   ،ابنم  ،است  ،اسم ،اثنتني  ،اثنني ،امرأة ،امرؤ  ،ابنة  ،ابن  ©  :ويه ،تدخل لَع عرشة أسماء

 :بقوهلابن مالك ِف خالصته  حرصهاوقد  ،® اهلل
 ويف اسم ٍ اسٍت ابن ٍ ابنم ٍ ُسمِع 

 
  واثنني وامرئ وتأنيٍث تبع 

ُل     وايُْمُن همُز أل كذا وُيبدُل    مّداً ِف االستفهام أو يُسهَّ
  :يه  وثالثة موجودة ِف الكم العرب  ،والوارد من هذه األسماء العرشة ِف القرآن سبعة

ويف   ،أن تُكرس عند ابلدء بها ِف َجيع األسماء العرشة  :وحكمها  ،ايمن  ،ابنم ،است
 :حنو فىف الفعل المايض تكون ِف الفعل اخلماىس ،واألمر ،تدخل لَع المايض  ،األفعال 

ا األمر فتكون ِف اثلاليث حنو ،{استسيق} :حنو والسداىس ،{اصطىف}   ،ادع } :وأمَّ
 ،{استغفِر} :والسداىس حنو ،{انطلِقوا } :حنو ،وتكون ِف اخلماىس ،{اهدِ  ،ارضب 

 ،{اُنُظر  ،َُدعُ }ا  :فتُضّم إن ُضمَّ حنو  ،حبسب حركة احلرف اثلالث فيه  :وحكمها ِف الفعل
ِ   ،اِْستَجيبوا  ،اِهِدنا  ،ارِْضِب }  :حنو ،وتُكرس إن فُتِح أو ُكرِس  تدخل   ،ويف احلروف  ،{ْعلَموا ا

أن تُْفتَح إن   :وحكمها  ،{اآلخرة ،العالمني ،احلمد هلل} :حنو ،ال غري لَع الم اتلعريف
   :بقوهل تقّدمّكِ ما حكمها ِف إىل  ابن اجلزري  أشاروقد  ،دخلت لَع الم اتلعريف

 بَِهمْزِ الَْوْصِل مِْن فِعٍْل بَِضْم   -101
ْ
 َوابَْدأ

 
 إْن اَكَن ثَالٌِث مَِن الفِعِْل يَُضمْ   

ُه َحاَل الَْكرْسِ َوالَْفتِْح َويِف   -102   َواْكرِسْ
 

 َها َويِف االَْسَماءِ َغرْيَ الالَِّم َكرْسُ   
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 :ولهمزة الوصل باعتبار ما قبلها حاتلان 
من  األولبكرس الساكن    فقرأ حفص ،ق بساكن قبلهابَ تُسْ ن أ :احلالة األويل

سواء ُضّمت واكن أول اللكمة اثلانية ألف وصل  ،لكمتنيالساكنني الملتقيني إذا اكن من 
سورة ]{ۡجتُثَّۡت ٱ َخبِيثٍَة }و ،[173:سورة ابلقرة] {ۡضُطرَّ ٱ َفَمِن } :قوهل تعاىل :حنو ، االبتداءِف

ِيٱ }:قوهل تعاىل :أو كرست حنو ،[26:إبراهيم  .[55:سورة انلور]  {لَُهمۡ  ۡرتيََضَٰ ٱ  ذلَّ
ُ إن    :احلالة اثلانية  همزة   أن يكون المتحرك غري  :األول  :نوَعن  نوهذا  ،حّركتبمُ   قبَ سْ ت

 .وحكمها ِف هذه احلالة أنها تسقط وصاًل كما تقدم ِف تعريفها :االستفهام
 .مفتوحة ومكسورة  :تأىت لَع قسمني وستفهام احّرك همزة تأن يكون الم  :واثلاين

 ِف األنعام موضعان :وقع ِف ثالث لكمات ِف ستة مواضع  :ةالمفتوح :األول
َكَرۡينِ }  ،[91 ،51]سورة يونس: {ءَآلَٰۡٔـنَ } :ويف يونس موضعان ،[144 ،143]سورة األنعام: {ءَاذٓلَّ
ُ }و بني القراء بني واختلف ِف موضع واحد  ،[59]سورة النمل:و ،[59]سورة يونس: {ءَاهلٓلَّ

ۡحرُ ٱ بِهِ  } :وهو ،االستفهام واخلرب   .[81]سورة يونس: {لّسِ
ِف   ،مع القرصأو التسهيل بني بني  ،إبدال همزة الوصل ألفاً مع المّدِ المشبع   :وحكمها 

ۡحرُ ٱ بِهِ }َجيع المواضع عدا موضع  فتسقط  ،بهمزة وصل لَع اخلربحفص فقرأه  {لّسِ
وتقّدم الالكم عنه ِف باب المّد   ،ياء الصلة ِف الهاء قبلها التلقاء الساكنني وصالً وحتذف

 .وباب الهمزتني من لكمة ،والقرص
همزة  أن {ءَآلَٰۡٔـنَ } :ِف حنو  :ووجه اإلبدال  ،معناه اتلقرير واتلوبيخ  :ووجه االستفهام 

أن فيه تنبيهاً   :ووجه التسهيل  ،أُبِْدلَتْ ذلا ف ؛االستفهام باخلرب اتلبسإن ُحِذفَْت  الوصل
 .(2) وداللة لَع األصل المبدل منه

 
 (.23)ص  ،البن اجلزري (:اجلزرية)منظومة المقدمة فيما جيب لَع القارئ أن يعلمه  :انظر (1)
 (.530، 529)ورشح الهداية للمهدوي   (،757، 752، 750/ 2) :العقد انلضيد للسمني احللب :انظر (2)

 ابٍْن َمَع ابْنَةِ امرئ واثنني -103
 

  ( ) مع اثنتنيِ  واسمٍ  وامرأةٍ   
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 - 64  - 
 

 ،[8]سورة سبأ: {أَفرَۡتَىَٰ } :قوهل تعاىل :(1) حنو ،المكسورة بعد االستفهام  :اثلاين 
فهذا القسم حتذف منه  ،[75]سورة ص: {أَۡستَۡكرَبَۡت }و ،[6]سورة المنافقون: {أَۡستَۡغَفۡرَت }و

ويؤت بهمزة قطع وحدها جلميع  ،همزة الوصل ِف ادلََّرج بعدها من أجل عدم االتلباس
 .(2) القراء

َۡذَنَُٰهمۡ }و ،[153]سورة الصافات: {أَۡصَطىَف } :ِف قوهل  :ِف موضعني  واختلف  ]سورة  {أخَتَّ

 .(3) بهمزة قطع لَع االستفهام  حفص   هما قرأ .[63ص:
  

 
 .(3/912)ولطائف اإلشارات للقسطالين  ،(2/359)النرش البن اجلزري  :نظرا (1)
 .(2/359)لنرش البن اجلزري ا :نظرا (2)
 .(4/311)النرش البن اجلزري  :نظرا (3)
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 باب السكت 

 .(1)السكون والقطع   :معناه ِف اللغة  :والسكت 
هو عبارة عن قطع الصوت زمناً هو دون زمن الوقف َعدة من غري  :ويف االصطالح 

  :ِف طيبته قال ابن اجلزري .(2)تنفس 

َر زمن السكت رها ابلعض بــ   ،بسكتة يسرية قصرية خفيفة  :وقُّدِ   .®حركتني  ©قَدَّ
  .(3)الطيُّ   :معناه ِف اللغة  :واإلدراج

 :واثلاين ،اإلرساع ِف القراءة وهو ضدُّ اتلحقيق :األول :يقصد به معنيان  :واالصطالح
 .وهو المراد هنا ،(4)الوصل اذلي هو ضدُّ الوقف أو السكت  

   :والسكت حلفص نوَعن 
]سورة  {مَّرۡقَِدنَا}و ،[1]سورة الكهف:  {عِوََجا}  :يه ،وذلك ِف أربع لكمات  ،واجب •

 .[14]المطففين: {بَۡل َرانَ }و ،[27]سورة القيامة: {َمۡن َراقّٖ }و ،[52يس:

والسكت بني  ،[29 ،28:سورة احلاقة] {َمايِلَۡه َهلَكَ } :وهو ِف قوهل تعاىل  ، جائزو •
 .السورتني بني األنفال وبراءة

 ،ا بعده ليس متصال بما قبله ِف اإلعرابقصد بيان أن قيمً   (عوجا)ِف    السكت   :ووجه
بيان أن الكم الكفار قد  (مرقدنا)ويف  (أنزهل قيما)فيكون منصوبا بفعل مضمر تقديره 

 ،فهو إما من الكم المالئكة ،ليس من الكمهم (هذا ما وعد الرمحن ) :وأن قوهل ،انقيض
قصد بيان اللفظ يلظهر أنهما لكمتان مع  (وبل ران ،من راق)ويف  ،أو من الكم المؤمنني
 .(5) صحة الرواية ِف ذلك

 
 .،(416)ص  ®سكت©مادة املفردات يف غريب القرآن: لألصفهاين  :ينظر (1)
 (.230)صومعجم مصطلحات علم القراءات للمسؤول  (،2/81)النرش البن اجلزري  :نظرا (2)
 (.320)صومعجم مصطلحات علم القراءات للمسؤول  (،311)ص ®درج   © :المفردات للراغب مادة :ينظر (3)
 (.423 ،325ينظر: معاين القراءات لألزهري )ص (4)
 (.1/245)والهادي ِف رشح الطيبة لمحيسن   (،461، 458، 2/447)النرش البن اجلزري  :نظرا (5)

ْكُت مِْن دُوِن تَنَفٍُّس وَُخْص  -101  والسَّ
 

 اتَِصاٍل َوانْفَِصاٍل َحيُْث نُْص بِِذْي  
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 اإلمالة و  الفتح  باب

 :تعريف الفتح واإلمالة 
 .(1)أو إزالة اإلغالق واإلشاكل  ،ضدُّ اإلغالق  :معناه ِف اللغة  :الفتح

وهو فيما بعده ألف  ،هو عبارة عن فتح القارئ لِفِيهِ بلفظ احلرف  :واالصطالح
  .انلطق باأللف مركبة لَع فتحة خالصة غري ممالة هو عبارة عن  :وقيل ،(2)أظهر

 :فتح شديد ومتوسط  :وينقسم إىل 
 .ويحرم ِف القرآن ،وهو من لغة العجم ،هو نهاية فتح الفم باحلرف   :فالشديد 
وهذا اذلي يستعمله أصحاب  ،هو ما بني الفتح الشديد واإلمالة المتوسطة  :المتوسط 

 .وهو لغة احلجازيني ،الفتح من القراء

 .أو االحنناء ،االحنراف واالعوجاج  :ومعناها ِف اللغة  :ة اإلمال
 .(3)وباأللف حنو ايلاء    ،أن تنحو بالفتحة حنو الكرسة  :واالصطالح

 :نوَعن  اإلمالةو
وال  ،تقريب الفتحة من الكرسة واأللف من ايلاء من غري قلب خالص  :كربى •

 .(4)ويه المرادة عند اإلطالق ويه لغة َعمة جند  ،إشباع مبالغ فيه
 .يه عبارة عن انلطق باأللف حبالة بني الفتح المتوسط  :صغرى •

 :أسباب اإلمالة
 ،وهو ادلاللة عليهما :ومعنوي ،وهو ايلاء والكرسة :لفظي :لإلمالة سببان رئيسان

لَع األلف أو مقدمة  سواءً اكنت الكرسة ،وَجيع أسباب اإلمالة ترجع إىل ياٍ أو كرسةٍ 
 .مؤخرة عنه

 
 (.621)والمفردات للراغب األصفهاين  (،4/694)معجم مقاييس اللغة البن فارس   :ينظر (1)
 (.140)صوالواِف للقايض   (،1/563)ورشح الطيبة للنويري   (،3/51)النرش البن اجلزري  :نظرا (2)
 (.97)صومعجم مصطلحات علم القراءات للمسؤول  (،52، 3/51)النرش البن اجلزري  :نظرا (3)
 (.140)صوالواِف ِف رشح الشاطبية للقايض   (،81)صاإلضاءة ِف أصول القراءة للضباع   :نظرا (4)
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 باب الرَّاءات 
 :وقيل ،أن األصل ِف الراء اتلفخيم :وقيل ،اخلالف فيها دائٌر بني اتلفخيم والرتقيق

 .(1)وإنما َيعْرِض لها ذلك حبسب حركتها  ،ليس لها أصل ِف تفخيم وال ترقيق

 ؛واثلاين أظهر لورش من طريق المرصيني ،والقوالن حمتمالن © :قال ابن اجلزري
 .(2) ®إلطالقهم الرتقيق فيها واتساعهم فيه 

َمن  :ومعناه هنا ،(3)يدلُّ لَع جزالة وعَِظم   :ة اتلفخيم لغ   .الّسِ
عبارة عن ُرُبو احلرف وتسمينه جبعله ِف المخرج جسيماً سميناً ويف   :واصطالحاً 
واتلغليظ ِف  ،إال أنه شاع استعمال اتلفخيم ِف الراءات ،ويرادفه اتلغليظ ،الصفة قويًّا
 .(4)وضدهما الرتقيق   ،الالمات

 .اتلنحيف :ومعناه هنا ،(5)ضد الغلظة  :والرقة ،ضدُّ اتلغليظ واثلخن   :والرتقيق لغة 
 .(6)عبارة عن تنحيف احلرف جبعله ِف المخرج حنيفاً ويف الصفة ضعيفاً    :اصطالحاً و

 .وحالة ترقيق ،حالة تفخيم :للراء حاتلان  :ءأحوال الرا
 :حاالت اتلفخيم

 :تفخم الراء ِف احلاالت اتلايلة
: حنو ،فالمفتوح ،أو ساكنة بعد فتح أو ضم ،إذا اكنت مفتوحة أو مضمومة .1

]سورة   {َربُُّكمۡ قَاَل }و  ،[104]سورة البقرة:  {َرَٰعِنَا}و  ،[26]سورة األنفال:  {َوَرزَقَُكم}

 ،[48]سورة الطور: {حِلُۡكِم َرّبِكَ }و ،[6]سورة الصف: {بِرَُسولّٖ }و ،[26الشعراء:

 
 (.231، 3/230)النرش البن اجلزري  :نظرا (1)
 (.3/233)النرش البن اجلزري  :ظرنا (2)
 (.4/481)معجم مقاييس اللغة البن فارس   :نظرا (3)
وهداية القاري للمرصىف  (،161)صوالواِف ِف رشح الشاطبية للقايض  (،3/185)النرش البن اجلزري  :نظرا (4)

(1/103.) 
 (.10/121)لسان العرب البن منظور  :نظرا (5)
 .(1/103)وهداية القاري للمرصىف  (،3/185)النرش البن اجلزري  :نظرا (6)
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انٞ }: حنو ،والمضموم ،[43]سورة األعراف: {رُُسُل َرّبِنَا}و  ،[68]سورة الرحمن: {َورُمَّ
َٰيَ }و ،[93اإلسراء:]سورة  {لِرُقِيِّكَ }و وِيُل رُءَۡي

ۡ
 {ٱلرُّۡجيَعَٰٓ }و ،[100]سورة يوسف: {تَأ

واْ }و ،[8]سورة العلق:  ،[243]سورة البقرة: {يَۡشُكُرونَ }و ،[137]سورة األعراف: {َصرَبُ
رِبُونَ }و َٰ ]سورة  {لََعۡمُركَ }و  ،[80]سورة يوسف:  {َكبرُِيُهمۡ }و  ،[80]سورة القصص: {ٱلصَّ

]سورة  {َوٱۡرزُۡقنَا} :حنو ،والساكن بعد فتح ،[1]سورة الجن: {نََفرٞ }و ،[72الحجر:

 ،[11]سورة الحجرات: {يَۡسَخرۡ }و ،[129]سورة التوبة: {ٱلَۡعرِۡش }و ،[114المائدة:
]سورة  {ٱلُۡقرَۡءانُ }و ،[42]سورة ص: {ٱۡرُكۡض }: حنو ،والساكن بعد ضم

  .[259]سورة البقرة: {َوٱنُظرۡ }و ،[185البقرة:

ٱرِۡجۡع } :قوهل تعاىل: حنو ،إذا سكنت بعد كرس َعرض متصل أو منفصل .2
ِي ٱۡرتيََضَٰ لَُهمۡ }و ،[37]سورة النمل: {إِيَلۡهِمۡ  َيَٰبيَُنِّ ٱۡرَكب }و ،[55]سورة النور: {ٱذلَّ
َعنَا  : لشاطبّ قال ا. [50]سورة النور: {ٱۡرتَابُوٓاْ أَِم }و ،[42]سورة هود: {مَّ

ْم    َوَبعَْد َكرْسٍ ََعرٍِض أَْو ُمنَْفِصْل  343 ...فَّخِ .............................  
: حنو ،إذا سكنت بعد كرس أصَّل وبعدها حرف استعالء متصل بها .3

ا}و ،[7األنعام:]سورة  {قِۡرَطاسّٖ } ا}و ،[107]سورة التوبة: {ِإَوۡرَصاد  ]سورة  {مِۡرَصاد 

فإن انفصل  ،[122]سورة التوبة: {فِرۡقَةّٖ }و ،[14]سورة الفجر:  {بَلِٱلۡمِۡرَصادِ}و ،[21النبأ:
: من قوهل تعاىل: (1)وذلك ِف ثالث لكمات  ،حرف االستعالء عن الراء رُّقَِقتْ 

ا ََجِياًل  } كَ }و  ،[5]سورة المعارج:  {5فَٱۡصرِبۡ َصرۡب   ،[18]سورة لقمان:  {َواَل تَُصّعِۡر َخدَّ
 :الشاطبّ  قال [.1]سورة نوح: {أَۡن أَنِذۡر قَۡوَمكَ }و

 وما حرف االستعالء بعد فراءه  -350
 

  للكهم اتلفخيم فيها تذلال 
: حنو ،إذا وُقَِف عليها بالسكون وقبلها ساكن وقبل الساكن فتح أو ضم .4

 .[2]سورة العصر: {ُخرۡسٍ }و ،[1]سورة العصر: {1َوٱلَۡعرۡصِ }

 :حنو ،أو ضّمٍ أو واو ،إذا وُقَِف عليها بالسكون بعد فتح أو ألف غري ممالة .5

 
 (.3/223)النرش البن اجلزري  :نظرا (1)
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ۡتَرَضٞ } ]سورة  {بِٱنلُُّذرِ }و ،[111]سورة آل عمران: {ٱأۡلَدۡبَارَ }و ،[28]سورة القمر: {حمُّ

 :ابن اجلزري ِف الطيبةقال  .[173]سورة البقرة: {َغُفورٞ }و ،[23القمر:

344 ............................ 
مْ َوانْرُصِ      َويِف ُسُكوِن الَْوقِْف فَّخِ

ْو َكرْسٍ اَْو تَرْقِيٍق اَْو إَِمالَةِ    َما لَمْ تَُكْن مِْن بَعِْد يَا َساكِنَةِ  345
َ
  أ

 :حاالت الرتقيق
 :اآلتيةترقق الراء ِف احلاالت 

ّبِيُّونَ }و ،[117]سورة آل عمران: {رِيحّٖ } :حنو ،إذا اكنت مكسورة .1 ]سورة آل  {رِ

 :الشاطبّ قال  ،[68]سورة البقرة: {فَارِٞض }و ،[146عمران:

   ....................................  َوتَرْقِيُقهاَ َمْكُسوَرةً عِنَْد َوْصلِهِمْ   - 355
 ،[49]سورة البقرة: {فِرَۡعۡونَ }: حنو ،متصل بها ،إذا اكنت ساكنة بعد كرس أصَّل .2

ذَِمةٞ }و  :الشاطبّ قال  ،[54]سورة الشعراء: {لرَِشۡ

َوالَ بُدَّ مِْن تَرْقِيِقِهاَ بَعَْد  - 349
 َكرْسَةٍ 

بْعَةِ الَمال     إَِذا َسَكنَْت ياَ َصاِح لِلسَّ
وقبل  ،إذا وُقَِف عليها بالسكون وقبلها ساكن صحيح غري حرف استعالء  .3

ۡحرَ }و ،[5الفجر:]سورة  {ِحۡجرٍ } :حنو ،الساكن كرس  [.102]سورة البقرة: {ٱلّسِ

 :حنو ،فالكرس  ،أو ياء ساكنة ،إذا وُقَِف عليها بالسكون وقبلها حرف مكسور .4
ۡقتَِدرٍ }و ،[23]سورة القصص: {يُۡصِدرَ }  {َخبرِيٞ } :حنو ،وايلاء ،[42]سورة القمر: {مُّ

  .[50]سورة الشعراء: {اَل َضرۡيَ }و ،[234]سورة البقرة:

 :أشار إىل ذلك الشاطب بقوهل {جَمَراَها} :حنو ،(1) إذا أُمِيلت رُّقَِقت .5
 َولكِنََّها ِف َوقْفِهِمْ َمْع غَرْيِهاَ  - 356

 
ْو َما  

َ
  تََميَّالَ تُرَّقُِق بَعَْد الَْكرْسِ أ

ُكونِ  - 357 ىِت بِالسُّ
ْ
وِ ايْلَاء تَأ

َ
  ....................................   .... أ

 
 (.3/228انظر: النشر البن اجلزري ) (1)
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فأشبهت حروف  ،أن الراء أقرب حروف اللسان إىل حروف احلنك  :ووجه اتلفخيم 
لمناسبة الكرسة أو   :ووجه الرتقيق ،وألنها حرف تكرير ،االستعالء اليت يه من احلنك

 .(1) ايلاء أو اإلمالة
 :تنبيهات 

 :وذلك ِف المواضع اتلايلة ،®الراء  ©ورد عن األئمة القراء الرتقيق واتلفخيم ِف 
 ،جيوز ترقيق الراء وتفخيمها وصالً ووقفاً  ،[63:سورة الشعراء] {فِۡرقّٖ } :لفظ •

والوجهان صحيحان إال أن انلصوص  © :قال ابن اجلزري ،والرتقيق مقدم
 :قال الشاطبّ  .(2) ®وحيك اإلَجاع عليه غري واحد  ،متوافرة لَع الرتقيق

351 ......................... ...... 
  وَُخلُْفُهْم بِفِْرٍق َجرى بنَْيَ الَمَشايِِخ َسلَْسالَ   

الكرسة اليت قبل الراء والكرسة   :ووجه الرتقيق ،ألجل حرف االستعالء   :ووجه اتلفخيم 
 .(3)اليت بعده  

رۡسِ }و ،[4]سورة الفجر: {يرَۡسِ } :لفظ •
]سورة و ،[65]سورة الحجر:و ،[81]سورة هود: {فَأَ

رۡسِ }و ،[23الدخان:
جيوز ترقيق الراء  ،[52الشعراء:]سورة و ،[77]سورة طه: {أَۡن أَ

 .(4) وتفخيمها وقفاً 
باعتبار أن الراء ساكنة قبلها ساكن   :ووجه اتلفخيم  ،باعتبار األصل  :ووجه الرتقيق 

 .(5) غري ايلاء وقبل الساكن فتح

قِۡطرِ }و ،[51:سورة الزخرف]و ،[99:و ،21:سورة يوسف] {ّمِرۡصَ } :لفظي •
 [12:سورة سبأ] {ٱلۡ

اتلفخيم   :واختار ابن اجلزري ،جيوز تفخيم الراء وترقيقها حال الوقف عليهما

 
 (.327 -325وشرح اهلداية للمهدوي )ص  ،(209/ 1انظر: الكشف ملكي القيسي ) (1)
 (.3/221انظر: النشر البن اجلزري ) (2)
 .(1/210)الكشف لميك القييس   :نظرا (3)
 (.3/236)النرش البن اجلزري  :انظر (4)
 (.236، 3/235)النرش البن اجلزري  :انظر (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 - 71  - 
 

 .(1)وعمالً باألصل ،والرتقيق ِف اثلاين نظرًا للوصل ،ِف األول

 .(2)  والرتقيق ألجل الكرسة ،حرف اإلطباق والصفريأنه ألجل   : ووجه اتلفخيم

ا لفظ ِف مواضعها الستة فاذلي يظهر أن  .[39 ،37  ،30 ،21 ،١٨ ،16:سورة القمر] {َونُُذرِ } :وأمَّ
فقد ورد  ،خبالف ما سبق ،(3)لعدم ورود انلص عن األئمة  ؛فيها اتلفخيم قوالً واحداً 
 ©وقد ذكر الشيخ عبد الرازق موىس تفصيل ذلك ِف كتابه  ،عنهم اخلالف نصاً وأداءً 

 .(4) ®الفوائد اتلجويدية ِف رشح المقدمة اجلزرية 

رّقِْقها   ،إذا اكنت الراء ِف الوصل مرققة  :أي  ،الوقف بالروم حكمه حكم الوصل  :ة قاعد 
 :الشاطبّ قال  ،وإذا اكنت وصالً مفخمة فَّخِمْها ،حال الوقف بالروم

  كما وصلهم فابل اذلاكء مصقال   ورومهم...................... 343
  

 
 (.228، 3/227)النرش البن اجلزري  :انظر (1)
 .(33/ 2)ورشح طيبة النرش للنويري   (،214/ 1)الكشف لميك القييس  :انظر (2)
 (.227، 3/225)النرش البن اجلزري  :انظر (3)
 (.83)الفوائد اتلجويدية ِف رشح المقدمة اجلزرية لعبد الرازق لَع موىس   :رينظ (4)
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مات   باب الالَّ
ات حاتلان ألنها إنما  ؛الرتقيق ®الالم  ©واألصل ِف  ،وحالة ترقيق ،حالة تغليظ :لالمَّ

تسمينها ال تسمني  ®الالم  ©وتغليظ  ،وليست بقوة الراء وإنما ُشبِّهت بها ،تغلظ لسبب
 .(1)حركتها 

يكون ِف لفظ اجلاللة من اسم اهلل تعاىل ـ وإن زيدت عليه الميم ـ إن   :فاتلغليظ 
ُ } :قوهل تعاىل :حنو  ،سواء اكن ِف حالة الوصل أو مبدوءاً به ،ُسبِق بفتٍح أو ضمٍّ  اَلٓ إَِلََٰه ٱهللَّ
ُ َربُّنَا}و  ،[255:سورة ابلقرة]  {إاِلَّ ُهَو ٱلۡيَحُّ ٱلَۡقيُّومُ  ُ }و ،[89:سورة األعراف] {ٱهللَّ سورة ]  {ِإَوذۡ أََخَذ ٱهللَّ

ُ }و ،[81:آل عمران ُ }و ،[55:سورة آل عمران] {إِذۡ قَاَل ٱهللَّ رُُسُل }و ،[197:سورة ابلقرة] {َيۡعلَۡمُه ٱهللَّ
ِ  {قَاَل عِييَس ٱبُۡن َمۡرَيَم ٱللَُّهمَّ }و ،[32:سورة األنفال] {ِإَوذۡ قَالُواْ ٱللَُّهمَّ }و ،[124:سورة األنعام] {ٱهللَّ

  .[114:سورة المائدة]
 ،قصداً تلعظيم هذا االسم األعظم الرشيف ادلال لَع اذلات المقدسة  :ووجه اتلغليظ 

 .(2) [19:سورة انلجم]  {َت ـَٰ ٱللَّ }وللتفريق بينه وبني 
ويف لفظ  ،ِف ّكِ الٍم لَع األصل سوى لفظ اجلاللة المسبوق بفتٍح أو ضمٍّ   :والرتقيق

ا أمثلة الم غري لفظ  ،متصل أو منفصل ،اجلاللة المسبوق بكرس َعرض أو الزم فأمَّ
وأما لفظ اجلاللة المسبوق  ،ولكرثتها يستغين عن اتلمثيل لها ؛اجلاللة فكثرية جداً 

ِ} :قوهل تعاىل :فنحو ،بكرس ِأَ }و ،[53:سورة المائدة]  {أَقَۡسُمواْ بِٱهللَّ  ،[10:سورة إبراهيم] {ِِف ٱهللَّ
ِ}و ِ}و ،[41:سورة هود ] {ِمۡسِب ٱهللَّ ِ}و ،[2:سورة الفاحتة]  {ٱحۡلَۡمُد هلِلَّ ا }و ،[156:سورة ابلقرة]  {إِنَّا هلِلَّ مَّ

 ُ   .[46:سورة الزمر] {قُِل ٱللَُّهمَّ }و ،[2:سورة فاطر] {َيۡفتَِح ٱهللَّ
وجود  :ووجهه ِف لفظ اجلاللة المسبوق بكرس ،استصحاباً لألصل  :ووجه الرتقيق 

 .(3)وأيضاً صعوبة اتللفظ به  ،وكراهة اخلروج من تسفٍُّل إىل تَصّعد ،الكرس قبلها

 
 (3/237)النرش البن اجلزري  :نظرا (1)
 (.3/1196)ولطائف اإلشارات  (،1/219)والكشف لميك  (،318)صرشح الهداية للمهدوي   :نظرا (2)
 (.3/1196للقسطالين )ولطائف اإلشارات   ،(319)ورشح الهداية للمهدوي   (،1/219)الكشف لميك القييس   :نظرا (3)
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 باب الوقف لَع أواخر اللكم 
 ،والرتك ،وهو القطع  :السكون :ومعناه ،يدلُّ لَع تََمكُّث ِف اليشء :ةالوقف لغ

  .(1)والكف

عبارة عن قطع انلطق عن آخر اللكمة زماناً يُتَنََفُّس فيه َعدة بينة  :واصطالحاً 
 .(2) أو بما قبله ال بنية اإلعراض ،استئناف القراءة بما يَّل احلرف الموقوف عليه

فإن اكن بنية ترك القراءة   ،ويكون بنية استئناف القراءة  ،والوقف يشرتط فيه اتلنفس
 .وال فيما اتصل رسماً  ،وال جيوز ِف وسط اللكمة ،فهو القطع 
 :حاتلان   لَع أواخر اللكم   للوقف 
وهذا هو المذكور ِف كتب علم الوقف   ،معرفة ما يوقف عليه وما يبتدئ به  :األويل
  .وقد أُفْرِْت ِف ذلك مصنفات ،واالبتداء
 .وهو المقصود هنا ،ما يوقف به من األوجه  :خرىواأل

أشار إىل ذلك اإلمام   : مواإلشما ،والروم ،السكون :يه ،بثالثة أوجه  حفصويقف  
 :بقوهل   الشاطبّ 

هُ  - 365   َواإِلْساَكُن أَْصُل الْوَقِْف َوْهَو اْشتَِقاقُ
الَ     مَِن الَْوقِْف َعْن حَتْرِيِك َحْرٍف تَعَزَّ

يِب َعمٍْرو َوُكوفِيِّهِمْ بِهِ  - 366
َ
  وَعِنَْد أ

ْوِم َواإِلْشَماِم َسمٌْت جَتَمَّالَ     مَِن الرُّ
هو أن تقطع احلركة  :وقيل ،عبارة عن تفريغ احلرف من احلراكت اثلالث  :فالسكون  .1

 ،وذلك ألن الوقف ضدَّ االبتداء ؛والسكون هو األصل ،(3)فيسكن احلرف رضورة 
 .فكما خيتص االبتداء باحلركة فكذلك الوقف خيتص بالسكون

 .(4)القصد والطلب  :وهو ِف اللغة  ،الروم .2

 
 (.3/251)والنرش البن اجلزري   (،6/135)معجم مقاييس اللغة البن فارس   :انظر (1)

)ص  وانلجوم الطوالع للمارغين ،(1208/ 3) لطائف اإلشارات للقسطالين (،2/81)النرش البن اجلزري انظر:  (2)
 .(343)ص للمسؤولومعجم مصطلحات علم القراءات  ،(121

 (.122)ص  وانلجوم الطوالع للمارغين ،(3/257) النرش البن اجلزري :انظر (3)
 (.2/462)معجم مقاييس اللغة البن فارس   :نظري (4)
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هو تضعيفك  © :وقال ادلاين .(1)هو عبارة عن اإلتيان ببعض احلركة   :واصطالحاً 
فتسمع لها صوتاً خفيًّا يدركه  ،الصوت باحلركة حيت يذهب بذلك معظم صوتها

َمُد } :حنو ،ويكون ِف المضموم ،(2) ®األعّم حباسة سمعه  ُ ٱلصَّ سورة ] {2ٱهللَّ

 :حنو ،والمكسور [77:األعرافسورة ] {وَقَالُواْ َيََٰصَٰلِحُ } :حنو ،والمرفوع .[2:اإلخالص
يَوِۡم  } :حنو ،(3)والمجرور  ،[40:سورة ابلقرة] {فَٱۡرَهبُونِ }و [31:سورة ابلقرة] {َهَُٰٓؤاَلِٓء}

َر الروم .[4:سورة الفاحتة] {ٱدّلِينِ  ّدِ  ،وال يضبط إال بالمشافهة ،حركة ثباإلتيان بِثُلُ   :وقُ
ويفرتقان ِف أن  ،فهما يشرتاكن ِف اتلبعيض ،وهو عند القراء غري االختالس

خمتص  :والروم ،واثلابت من احلركة أكرث من المحذوف  ،خمتص بالوصل :االختالس
 .(4)من المحذوف  واثلابت أقّل  ،بالوقف

 ،مشتق من أشممته الطيب :وهو ،يدلُّ لَع المقاربة والمداناة  :وهو ِف اللغة ، اإلشمام .3
  .(5) إذا أوصلت إيله شيئا من راحته

اإلشمام ويكون  ،(6) هو عبارة عن اإلشارة إىل احلركة من غري تصويت  :ا واصطالحً 
مِن } :حنو ،والمرفوع ،[24]سورة الحشر: {ٱلَۡخَٰلُِق ٱبۡلَارِئُ ٱلُۡمَصّوِرُ } :حنو ،ِف المضموم
 :الشاطبّ قال  .[4]سورة الروم: {َقبُۡل وَمِۢن بَۡعدُ 

ْفِع َوارٌِد  - 370 ّمِ َوالرَّ  ِف الضَّ
  َوفِعْلُُهماَ

الَ     َوَرْوُمَك عِنَْد الَْكرْسِ َواجْلَّرِ ُوّصِ
بيان احلركة األصلية اليت تثبت ِف الوصل للحرف الموقوف   :وجه الروم واإلشمام و

عليه يلظهر للسامع أو للناظر كيف تلك احلركة وذلا يستحسن الوقف بهما إذا اكن 

 
 (.175)صوالواِف ِف رشح الشاطبية للقايض   ،(3/257) النرش البن اجلزري (1)
 (.199التيسري للداين )ص :نظرا (2)
/ 3) ولطائف اإلشارات للقسطالين ،(123)ص وانلجوم الطوالع للمارغين ،(3/261) النرش البن اجلزري :ينظر (3)

1209- 1212.) 
 (.3/1210)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،2/114)كزن المعاين للجعربي   :انظر (4)
 (.72)ص إبراز المعاين أليب شامة :انظر (5)
 (.76)صومعجم مصطلحات علم القراءات للمسؤول (، 3/257)النرش البن اجلزري  :ينظر (6)
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 .(1)حبرضة القارئ من يسمع قراءته 

وال  ،ألن اإلشمام ضمُّ الشفتني ؛ووجه عدم جواز اإلشمام ِف المكسور والمجرور
ا الروم  ،رسهماُيصل ضمُّ الشفتني مع ك فهو صوت ضعيف يمكن مع ضّمِ الشفتني   :وأمَّ

  .(2)ومع كرسهما 
 :(3)يه    ، حلفص المواضع اليت ال جيوز فيها الروم واإلشمام  

 {وََمن َيۡعتَِصم}و ،[10]سورة الضحى: {فَاَل تَنَۡهرۡ } :حنو ،الساكن ِف احلالني •
]سورة   {وََمن ُيَهاِجرۡ }و  ،[74]سورة النساء:  {َفيُۡقتَۡل أَۡو َيۡغلِۡب }و ،[101]سورة آل عمران:

 .لعدم وجود احلركة اليت سيدلُّ عليها الروم واإلشمام ؛[100النساء:
َ }و  ،{اَل َرۡيَب }  :حنو  ،ك بالفتح أو بانلصب غري المنونحّرِ تالمُ  • َمۡن }و  ،{إِنَّ ٱهللَّ

َب }و ،{ءَاَمنَ  ألن اإلبدال ألفاً ِف اتلنوين المنصوب أدل لَع احلركة من   ؛{رَضَ
 .وجرى المنع لَع ك منصوب ومفتوح ،الروم واإلشمام

  ،{ ئَِكةِـَٰٓ ٱلَۡملَ }  :حنو  ،اليت تلحق األسماء ِف الوقف بدالً من تاء اتلأنيث ®الهاء    © •
ةّٖ }و ،{لَعرِۡبَة  }و ألن احلرف اذلي  ؛وإنما منع الروم واإلشمام ،{َجنَّةَ ٱۡل }و ،{َمرَّ

ا إِذَا اكنت مرسومة باتلاء المبسوطة ،ِف الوقف غري اذلي ِف الوصل  :حنو ،أمَّ
ِ َخرۡيٞ لَُّكمۡ }  .(4) السكون والروم واإلشمامففيها  ،[86:سورة هود ] {بَقِيَُّت ٱهللَّ

َلَٰلَةَ } :حنو  ،لالتلقاء الساكنني ،ك ِف الوصل حبركة َعرضةحرَّ المُ  • ُواْ ٱلضَّ  ،{ٱۡشرَتَ
ُ }و ،{وََعَصُواْ ٱلرَُّسوَل }و َۡل }و ،{فَإِن يََشإِ ٱهللَّ  ،ألن احلركة ثبتت لعلة ؛{قُِم ٱيلَّ

 ،وليس هناك حركة ِف األصل تفتقر إىل داللة ،وهذه العلة معدومة ِف الوقف
فإذا  ،ألن كرسة اذلال َعرضة عند حلاق اتلنوين   ؛{ِحينَئِذٍ }و  ،{يَوَۡمئِذّٖ } :ومنه

 
 (.175)صلواِف ِف رشح الشاطبية للقايض  ا (1)
 ،(265وشرح اهلداية للمهدوي )ص ،(3/1217ولطائف اإلشارات للقسطالين ) (.633)ص رشح الشاطبية لشعلة :نظرا (2)

 (.1/122والكشف ملكي القيسي )
 (.3/1212)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،261ــ 3/259)النرش البن اجلزري  :انظر (3)
 (.1/359)الهادي ِف رشح الطيبة لمحمد حميسن   :نظرا (4)
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 :الشاطبّ قال  .®السكون©زال اتلنوين ِف الوقف رجعت اذلال إىل أصلها 

بالنسبة لما  ®هاء الضمري  ©تأىت    :الضمري وحكمها من حيث جواز الروم واإلشمام   ءها
 :(1) قبلها لَع سبعة أنواع

]سورة   {ٱۡجتََبَُٰه َربُُّهۥ}و  ،[39]سورة سبأ:  {َفُهَو خُيۡلُِفُهۥ}  :حنو  ،أن يكون قبلها ضم .1

 .[122طه:

ُخُذوُه }و ،[47]سورة الدخان:  {فَٱۡعتِلُوُه ُخُذوُه } :حنو  ،أن يكون قبلها واو ساكنة .2
 .[30]سورة الحاقة: {َفُغلُّوُه 

]سورة  {بَِرّبِهِۦ}و ،[22البقرة:]سورة  {فَأَۡخَرَج بِهِۦ} :حنو ،أن يكون قبلها كرس .3

 .[13الجن:

{ َفتَاَب َعلَيۡهِ}و ،[28]سورة البقرة: {ثُمَّ إِيَلۡهِ} :حنو ،أن يكون قبلها ياء ساكنة  .4
 .[37سورة البقرة:]

ُ } :حنو ،أن يكون قبلها ساكن صحيح .5  ،[197]سورة البقرة: {َيۡعلَۡمُه ٱهللَّ
 .[31]سورة النساء: {تُنَۡهۡوَن َعنۡهُ }و ،[60]سورة البقرة: {فَٱنَفَجَرۡت مِنۡهُ }و

]سورة  {أَن َيۡعلََمُهۥ}و ،[97]سورة طه: {لَّن خُتۡلََفُهۥ} :حنو ،أن يكون قبلها فتح .6
 [.197الشعراء:

ليَۡقَٰ َعَصاهُ } :حنو ،أن يكون قبلها ألف .7
َ
ٱۡجتَبَىَُٰه }و ،[107األعراف:]سورة  {فَأ

 .[122]سورة طه: {ثُمَّ ٱۡجتََبَٰهُ }و ،[121]سورة النحل: {َوَهَدىَٰهُ 

 :(2)  مذاهب   ة إىل ثالث ®هاء الضمري  ©اْختُلِف ِف دخول الروم واإلشمام ِف و

 ،وادلاين ِف غري اتليسري ،وهو مذهب اإلمام الشاطب ،المنع مطلقاً  :المذهب األول

 
 وغيث انلفع للصفاقيس ،(501 ،1/500) والآللئ الفريدة للفاىس ،(522/ 2) فتح الوصيد للسخاوي :انظر (1)

 (.87)ص
 (.3/1220)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،3/263)النرش البن اجلزري  :ينظر (2)

 َولَْم يََرُه ِف الَْفتِْح َوانلَّْصِب قَارِئٌ   -  371
 

 .......................................  
نِيٍث  -  373

ْ
  وَمِيَم اجْلَمِيِع قُْل َويف َهاءِ تَأ

  َوََعرِِض َشلْكٍ لَْم يَُكوناَ يِلَْدُخالَ  
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  .(1)وكون الوقف حمل اسرتاحة   ،طلب اخلفة  :ووجهه
هو اذلي ِف و ،وهذا مذهب كثري من أهل األداء ،اجلواز مطلقاً  :المذهب اثلاين 

 .(2)أن هاء الضمري كسائر احلروف   :ووجهه  ،وهو اختيار أيب بكر بن جماهد ®اتليسري©
  :(3)واختاره اإلمام ابن اجلزري  ،وهو مذهب المحققني  ،اتلفصيل  :المذهب اثلالث 

 .أو ياءٌ ساكنةٌ  ،أو كرسٍ  ،ضمٌة أو واٌو ساكنة ®الهاء  ©إذا وقع قبل  :المنع  •
  .ِف اثلالثة ابلاقية :اجلواز •

 :بقوهل الشاطبّ  أشار إىل ذلكو
 َويف الَْهاءِ لإِِلْضَمارِ قَوٌْم أَبَوُْهَما - 374

 
  وَمِْن َقبْلِهِ َضمٌّ أَوِ الَْكرْسُ ُمثِّالَ  

اُهَما َواٌو َوَياءٌ َوَبعُْضُهمْ  أَوُ  -  375 ِ َحاٍل حُمَلِّالَ   امَّ  يُرى لَُهَما ِِف ُكّ
ألن اخلروج من ضمة إىل واو أو جزء الضمة  ؛اثلقل  ، ة ووجه المنع ِف األنواع األربع 

وليس هذا ِف الصور اثلالث   ،وكذلك اخلروج من كرسة إىل ياء أو جزء الكرسة ،ثقيل
 .(4)ابلاقية 

  

 
 .(3/263)النرش البن اجلزري  :نظرا (1)
 .(1221، 3/1220)ولطائف اإلشارات للقسطالين  ،(3/263) النرش البن اجلزري (2)
 (.1222، 3/1221)ولطائف اإلشارات للقسطالين  (،265، 3/264)النرش البن اجلزري  :نظرا (3)
 (.3/1222) لطائف اإلشارات للقسطالين :ينظر (4)
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 باب الوقف لَع مرسوم اخلط 
ا اذلي قبله فاكن ِف كيفية الوقف ،الالكم هنا ِف بيان احلرف الموقوف عليه وقد  ،وأمَّ

لَع   (1)واالختباري  ،واالضطراري ،أَجع أهل األداء وأئمة اإلقراء ِف الوقف االختياري
وذلك باعتبار  ،َفيُوقف لَع اللكمة ُوفْق رسمها ِف الهجاء ،لزوم اتِّبَاع خّطِ المصحف

وتفكيك اللكمات بعضها من بعض من وصل  ،واإلثبات ،واحلذف ،األواخر من اإلبدال
وقد اهتّم به  ،والكوفيني ،وأيب عمرو ابلرصي ،المدنينينصاً وأداءً عن وورد هذا  ،وقطع 

 .(2)العلماء قديماً وصنّفوا فيه مصنّفات كثرية 
 :(4)  ينقسم إىل قسمني   (3)  سموالرَّ 

 .وهو ما وافق فيه اخلط اللفظ :قياىس :أحدهما 
ا بزيادة أو حذف  ،وهو ما خالف الرسم العثماين الرسم القياىس :اصطاليح :واآلخر إمَّ

 .أو فصل أو وصل
  :وهو  ،لَع هذا األصل  وحفص ،القراء الوقف برسم المصحف العثماين للكِّ   :واألصل

وما  ،فما رُِسم مفصواًل وقف عليه وما رُسم موصواًل وصله ،®الوقف برسم المصحف©
 ،وما رُسم باتلاء المربوطة وقف عليه بالها ،رُسم باتلاء المبسوطة وقف عليه باتلاء

 .وهكذا

  

 
هو اذلي لم يُقَْصد ذلاته أصالً بل لقطع انلََّفس عند   :واالضطراري ،هو الوقف المقصود ذلاته  :الوقف االختياري (1)

 (.2/57)رشح الطيبة للنويري   :ينظر  .بل ألجل حال القارئ   ؛إن قُِصَد الوقف ال ذلاته  :واالختباري  ،القارئ 
 (.373)صوإبراز المعاين أليب شامة المقدىس   (،273، 3/272)النرش البن اجلزري  :ينظر (2)
خطُّ املصاحف العثمانية وهو  :يرادف الرسم :واخلطُّ  ،أثر الكتابة ِف اللفظ :والمراد ،وهو األثر :لمرسوم بمعين الرسما (3)

 (.3/1224ولطائف اإلشارات للقسطالين ) ،(3/272 أمجع الصحابة الكرام رضي هللا عنهم عليها. ينظر: النشر البن اجلزري )اليت
 .(3/1224) ولطائف اإلشارات للقسطالين (،3/272)النرش البن اجلزري  :انظر (4)
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 باب ياءات اإلضافة 
ويه ضمري يتصل باالسم والفعل  © ،يه ايلاء الزائدة ادلالة لَع المتلكم :تعريفها 
ومع احلرف  ،ومع الفعل منصوبة المحل ،فتكون مع االسم جمرورة المحل ،واحلرف 

 .(1) ®منصوبته وجمرورته حبسب عمل احلرف 

 :الفرق بني ياءات اإلضافة وياءات الزوائدو
 .وياءات الزوائد حمذوفة ،ياءات اإلضافة ثابتة ِف خّطِ المصحف •

الزوائد تكون أصلية  وياءات ،نية اللكمةياءات اإلضافة تكون زائدة لَع بُ  •
 .وزائدة

وياءات الزوائد تدخل  ،اءات اإلضافة تدخل لَع األسماء واألفعال واحلروف ي •
 .احلروف  لَع دخللَع األسماء واألفعال وال ت

ا ِف و ،بني الفتح واإلساكن جارٍ القّراء ِف ياءات اإلضافة ف خال • ياءات أمَّ
 .بني اإلثبات واحلذففخالفهم جاٍر الزوائد 

 :بالنسبة لما يأىت بعدها لَع ثالثة أقسام   ة ت اإلضافوياءا 
   ،ال ختلو من ثالث حاالت وهمزة القطع  ،أن يأىت بعدها همزة قطع   :القسم األول
 ،وَجلة الواقع من ذلك ِف القرآن تسع وتسعني ياء ،ن تكون مفتوحةأ :احلالة األويل 

ٓ } :حنو  .[152:سورة ابلقرة] {فَٱذُۡكُروِّنٓ أَذُۡكرُۡكمۡ }و ،[49:سورة احلجر] {عِبَادِٓي أيَّنِ
َفُقل }  :تعاىل  هلوق  :موضعنيِف    ،(ميع)لفظ  إال ِف    واألصل أنَّ حفًصا يقرأ بإساكن ايلاء

ا  .[28:سورة الملك] {مَّيِعَ أَۡو رمَِحَنَا} :هلوقو ،[83:سورة اتلوبة] {لَّن خَتۡرُُجواْ َميِعَ أَبَد 
 ،وَجلة المختلف فيه من ذلك اثنتان ومخسون ياء  أن تكون مكسورة: احلالة اثلانية 

ۖٓ إِنَّكَ }و ،[69]سورة الكهف: {َستَِجُديِنٓ إِن}و :حنو ٓ  .[35]سورة آل عمران: {ميِّنِ
   :يه  ،واألصل أنَّ حفًصا يقرأ بإساكن ايلاء إال ِف ثالث لكمات 

 
 (.3/353)النرش البن اجلزري  :نظرا (1)
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 .[28:سورة المائدة] {جئ يي} :من قوهل تعاىل {يدي} •

ُِذوِّن ٱ ءَأَنَت قُلَۡت لِلنَّاِس  }  :تعاىل  قوهلمن   {أيم} • َ إَِلََٰهنۡيِ مِن دُوِن   ختَّ َِۖ ٱ َوأيُّمِ  {هللَّ
 .[116]سورة المائدة:

سورة ]و ،[72:سورة يونس] {إِۡن أَۡجرَِي إاِلَّ } :قوهلمن  :ِف تسعة مواضع  {أجري} •
 .[47:سورة سبأ]و ،[180 ،164 ،145  ،127 ،109:سورة الشعراء]و ،[51 ،29:هود 

 :حنو ،وَجلة المختلف فيه من ذلك عرش ياءات ،أن تكون مضمومة : احلالة اثلاثلة 
ٓ أُرِيدُ }و ،[156]سورة األعراف: {َعَذايِبٓ أُِصيُب }  .[29]سورة المائدة: {إيِّنِ

 .بإساكن ياء اإلضافة اليت بعدها همزة قطع مضمومة  حفص قرأ  ف

 :وهمزة الوصل ال ختلو من حاتلني  ،يأىت بعدها همزة وصل  أن  :القسم اثلاين  
 :حنو  ،وَجلة المختلف فيه من ذلك أربع عرش ياء  ،أن تصحبها الم اتلعريف  :أحدهما 

َ ٱلَۡفَوَِٰحَش } يَۡطَٰنُ }و ،[33:سورة األعراف] {َحرََّم َريّبِ يِنَ ٱلشَّ  .[41:سورة ص] {َمسَّ

إيِّنِ } :حنو ،المختلف من ذلك سبع  وَجلة من الم اتلعريفأن جترد : واآلخر
َُذواْ }و ،[144:األعراف سورة] {ٱۡصَطَفيۡتُكَ   .[30:سورة الفرقان] {إِنَّ قَۡويِم ٱختَّ
بإساكن ياءات اإلضافة فيما بعده همزة وصل جمردة من الم اتلعريف ِف حفص  قرأ  

عرش  ثالثويف همزة الوصل المصحوبة بالم اتلعريف فتح ايلاء ِف  ،مواضعها السبعة
لِمنِيَ ٱ قَاَل اَل َينَاُل َعۡهِدي } :قوهل تعاىل :ووه  ،واحد وأسكنها ِف موضع  ،موضعاً  َٰ  {124 لظَّ

 .(1)  التلقاء الساكنني وحذفها وصاًل  ،[124:سورة ابلقرة]
وَجلة  ،أن يأىت بعدها بايق حروف الهجاء غري همزت القطع والوصل  :القسم اثلالث 
ِي} :حنو ،من ذلك ثالثون ياء بني القّراء المختلف فيه  ،[79:سورة األنعام] {وَۡجيِهَ لذِلَّ

ا }و  .[162:سورة األنعام] {َوحَمۡيَاَي َوَمَماىِت }و ،[153:سورة األنعام]  {ِصَرَٰيِط ُمۡستَقِيم 
 :ويه ،بفتح ياء اإلضافة فقرأهالكمات  مخسبإساكن َجيع ذلك عدا   حفصقرأ  

آئِفنَِي } :تعاىل قوهلمن  ،مواضع ثالثة ِف  {بييتَ } • أَن َطّهَِرا بَييِۡتَ لِلطَّ
 

 (.377، 3/376)النرش البن اجلزري  :نظرا (1)
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آئِفنَِي وَ َوَطّهِۡر بَييِۡتَ } :قوهل تعاىلو ،[125:سورة ابلقرة] {لَۡعَٰكِفنِيَ ٱ وَ   {لَۡقآئِمنِيَ ٱ لِلطَّ
ا ۡغفِرۡ ٱ رَّّبِ } :قوهل تعاىلو ،[26:سورة احلج]  {ىِل َولَِوَٰدِلَيَّ َولَِمن دََخَل بَييِۡتَ ُمۡؤمِن 
 .[28:سورة نوح]

 .[162]سورة األنعام: {َوحَمۡيَاَي َوَمَماىِت }  :قوهلِف موضع واحد من  {َوحَمۡيَايَ } •

َد } :من قوهل تعاىلسبعة مواضع ِف  {ىِلَ } • رۡيَ ٱ َوتََفقَّ َفَقاَل َما ىِلَ اَلٓ أََرى  لطَّ
ۡعبُُد } :هلوقو ،[20:سورة انلمل] {لُۡهۡدُهدَ ٱ 

َ
ِيٱَوَما ىِلَ اَلٓ أ  ،[22:سورة يس] {فََطَرِّن  ذلَّ

  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث}  :هلوقو ،[١٨:سورة طه] {يث  ىث نث  مث  زث}  :هلوقو

  نن من زن رن مم ام يل} :هلوقو ،[٦٩:سورة ص] {لك اك يق ىق
  {ىن نن من زن رن  مم} :هلوقو ،[23:سورة ص] {ٰى ين ىن

 .[6:سورة الاكفرون]  {6لَُكۡم دِينُُكۡم َويِلَ دِيِن } وقوهل ،[22:سورة إبراهيم]

ِي}و ،[20آل عمران: ] {وَۡجيِهَ هلِلَّ }  :قوهل من  {وجيهَ } •  .[79]األنعام: {وَۡجيِهَ لذِلَّ

سورة ]  {يه  ىه مه  جه  ين} :تعاىل هلوقمن  ،مواضع  يةثمانِف   {ميعَ } •

سورة ] {ىن نن من} :هلوقو ،[83:سورة اتلوبة] {نيىي مي} :هلوقو ،[105:األعراف
 ،[24:سورة األنبياء]  {خنمن  حن  جن  مم  خم  حم  جم}  :هلوقو  ،[75  ،72 ،٦٧:الكهف

 مت  زت رت  يب} :هلوقو ،[62:سورة الشعراء]  {جه ين ىن من  خن} :هلوقو

سورة ]  {مظجع  حط مض  خض} :وقوهل ،[118:سورة الشعراء]  {ىت  نت
 .[34:القصص

َيَٰعِبَادِ اَل َخۡوٌف َعلَيُۡكُم ٱيۡلَوَۡم } :تعاىلِف قوهل  ،قرأ حبذف ايلاء ِف احلالنيو •
 .وسيأىت ذكرها ِف باب ياءات الزوائد .[68]سورة الزخرف: {68َواَلٓ أَنتُۡم حَتَۡزنُوَن 

]سورة  {َعلَيۡكَ } :ألن ياء اإلضافة مثل الاكف ِف ؛أنه األصل :ووجه الفتح 

  ؛اتلخفيف  :ووجه اإلساكن ،[37]سورة البقرة: {َعلَيۡهِ} :لهاء ِفواك ،[252البقرة:
  .(1) استثقاالً للحركة لَع ايلاء

 
 (.324/ 1)الكشف لميك القييس  :انظر (1)
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 باب ياءات الزوائد 
 .(1) يه ايلاء المتطرفة الزائدة ِف اتلالوة لَع رسم المصاحف العثمانية  :تعريفها 

 :(2)  وتنقسم ياءات الزوائد إىل قسمني
 ،[21]سورة المائدة: {َيََٰقوِۡم ٱدُۡخلُواْ } :حنو ،ما حذف من آخر اسم المنادى  :القسم األول

بَِت إيِّنِ رَأَيُۡت أََحَد َعرَشَ َكۡوَكب ا}و
َ
َٰٓأ َُذواْ َهََٰذا }و ،[4ورة يوسف:]س  {يَ َيََٰرّبِ إِنَّ قَۡويِم ٱختَّ

ا  ِيَن ءَاَمنُواْ ٱتَُّقواْ َربَُّكمۡ }و ،[30]سورة الفرقان: {30ٱلُۡقرَۡءاَن َمۡهُجور  ]سورة  {قُۡل َيَٰعِبَادِ ٱذلَّ

ولم يثبت منها سوى  ،وهذا القسم ال خالف ِف حذف ايلاء منه ِف احلالني ،[10الزمر:
ِيَن ءَاَمنُوٓاْ } :وهما ،موضعني ِينَ }و ،[56]سورة العنكبوت:  {َيَٰعِبَادَِي ٱذلَّ ]سورة  {قُۡل َيَٰعِبَادَِي ٱذلَّ

اءوموضع ثالث   ،[53الزمر: ]سورة   {َيَٰعِبَادِ اَل َخۡوٌف َعلَيُۡكُم ٱيۡلَوۡمَ }  :وهو ،اختلف فيه القرَّ

 .قرأه حفص حبذف ايلاء وصاًل ووقًفا .[68الزخرف:
 ،ويف األفعال ،[32]سورة الشورى: {ٱجۡلََوارِ } :األسماء حنووتقع ايلاء فيه ِف  :القسم اثلاين 

  وَجلة ايلاءات ،وتكون ايلاء فيهما أصلية وزائدة ،[64]سورة الكهف: {نَبۡغِ } :حنو
 ®مخس وثالثون ©  :منها ،®مائتان وإحدى وعرشون ياءً  ©المختلف فيها من هذا القسم 

اعِ }  :حنو  ، ®ثالث عرشة ياء    ©فاألصلية  (3) ِف حشو اآلي يَوَۡم  }و ،[186]سورة البقرة: {ٱدلَّ
ِت اَل تََكلَّمُ 

ۡ
اثنان وعرشون  ©والزائدة  ،[97]سورة اإلسراء: {ٱلُۡمۡهتَدِ }و  ،[105]سورة هود:  {يَأ
ِف رؤوس  :ومنها ،[20]سورة آل عمران: {وََمِن ٱتَّبََعنِ }و ،[186]سورة البقرة:  {دَََعنِ }  :حنو  ،®ياء  
 {يرَۡسِ }و ،[15]سورة غافر:  {ٱتلَّاَلقِ } :حنو ®مخس  ©فاألصلية  ،®ست وثمانون ياء  ©اآلي 

َواَل }و ،[30]سورة الرعد: {َمتَابِ } :حنو ،®إحدى وثمانون ياء  ©والزائدة  ،[4]سورة الفجر:
 [.60]سورة يوسف: {تَۡقَرُبونِ 
 ۦَ َفَمآ ءَاتَىَٰنِ }  :ِف قوهل تعاىل،  واحد   حبذف َجيع ياءات الزوائد إال ِف مواضع   حفصقرأ  

 
 (.159)ص والواِف للقايض   (،3/395)النرش البن اجلزري  :انظر (1)
 (.3/395)النرش البن اجلزري  :انظر (2)
 (.3/397)النرش البن اجلزري  :انظر (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 - 83  - 
 

ُ ٱ  آ ءَاتَىَُٰكم   هللَّ وإن وقف  ،وصاًل مع فتحها أثبت فيه ايلاءَ ف ،[36:سورة انلمل] {َخرۡيٞ ّمِمَّ
 .واحلذف ،مع إساكنها ،اإلثبات :هل فيها وجهان ،عليها

رواية ياءات الزوائد لَع  من  [70:سورة الكهف] {ليِۡن   َ تَۡس } :ايلاء من لفظ أذكرلم   :تنبيه 
 .اثلبوت ايلاء عنده تالوة ورسمً  ؛حفص

وحلذفها  ،وأنه لغة من لغات العرب  ،اتلخفيف دلاللة الكرسة عليها  :ووجه احلذف 
اتباع األصل  :ووجه اإلثبات وصالً واحلذف وقفاً  ،لَع األصل :واإلثبات ،من المصحف

.(1) واتباع الرسم ِف الوقف ،وصالً 

 
 (.333/ 1)الكشف لميك القييس  :انظر (1)
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 ففرش احلرو
 اتلعريف بمصطلح فرش احلروف لغة واصطالًحا  ▪
 أصواًل وفرًشا   اللكمات المختلف فيها عن حفص  ▪
 ص ِف األصول والفرشحف رواية    ات د اانفر  ▪
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 :فرش احلروف لغة واصطالًحاتعريف  

 .(1)النرش والبسط   :الفرش ِف اللغة 
 ،األحاكم اخلاصة ببعض اللكمات القرآنية المتفق عليها أو المختلف فيها  :واصطالحاً 

وهو إّما أن تتكرر فيه اللكمة ويقع اخلالف فيها ِف ك موضع  ،مما يتغري معناها اغبلاً 
 ،وال تندرج حتت قاعدة من أصول القراءة ،أو ال يتكرر ،أو ِف أكرث المواضع  ،وقعت فيه

 .(2)وبعضهم يسّمِيه بالفروع مقابلة األصول 
 ألن المصنفني يُوردون هذه اللكمات منثورة ومفروشة ِف السور لَع  ؛ت فرشاً يوُسّمِ 

 .(3)حسب الرتتيب المصحىف 
حرف  :يقالف ،القراءة ،المراد به ِف اصطالح القراء :واحلرف  ،َجع حرف   :واحلروف

 .(4) قراءتهــ   يْ أَ ــ  ،َعصمحرف و ،نافع 
  

 
 (.6/326)مادة فرش   ،لسان العرب البن منظور :انظر (1)
والواِف ِف رشح الشاطبية   (،148)صورساج القارئ البن القاصح   (،4/1312)لطائف اإلشارات للقسطالين  :انظر (2)

ومقدمات ِف علم  (،262، 261)صومعجم مصطلحات علم القراءات القرآنية للمسؤول  ،(199)صللقايض 
 :ومباحث ِف علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص (،127)ص  ،وآخرون  ،حممد أمحد مفلح القضاة :القراءات

 (.92)ص  ،حممد عباس ابلاز
 (.262)صومعجم مصطلحات علم القراءات للمسؤول   (،2/142)رشح طيبة النرش للنويري   :انظر (3)
 (.199)صقايض  الواِف ِف رشح الشاطبية لل :انظر (4)
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 :بوجهني   حفص   األصويلة والفرشية اليت قرأها اللكمات  

 :اللكمات األصويلة 
 :يِه   ، مخس لكمات وَجلة ما اختلف عنه ِف ذلك من اللكمات األصويلة 

َٰ يُوُسَف }  :من قول اهلل تعاىل  :{تأمنا } .1 َ۬منَّا لََعَ
ۡ
قرأه   ،[11:سورة يوسف]  {َما لََك اَل تَأ

 .(1) وتقّدم الالكم عنها ِف باب اإلداغم الكبري  ،باإلشمام والّروم

 ، [ 1: سورة مريم ]   { 1ٓكهيعٓٓص  }  :من قول اهلل تعاىل  :مريم والشورى  فاحتيت العني من   .2
وهل فيها    ،قرأها بمّد حرف اللني أربع حراكت  ،[2:سورة الشورى] {2ٓعٓسٓق }

 .(2)وتقّدم الالكم عن ذلك ِف باب المّد والقرص  اإلشباع سّت حراكت 

ا َجآءَ } :من قول اهلل تعاىل :{ اهللءاتايِن } .3 ونَِن بَِمالّٖ َفَمآ فَلَمَّ ُسلَيَۡمََٰن قَاَل أَتُمِدُّ
ُ ٱ  ۦَ ءَاتَىَٰنِ  آ ءَاتَىَُٰكم   هللَّ قرأ بإثبات ايلاء المحذوفة رسًما  ،[36:سورة انلمل]  {َخرۡيٞ ّمِمَّ

 ،وتسكن للوقف ،إثباتها :أحدهما :وهل ِف الوقف وجهان ،مع فتحها وصاًل 
  .(3) وتقّدم ذكر ذلك ِف باب ياءات الزوائد ،حذفها :واآلخر

ۡوِدٱفَاَكَن ُكُّ فِۡرقّٖ كَ   نَفلَقَ ٱفَ } :تعاىل  هللا  ولقمن   :{فِْرقٍ } .4 سورة ] {63 لَۡعِظيمِ ٱ   لطَّ

اء فيها بوجهني ،[63:الشعراء وبعضهم يطلق اخلالف   ،باتلفخيم والرتقيق ،قرأ الرَّ
وتقّدم الالكم عنها ِف باب  ،وبعضهم يقيده بالوقف ،فيها وصاًل ووقًفا

 .(4)الّراءات

ا ءآالن ،ولكٌّ منها ذُكِر ِف موضعني: {وءآذلكرين  ،وءآهلل ،ءآالن} .5 فمن  ،أمَّ
 :وقوهل ،[51:يونسسورة ] {51تَۡستَۡعِجلُوَن  ۦءَآلَٰۡٔـَن وَقَۡد ُكنتُم بِهِ } :تعاىل هلوق

وأمَّا ءآهلل  ،[91:سورة يونس] {91 لُۡمۡفِسِدينَ ٱ ءَآلَٰۡٔـَن وَقَۡد َعَصيَۡت َقبُۡل َوُكنَت مَِن }
ُ أَذَِن لَُكۡمَۖ أَۡم لََعَ } :فمن قوهل تعاىل ِٱ قُۡل ءَاهلٓلَّ  ،[59:سورة يونس] {59تَۡفرَتُوَن  هللَّ

ُ َخرۡيٌ   } :تعاىل هلوقو ا يرُۡشُِكوَن  ءَاهلٓلَّ ا ءآذّلكرين فمن  ،[59:سورة انلمل] {59أَمَّ وأمَّ
 

 (.30)ص  :باب اإلداغم :راجع (1)
 (.50)ص :باب المّد والقرص :راجع (2)
 (.58)ص :باب ياءات الزوائد :راجع (3)
  (.73ص) :باب الّراءات :راجع (4)
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َكَرۡيِن َحرََّم أَِم  } :تعاىل هلوق ِف    حفص فل  [144 ،143:سورة األنعام] {أۡلُنثَينَۡيِ ٱ قُۡل ءَاذٓلَّ
  ،إبدالها حرف مّد مشبع بمقدار سّت حراكت  :أحدهما  :همزة الوصل وجهان 

وباب  ،وتقّدم الالكم عنها ِف باب المّد والقرص  ،تسهيلها مع القرص  :واآلخر
 .(1) الهمزتني من لكمة

 :اللكمات الفرشية 
 :يه ،ثالث لكمات اللكمات الفرشية من  قرأه بوجهنيوَجلة 
ُ ٱ ۞} :قوهل تعاىلمن  :{وضعفا ،ضعف} لكميتالضاد من  .1 ِيٱ  هللَّ َخلََقُكم  ذلَّ

ا وََشيۡبَة   ّمِن َضۡعفّٖ ثُمَّ َجَعَل مِۢن بَۡعِد  ةّٖ َضۡعف   { َضۡعفّٖ قُوَّة  ثُمَّ َجَعَل مِۢن بَۡعِد قُوَّ
ألنه الوجه اذلي قرأ به لَع شيخه   ؛ وهو المقّدم أداءالضاد  قرأ بفتح   ،[54:سورة الروم ]

وتقّدم اتلعريف  ،وهذا اختيار هل رمحه اهللالضاد  بضّم   :وهل وجه آخر ،َعصم
  .(2) بمصطلح االختيار عند القّراء ِف مقّدمة هذه الرسالة

أَۡم عِنَدُهۡم َخَزآئُِن َرّبَِك } :تعاىلمن قول اهلل  :{المصيطرون} لكمة الصاد من   .2
وهو    ،بالصاد  :أحدهما  :قرأه بوجهني  ،[37:سورة الطور] {37 لُۡمصَۜيِۡطُرونَ ٱ أَۡم ُهُم 
 .والك الوجهان صحيح مقروء به عنه  ،بالسني  :واآلخر ،المقّدم

َكَٰفِرِيَن َسَلَِٰساَلْ َوَأۡغَلَٰال  } :قوهل تعاىلمن  وذلك :{سالسال} .3
إِنَّآ أَۡعتَۡدنَا لِلۡ

وإن وقف عليها جاز هل    ،قرأ وصاًل حبذف اتلنوين   ،[4:سورة اإلنسان] {4وََسعرًِيا 
 .حذفها  :واآلخر  ،اتباًَع للرسم إثبات األلف   :أحدهما  :وجهان

  

 
 .(63)ص :وباب همزة الوصل، (55)ص :وباب الهمزتني من لكمة (،50)ص  :باب المّد والقرص :راجع (1)
 .من هذه الرسالة (10)ص :انظر (2)
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 :دات حفص أصواًل وفرًشااانفر 

 :انفرادات حفص ِف األصول
 :ويه اكتلاىل  ،ِف أربعة أبواب   لكمات   عرشوَجلة ما انفرد به حفص من األصول 

   :لكميتمن   الضمري ءها .1

• {   ِ ۡخَرةِ ٱ إِىَل  قَاَل أَرَءَيَۡت إِذۡ أََوۡينَآ } :قوهل تعاىلمن  :{الَّ أنسانيُه إ فَإيِّنِ  لصَّ
َٰنِيُه إاِلَّ  حۡلُوَت ٱ نَِسيُت   يَۡطَٰنُ ٱ وََمآ أَنَسى  .[63:سورة الكهف]  {ۥ  أَۡن أَذُۡكَرُه  لشَّ

َ يۡ لَ عَ } • َ ٱ وََمۡن أَۡويَفَٰ بَِما َعََٰهَد َعلَيُۡه } :قوهل تعاىلمن    :{ُه اهللَّ فََسيُۡؤتِيهِ  هللَّ
ا  قرأ الهاء ِف هاتني اللكمتني بالضّم لَع    ،[10:الفتحسورة ] {10أَۡجًرا َعِظيم 

 .(1)  وتقّدم ِف باب هاء الكناية  ، هاء الضمري الضمّ إذ األصل ِِف   ،األصل

   :إبدال الهمزة من لكميت .2

قَالُوٓاْ أَتَتَِّخُذنَا } :قوهل تعاىلمن  ،ِف أحد عرش موضًعاوذلك   :{اوً زُ هُ } •
اَۖ  ِٱ َواَل تَتَِّخُذٓواْ ءَاَيَِٰت } :قوهلو ،[٦٧:سورة ابلقرة] {ُهُزو  ا   هللَّ سورة ] {ُهُزو 

َها } :قوهلو ،[231:ابلقرة يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ِينَ ٱ ءَاَمنُواْ اَل تَتَِّخُذواْ  ذلَّ َُذواْ ٱ  ذلَّ دِينَُكۡم  ختَّ

ا َولَعِب ا لَوَٰةِ ٱ ِإَوذَا نَادَۡيتُۡم إِىَل } :قوهلو ،[57:سورة المائدة] {ُهُزو  َُذوَهاٱ  لصَّ  ختَّ
ا َولَعِب ا   َُذٓواْ ٱ وَ } :قوهلو ،[58:سورة المائدة] {ُهُزو  ا  ختَّ ءَاَيَٰيِت وََمآ أُنِذُرواْ ُهُزو 

َُذٓواْ ٱ وَ  } :قوهلو ،[56:سورة الكهف] {56 سورة ] {١٠٦ءَاَيَٰيِت َورُُسَِّل ُهُزًوا  ختَّ

ِينَ ٱ ِإَوذَا رََءاَك } :قوهلو ،[١٠٦:الكهف  {تَِّخُذونََك إاِلَّ ُهُزًوا َكَفُرٓواْ إِن يَ  ذلَّ
سورة ] {ِإَوذَا َرأَۡوَك إِن َيتَِّخُذونََك إاِلَّ ُهُزًوا } :قوهلو ،[36:سورة األنبياء]

ِإَوذَا َعلَِم } :قوهلو ،[6:سورة لقمان] {َوَيتَِّخَذَها ُهُزًوا    } :قوهلو ،[41:الفرقان
َٰتِنَا َشيۡـ َا   ََذَهاٱ مِۡن ءَاَي نَُّكُم }  :قوهلو ،[9:سورة اجلاثية] {ُهُزًوا   ختَّ

َ
َذَٰلُِكم بِأ

َۡذتُمۡ ٱ  ِٱ ءَاَيَِٰت  ختَّ ا هللَّ   ،[35:سورة اجلاثية] {ُهُزو 

ُ } :قوهل تعاىلموضع واحد من وذلك    {اوً فُ كُ } • ُكُفًوا أََحُدۢ   ۥَولَۡم يَُكن هلَّ

 
 (.39)ص  :باب هاء الكناية :انظر (1)
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 .(1) الهمز المفرد  باب  ِف ذكره وتقّدم  ،[4:سورة اإلخالص] {4

وَجَ }: أربع لكماٍت السكت لَع   .3 ِدنَا َومَ   ،اعِ ْن َراقٍ   ،رْقَ بَْل َراَن    ،َوَم َم ِف   {َو وتقدَّ
 .(2) باب السكت

وََجا} •   .[1]سورة الكهف: {َقيًِّما 1  عِوََجا} :ِف قوهل تعاىل  :{عِ

ا } • ِدنَ  .[52]سورة يس:  { َذاَهَٰ  مَّرۡقَِدنَا} :ِف قوهل تعاىل  :{َمرْقَ

ْن َراقٍ } •  .[27]سورة القيامة: {َمۡن َراقّٖ وَقِيَل } :ِف قوهل تعاىل :{َم

ْل َراَن    } • َٰ قُلُوبِهِۡم  بَۡل َرانَ الَكَّ } :ِف قوهل تعاىل  :{بَ  . [14]المطففين:  {لََعَ

 .وتقدم ذكره ِف باب ياءات اإلضافة  {َوَميِعَ   ، ىِلَ }  :لفظيفتح ياء اإلضافة ِف   .4

َد } :من قوهل تعاىل  :فتحها ِف سبعة مواضع  {  ىِلَ   } • رۡيَ ٱ َوتََفقَّ َفَقاَل  لطَّ
ِيٱ وََما ىِلَ اَلٓ أَۡعبُُد } :هلوقو ،[20:سورة انلمل] {لُۡهۡدُهدَ ٱ َما ىِلَ اَلٓ أََرى   ذلَّ

سورة ] {يث ىث نث مث زث } :هلوقو ،[22:سورة يس] {َفَطَرِّن 

 { لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث} :هلوقو ،[١٨:طه
 { ٰى  ين ىن  نن  من  زن  رن مم  ام  يل}  :هلوقو  ،[٦٩:سورة ص]
سورة ] {ىن نن من زن رن مم } :هلوقو ،[23:سورة ص]

انفرد   ،[6:سورة الاكفرون] {6لَُكۡم دِينُُكۡم َويِلَ دِيِن }  :وقوهل ،[22:إبراهيم
 .وشاركه ِف المواضع األخرى غريه   ،وإبراهيم   ، بفتح موضيع ص

 جه ين} :تعاىل هلوق ِِف  ، انفرد بفتحها ِف تسعة مواضع  {يِعَ مَ } •
 {نيىي مي زي ري} :هلوقو ،[105:سورة األعراف] {يه ىه مه

 ، ٦٧: سورة الكهف ]  {ىن  نن  من  زن  رن مم}  :هلوقو ،[83:سورة اتلوبة]

 :هلوقو ،[24:سورة األنبياء] {خنمن حن  جن مم خم حم  جم} :هلوقو ،[75  ،72
 زت رت يب} :هلوقو ،[62:سورة الشعراء] {جه ين ىن من خن}

 
 (.61ص: )باب الهمز المفرد  :انظر (1)
 (.66ص)  :باب السكت :انظر( 2)
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 حط مض خض} :هلوقو ،[118:سورة الشعراء] {ىت نت مت
 .[34:سورة القصص]  {مظجع

 :حفص ِف الفرش  انفرادات 
ا  ثالثون ،وَجلة ما انفرد به حفص من اللكمات الفرشية  :ويه  ،حرفً

ِيهِمۡ } .1 وَفّ  مل يك ىك مك لك} :من قوهل تعاىل :{ َفُن
 .وقرأه غريه بانلون  ،بايلاء انفرد بقراءته   ،[57:سورة آل عمران] {يلام َفنَُوّفِيهِمۡ 

 اَل و عَ مُ يهِ وِف نُ ِِف  اءٌ َي وَ        .................................                :قال الشاطب

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط} :تعاىل هلوقمن   :{ َجُعونَ تُرۡ } .2

 ،[83:سورة آل عمران]  {خك حك جك مق حق مف خف
 :قال الشاطِب . وقرأه غريه باتلاء  ،انفرد بقراءته بايلاء 

 ...............................................                دَ َعَ  ونَ عُ جَ رْ وبالغيب تُ  .............

ِٱ َولَئِن قُتِلۡتُۡم ِِف َسبِيِل } :تعاىل هلوقمن   :{َمُعونَ جَتۡ } .3 ِ ٱ أَۡو ُمتُّۡم لََمۡغفَِرةٞ ّمَِن  هللَّ  هللَّ
ا جَيَۡمُعوَن  وقرأه غريه   ،انفرد بقراءته بايلاء  ،[١٥٧:سورة آل عمران]  {١٥٧َورمَۡحٌَة َخرۡيٞ ّمِمَّ

 ََّل تَ ا اجْ نَ هُ  ٌص فْ وحَ  ....................             .....................  :قال الشاطب  ،باتلاء

 ...................................................................           ونَ عُ مَ جَتْ  هُ نْ عَ  بِ يْ الغَ بِ وَ 

 يل ىل مل يك  ىك مك}  :قوهل تعاىلمن    :{تِيهِمۡ نُؤۡ  من} .4
انفرد   ،[152:سورة النساء]  {ىنين نن من زن رن مم ام

 :قال الشاطب، وقرأه غريه بانلون  ،بقراءته بايلاء 

 .............................................................         يزٌ زِ م عَ يهِ تِؤْ نُ  َف وْ ا سَ َي وَ 

 مخ جخ مح جح مج حج مث } :قوهل تعاىلمن    :{ُتِحَق ٱسۡ  مس} .5
انفرد   ،[107:سورة المائدة] {مص خص حص  مس خس حس جس
وكرس احلاء لَع ابلناء   ،وقرأه غريه بضّم اتلاء  ،فتح اتلاء واحلاء ب قراءته  حفص ب

 ......ُه رْسَ كَ وَ   ٍص فْ حِلَ  حْ تَ اْف  قَ حِ تُ اسْ  مَّ وضَ  :قال الشاطب ،لما لم يسّم فاعله

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





91 
 

فُِكوَن } :تعاىل هلوقمن  :ِف ثالثة مواضع  {ُف قَّ لَ تَ } .6
ۡ
 {١١٧فَإِذَا يِهَ تَلَۡقُف َما يَأ

وَأَلِۡق َما ِِف يَمِينَِك تَلَۡقۡف َما } :تعاىل هلوقو ،[45:سورة الشعراء]و [١١٧:سورة األعراف]
قال   ،وقرأه غريه بالتشديد  ،بتخفيف القاف   انفرد بقراءته  ،[٦٩:سورة طه]  {َصنَُعوٓاَْۖ 
 ..        .......................................ٍص فْ حَ  ُف ويف اللك تلقف خِ  :الشاطب

  {جي يه ىه مه جه ين ىن} :قوهل تعاىلمن   :{ ةٌ رَ ذِ عۡ مَ } .7
 :قال الشاطب ،وقرأه غريه بالرفع  ،ه بانلصب اءت قرب  دانفر  ،[164:سورة األعراف]

 اَل م تَ هِ صِ فْ وى حَ سِ  رفعٌ  ومعذرةً ............................................                 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي} :قوهل تعاىلمن   :{ِد ۡي كَ   نُ وهِ مُ } .8
بتخفيف الهاء وترك اتلنوين ِف انلون  ه  اءت قرانفرد ب ،[١٨:سورة األنفال] {ٍّ

 ،وقرأه غريه باتلنوين ونصب كيد ،وبخفض ادلال من كيد لَع اإلضافة 
 :قال الشاطب  ،واختلفوا ِف ختفيف الهاء وتثقيلها

ِ  يهِِفوَ   اعَ ذَ  يِف فِخْ اتلَّ بَ  نُ وِهومُ   اَل ّوِ عُ  ِض فْ اخْلَ بِ  دَ يْ كَ   ٍص فْ ن حِلَ وَّ نَ يُ                    مْ ل

 يي نيىي مي زي ري ٰى ين} :قوهل تعاىلمن  :{اعُ تَ مَ } .9

 ،وقرأه غريه بالرفع   ، بنصب العني  اءته قر انفرد ب  ،[23:سورة يونس]  {حئخئ جئ
 متاع سوى حفص برفع حتّمال  :قال الشاطب

وَۡم َُيۡرُشُُهمۡ } .10 يَ َّۡم يَلۡبَثُوٓاْ }  :قوهل تعاىل  :{َو ُهۡم َكأَن ل  نلََّهارِ ٱ إاِلَّ َساَعة  ّمَِن    َوَيوَۡم َُيرُۡشُ
  ،وقرأه غريه بانلون   ،بايلاء  بقراءته   انفرد حفص   ،[45:سورة يونس]  {َيتََعاَرُفوَن بَيۡنَُهۡم  
سبأ مع نقول ايلاء ِف األربع  ..وحنرش مع ثاٍن بيونس وهو ِف :قال الشاطب

 عمال

 مب  زب  رب يئ  ىئ  نئ}  :قوهل تعاىلمن    :ِف موضعني  {ن ُكِّ مِ} .11
 :قوهل تعاىلو ،[40:سورة هود ]  {يترث  ىت نت مت زت  رت  يب ىب نب

 حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك}
وقرأ غريه برتك اتلنوين لَع   ،ه باتلنوين اءت قرانفرد ب ،[27:سورة المؤمنون] {خنمن
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 ................   امً لِ َعَ  حَ لَ افْ  قدَ  عْ نّون مَ  ن ّكِ ومِ :قال الشاطب ،اإلضافة

 ،[42:سورة هود ] {خئ حئ جئ} :قوهل تعاىلمن  :ِف ستة مواضع  {بُيَنِّ ا  يَ } .12
قوهل و ،[5:سورة يوسف]  {خم حم جم يل ىل مل خل}  :قوهل تعاىلو

 جب هئ مئ   خئ}  :قوهل تعاىلو  ،[13:لقمانسورة  ]  {ٍَّّ  ٌّ ٰى  ٰر}  :تعاىل
 {حض جض مص} :قوهل تعاىلو ،[16:سورة لقمان] {هب  مب خب حب

سورة ] {حن جن مم خم حم جم هل مل} :قوهل تعاىلو ،[١٧:سورة لقمان]

وشاركه شعبة ِف موضع   ،ِف َجيعها   بفتح ياء اإلضافة قرأ حفص   ،[102:الصافات
إال وقرأ غريه بالكرس  ،لقمانوالزبّي ِف الموضع األخري من سورة  ،سورة هود 

 ،فأسكن ابن كثري الموضع األول ،األخرياألول و موضعني من سورة لقمان
 ،موضع يوسف  ،ثالثة مواضع ِف  فانفرد حفص   ،وأسكن قنبل الموضع األخري

 :قال الشاطب ،الصافاتسورة وموضع  ،والموضع اثلاين من سورة لقمان
 ويف اللّكِ ُعّواِل ،بيُّن هنا نصٌّ                وفتح يا  ................................

نَُه زاٍك وشيخه االوَّال                                   وآخَر لقماٌن يوايله أمحدٌ   وسكَّ

 دَ } .13
ۡ
انفرد    ، [ 47: سورة يوسف ]  {مت  زت رت يب  ىب}  :تعاىل  هلوق  من   :{ا بً أ

 :قال الشاطب ،وقرأه غريه باإلساكن ،بتحريك الهمز بالفتحه  اتقرحفص ب
 .................................. فحّرِك                دأبا حلفصهم ..............................

 يل ىل مل يك} :قوهل تعاىلمن  :ورد ِف ثالثة مواضع {مۡ هِ يَلۡ إِ   ويِح يُ } .14
 خل} :قوهل تعاىلو ،[109:يوسفسورة ] {ىنين نن من زن رن مم ام

 من} :قوهل تعاىلو ،[43:سورة انلحل] {ممىم خم حم جم يل ىل مل

انفرد حفص بقراءته    ،[7:سورة األنبياء] {زيمي ري ٰى ين ىن نن
 :قال الشاطب ،وقرأه غريه بايلاء  ،بانلون 

...  ونون ُعاًل                         ويويح إيلهم كرس حاء َجيعها  ............................... 

 ،[٦٤:سورة اإلرساء]{َوأَۡجلِۡب َعلَيۡهِم خِبَيۡلَِك َورَِجلِكَ }:تعاىل  هلوقمن    :{َك لِ جۡ رَ } .15
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 :قال الشاطب ،وقرأه غريه بإساكنها ،انفرد حفص بقراءته بكرس اجليم 
 واكرسوا إساكن رجلك ُعمَّال

سورة ]   {مظ  حط  مض  خض}   : تعاىل قوهل  من    :ِف موضعني  {كَ لَ هۡ مُ } .16
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف}  :قوهل تعاىلو  ،[59:الكهف
وانفرد عنه    ،انفرد َعصم بقراءته بفتح الميم  ،[49:سورة انلمل]  {ىل مل

وفتح الاّلم ومعهم ِف ذلك  ،وقرأ غري َعصم بضّم الميم  ،حفص بكرس الاّلم
 :قال الشاطب ،شعبة عن َعصم

 والكرس ِف الاّلم ُعّواِل ،سوى َعصم                 لمهلكهم ضموا ومهلك أهله 

 مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل}  :قوهل تعاىل  من   :{ۡط اقِ تُسَ } .17
قال   ،انفرد حفص بقراءته باتلخفيف وضّم اتلاء  ،[25:سورة مريم] {حن جن
 وبالضّم واتلخفيف والكرس حفصهم... فتحمالوخّف تساقط فاصاًل   :الشاطب

18. { ِ َسَِٰحَرَِٰن يُرِيَداِن أَن خُيۡرَِجاُكم }: من قوهل تعاىل  {انِ ذَ َهَٰ   نۡ إ
قَالُوٓاْ إِۡن َهََٰذَِٰن لَ

انفرد حفص    [ 63:سورة طه]  {63 لُۡمثََّۡلَٰ ٱ ّمِۡن أَۡرِضُكم بِِسۡحرِهَِما َوَيۡذَهبَا بَِطرِيَقتُِكُم 
 :بّ اطِ قال الشَّ . وباأللف مع ختفيف انلون اثلانية  ،بقراءته بتخفيف انلون 

وهَٰذان                إن َعلِمُه دال  قالوا  وختفيف....................                      
                            ..................................وثقله                               دنا   ِف هَٰذين حجّ 

انفرد    ،[112:سورة األنبياء] {مضحط خض حض  جض} :تعاىل  هلوقمن    :{ّبِ رَ   اَل قَ }.19
قال  ،(قل)وقرأه غريه بصيغة األمر  ،(قال)حفص بقراءته بصيغة المايض  

 ...........................................      وآخرها َعالّ  وقل قال عن شهد :الشاطب

 مه  جه  ين  ىن  من  خن حن  جن}  :قوهل تعاىل  :{اءٌ وَ سَ } .20

انفرد    ، [ 25:احلجسورة  ]  {ييٰذ ىي مي  خي حي جي يه ىه
  :قال الشاطب ،وقرأه غريه بالرفع   ،حفص بقراءته بانلصب 

 ورفع سواء غري حفص تنّخال
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 مل خل حل جل مك لك خك حك} :تعاىل هلوقمن   :{ ةُ سَ امِ خلَۡ ٱو} .21
  ،الموضع األخري ِف    انفرد حفص بقراءتها بانلصب  ،[9:سورة انلور]  {جم هل

 وغري احلفص خامسُة األخري :قال الشاطب ،وقرأها غريه بالرفع 

تَّ }   .22 يَ َ ٱ َوَيۡخَش }  :قوهل تعاىل  من   :{ ۡقهِ َو انفرد    [ 52:سورة انلور]  {ئِكَ ـَٰٓ َوَيتَّۡقهِ فَأُْولَ   هللَّ
 .وقرأه غريه بكرسها  ،حفص بقراءته بسكون القاف 

 مت خت حت جت هب} :تعاىل هلوقمن  :{تستطيعونفما  }.23
  ،انفرد حفص بقراءته باخلطاب   ،[19:الفرقانسورة ] {مججح حج مث هت

 وخاطب يستطيون عّمال :قال الشاطب ،وقرأه غريه بالغيب

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي} :قوهل تعاىل من   :{ا فً سۡ كِ } .24

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}  :قوهل تعاىلو ،[187:سورة الشعراء]  {َّ ٍّ

انفرد حفص بقراءتهما   ،[9:سورة سبأ] {يئرب ىئ نئ مئ زئ
 :قال الشاطب ،وقرأه غريه بإساكنها  ،بالفتح بتحريك السني  

 مع الشعراء قل ويف سبإٍ حفٌص                    وعّم نًدى كسفا بتحريكه وال 

سورة ] {جئحئ يي ىي ني مي} :تعاىل هلوقمن  :{ الرَّْهب }.25

وقرأه غريه بفتح   ،انفرد حفص بقراءته بفتح الراء مع إساكن الهاء  ،[32:القصص
 :قال الشاطب ،وبعضهم بفتحهما ،وبضّم الراء وإساكن الهاء ،الراء والهاء

 وصحبٌة كهُف ضّم الرهب واسكنه ذُبّال

26.   { ِ ِ عَ لۡ ل  مي زي ري ٰى ين} :تعاىل هلوقمن  :{نيَ مِ ال
سورة ] {حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني

قال  ،وقرأه غريه بفتحها  ،انفرد حفص بقراءته بكرس الاّلم اثلاثلة  ،[22:الروم 
 للعالمني اكرسوا ُعال :الشاطب

 جت هب مب  خب حب جب هئ} :تعاىل هلوقمن   :{مۡ كُ لَ   امَ قَ ال مَ } .27
انفرد حفص بقراءته بضّم الميم   ،[13:سورة األحزاب] {متهت خت حت
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 مقام حلفٍص ُضمَّ  :قال الشاطب ،وقرأها غريه بالفتح  ،األويل

 فَ } .28
َ
 من زن  رن مم ام يل ىل}  :قوهل تعاىلمن    :{عُ لِ طَّ أ

وقرأه غريه   ،انفرد حفص بقراءته بانلصب  ،[37:سورة اغفر] {ىنين نن 
 فأطلع ارفع غري حفٍص   :قال الشاطب ،بالرفع 

   غٌ الِ بَ } .29
َ
 حج مث  هت  مت  خت  جتحت  هب  مب  خب}  :تعاىلمن قوهل    :{هُ رَ مۡ أ

برتك اتلنوين   :أي  انفرد حفص بقراءته لَع اإلضافة   ،[3:سورة الطالق]  {جح  مج
 :قال الشاطب ،وقرأه غريه باتلنوين ونصب أمَره  ،وخفض أمره  ،من لفظ بالغ 

 حلفٍص  ...وبالغ ال تنوين مع خفض أمره 

انفرد حفص   ،[16:سورة المعارج]  {ُّ َّ ٍّ}  :قوهل تعاىلمن    :{ةٌ اعَ زَ نَ } .30
 :قال الشاطب ،وقرأه غريه بالرفع   ،بقراءته بانلصب 

 ..........................................                 سوى حفصهمونزاعة فارفع 

ولمن شاء اهلل  ،نلفسه الَع يّدِ جامعه ،هذه الرسالةإتمام تمَّ حبمد اهلل تعاىل وتوفيقه 
 بدولة السودان امراجعتهتمَّ الفراغ من  ،أواًل وآخًرا وظاهًرا وباطنًاهلل  حلمد ا و، من خلقه
اد :العقيد بمزنل  ،جزيرة توت ،اخلرطوم ،الشقيق بعد منتصف   ،َعرف حممود عباس العقَّ
وأربعني وأربعمائة وألف من   اثنتان :من شهر ربيع األول سنةالسابع عرش األربعاء   يللة

 ،تسليًما كثرًيا  م وصحبه وسلَّ وصَّّل اهلل وسلّم لَع نبيّنا حممد ولَع آهل ،الهجرة انلّبوية
.واحلمد هلل رّب العالمني
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 فهرس المصادر والمراجع 
عبد الرمحن المقدىس ادلمشيق المعروف بأيب  :إبراز المعاين من حرز األماين  -1
 .دار الكتب العلمية  :ط ،إبراهيم عطوة :حتقيق ،شامة
أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد  :إحتاف فضالء البرش ِف القراءات األربعة عرش -2

دار الكتب العلمية   :ط ،أنس مهرة :حتقيق ،شهاب ادلين الشهري بابلناء ،الغين ادلميايطّ 
 .ه1427م 2006 ،ـ بلنان ـ الطبعة اثلاثلة

دار   ط: ،حممد طلحة بالل :حتقيق ،حممود خليل احلرصي :أحاكم القرآن الكريم -3
 .والمكتبة المكية ،البشائر اإلسالمية

 ،أبو عبد اهلل حممد لَع سمك  :حتقيق  ،لَع حممد الضباع  :اإلضاءة ِف أصول القراءة -4
  م(.2015ه ـ 1436 ،بلنان ،بريوت  ،لميةدار الكتب الع

 :ط ،ادلمشيق الزريلك ،خري ادلين بن حممود بن حممد بن لَع بن فارس :األعالم -5
  .م2002الطبعة اخلامسة عرش  ،دار العلم للماليني

حممد أبو  :حتقيق ،حممد بن عبد اهلل بن بهادر الزركيش ،الربهان ِف علوم القرآن -6
  .م1957ه1376 ،دار المعرفة ــ بريوت ــ بلنان ــ الطبعة األويل  :ط ،الفضل إبراهيم

أبو  ،حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيين :تاج العروس من جواهر القاموس -7
بيدي ،الملّقب بمرتيض ،الفيض  .دار الهداية  :ط ،جمموعة من المحققني :حتقيق ،الزَّ

 ،المدينة المنورة ،جممع الملك فهد :ط ،لدلكتور لَع احلذيىف :اتلجويد الميرس -8
 .م2012ــ  ه1433 :الطبعة اثلانية

حممد تميم  :حتقيق ،سليمان اجلمزوري ،ِف جتويد القرآن حتفة األطفال والغلمان -9
ـ  1433 :الطبعة اثلانية ،دمشق ،سوريا ،دار الغوثاين لدلراسات القرآنية :ط ،الزعب
 .م2013
 :ط  ،عبد العزيز بن لَع احلريب  :لدلكتور توجيه مشلك القراءات العرشية الفرشية -10

  .م2012ـ   ه1433 :الطبعة األويل ،بلنان ،بريوت  ،دار ابن حزم
عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو ادلاين   :اتليسري ِف القراءات السبع  -11
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 ،اثلانية :الطبعة ،بريوت  ،دار الكتاب العريب  :ط ،زلاوتو تري  :حتقيق ،(ه444 :المتويف)
 .م1984  هـ1404
ادلكتور حممد  :حتت مراقبة ،البُسيت ،ادلاريم ،أبو حاتم حممد بن حبان :اثلقات -12

وزارة المعارف للحكومة العايلة  :عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية ط
 (.جمدلات9)  م1973  ه1393 :الطبعة األويل ،الهندية
جامعة  :ط ،عثمان بن سعيد أبو عمرو ادلاين :جامع ابليان ِف القراءات السبع  -13
 (.جمدلات 4)  .م2007ه1428 ،األويل :الطبعة ،اإلمارات ،الشارقة
أمحد  :حتقق ،الطربي حممد بن جرير أبو جعفر :جامع ابليان ِف تأويل القرآن -14

  .جمدلا 24 ،م  2000ه1420 ،الطبعة األويل ،مؤسسة الرسالة  :ط ،حممد شاكر
حممد بن حممد   ،اجلامع ألحاكم القرآن والمبني لما تضمنه من السنة وآي الفرقان -15

  ،م 2006ه1427 ،األويل :ط ،بلنان ،بريوت  ،مؤسسة الرسالة :بن أيب بكر القرطب
  .عبد اهلل عبد المحسن الرتيك :حتقيق
حتقيق األستاذ سعيد  ،عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة  أليب زرعة  :حجة القراءات -16
  .بلنان ،بريوت  ،مؤسسة الرسالة  :ط ،األفغاين
حتقيق أمحد فريد  ،احلسني بن أمحد ،البن خالويه :احلجة ِف القراءات السبع  -17

 .عبد العال سالم مكرم .دار الرشوق بتحقيق د  :المزيدي ط
أمحد بن يوسف   ،شهاب ادلين   ،أبو العباس  :ادلر المصون ِف علوم الكتاب المكنون -18

ادلكتور أمحد حممد  :حتقيق ،(هـ756 :المتويف)بن عبد ادلائم المعروف بالسمني احللب 
 .أحد عرش جمدًلا ،دمشق ،دار القلم  :ط ،اخلراط
أليب القاسم لَع بن عثمان بن  :رساج القارئ المبتدي وتذكرة المقرئ المنتيه -19

 ،بلنان ،بريوت  ،دار الفكر :ط ،إرشاف مكتب ابلحوث وادلراسات ،حصاحلسن القا
 .م2002ــ   ه1422
 ،النسايئ ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن لَع اخلراساين :سنن النسايئ -20
 :الطبعة اثلانية ،حلب ،مكتب المطبوَعت اإلسالمية :ط ،عبد الفتاح أبو غدة :حتقيق
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 .جمدلات  9 ،م1986 –  ه1406
شمس ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان  :سري أعالم انلبالء لذلهب -21

 :ط ،جمموعة من المحققني بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط :حتقيق ،بن قَايْماز اذلهب
  (.وجمدلان فهارس ،جمدلاً  23)  م1985 هـــ1405  ،الطبعة اثلاثلة ،مؤسسة الرسالة

حازم سعيد  :حتقيق ،المهدوي مار بن أيب العباسأمحد بن ع :رشح الهداية -22
  .ه1415 ،الرياض ،الرشد  :ط ،حيدر
حمب   ،أبو القاسم   ،لمحمد بن حممد بن حممد  :رشح طيبة النرش ِف القراءات العرش -23

 ،دار الكتب العلمية  :ط ،ادلكتور جمدي حممد رسور سعد باسلوم :حتقيق ،ادلين انلَُّويْري
 .جمدلان  ،م2003ه1424 ،األويل :الطبعة ،بلنان ،بريوت 
ضبطه  ،لشمس ادلين أبو اخلري ابن اجلزري :رشح طيبة النرش ِف القراءات -24

 ه1420  :الطبعة اثلانية ،بريوت   – العلمية  الكتب  دار  :ط  ،الشيخ أنس مهرة :وعلق عليه
 .م2000
مكتبة   ،حممد تميم الزعب :حتقيق :طيبة النرش ِف القراءات العرش البن اجلزري -25
 م1994  ه1414 ،األويل :ط ،جدة ،الهدى
أيمن  :حتقيق ،أمحد بن يوسف السمني احللب ،العقد انلضيد ِف رشح القصيد -26
 .م2001ه1422 ،األويل :ط  ،السعودية ،جدة ،دار نور المكتبات :ط ،سويد

حممد إبراهيم آل نبيل بن  .د ،علم القراءات نشأته أطواره أثره ِف العلوم الرشعية -27
  .م2002ـــ  ه1423 ،الطبعة اثلاثلة ،دارة الملك عبد العزيز :ط ،إسماعيل

الطبعة  :الطبعة ،القاهرة :ط ،عطية قابل نرص :اغية المريد ِف علم اتلجويد -28
 .السابعة
مكتبة ابن  ،برجسرتارس :حتقيق ،اغية انلهاية ِف طبقات القراء البن اجلزري -29
  .ه1351 ،األويل  :ط ،تيمية

أمحد  :حتقيق ،لَع بن حممد الصفاقيس المقرئ :غيث انلفع ِف القراءات السبع  -30
 :الطبعة األويل ،بريوت  ،دار الكتب العلمية :ط ،احلفيان بد السميع الشافيعحممود ع

 .م2004ه1425

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 00 

 

 :حتقيق  ،حممد بن لَع  الشواكين  ،فتح القدير بني الرواية وادلراية من علم اتلفسري -31
   .م1993 ه1413 ،الطبعة األويل ،دار احلديث ،القاهرة  ،سيّد بن إبراهيم بن صادق

 :حتقيق ،لعلم ادلين لَع بن حممد السخاوي :فتح الوسيط ِف رشح القصيد -32
ــ   ه1423 :الطبعة األويل  ،الرياض ،مكتبة الرشد  :ط ،موالي حممد اإلدرييس الطاهري

 .م2002
 ،أليب الفرج حممد بن إسحاق بن حممد الوراق المعروف بابن انلديم :الفهرست -33
اثلانية  :ط ،بلنان – بريوت  المعرفة دار :مكتبة ،إبراهيم رمضان :المحقق
  .مـ1997ه1417
دار ابن  :ط ،عبد الرازق لَع موىس :الفوائد اتلجويدية ِف رشح اجلزرية -34
 .المملكة العربية السعودية الرياض ،ودار عثمان بن عفان ،اجلوزي
لمجد ادلين أبو طاهر حممد بن يعقوب  :القاموس المحيط القاموس المحيط -35

 ،مؤسسة الرسالة :ط ،مكتب حتقيق الرتاث ِف مؤسسة الرسالة :حتقيق ،الفريوز آبادي
 .م  2005ه1426 ،اثلامنة :الطبعة ،بلنان –بريوت 
 ،مكتبة دار القلم :ط :عبد الهادي الفضَّل :القراءات القرآنية تاريخ وتعريف -36
 .م1980 ،الطبعة اثلانية ،بريوت 
خري ادلين  :لدلكتور :يةالقراءات القرآنية وأثرها ِف اختالف األحاكم الفقه -37
ـــ   هـ1429 :الطبعة األويل ،للطباعة والنرش دار ابن حزم :ط ،رسالة ماجستري ،سيب

 .م2008
  .دار الهجرة  :ط ،حممد بن عمر بازمول/د :القراءات وأثرها ِف اتلفسري واألحاكم -38
أليب حممد ميك بن أيب  :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -39
 الطبعة ،بلنان ،بريوت  ،مؤسسة الرسالة :ط ،ادلكتور ميح ادلين رمضان :حتقيق ،طالب
  .م1984ـ   ه1404 :األويل
 ،إبراهيم بن عمر اجلعربي :كزن المعاين ِف رشح حرز األماين ووجه اتلهاين -40
ــ  ه1419 ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمغرب  :ط ،أمحد الزييدي :حتقيق
 .م1998
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أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد الموصَّل  :األماينكزن المعاين ِف رشح حرز  -41
دار الغوثاين لدلراسات  :ط ،حممد أبراهيم المشهداين .د :حتقيق ،شعلة :المعروف بـــ

 .م2012ــ ه1433 :الطبعة األويل ،سوريا ،دمشق ،ودار الربكة ،القرآنية
 :حتقيق  ،(931 /3) :حممد بن احلسن الفاىس ،الآللئ الفريدة ِف رشح القصيدة -42

 ه1431 :الطبعة اثلانية ،السعودية ،الرياض ،مكتبة الرشد :ط ،عبد الرازق موىس
  .م2010
َجال ادلين ابن منظور  ،أبو الفضل ،حممد بن مكرم بن لَع :لسان العرب  -43

اثلاثلة  :الطبعة ،بريوت  ،دار صادر :ط ،(ه711 :المتويف)األنصاري الرويفيع اإلفرييق 
 .مخسة عرش جمدًلا  ،ه1414
 ،أمحد بن حممد القسطاّلين أليب العباس :لطائف اإلشارات لفنون القراءات -44
 ،جممع الملك فهد لطباعة المصحف الرشيف :ط ،مركز ادلراسات القرآنية :حتقيق

 .ه3414:الطبعة األويل ،المدينة المنورة
 :ط ،حممد عباس ابلاز :مباحث ِف علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص -45

 .م2004  ه1425 :الطبعة األويل ،القاهرة  ،دار اللكمة
القاسم بن  :منت الشاطبية المسّّم حرز األماين ووجه اتلهاين ِف القراءات السبع  -46

مكتبة  ،حممد تميم الزعب :حتقيق ،الرعيين األندليس بن أمحد الشاطب فرية بن خلف
  .م2010ـ  ه1431 :الطبعة اخلامسة ،دار الهدى المدينة المنورة

زين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنىف  :خمتار الصحاح -47
المكتبة العرصية ـــ ادلار انلموذجية ــ بريوت ـــ   ،يوسف الشيخ حممد :حتقيق ،الرازي
 .م1999 /  ه1420 :الطبعة اخلامسة ،صيدا

إبراهيم بن سعيد بن محد  :خمترص العبارات لمعجم مصطلحات القراءات -48
 :الطبعة األويل ،المملكة العربية السعودية ،الرياض ،دار احلضارة للنرش :ط ،ادلورسي

 .م2008ه1429
مكتبة الصادق  :ط :عبد اهلل بن عثمان المنصوري ،المدخل إىل علم القراءات -49

  .م2007 ،األويل  :ط ،ـ صنعاء ـ ايلمن 
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الطبعة  ،المكتبة الفيصلية :ط :السيد رزق الطويل ،مدخل ِف علوم القراءات -50
  .م1985ه1405األويل 
عبد الرمحن بن إسماعيل  ،المرشد الوجزي إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز -51

 ،مكتبة اإلمام اذلهب ،ويلد مساعد الطبطبايئ  .د :حتقيق :المقدىس المعروف بأيب شامة
 .م1993ه1414 ،اثلانية :ط  ،الكويت
 :حتقيق ،اإلمام احلاكم أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد :المستدرك -52

 ه1411 :الطبعة األويل ،بريوت  ،دار الكتب العلمية :ط ،مصطىف عبد القادر عطا
 .جمدلات  4 ،م1990
مركز  :ط ،أبو منصور ،الهروي يحممد بن أمحد بن األزهر :معاين القراءات -53

 :الطبعة األويل  ،المملكة العربية السعودية  ،جامعة الملك سعود   ،ابلحوث ِف لكية اآلداب
 (.جمدلات 3) ،م1991  ه1412
إبراهيم مصطىف ) :تأيلف :جممع اللغة العربية بالقاهرة :المعجم الوسيط -54
 .جمدلان  ،دار ادلعوة  :ط ،(وآخرون
عبد العَّل  .د :القراءات القرآنية وما يتعلق بهمعجم مصطلحات علم  -55

  .م2011ـ   ه1432 ،اثلانية  :القاهرة ط  ،دار السالم ،المسؤول
دار  :ط ،حممد بن عبد الرمحن الشايع  .د .معجم مصطلحات علوم القرآن أ -56

  .م2012ـ    ه1433األويل   :ط ،اتلدمرية
أبو احلسني  ،رازيأمحد بن فارس بن زكرياء القزويين ال :معجم مقاييس اللغة -57

 ه1399 :َعم النرش  ،دار الفكر  :ط ،عبد السالم حممد هارون :حتقيق  ،(ه395 :المتويف)
 .ست جمدلات  ،م1979 -

دار الكتب  ،حممد بن أمحد اذلهب ،معرفة القراء الكبار لَع الطبقات واألعصار -58
 .م1997ه 1417 ،األويل  :ط ،بلنان ،بريوت  ،العلمية
 ،األصفهاين احلسني بن حممد المعروف بالراغب :المفردات ِف غريب القرآن -59
الطبعة  ،بريوت  ،دمشق ،ادلار الشامية ،دار القلم :ط ،صفوان عدنان ادلاودي :حتقيق
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 .ه1412:األويل
حممد  ،ريأمحد خادل شك  ،حممد أمحد مفلح القضاة :مقدمات ِف علم القراءات -60

 .م2001ه1422 :الطبعة األويل ،األردن ،عمان ،دار عمار :ط ،خادل منصور
 أليب عبد اهلل نرص بن لَع الشريازي :الموضح ِف وجوه القراءات وعللها -61

 ،بريوت  ،دار الكتب العلمية  :ط ،الطرهوّنعبد الرحيم   :حتقيق :بابن أيب مريم :المعروف 
 .م2007 :الطبعة األويل ،بلنان

للشيخ سيدي إبراهيم  :انلجوم الطوالع لَع ادلر اللوامع ِف أصل مقرأ نافع  -62
  .دار الفكر للطباعة والنرش :المارغين ط

تصوير دار  ،المطبعة اتلجارية الكربى ،النرش ِف القراءات العرش البن اجلزري -63
 .جمدلان ،الكتاب العلمية

 ،دار اجليل :ط ،لمحمد حممد حممد سالم حميسن  :الهادي ِف رشح طيبة النرش -64
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