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 تعدد اللهجات العربية  •

 نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف •

 قراءة القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضي اهللا عنه •

 قراءة القرآن الكريم في عهد عثمان رضي اهللا عنه •

 بدايات التأليف في علم القراءات •

 أركان القراءة الصحيحة •

 ةاختيار القراء السبعة وتتمتهم إلى العشر  •

 »الطريق  «و  »الراوي  «و  »القارئ  «تبلور مصطلح  •

 التأليف في علم القراءات •

 تحقيقات اإلمام الحافظ ابن الجزري •

 قرأ به اليومما يُ  •

•  امي من المصباح من الطيبة ، عن حفص عن عاصمطريق الشاطبية ، وطريق الحم  

 سند قراءة عاصم •

  تراجم رجال السند •
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على اختالف القبائل العربية ، بل كانت لكل قبيلة هلجتها اخلاصة ا ،  لسان العريب يف اجلاهلية واحداً مل يكن ال
وحرفها املميز هلا . إال أن القبائل العربية كانت قد اعتمدت لسان قريش لغة لشعرائها وخطبائها ، وباخلصوص يف 

  ، فسميت لغة قريش لذلك بالفصحى . حمافلهم وأسواقهم

، ولكن الرسول أن يُقرئ أمته القرآن على حرف واحد  �القرآن ، أمر اهللا تعاىل نبيه  وملا جاء عصر النبوة وتنزل
ذن له أن يُقرئ أمته القرآن على سبعة أحرف . فقد روى البخاري فأُ ، هذه األمة  عنطلب من ربه التخفيف  �الكرمي 

أقرأني جبريل على حرف فراجعته  « قال : �ومسلم يف صحيحيهما عن ابن عباس رضي اهللا عنهما : أن رسول اهللا 
، وذا أصبح املسلمون على اختالف قبائلهم يقرؤون  » فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف

التيسري على التخفيف و القرآن باللهجة اليت شبوا عليها واعتادا ألسنتهم ، وال خيفى على أحد ما يف هذا الرتخيص من 
عىت  : �؛ فكان التميمي يهمز والقرشي ال يهمز ، واهلَُذّيل يقرأ من أسلم بعد أن صلب عوده ، واعتاد لسانه هلجة قومه 

  … ا هلجة قومهبكسر التاء أل �تِعلمون  �، واألسدي يقرأ : �حىت حني  �يريد ا :   �حني

، فكان عليه الصالة والسالم  �على تعلم قراءة القرآن من رسول اهللا ، رضوان اهللا عليهم ، مث عكف الصحابة 
 من اآلخر بوجوه أخرى ، فتلقى الصحابة بذلك وجوه قراءة القرآن الكرمي خيص بعضهم بوجوه من القراءة ، والبعضَ 

عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا ومسلم رواه البخاري  ام ، وحرصوا على أدائها كما مسعوها ، ومن ذلك �رسول اهللا 
أقرأنيها ،  �سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها ، وكان رسول اهللا  «عنه قال : 

فقلت : يا رسول اهللا إني  �ئه فجئت به رسول اهللا فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لبْبته بردا
: أرسله ، اقرأ ، فقرأ القراءة التي  �سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها ، فقال رسول اهللا 

: هكذا أنزلت ، ثم قال لي : إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما  �سمعته يقرؤها ، فقال رسول اهللا 
  . » تيسر منه

 بصورة ت كلماتهيب بكر رضي اهللا عنه ، وكتبع القرآن الكرمي يف زمن أإىل الرفيق األعلى ، ومجُ  �مث انتقل رسول 
يف األمصار اإلسالمية يعلمون  هللا عليهم ،، رضوان ا الصحابةتفرق . مث  هاقريش وغريَ  السبعة ولغةَ  احتوت األحرفَ 

فقرأ ، إىل املصر الذي حّل فيه  �الناس أمور دينهم ، فكان أن محل كل منهم وجوه القراءة اليت تعلمها من رسول اهللا 
  عليها أهل مصره القرآن والتزموها .

ليوسعوا رقعة  ؛ خمتلف األمصارمن ، عثمان رضي اهللا عنه ، واجتمعت اجليوش اإلسالمية  خالفة جاء زمن وملا
ديار اإلسالم ، وجدوا تباينًا واختالفًا يف قراءة بعضهم بعضًا ، فالتزم أهل كل مصر مبا تعلموه ؛ فاشتد اخلالف بينهم 

ل عثمان رضي اهللا عنه جلنة من أهل القدرة والكفاءة ، كان هدفها تضييَق هوة حىت كاد يكفر بعضهم بعضًا ، فشكّ 
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، بإمجاع من الصحابة رضي اهللا فقامت اللجنة املكلفة ملسلمني ، وتوحيَدهم يف قراءام للقرآن الكرمي ، اخلالف بني ا
  : جبمع القرآن الكرمي واستنساخه وفق الشروط التاليةعنهم ، 

ا القرآن على بعد العرضة األخرية اليت عرض فيه �أن يثبتوا من املكتوب ما ثبت حمفوظًا عن رسول اهللا  -١
 واستفاض . �عليه السالم ، وما ثبت عن رسول اهللا جربيل 

،  ول القرآن الكرميوأن يعتمدوا لغة قريش أساسًا يف كتابة املصحف الشريف ؛ فقد مضى زمن على نز  -٢
  . اإلسالمعن العرب ، وباخلصوص عن األجيال اليت نشأت يف ظل وزالت الضرورة 

إىل مع قراء متمكنني بارعني من املصحف اموع مصاحف ، وأرسلت تنسخ وبعد أن أمتت اللجنة عملها ، اسُ 
، مسيت فيما بعد  عثمان رضي اهللا عنه نسخة يف املدينةوالبحرين ومصر واليمن ، واستبقى مكة والبصرة والكوفة والشام 

 اءة القرآن الكرمي .يف قر  خالفهم ، وبذلك وحد عثمان رضي اهللا تعاىل عنه املسلمني ، بعد أن اشتد باملصحف اإلمام
إال يف مواضع ثبتت فيها قراءتان ال حيتملهما رسم ، املصاحف املنتسخة مل ختتلف من حيث الرسم ومن املفيد ذكره أن 

بقراءة أخرى ؛ حىت يستوعبوا ما ورد يف تلك الكلمة من ، ويف مصحف آخر  ةمعين بقراءةواحد ، فكتبت يف مصحف 
فقد كتبت أيضًا يف بعض املصاحف  )١٣٢(البقرة:  � بها إبراهيُم بنيه َوَوّصى �قراءات ، كقول اهللا تعاىل : 

  لثبوت قراءا . � وأوصى �

مث تناقل املسلمون بعد عثمان رضي اهللا عنه قراءة القرآن مشافهة جيًال عن جيل ، كل حياول أن يضبط قراءة سلفه 
علماء اإلقراء أن روايات القرآن وأسانيده قد كثرت وتشعبت   جاء القرن الثالث للهجرة ، فرأىويعلمها خللفه ، حىت

فرأوا أنه البد من وضع قواعد عامة متيز  �عن حده املسموع من رسول اهللا  –لتصرف الناس فيها  –وخرج بعضها 
فيها قرأ به . فحاولت طائفة منهم مجع القراءات املعروفة يف كتب مستقلة تصف الصحيح فيقبل ، وترد السقيم فال يُ 

القراءة ووجه أدائها ، كما تذكر السند الذي وصلت به إليهم ، فكان من هؤالء األئمة األعالم أبو عبيد القاسم بن 
فوضع  - ه٣٢٤املتوىف سنة  –سّالم ، وابن جرير الطربّي ، وهارون بن موسى وغريهم ، إىل أن جاء اإلمام ابن جماهد 

ل وتعّد قرآناً يتعبد بتالوته وتصح به الصالة ، وهذه الشروط مسيت فيما بعد شروطاً أوجب اجتماعها يف القراءة حىت تقب
  بأركان القراءة الصحيحة وهي :

 . مشهورة مستفيضةصحيحة السند ، أو  �رسول اهللا أن تكون القراءة متواترة عن  - ١

 أن توافق القراءة وجهاً من وجوه العربية . - ٢

  المنتسخة في زمن عثمان رضي اهللا عنه .أن توافق القراءة مصحفاً من المصاحف  - ٣

وبناًء على هذه الشروط حمص ابن جماهد كل ما وصله من القراءات ، فاختار منها سبع قراءات انطبقت عليها 
هذه الشروط ، مث نسبها إىل أئمة أعالم يف قرن التابعني وتابعيهم اشتهروا بإقراء الناس ا ، حىت أصبحوا يف زمام قبلة 

، فكان منهم نافع يف املدينة ، وتفرغهم لإلقراء ا الفن ، مع امتيازهم بأمانة النقل وقوة احلفظ والورع والتقوى طالب هذ
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مث اختار  وعبد اهللا بن كثري يف مكة ، وعاصم ومحزة والكسائي يف الكوفة ، وابن عامر يف الشام ، وأبو عمرو يف البصرة .
ن ، ّمسوا بالرواة ، امتاز كل واحد منهما بإتقانه لوجه من وجوه القراءة تلقاه عن لكل قارئ من هؤالء القراء السبعة تلميذي

وتلقى أهل بلده قراءته بالقبول ، فكان ، وأقرأه الناس حىت اشتهر أمره  ، وبرع به، أو تالميذ شيخه  ، شيخه مباشرة
   . لقارئ نافع، وقالون وورش راويا امنهم على سبيل املثال حفص وشعبة راويا القارئ عاصم 

يف فن  » الراوي «و  » القارئ «وبناًء على هذا االختيار ونسبته اازية ملن برع بالقراءة ، تبلور مصطلح 
ِ ، . مث أخذ الناس عن الرواة بأسانيدهم املختلفة  اإلقراء فالطريق  ،  » الطريق «فنشأ عن ذلك مصطلح جديد مسي بـ

كل ما ينسب لآلخذ عن الراوي وإن سفل ؛ فالطرق ليست إال قنوات وصلتنا من خالهلا   كما عرفه العلماء : هي
أو مث جاء بعد ذلك عصر دون فيه كثري من علماء هذا الفن ما اتصل سنده إليهم من الطرق يف كتب ، … القراءات

ومة حرز األماين ووجه ، ومنظ -ه٤٤٤ت  –منها على سبيل املثال : كتاب التيسري أليب عمرو الداين منظومات ، 
، مث صار الناس بعد ذلك يقرؤون القراءات … ، وغريها كثري -ه٥٩٠ت  –التهاين املعروفة بالشاطبية لإلمام الشاطيب 

، فأصبح السند بذلك للكتاب مبجموع طرقه ال للطريق ن هذه الكتب وما نقلته من طرق مبضمّ بأسانيدهم املتصلة ، 
  …  شعب األسانيد، فقل بذلك ت ابعينه ةاملفرد

فسرب غور سبعة ومخسني كتاباً يف القراءات املتواترة إسناداً  -ه ٨٣٣ت  –مث جاء اإلمام احملقق احلافظ ابن اجلزري 
ومتنًا ، فتحرر له من الطرق حنو ألف طريق ، مجعها يف كتابه النشر يف القراءات العشر ، مث ألف لكتابه هذا منظومة 

ها إال ما ثبت عندنا ، ومل نذكر في هي أصح ما وجد يف الدنيا وأعاله «مساها طيبة النشر ، وقد قال عن طرق كتابه : 
أو عند من تقدمنا من أئمتنا عدالته ، وحتقق لقيه ملن أخذ عنه ، وصحت معاصرته ، وهذا التزام مل يقع لغرينا ممن ألف 

حتبري التيسري يف القراءات الثالث املتممة للقراءات العشر : قد ألف اإلمام ابن اجلزري كتاباً مساه و كما . »يف هذا العلم 
املضّية يف القراءات الثالث  ةر الد : ، ونظم له منظومة على غرار الشاطبية مساها جعفر ويعقوب وخلف)  (قراءة أيب

  . املرضية
 طفقد انقطعت أسانيد كثري من كتب األقدمني ، ومل يبق منها متصل السند إال كتب ثالثة فق هذاأما يف زمننا 

؛ فكل قراءة ، وما عليهم من شروح وحتريرات  » الطيبة « ومنظومة » الّدرّة «ومنظومة  » الشاطبية «: منظومة   هي
  ه متلقى بالقبول .يف أحد هذه الكتب الثالثة فهو مقروء ب ةأو رواية أو طريق مذكور 

أن يلتزم طريقًا جاء يف هذه  ،؛ فالبد لقارئ اليوم وخالصة القول : أن القراءة ، كما قال علماؤنا ، سنة متبعة 
، وحتريه لوجوه األداء ؛ ليأمن الرتكيب وخلط الطرق ، وليعبد اهللا على علم وبصرية بقراءته لكتابه العزيز  الكتب الثالثة

ن بعض ومتييز بعضها ع جيب على القارئ االحرتاز من الرتكيب يف الطرق «فقد قال القسطالين يف لطائفه :  املسندة ؛
  . »ل نز وإال وقع فيما ال جيوز وقراءة ما مل يُ 

:  : األول منهما هو طريق الشاطبية حفص عن عاصمعن ية رو ملمن الطرق ايف مباحثنا القادمة طريقني  وسنعتمد
: مت  من الطيبةامي من املصباح والثاين هو طريق احلمّ  مت اختياره ؛ لشهرته ، ولوجود مصاحف ُضبط رمسها على أصوله ،

  بوجه قصر املنفصل ملن أحب قصره يف تالوته .اختياره ؛ لقربه من طريق الشاطبية ، ولتميزه عنها 
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 كل اسم  أسفلاملبني التاريخ 

 هو تاريخ الوفاة .

  
  

  � الرسول
  

  ابن مسعود
 

  عثمان  عليّ 
 

  زيد
 

  أبيّ 

  ِزرّ 
  ه ٨٢

  الشيباني
  ه ٩٦

  السلمي
  ه ٧٣

  عاصم
  ه ١٢٧

  حفص
  ه ١٨٠

  شعبة
  ه ١٩٦

  عمرو بن الصباح
  ه ٢٢١

  عبيد بن الصباح
  ه ٢٣٥

  زْرعان
  ه ٢٩٠

  الفيل
  ه ٢٨٩

  اُألشناني
  ه ٣٠٧

  الوليّ 
  ه ٣٥٥

  أبو طاهر
  ه ٣٤٩

 

  الهاشميّ 
  ه ٣٦٨

  الحماميّ 
  ه ٤١٧

  طريق المصباح من الطيبة
 

  طريق الشاطبية
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 السبعة يف القراءات)، هداية القاري غاية النهاية ، النشر ، : انظر لالستزادة ( تراجم رجال السند :

تابعي ، كان أول من أقرأ بالكوفة القراءة اليت مجع عثمان رضي اهللا عنه الالسَلمي عبد اهللا بن حبيب  أبو عبد الرمحن ، : هو ميالسلَ  •
 ونصب نفسه لتعليم الناس القرآن ، ومل يزل يقرئ ا أربعني سنة .، الناس عليها ، فجلس يف املسجد األعظم 

 . »كان زّر من أعرب الناس  «، قال عاصم : ، اإلمام القدوة ، مقرئ الكوفة التابعي : هو زر بن ُحبَـْيش  زرّ  •

وحّدث عن علّي وابن مسعود ، الكويف ، من بين شيبان بن ثعلبة ، أدرك اجلاهلية سعد بن إياس  أبو عمرو ، : هو الشيباني •
 . »كان أبو عمرو الشيباين يُقرئ القرآن يف املسجد األعظم  «، قال عاصم :  وحذيفة

، تابعي ، انتهت إليه رياسة اإلقراء بالكوفة بعد أيب عبد الرمحن السلمي ، جلس عاصم بن أيب النجود ، : هو أبو بكر  عاصم •
 وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن . موضعه ورجل الناس إليه للقراءة ، وكان قد مجع بني الفصاحة واإلتقان والتحرير والتجويد ،

ن كاعرضًا وتلقينًا عن عاصم ، وكان ربيبه (ابن زوجته) ، و بن املغرية األسدي الكويف ، أخذ القراءة هو حفص بن سليمان :  حفص •
 .رضي اهللا عنه  ، أقرأ الناس دهراً ، وكانت القراءة اليت أخذها عن عاصم ترتفع إىل عليّ أعلم أصحاب عاصم بقراءته 

 سنة .، كان إماماً علماً كبرياً عاملاً عامًال حجة من كبار أئمة البن عياش شعبة ، : هو أبو بكر  عبةشُ  •

•  عمرو بن الص كان مقرئاً ضابطاً حاذقاً من أعيان أصحاب حفص . احب : 

:  شناين، وقال األُ  »هو من أجّل أصحاب حفص وأضبطهم  «: : كان مقرئًا ضابطًا صاحلًا ، قال الداين  احب بيد بن الص عُ  •
 . » من الورعني املتقنني، ما علمته ، قرأت عليه فكان  «

 كان ثقة عدًال ضابطاً خّرياً مشهوراً باإلتقان .شناين ،هو أمحد بن سهل ، أبو العباس األُ :  شنانياألُ  •

 كان من جلة أصحاب عمرو بن الصباح مشهوراً فيهم ، ضابطاً حمققاً متصدراً .هو أبو احلسن ، ذرعان بن أمحد ،  :  رعانز  •

 حاذقاً مشهوراً ، ولُّقب بالفيل لعظم خلقه .كان شيخاً ضابطاً ومقرئاً هو أمحد بن حممد بن محيد ،  :  الفيل •

ومل يكن بعد ابن  «، قال احلافظ أبو عمرو الداين :  هو عبد الواحد بن عمر ، أبو طاهر البغدادي ، اإلمام النحويّ  : أبو طاهر •
 . »جماهد مثل أيب طاهر يف علمه وفهمه مع صدق هلجته واستقامة طريقته 

 كان شيخ البصرة يف القراءة مع الثقة واملعرفة والشهرة واإلتقان .،  بو احلسن اهلامشّي هو علّي بن حممد ، أ : الهاشمي •

 مقرئ ضابط ثقة مسند من كبار املقرئني وثقام .: هو أمحد بن عبد الرمحن بن الفضل ، املعروف بالويل ،  الولي •

كان صدوقًا دينًا فاضًال تفرد بأسانيد  «البغدادي : : هو علّي بن أمحد بن عمرو ، أبو احلسن احلّمامي ، قال اخلطيب  الحّمامي •
 . » القرآن وعلومه

هي القصيدة الالمّية املسّماة حبرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع ، من نظم اإلمام العالمة القاسم بن ِفريه بن  : الشاطبية •
 . ه٥٩٠خلف الشاطّيب الرعيّين األندلسّي املتوىف بالقاهرة سنة 

كتاب املصباح يف القراءات العشر ، تأليف اإلمام األستاذ أيب الكرم املبارك بن احلسن الشهرزوري البغدادي املتوىف سنة   : المصباح •
 ه .٥٥٠
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  تعريفه: ••••

  : التحسني . لغة

: هو جمموع القواعد واألصول اليت يعرف ا حّق كل حرف ومستحقه من الصفات واملدود  اصطالحاً 
بأن حّق احلرف هو كل شيء الزم للحرف ال ينفك عنه يف  : وقد قال علماؤنا… والغنات

حال من األحوال ؛ كصفاته الالزمة اليت متيزه عن غريه من احلروف . أما مستحق احلرف فهو 
كزيادة مّد حروف املد ، أو إخفاء امليم عند ما جيب للحرف من األحكام لسبب اقتضى ذلك  

  …الباء 

جمموع أنه : ب »التجويد  «للقرآن الكرمي ، وبالتايل ميكننا تعريف  � : من كيفية قراءة الرسول استمداده ••••
  للقرآن الكرمي . �القواعد واألصول اليت تصف كيفية قراءة الرسول 

فهي ، تعلم قواعده وأحكامه فرض كفاية ، أما القراءة مبوجب هذه القواعد واألحكام  حكم الشارع فيه : ••••
ل اقلثبوت ذلك يف الكتاب والسنة وإمجاع األمة ،  على كل مسلم ومسلمة ؛فرض عني 
ÈÈ � اهللا تعاىل : ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ oo oo???? uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? öö öö���� ss ss???? � .  

  حن يف قراءة القرآن الكرمي .: هي صون اللسان عن اللّ  ثمرته ••••

  امليل عن الصواب . وأهو اخلطأ : لغة  حنواللّ 

سواء أغري املعىن لغة ، فيخّل بعرف القراءة وهو خطأ يطرأ على اللفظ :  لحن جليّ على نوعني :  وهو
قراءة : مثل  ، أو صرفية ية أو بنائيةإعراب، كتغيري حركة  أم مل يغري

MMMM| �(أنعمُت) بدل  ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& �  كقراءة (وال ، أو إبدال حرف حبرف ،

ŸŸ �الظالني) بدل  ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ jj jj9999 !! !!$$$$ āā āāÒÒÒÒ9999 $$ . وحكمه التحرمي ، ومسي جلياً � ####$$
  . لوضوحه فيعرفه القارئ وغري القارئ

هو خلل يطرأ على األلفاظ فيخّل بأحكام التالوة ، كرتك إظهار أو :  لحن خفي
، ومسي خفيًا ألنه ال يتنبه إليه إال القارئ املتقن ، ويف … إدغام

  . حرميواألصح الت، حكمه اختالف 

  ام مع خالف في الخفيكل حر   اللحن قسمان جلي وخفي 



 

   

-٨ -  

 اإلمام ابن اجلزري يف مقدمته : يقول

ــــــِد حــــــتٌم الزمُ  ــــــُذ بالتجوي   واألْخ
  ألنــــــــــــــه بِــــــــــــــه اإللــــــــــــــُه أنــــــــــــــزال

ــــــــتالوةِ يضــــــــاً حِ أوهــــــــَو  ــــــــُة ال   لَي
  وهـــــو إعطـــــاُء الحـــــروِف حقهـــــا

 واحـــــــــــــد ألصــــــــــــــلهِ   ورد كـــــــــــــل  
ـــــَر مـــــا َتَكلـــــفِ  ـــــًال مـــــن غي مكم  
  ولـــــــــــيس بينـــــــــــُه وبـــــــــــين تركـــــــــــهِ 

  

  ُيجــــــوِد القــــــرآَن آثِــــــمُ َمــــــْن لــــــْم   
ـــــــــا َوَصـــــــــالَ  ـــــــــه إليَن   وهكـــــــــذا ِمْن

  زينـــــــــــــــــــــُة األداِء والقـــــــــــــــــــــراءةِ و 
  مـــــــن صـــــــفة لهـــــــا وُمســـــــتحقها

  )١(واللفـــــُظ فـــــي نظيـــــره كمثلـــــه
ـــفِ  بـــاللفظِ  طـــِق بـــال تعسفـــي الن  

ــــــــــــهِ  إال رياضـــــــــــُة امـــــــــــرىٍء بفك  
  

%)��� ;(��  

، وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه من املدود والغنات ، : وهو القراءة بتمهل وتؤدة واطمئنان  )٢(الترتيل -١
 مع إحكام املخارج وبيان الصفات ، وهو أفضلها مجيعاً .

 : وهو سرعة القراءة وإدراجها مع مراعاة مجيع األحكام . رالحدْ  -٢

 : وهو التوسط بني الرتتيل واحلدر .التدوير  -٣

 يرُ ـالحْدُر والترتيُل والتدوير         واألوسُط األتُم فاألخ

                                                 

؛ كرتب التفخيم ، ا يف املوضع األول  أيتُأيت به أداًء على نفس الرتبة اليت ، يف مواضع خمتلفة من الكلمات القرآنية ، أي إذا تكرر احلكم  )١(
 .… ودرجات املد ، ومقدار الغّنات

التحقيق قبل مرتبة الرتتيل ، إال أن التحقيق أسلوب خاص بالتعليم ، يلتزم القارئ فيه باحلد األقصى يف أدائه لألحكام مع ويضيف بعضهم مرتبة  ) ٢(
 ء القراءة ، فليس هو من املراتب املعتمدة يف القراءة العادية .بط
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من نص اآلية السابقة نرى أن االستعاذة واجبة يف بداية كل قراءة ، سواء أقرأ القارئ من بداية السورة أم  •
 من وسطها .

اإلسرار ا إذا قرأ  يستحبكما وجيهر ا إذا قرأ جهرًا ،  ، يف القراءة السرية  سر القارئ باالستعاذةيُ  •
سر ا الباقون ، ، فيستعيذ القارئ األول جهراً ، ويُ  بالتتابعأما إذا كانت القراءة يف جمموعة منفرداً جهراً ، 

 حلكمة عدم قطع القراءة مبا ليس منها .

اءة ، كتفسري آية أو بيان حكم ، فال جتب إعادة االستعاذة ،  طعت القراءة بقاطع من جنس القر إذا قُ  •
  : ا قطعت بقاطع ليس من جنس القراءةأما إذكسعال أو عطاس ،   كذلك إذا قطعت بقاطع اضطراري :

 جب إعادة االستعاذة .تف ، فتهارد على أو سالم ، كرد 

بداية السورة ، عدا سورة براءة ، كما من على القارئ أن يأيت بالبسملة بعد االستعاذة إن افتتح قراءته  •
فإن . وكذلك لو كرر القارئ سورة من السور )١( سورتني ، إال بني األنفال وبراءةعليه أن يفصل ا بني ال

  م بقاعدة الفصل بني السورتني .التز عليه اال

د االستعاذة أو البسملة بعإذا ابتدأ القارئ قراءته من وسط السورة فهو على اخليار : فإما أن يأيت ب •
آكد وأليق ، كمن يفتتح  ، ، إال أن اإلتيان ا إن افتتح قراءته بآية تبدأ باسم من أمساء اهللا تعاىل يرتكها

، وكذلك تركها إذا افتتح قراءته بأية فيها ذكر  �…اهللا ال إله إال هو �قراءته بآية الكرسي : 
 . � يعدكم الفقرَ  الشيطانُ  �، مثل :  الشيطان 

 : بالبسملة عاذةاالست وصلأوجه  •

   . أو سكت ملة بأول السورة من غري وقفوصل اجلميع : أي وصل االستعاذة بالبس -١
 مث االبتداء بالسورة . الوقف على البسملةمث  أي الوقف على االستعاذة: قطع اجلميع  -٢

 .عليها مث االبتداء بالسورة  الوقف وصل االستعاذة بالبسملة معوصل األول بالثاين : أي  -٣

 لسورة .، مث وصل البسملة ببداية ا وصل الثاين بالثالث : أي الوقف على االستعاذة -٤

وجه : وصل األول بالثاين :  ، إالني : كل الوجوه السابقة الذكر جائزة بالبسملة بني السورت الفصلأوجه  •
، فهذا االحتمال غري جائز ؛  بالسورة التاليةأن يصل القارئ آخر السورة بالبسملة مث يقف ، مث يبدأ  أي

 ألن البسملة جاءت ألوائل السور ال لنهاياا .
  

                                                 

 جيوز بني األنفال وبراءة الوقف أو السكت أو الوصل جلميع القراء . ) ١(
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 : بني السورتني ، وألفاظه اليت وردتنا رواية هي جميئها للفصل وهو حبث متعلق بالبسملة عند

 : وهو أشهرها عند حفص . » أكبرُ  اهللاُ  « -١

 : بزيادة التهليل . » أكبرُ  واهللاُ  إال اهللاُ  ال إلهَ  « -٢

 . )١(: بزيادة التهليل والتحميد »الحمُد  وهللاِ  أكبرُ  واهللاُ  إال اهللاُ  ال إلهَ  « -٣

وقد اختلفت الطرق املروية عن حفص فيه ، وهي على ما اعتمدناه من طرق  ، )٢(أما حمله فيكون قبل البسملة
  على النحو التايل :

  : مل يرد التكبري رواية من طريق الشاطبية . طريق الشاطبية

سور اخلتم : ابتداًء  عندمن املصباح وجهان : وجه عدم التكبري ، ووجه التكبري : جاز للحّمامي  طريق الحّمامي
  مثل : من اية سورة الضحى وما بعدها إىل آخر سورة الناس .
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بالتكبري مث  هناك مثانية وجوه للتكبري ، من حيث الوقف أو الوصل ، كلها جائزة إال وجه وصل اية السورة
  بالبسملة مع الوقف عليها مث االبتداء بالسورة التالية .

��8: �	� 7u  

  (أي إن سبقت بكسر أو تنوين ) . الم لفظ اجلاللة إن سبقت بفتح أو ضم ، وترقق فيما عدا ذلكتُغلظ 
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� ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuθθθθ èè èèδδδδ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ää ää−−−− ãã ãã———— öö öö���� tt ttƒƒƒƒ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// AA AA>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm  �  ،� ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### � )٣( .  

                                                 

  لفظ التكبري مع التحميد من غري التهليل رواية . وال نقف على التهليل إن زيد ، وال على التهليل أو التكبري إن زيد التحميد . يرد مل) ١(

إال عند سور اخلتم إذا قصد تعظيمه على رأي ، ، وال ليل وال حتميد معه عند حفص أصًال  »اهللا أكرب  « قبل البسملة ولفظه التكبري وحمل «) ٢(
 .٤ص ، علي حممد الضباع ،  يف الكلمات املختلف فيها عن حفص صريح النص انظر »املتأخرين  بعض

  وحتريرها عن الالم املغلظة يف لفظ اجلاللة بعدها . »على  «جيب بيان ترقيق الالم يف كلمة  )٣(
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  : حكمها

 . » إبِغ حّجَك وخْف َعقيَمه «: إذا جاء بعدها حرف من احلروف القمرية اموعة بعبارة :  اإلظهار -١

  . عبة ، العقبة ، اليوم ، الهدهدالقمر ، الجنة ، الباب ، الحج ، الكمثل :  

  اإلظهار هي تباعد خمرج الالم عن خمرج هذه احلروف .وعلة 
  فوقها . » ö  «وتُعرف يف املصحف الشريف بوجود العالمة 

 ، املسماة باألحرف الشمسية ، وهي جمموعة : إذا جاء بعدها حرف من بقية حروف اهلجاء اإلدغام -٢

 يف أوائل كلمات هذا البيت :

  دَْع ُسـوَء ظَـن ُزْر َشـرِيفاً للَكـرمْ رَِحماً تـَُفْز ِضْف َذا نَِعم       ِطْب ثُّم ِصلْ        

  . الّسالم،  الّصيام ، الطّامة ، الّثوابالّشمس ، الّظن ، الّليل ، الّنار ، الّذئب ، مثل : 

  . ، (أو متاثلها كاحلال مع الالم) خمرج الالم منخمرج هذه احلروف  قربوعلة اإلدغام هي 
  وتعرف يف املصحف الشريف بتشديد احلرف بعدها مع تعريتها من أي عالمة .

.�(&!�� ���� .P5�  

، وهي عبارة عن الصوت  ال تنفك عنهما يف حال من األحوال ة صفة من الصفات الالزمة للنون وامليم ،الغنّ 
وجب على ، فة يف كلمة من الكلمات امليم مضع اخلارج من اخليشوم عند جريان النفس فيه . فإذا جاءت النون أو

، وتُقدر احلركتان مساعًا بالفرتة الزمنية الالزمة للنطق الطبيعي  القارئ إطالة الغنة مبقدار حركتني لبيان هذا التضعيف
  باأللف من كلمة : قال . 

  . إّن ، الّناس ، الجّنة ، لهّن ، الجّن ، هّماز ، أّما ، اللهّم ، عمّ أمثلة : 

  جيب االنتباه إىل الغنة عند الوقف على النون أو امليم املشددة .مالحظة : 
  



 

   

-١٢-  

��P5>�� �5I�9� .P5� 7�b
N  
  

  ف لفظاً ووصًال ، وتفارقه خطاً ووقفاً .صر نامل )١(: هو نون ساكنة تلحق آخر االسم التنوين

  ني .يالعلي الثنيتني: طرف اللسان مع ما حياذيه من لثة  مخرج النون

واإلقالب . وقد توزعت حروف ، واإلخفاء ، واإلدغام ، هي : اإلظهار للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام 
اهلجاء ، بناًء على قرب خمرجها أو بعده عن خمرج النون ، على هذه األحكام األربعة ، حبيث ال يشرتك حكمان يف 

فما على القارئ إال معرفة هذا التوزيع ، مث النظر ام ، كم من هذه األحكحب زائد ال يلتحقحرف منها ، وال يبقى حرف 
ذه  ه أداءً لحق؛ ليعرف احلكم الذي سيُ اءته للقرآن ، إىل احلرف التايل هلما ، حال قر إذا عرضت له نون ساكنة أو تنوين 

  هذا التنوين .  النون الساكنة أو

  اإلظهار : - ١
  احلرف من خمرجه من غري غنة يف احلرف املظهر .هو إخراج :  اصطالحاً  : البيان . لغة : تعريفه •

  . اسرخُري غازُه حَ لماً عاَك هخي أ جتمعها عبارة : . خ،  ح،  غ،  ع، ه ،  أ:  حروفه •

ة ؛ ألن خمرجها من احللق ، ولذلك يدعى حكم اإلظهار من قيّ ُتسمى حروف اإلظهار باحلروف احللْ  •
  . باإلظهار الحلقيأحكام النون الساكنة والتنوين 

 هي بعد خمارج حروفه عن خمرج النون . وعلة اإلظهار •

 يأيت اإلظهار يف كلمة واحدة ، كما يأيت بني كلمتني . •

كت سّ إطالة غنتها الالزمة ، مث حتاشي ال ق خمرج النون الساكنة ، مع احلرص على عدميق:  حت ءاألدا •
 .بعدها بينها وبني حرف اإلظهار 

$$$$ �  : أمثلة • pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ � ،�  MMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&&  �،�  ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù tt tt∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{  � ، � ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ BB BBΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& tt tt���� yy yyzzzz éé éé&&&&  � ، � ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏèèèè ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ � ، 

� ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ìì ìì∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ  �،�  $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm  �، � ôô ôô tt ttΒΒΒΒ zz zzΝΝΝΝ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& � .  

التنوين تركيب حركيت فوق النون املظهرة ، أو  » ÷  « عالمة السكونوعالمته يف املصحف الشريف وضع  •
  . »    ì ،     ̧ ،B    «على الشكل التايل : 

                                                 

$$$$ � تنوين : ورد موضعان يف كتاب اهللا كتبت فيهما نون التوكيد اخلفيفة اخلاصة باألفعال على شكل) ١( ZZ ZZΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉóóóó≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ KK،  ]٣٢يوسف:[�  ####$$ KK$$$$èèèè xx xx)))) óó óó¡¡¡¡ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 
�  Ïππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// � ]:فالتزاماً بقواعد اخلط تسقط النون ، يف هذين املوضعني ، وقفاً وتثبت وصًال . . ]١٥العلق  
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 : اإلدغام - ٢

 الشيء .إدخال الشيء يف  لغة :  تعريفه :  •

التقاء حرف ساكن بآخر متحرك حبيث يصريان عند النطق حرفًا واحدًا مشدداً اصطالحًا : 
  من جنس احلرف الثاين .

 . » ي ، ر ، م ، ل ، و ، ن  « ، أي : » يـَْرَمُلون «: جتمعها كلمة :  حروفه •

 هي قرب خمارج حروفه من خمرج النون . اإلدغاموعلة  •

 . » ينمو « : ، وحروفه جتمعها كلمة إدغام بغنة -١:  )١(يقسم اإلدغام إىل قسمني •

  . » ل ، ر «، وحرفاه :  إدغام بغير غنة -٢

، ويسمى اإلظهار  الساكنة النون جاء يف كلمة واحدة وجب إظهارال يأيت اإلدغام إال بني كلمتني ، فإذا  •
َيان. مثل :  باإلظهار المطلقهنا  ْنيا ، ِصْنوان ، ِقْنوان ، بـُنـْ الد .  

، مثل :  جاء بني حروف املصحف وكلماته طريق الشاطبية وطريق احلّمامي إذا ميتنع اإلدغام رواية من •
� û§§§§ƒƒƒƒ ∩⊇∪ ÉÉ ÉÉββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$ $$####  �  ،� úú úúχχχχ 44 44 ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ nn nn==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �   ، وكذلك � ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uuρρρρ 22 22 ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 55 55−−−−#### uu uu‘‘‘‘ �  ّكت على النون بسبب الس

 ظهر النون يف مجيع هذه املواضع إظهاراً مطلقاً .؛ فتُ روايًة 

إذا   .والنطق به نطقاً طبيعياً دون إطالة  ، حرف اإلدغام بعدها النون الساكنة مع تشديدحذف :  األداء •
عند النطق غنة مقدارها  التشديدَ كان حرف اإلدغام من حروف اإلدغام بغنة ، فيجب أن يصحب هذا 

 :  حركتان

  َبَشَررُسوالً  ←َمرّب ، َبَشراً َرُسوًال  ←َمْن رّب 

  ملعَيغنة)(ْـ مي ←َمْن يـَْعَمل 

““““ �  : أمثلة • WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ zz zzŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999   �، �  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ−−−− øø øø———— ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$####  � ، �  ss ss9999 uu uu���� ÉÉ ÉÉ9999 óó óóÁÁÁÁ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 55 55ΘΘΘΘ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ 77 77‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ � ، 

�  ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt6666 ãã ããƒƒƒƒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ©© ©©9999 � ، �  ββββ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ � ، �  ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ  � ، � :: ::**** uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq 55 55ββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ óó óó¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ � .  

حركيت التنوين على  تتابعأو ، السكون عالمة  تعرية النون الساكنة من وعالمته يف املصحف الشريف •
 . إذا كان اإلدغام كامالً شدة على حرف اإلدغام ، مع وضع  »  W  ،  7 ،   ×  «الشكل التايل : 

                                                 

 - ٢،  ، وحرفاه مها : (ي ، و)لبقاء صفة الغنة من النون الساكنة  ؛ اإلدغام الناقص - ١)  باعتبار الغنة ، أما باعتبار كماله ونقصانه فُيقسم إىل : ١(
  ) . إذا أطلقت لفظة اإلدغام ُعين ا اإلدغام الكامل .، ر ، ن ، م  ل  : ( هيوحروفه  خمرجاً وصفة ،لذهاب أثر النون ؛  اإلدغام الكامل
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  اإلخفاء : - ٣

 السرت . لغة :تعريفه :  •

  . النطق باحلرف على حالة بني اإلظهار واإلدغام خالياً من التشديد مع بقاء الغنة :  اصطالحاً        

 : ما عدا حروف اإلظهار واإلدغام وحرف الباء ، جيمعها أوائل كلمات البيت التايل : حروفه •

 ـالـماً ظَ ـْع ضَ قًى تُ ي ـفْد ز ّيبـاً طَ ْم دُ    َماسَ َد قَ خٌص شَ اَد جَ م كَ َنا  ثَـ ا ذَ ْف ص

فُتظهر ، فهي  فُتدغم ، وال ابتعدت عنهمن خمرج النون  : مل تقرتب خمارج حروف اإلخفاءاإلخفاء علة  •
، أي أن نذهب بذات  خمرج النون؛ وتتحقق هذه احلالة بعدم حتقيق  حالة بني اإلدغام واإلظهار على

  .مبقدار حركتني الغنة صفة مع احملافظة على  احلرف ،

لكثرة وجوده يف الكلمات ؛  باإلخفاء الحقيقيخفاء من أحكام النون الساكنة والتنوين يسمى اإل •
 .، ومتييزاً له عن اإلخفاء الشفوي  القرآنية

، فإذا كان احلرف قوياً ال توصف غنة اإلخفاء برتقيق وال تفخيم ، وإمنا تتقوى بقوة حرف اإلخفاء بعدها  •
، وإذا  ) ط ، ظ ، ص ، ض ، ق  ( مفخمًا ، جاءت الغنة على درجته مفخمًة ؛ كغنة اإلخفاء عند :

 ه مرققًة ؛ كغنة اإلخفاء عند بقية حروفه .كان احلرف مرققاً ، جاءت الغنة على درجت

مث تأيت الغنة على  ، هابعد الواقع يتهّيأ لنطق حرف اإلخفاءيبتعد اللسان عن خمرج النون ، و : أن  األداء •
نطق حبرف اإلخفاء بعد ذلك نطقًا طبيعيًا من غري تشديد . ويؤ هذه الوضعية مبقدار حركتني ، مث يُ 

اء مع اإلتيان بالغنة ميّكننا من النطق الطبيعي بالغنة على درجة حرف اإلخفاء اللسان لنطق حرف اإلخف
 تفخيماً أو ترقيقاً .

 يأيت بني كلمتني . اإلخفاء يف كلمة واحدة ، كما أنه يأيت •

tββββθθθθ � : أمثلة • àà àà)))) ÏÏ ÏÏ))))ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ � ، �  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%% � ، � ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΖΖΖΖ àà àà2222 � ، � ÈÈÈÈ ÿÿ ÿÿèèèè‹‹‹‹γγγγ !! !!2222  � ،  � $$$$ YY YYΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% � ، 

�     ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### � ، � #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222 � ، � #### YY YY‘‘‘‘$$$$ ss ssÜÜÜÜΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ%%%% ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù � ، � ×× ××ππππ ss ss:::: (( (($$$$ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××οοοο tt tt���� ÎÎ ÎÎ////$$$$ || ||¹¹¹¹ � ، � ;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx.... z>>>>$$$$ tt ttGGGG ss ssùùùù �  

حركيت التنوين على الشكل  ، أو تتابعالسكون عالمة  ملصحف الشريف تعرية النون منوعالمته يف ا •

الناقص يف ، مع تعرية حرف اإلخفاء من الشدة ، وهي نفس عالمة اإلدغام  »  W  ،  7 ،   ×  «:  التايل

  . ، فلُيحزر اخللط بينهما »ي  «أو  »و  «
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  : القلب - ٤

 حتويل الشيء عن وجهه .لغة :   تعريفه :  •

  قلب النون الساكنة أو التنوين ميماً خالصة خمفاة بغنة عند الباء . : اصطالحاً 

 . » ب «حرف واحد هو الباء  للقلب:  فهحر  •

،  وامتنع اإلدغام لبعد خمرج الباء ار النون الساكنة عند الباء ثقيًال على اللسان ،ملا كان إظه : القلبعلة  •
،  خالصة ، أي ساكنةمل يبق لتسهيل النطق إال اإلخفاء ، مث توصلوا إليه بقلب النون الساكنة ميمًا 

مث إخفاء هذه  ، ليس إال حتويل النون الساكنة إىل ميمإذن  فالقلب.  صفةوللنون خمرجًا للباء ملناسبتها 
 امليم عند الباء .

أي أننا نتحاشى عند مث خنفي هذه امليم عند حرف الباء ،  ، حنول النون الساكنة إىل ميم ساكنة :األداء  •
خمرج امليم من بني الشفتني بانطباقهما ، وجب علينا أداًء أن نقلل  وملا كان األداء حتقيق خمرج امليم ،

بينهما ، جداً اء فرجة صغرية ذلك بإبقويتحقق ، كامًال   إطباقاً ، فال نُطبق الشفتني االعتماد على خمرجها 
 . لتنوينل ف الباء التايل للنون الساكنة أوحر  لفظبالغنة مبقدار حركتني قبل  بعد ذلك مث نأيت

 أن يأيت يف كلمة واحدة ، كما ميكن أن يأيت بني كلمتني . للقلب ميكن •

..  �:أمثلة  • .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// � ، � ΝΝΝΝ èè èèδδδδ rr rr'''' tt tt6666 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& � ، � ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 88 88ÝÝÝÝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt èè èèΧΧΧΧ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ))))≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// � ، � ¤¤ ¤¤ ee ee≅≅≅≅ çç ççGGGG ãã ãããããã yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// � ،  � KK KKωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ ZZ ZZóóóóŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt tt//// � . 

فوق النون ، أو بدل احلركة الثانية من التنوين  » .   « يف املصحف الشريف وضع ميم صغريةوعالمته  •
  . » ¤  ، I،    6   «: على النحو التايل 
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  ب  بقية الحروف
  ي ، ن ، م ، و ، ل ، ر

  بغيرغنة       بغنة            
  ، ع ، غ ،ح ، خه أ ، 

  اإلخفاء
  عند

  القلب
  عند

  اإلدغام
  في

  اإلظهار
  عند

  النون الساكنة والتنوين أحكام
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للميم الساكنة ثالثة أحكام : اإلدغام الشفوي واإلخفاء الشفوي واإلظهار الشفوي ، وقد نسبت أحكامها إىل 
.   أحكام النون الساكنة والتنوين الشفة ؛ ألن خمرج امليم من بني الشفتني بانطباقهما ، وكذلك متييزًا هلا عن مثيالا من

ن أحكام النون يف معرض احلديث ع، والكالم عن عّلة كل منها ، وقد سبق لنا تعريف هذه األحكام لغة واصطالحًا 
  مع بيان كيفية األداء . األحكام هذهالساكنة والتنوين ، فنكتفي هنا بذكر حروف 

  اإلدغام الشفوي : - ١

 . » م «: لإلدغام الشفوي حرف واحد هو امليم  حرفه •

 يسمى اإلدغام الشفوي بإدغام املتماثلني أيضاً ؛ ألنه إدغام للميم يف ميم مثلها . •

 .من حروفه  من كلمات املصحف أو بني حرفنيال يأيت اإلدغام الشفوي إال بني كلمتني  •

نا ميم مشددة حتمل حركة امليم الثانية ، فننطق ا  : ُتدغم امليم الساكنة يف امليم بعدها ، فيتولد لدي األداء •
 كما ننطق بامليم املشددة متاماً مع غنة مبقدار حركتني .

ΝΝΝΝ �:  أمثلة • ßß ßßγγγγ ss ssùùùù tt ttββββθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè •• ••ΒΒΒΒ �   ،� ΝΝΝΝ ää ää3333‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ????#### uu uu $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ �   ،� ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ÖÖ ÖÖÚÚÚÚ zz zz÷÷÷÷ ££ ££∆∆∆∆  �  ،� $Ο !9# � . 

  ، مع وضع شدة على امليم بعدها .من عالمة السكون امليم الساكنة  تعريةوعالمته يف املصحف  •

  اإلخفاء الشفوي : - ٢

 . » ب «: لإلخفاء الشفوي حرف واحد هو الباء  حرفه •

 ال يأيت اإلخفاء الشفوي إال بني كلمتني . •

بني جدًا وذلك بإبقاء فرجة صغرية ، فنقلل االعتماد عليه ؛ : نتحاشى حتقيق خمرج امليم الساكنة  األداء •
ياً دون تشديد . وبالتايل فال فرق يف عطبي مث ننطق بالباء نطقاً ، الشفتني حال النطق بالغنة مبقدار حركتني 

 األداء بني اإلخفاء الشفوي والقلب من أحكام النون الساكنة والتنوين .

ÈÈ �:  أمثلة • ÈÈββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ôô ôômmmm $$ $$#### ΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### �   ،� àà ààMMMM óó óó¡¡¡¡ ©© ©©9999 ΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 99 99≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ.... uu uuθθθθ ÎÎ ÎÎ//// �  ،� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// � . 

 ، وتعرية الباء بعدها من الشدة .السكون عالمة  تعرية امليم الساكنة من وعالمته يف املصحف الشريف •
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  اإلظهار الشفوي : - ٣

 : مجيع حروف اهلجاء ماعدا الباء وامليم . حروفه •

 يأيت اإلظهار الشفوي يف كلمة واحدة كما يأيت بني كلمتني . •

ال يسبق اللسان إىل إخفائها أو يوصف اإلظهار الشفوي عند الفاء والواو بأنه أشد إظهارًا ؛ حىت  •
 إدغامها عندمها ؛ فقد امتنع ذلك روايًة .

 ال غنة زائدة .ال سكت و : حتقيق خمرج امليم الساكنة وذلك بإطباق الشفتني من غري تشديد و  األداء •

ßß � :أمثلة  • ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### � ، � öö öö//// ãã ããφφφφ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ãã ããƒƒƒƒ �  ،� tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ øø øø.... rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ oo ooÿÿÿÿ øø øøCCCC rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ �  ، 

� zz zz>>>>$$$$ tt ttGGGG ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ xx xx)))) tt ttãããã uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ tt ttãããã (( (( zz zz≈≈≈≈ tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù ££ ££ èè èèδδδδρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅ³³³³≈≈≈≈ tt tt////  � .  

وتعرية حرف اإلظهار  ، فوق امليم املظهرة » ÷  « عالمة السكونوعالمته يف املصحف الشريف وضع  •
  بعدها من الشدة .
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  بقية الحروف  م

  اإلظهار
  عند

  اإلدغام
  في

  الساكنة الميم أحكام

  ب
           

  اإلخفاء
  عند
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اإلدغام أسلوب استعملته العرب قدميًا للتسهيل والتخفيف ، وقد وقع يف كالمهم بني حروف احتدت خمارجها أو 
رئ به بضوابط وقُ ، جاء اإلدغام يف كتاب اهللا تعاىل تقاربت ، وهلم فيه مذاهب عديدة ذكرا كتب اللغة يف طياا . وقد 

يف حروف  وأتقع أشكال منه يف رواية دون رواية ، قد دة اللغوية ؛ فال عموم القاع، وقواعد حكمتها الرواية الصحيحة 
  دون حروف .

  واإلدغام يُقسم مبجمله إىل قسمني :

ن األول مث أدغم يف الثاين ، أو قُلب األول إىل حرف ساكن ك وهو ما كان حرفاه متحركني ، فسُ  اإلدغام الكبير :
مل يرد يف رواية حفص عن اإلدغام الكبري  هذا مع مالحظة أن . مث أدغم فيه يناسب الثاين

  . ، فال يُقرأ به فيها )١( عاصم

عن حفص  وقد جاء روايةً  ، وهو على أنواع ،والثاين متحركًا  حرفه األول ساكناً  كانوهو ما   اإلدغام الصغير :
  :وبيان أنواعه يف حروف معدودة إليك بياا 

  إدغام المتماثلين : - أ

مني . فإذا التقى حرفان واملي كالالمني والباءين ن اللذان احتدا خمرجًا وصفة ،مها احلرفااملتماثالن احلرفان 
وكان األول منهما ساكنًا ، أُدغم احلرف األول يف الثاين حبيث يصريان يف كلمة واحدة ، أو بني كلمتني ، ،  متماثالن

  عند النطق حرفاً واحداً مشدداً حيمل حركة احلرف الثاين .

<<<<  � أمثلة : ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôÑÑÑÑ $$ $$#### šš šš‚‚‚‚$$$$ || ||ÁÁÁÁ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ nn nn////  � ، � ‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyzzzz ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ  � ، � ≅≅≅≅ èè èè%%%% °° °°!!!! � ، � ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||==== yy yyδδδδ ©© ©©ŒŒŒŒ �  ،� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) MMMM yy yyèèèè nn nn==== ss ssÛÛÛÛ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ≡≡≡≡ tt tt““““ ¨¨ ¨¨???? � ،  

� –– ––µµµµγγγγ ÅÅ ÅÅ hh hh____ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ �  ،� ãã ããΝΝΝΝ œœ œœ3333.... ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ �  ،� (( ((####θθθθ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ � )٢( .  

                                                 

ŸŸ �ذكر بعض العلماء أن اإلدغام الكبري قد جاء يف رواية حفص عن عاصم يف مثل قول اهللا تعاىل :  )١( ŸŸωωωω $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ 00 00ΒΒΒΒ ùù ùù'''' ss ss????  � ]١١:يوسف[ ، � tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍ hh hh____ ©© ©©3333 tt ttΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ � :ولكن هذه الكلمات مل تكتب خطًا على أصلها  »َمّكَنِين  «،  »تأَمنُـَنا  «؛ العتمادهم على أصل الكلمة القرآنية :  ]٩٥[الكهف ،
اهللا  اللغوي حىت ينطبق عليها حكم اإلدغام الكبري ، بل كتبت مدغمة ، فال يُعّد ذلك من بابه . فاإلدغام الكبري أن يقرأ القارئ يف مثل قول

#### �:  تعاىل ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 � : كما قرئت يف رواية السوسي عن أيب عمرو .  »قيّلهم  « بتسكني الم قيل وإدغامها يف الم هلم  

خمرج هذا إن ُسبقت الواو بفتحة ، أما إن ُسبقت بضمة فهي واو مدية حكمها املد ، فال جيوز إدغامها يف الواو بعدها ؛ ألن خمرجها خيتلف عن ) ٢(

))  �الواو غري املدية ، مثل :  ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ////$$$$ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ////#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$####  � . 
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!!  : �أما يف قول اهللا تعاىل !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 oo oo____ øø øøîîîî rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍ hh hh____ tt ttãããã 22 22 ÷÷ ÷÷µµµµ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ tt ttΒΒΒΒ ∩⊄∇∪ yy yy7777 nn nn==== yy yyδδδδ  ÍÍ ÍÍ hh hh____ tt ttãããã ÷÷ ÷÷µµµµ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ ∩⊄∪ � ]فيجوز اإلظهار مع  ، ]احلاقة
  اإلدغام أيضاً .الوصل مع قدم يف األداء ، كما جيوز املالسكت وهو 

  إدغام المتجانسين : - ب

  : التاليةروف احل عن حفص يف روايةً  جاءاحلرفان املتجانسان مها احلرفان اللذان احتدا خمرجاً واختلفا صفة ، وقد 

==== � واحدة يف قول اهللا تعاىل :ورد مرة   م ← ب  -١ ŸŸ ŸŸ2222 öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ � :٤٢[هود[ .  
َعَنا .فتذهب  الباء لفظاً وتبقى امليم املشددة مع غنتها فتصبح : اركم  

ŒŒŒŒ � : ورد يف موضعني  ظ ← ذ  -٢ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ¤¤ ¤¤ßßßß  �:٦٤[النساء[ ، � ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== ¤¤ ¤¤ßßßß  �:٣٩[الزخرف[ . 
  .ظلمتم ، إتبقى الظاء املشددة : إظّلموا و فتذهب الذال لفظاً 

  ذ ← ث  -٣
[[[[ � جاء يف موضع واحد : yy yyγγγγ ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ©© ©©ŒŒŒŒ � ]١٧٦:األعراف[ .  

  فتذهب الثاء لفظاً وتبقى الذال املشددة : يلهّذلك .

  د ← ت  -٤
!! � ورد يف موضعني : !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù MMMM nn nn==== ss ss)))) øø øøOOOO rr rr&&&& #### uu uuθθθθ tt ttãããã ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ©© ©©!!!! $$   ، ]١٨٩:األعراف[�  ####$$

�                        MMMM tt tt6666‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ____ éé éé&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ àà àà6666 èè èè???? uu uuθθθθ ôô ôôãããã ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ �  ]٨٩:يونس[ .  
َعَوا عوتكما  فتذهب التاء لفظاً وتبقى الدال املشددة : أثقلدأجيَبد ،.  

  ت ← د  -٥
óó � مثل : óóΟΟΟΟ ›› ››????ŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ � ، � ‰‰‰‰ ss ss%%%% tt tt ¨¨ ¨¨ tt tt6666 ¨¨ ¨¨???? � .  

 بني . فتذهب الدال لفظاً وتبقى التاء املشددة : صَدمتقـَت ،  

  ط ← ت  -٦
øø � مثل : øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) MMMM ££ ££ϑϑϑϑ yy yyδδδδ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx)))) ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ©© ©©ÛÛÛÛ � ، � NNNN ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuρρρρ ×× ××ππππ xx xx)))) ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ©© ©©ÛÛÛÛ � .  

  .، ودطائفة فتذهب التاء لفظاً وتبقى الطاء املشددة : مهطائفتان 

  ت ← ط  -٧
|| � مثل : ||MMMMÜÜÜÜ || ||¡¡¡¡ oo oo0000 � ، � tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù àà ààMMMMÜÜÜÜ yy yymmmm rr rr&&&& � .  

اإلطباق من الطاء  صفة ؛ فتبقى اً ناقصًا إدغامالطاء يف التاء  ُتدغمف
 الشدة خطاً فوق التاء . وعالمته عدم وضع . لقوا
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  إدغام المتقاربين : -ج 

  وقد جاء رواية عن حفص يف احلروف التالية : احلرفان املتقاربان مها احلرفان اللذان تقاربا خمرجاً أو صفة ،

  ر ← ل  -١

≅≅≅≅ � مثل : èè èè%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### � ، � ≅≅≅≅ tt tt//// çç ççµµµµ yy yyèèèè ss ssùùùù §§ §§‘‘‘‘ � .  

  رفعه .رب ، بَـ الراء مشددة : وقُـ فتذهب الالم لفظاً وتبقى 

22 �يف قول اهللا تعاىل : أما  22 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// tt ttββββ#### uu uu‘‘‘‘ � ]فال ُتدغم الالم يف الراء ،  ]١٤:املطففني
على السكت  بسببمن طريقي : الشاطبية ، واحلّمامي من املصباح ؛  روايةً 
  . الالم

  ك ← ق  -٢
óó  �ورد مرة واحدة يف قول اهللا تعاىل :  óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& //// œœ œœ3333)))) èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ  � ]٢٠:املرسالت[ .  

  .)١(الكاف مشددة : خنُلكم ب وننطق لفظاً  فنحذف القاف
  

هي تعرية احلرف األول من عالمة السكون ووضع شدة أما عالمة اإلدغام جبميع أنواعه يف املصحف الشريف ف
  اإلدغام ناقص .على احلرف الثاين ، إال عند إدغام الطاء يف التاء فال ُتوضع الشدة على التاء ؛ لبيان أن 

�      �      �  

  إدغام المتقاربين  إدغام المتجانسين  إدغام المتماثلين

إدغام كل حرف في 
مثله إذا كان األول 

  منهما ساكناً 

   م ← ب �
  ظ ← ذ �
  ذ ← ث �
  ت ← د �
  د ← ت �
  ط ← ت �
  ت ← ط �

  ر ← ل �

  ك ← ق �

  

  

                                                 

طق ) هذا هو مذهب اجلمهور من أهل األداء . وقد ذهب بعضهم إىل إدغام القاف يف الكاف إدغامًا ناقصًا ؛ فتبقى صفة استعالء القاف عند الن١(
وال طريق الطيبة ، صريح النص يف الكلمات املختلف فيها عن حفص ، علي  بالكاف املشددة ، إال أن هذا الوجه ال يُقرأ به من طريق الشاطبية

 . ٢٦حممد الضباع ، ص 
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الراء مفخمة أو مرققة ، وما سنبينه هنا من أحكامها هو لفظ راء الشروط اليت جيب توفرها حىت تُ يُقصد بأحكام ال
  عن حفص فيها ، فقد تعددت مذاهب القراء يف أحكامها تبعاً لشروط ضبطتها الروايات املنقولة عنهم . ما وردنا روايةً 

  تُفخم الراء :

 . إذا كانت مفتوحة أو مضمومة •

ÇÇ �مثل :  ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### � ، � οοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ �  ،� ãã ãã���� öö ööκκκκ yy yy−−−− tt ttββββ$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘  �  ،�  tt ttββββρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ � . 

 . بقت بفتح أو ضمإذا كانت ساكنة وسُ  •

zz �مثل :  zzŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& �  ،� ΝΝΝΝ èè èè???? öö öö‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ �  ،� ãã ããββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### �  ،� ÖÖ ÖÖ≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç////  � . 

 . يف نفس الكلمة )١(بقت بكسر وجاء بعدها حرف استعالءإذا كانت ساكنة وسُ  •

$$$$̈̈̈¨ �مثل :  ss ssÛÛÛÛ öö öö���� ÏÏ ÏÏ%%%% �  ،�  77 77ππππ ss ss%%%% öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  �  ،� ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ || ||¹¹¹¹ öö öö���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ7777 ss ss9999 � .  

55 �راء أما  55−−−− öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù � قول اهللا تعاىل :  يف� tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... 55 55−−−− öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ öö ööθθθθ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$%%%% xx xx.... ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$   ،  ]٦٣:الشعراء[ � ∪⊃∌∩ ####$$

  :  لذلكفيجوز مكسوراً ،  فيها فقد جاء حرف االستعالء

  . (وهو املقدم وصًال) الرتقيق وأ (وهو املقدم وقفاً) الوجهان : أي التفخيم من طريق الشاطبية �

 التفخيم فقط . ومن طريق الحّمامي من المصباح �

 . )٢( إذا جاءت بعد مهزة الوصل •

”””” �مثل :  ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### �  ،� ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### �  ،� ûû ûû ÉÉ ÉÉëëëë ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### �  ،� Èββββθθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ öö öö‘‘‘‘ $$ $$$$$$ ss ssùùùù �  ،� ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGG öö öö6666 ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### � . 

                                                 

  . »ُخّص َضغٍط ِقْظ  «حروف االستعالء هي : خ ، ص ، ض ، غ ، ط ، ق ، ظ . جتمعها عبارة : ) ١(

ألن احلرف بعد مهزة الوصل ال يكون إال ساكنًا ؛ فقد أُدخلت َيشرتط بعضهم جميء الراء ساكنة بعد مهزة الوصل ، وهذا الشرط ال ضرورة له هنا ؛ ) ٢(
. معجم  مهزة الوصل على الكلمات اليت ابتدأت بساكن لُيتوصل من خالهلا إىل النطق ا ، إذ أن العرب ال تبتدئ بساكن وال تقف على متحرك

  القواعد العربية ، عبد الغين الدقر .
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  ُترقق الراء :

 . إذا كانت مكسورة •

tt �مثل :  tt ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 •• ••ΒΒΒΒ tt tt ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ �  ،� ß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&& �  ،�  ÖÖ ÖÖÚÚÚÚ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ssùùùù  � . 

 . يف نفس الكلمةإذا كانت ساكنة وسبقت بكسر ومل يأت بعدها حرف استعالء  •

ΝΝΝΝ �مثل :  èè èèδδδδ öö öö‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ xx xx©©©© uu uuρρρρ �  ،� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö öö���� ÏÏ ÏÏ)))) øø øøóóóó ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 �  ،� ßß ßßNNNN öö öö���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& �  ،� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö���� ÏÏ ÏÏ ii iièèèè || ||ÁÁÁÁ èè èè???? šš šš‚‚‚‚ ££ ££‰‰‰‰ ss ss{{{{ � ، � tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù � . 

  : )١( المتطرفةالوقف على الراء 

 : الوقف عند تُفخم الراء املتطرفة •

 أو ضم . ذا ُسبقت بفتحإ �

ãã � مثل : ãã���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### �  ،� íí íí���� yy yy____ yy yyŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷““““ ãã ããΒΒΒΒ �  ،� â‘‘‘‘ ää ää‹‹‹‹ –– ––ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### �  ،�  44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) && && óó óó xx xx«««« @@ @@���� àà àà6666 œœ œœΡΡΡΡ ∩∉∪ $$$$ ·· ··èèèè ¤¤ ¤¤±±±± ää ääzzzz � . 

 . قبله فتح أو ضم، عدا الياء  ساكنإذا ُسبقت ب �

 �مثل :  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 99 99÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ∩⊆∪ íΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ �  ،� $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ)))) ss ssùùùù zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ∩⊇⊇∪ !$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ �  ،� ÏÏ ÏÏNNNN#### xx xx‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### � . 

 عند الوقف : تُرقق الراء املتطرفة •

  ساكنة .أو ياء  ُسبقت بكسر إذا �

ôô  � مثل : ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ yy yy™™™™ rr rr&&&&  � ، �  ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  � ، �  îî îî���� öö öö���� yy yyzzzz 44 44  �  ،�  99 99�������� ÅÅ ÅÅ6666 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ  � . 

 . قبله كسر غري مستعلٍ  ساكنحبرف  إذا ُسبقت �

)) �مثل :  ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÌÌ ÌÌ���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### � . 

 : التفخيم أو الرتقيق يف الراء املتطرفة عند الوقفجيوز يف الكلمات التالية  •

�  � u���� óó óóÇÇÇÇ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  � . والتفخيم مقدم يف األداء ، 

� �  $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ rr rr&&&& uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôÜÜÜÜ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### ((  ، والرتقيق مقدم يف األداء ، ومل ترد إال يف سورة سبأ . ]١٢:سبأ[ � ))

� Î���� óó óó     rr rr&&&& � �  والرتقيق مقدم يف األداء ،. 

� � ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ oo oo„„„„ ∩⊆∪ � ]والرتقيق مقدم يف األداء . ]٤:الفجر ،  

                                                 

 يف آخر الكلمة ، مثل : خبري ، ر ، تستكثر . فإذا ُوقف عليها ُسّكنت ، وقد أفردناها يف بند خاص لبيان بعض ) الراء املتطرفة هي الراء اليت تأيت١(
  أحكامها اخلاصة ، وما جيوز يف بعض الكلمات من وجوه ، وكذلك لبيان أا قد تأخذ وقفاً حكماً يُغاير حكمها الذي تستوجبه وصًال .
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  الراء الممالة :

$$$$ �وردت اإلمالة روايًة عن حفص يف كلمة واحد يف كتاب اهللا :  • yy yyγγγγ1111 11 11���� øø øøgggg xx xxΧΧΧΧ � ]فحكم الراء فيها ،  ]٤١:هود
  هو الرتقيق لسبب اإلمالة .

  

  

  

�      �      �  

  

  

  

  وقفاً  جواز الوجهين  ترقيق الراء  تفخيم الراء

 مفتوحة أو مضمومة . كانتإذا   �

إذا كانت ساكنة وُسبقت بفتح أو  �
 ضم .

 إذا جاءت بعد همزة الوصل . �

 وُسبقت بكسر إذا كانت ساكنة �
في وجاء بعدها حرف استعالء 

 . نفس الكلمة

إذا سكنت وقفًا وجاء قبلها  �
ساكن عدا الياء ، وُسبق الساكن 

  بفتح أو ضم .

 إذا كانت مكسورة . �

 إذا كانت ساكنة وُسبقت بكسر  �
استعالء ولم يأت بعدها حرف 

 . في نفس الكلمة

إذا سكنت وقفًا ، وجاء قبلها   �
 كسر ، أو ياء ساكنة .

إذا سكنت وقفًا ، وُسبقت  �
  مستعٍل قبله كسر .بساكن غير 

  : وقفاً  في الكلمات التالية

� � u���� óó óóÇÇÇÇ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ � . والتفخيم مقدم ، 

� � ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôÜÜÜÜ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### ((  ، والترقيق مقدم . � ))

� ÎÎ ÎÎ���� óó óó     rr rr&&&& � � . والترقيق مقدم ، 

� � ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ oo oo„„„„ � .  والترقيق مقدم ،  

55 �أما راء  55−−−− öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù � : فقد جاز فيها  

 الوجهان من طريق الشاطبية . �

التفخيم فقط من طريق  �
  الحّمامي من المصباح .
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  هو إطالة الصوت بأحد حروف املد .:  واصطالحاً : هو الزيادة .  لغة:  تعريفه  ••••

  . » ي،  و،  ا «األلف والواو والياء :  حروفه  ••••

ãΑΑΑΑθθθθ �، مثل :  )١( ، وُتسمى بالواو املّدية » وْ ُـ  «أن تكون الواو ساكنة قبلها ضم  ◄: هاشروط  •••• àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ � .  
Ÿ≅≅≅≅ŠŠŠŠ �، مثل : ، وُتسمى بالياء املّدية  » يْ ِـ  « كسرساكنة قبلها   الياءأن تكون  ◄     ÏÏ ÏÏ%%%% � .  
$$$$tΑΑΑΑ �، مثل :  وال ُتسبق إال بفتح، إال ساكنة إال مديّة ، وال تكون أما األلف فال تكون  ◄     ss ss%%%% � .  

$$$$ �يف كلمة : ُمجعت وقد وُتسمى حروف املد باحلروف اجلوفية نسبة إىل خمرجها ،      pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏmmmmθθθθ çç ççΡΡΡΡ � .  

  . )٢(إما معنوي، و بعد حرف املد مهزة أو حرف ساكن  كمجيءإما لفظي :  :  سببه  •

فهي تقوم مقام احلركة ؛ قبل الساكن  زيادته من النطق باهلمز لصعوبته ، أما نناُميكّ : زيادة املد قبل اهلمز  علته  •
  : )٣( اخلاقاين، قال  كنمن النطق بالسا  أيضاً  نانمكّ فيُ 

  فصار كتحريك كذا قال ذو اخلرب  مددت ألن الساكنني تالقيا

؛ ليدل على املد الطبيعّي دون يف املصحف الشريف تعرية الواو املدية والياء املدية من عالمة السكون  عالمته  •
الطبيعّي وفق  احلدعن  مدهاللداللة على إمكانية زيادة فوق حروف املد ؛  »  þ « ، أو وضع عالمة املدزيادة 

  ها الرواية .تضبطشروط 

  : يُقسم املد إىل قسمني رئيسني : أقسامه  •

  .ما ال تقوم ذات حرف املد إال به  وهو:  المد األصلي -١

  لسبب مهز أو سكون . حده الطبيعيّ  علىوهو زيادة املد  : المد الفرعي -٢

                                                 

دية يف املخرج والصفات ، إال أما اشرتكتا يف رسم احلرف خطاً . وهذا ينطبق أيضاً على الياء املدية والياء غري املدية ؛ ) وهي ختتلف عن الواو غري امل١(
  فهما متباينتان أيضاً يف املخرج والصفات .

وأما السبب املعنوي فهو قصد املبالغة يف النفي ، وهو سبب قوي  «) من األسباب املعنوية قصد التعظيم أو التأكيد أو املبالغة ، يقول ابن اجلزري : ٢(
  . ٣٤٤، النشر/ ص: »، وإن كان أضعف من السبب اللفظي عند القراء . ومنه مد التعظيم يف حنو : ال إله إال اهللا  مقصور عند العرب

 . ٣١٧:صو  ٣١٤:ص /النشر ) ٣(
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 : المد الطبيعي �

يؤدي إىل مّده أي أن عدم  وحقه أن ُميّد مبقدار حركتني ، هو ما ال تقوم ذات حرف املد إال به ، تعريفه :
  : كثرية جداً يف القرآن الكرمي  واألمثلة على ذلك  فظاً ،سقوط حرف املد ل

tt � : أمثلة ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% �  ،�  (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù �  ،� tt ttββββθθθθ èè èè????θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss???? �  ،� $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù �  .  

  حالتان :، ال وقفاً وصًال الطبيعي ، ستثىن من املد وتُ 

؛ ال وقفًا جميء حرف املد يف آخر الكلمة وابتداء الكلمة التالية مزة وصل ، فُيحذف حرف املد وصًال  -أ
  ، مثل : اللتقاء الساكنني

� $$$$ ss ss%%%%#### ss ssŒŒŒŒ nn nnοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### �  ،� (( ((####ρρρρ ãã ãã���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### �  ،� ““““ ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅÑÑÑÑ$$$$ yy yymmmm ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �  ،� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ || ||ÁÁÁÁ ss ss9999 ËË ËËΛΛΛΛ ÅÅ ÅÅssss pp ppgggg øø øø:::: $$ $$####  � .  

 التالية ، وحكمها أا تثبت وقفًا وتسقط وصًال ، معالسبع  األلفات السبع : وهي األلف يف الكلمات -ب
  :  خالف يف الكلمة األخرية منها

١- � O$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& � ، ٢  حيث وردت يف القرآن الكرمي- � O$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ©©    ]٣٨:الكهف[ �  9999©©

٣- � O$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΖΖΖΖ —— ——àààà9999 $$ gωωωωθθθθ  � -٤    ]١٠:األحزاب[ � ####$$ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$    ]٦٦:األحزاب[ �  ####$$

٥- � gξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ ####O � -٦   ]٦٧:األحزاب[ � ####$$ tt tt����ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ ss ss%%%% ∩⊇∈∪ � ]الكلمة األوىل ، ]١٥:اإلنسان  

٧- �  6ξξξξ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™  � ]احلذف واإلثبات . من طريق الشاطبية الوجهان ◄وقفاً : جيوز فيها  ، ]٤:اإلنسان :  

  من طريق احلّمامي من املصباح : احلذف فقط . ◄

فتعرى من  » أنا «، أما ألف  يف الكلمات السابقةق األلف فو  »P  «وعالمتها وضع الصفر املستطيل 
  لتقاء الساكنني .ال وصالً ستسقط  ازة وصل ؛ ألالصفر املستطيل إن جاءت بعدها مه

 أنواع املد األصلي

ي 
طبيع

د ال
الم

رفي
لح

ا
 

رى
صغ

ة ال
صل

د ال
م

 

ض
لعو

د ا
م

 

كين
لتم

د ا
م

 

عي
طبي

د ال
الم

 

٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 



 

   

-٢٦-  

 المد الطبيعي الحرفي : �

  .املصحف اليت يكون هجاؤها على حرفني  )١(يقع يف حروفالذي املد الطبيعي هو  : تعريفه
  . حا ، يا ، طا ، ها ، را:  وتُلفظ،  » حي طهر «جمموعة يف عبارة :  :حروفه 

  مداً طبيعياً مبقدار حركتني . هذه احلروف أمساء يففُتمد األلف 

���� �،  � µµµµÛÛÛÛ � :أمثلة  !! !!9999#### 4  �  ،�  $ΟΟΟΟ ûû ûû¡¡¡¡ÛÛÛÛ  �  ،�  ûû ûû§§§§ƒƒƒƒ  �  ،�  üΝΝΝΝmmmm  � . 

 مد الصلة الصغرى : �

  . وقعت بني متحركني إذااملذكر الغائب املفرد هو مد هاء الضمري الدالة على :  هتعريف
 تأيت يف األصل مضمومةهي هاء زائدة عن أصل الكلمة ، و اء الكناية ، هذه الضمري هاء تسمى و 

، يف حالة الوصل ال ، إذا حتقق شرطها  بياء ساكنة أو كسر فُتكسر . ومدها يكون تبقسُ إذا إال 
  . ، أما يف حالة الوقف فُتسّكن حركتها ناسبي حبرف مديّ وذلك بصلتها  الوقف ،

 �: أمثلة  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx.... �  ،� ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ �  ،�  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ �  ،� ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ ×× ××οοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ tt ttΒΒΒΒ �   ،  

�  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 çç ççFFFF ää ää.... uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### � ، � ………… çç ççνννν ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã � .  

 �، مثل :  » هذه «: اهلاء من اسم اإلشارة  الكنايةاء  ويُلحق ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ èè èèππππ ss ss%%%%$$$$ tt ttΡΡΡΡ � ،�   ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ????ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ � .  
  : ؛ ألا مل تقع بني متحركني ، مثل ُمتدّ فال ها مهزة وصل ، ت، أو حلقبساكن  الكنايةُسبقت هاء  إذاأما 
� ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ×× ××MMMM≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ èè èè==== àà ààßßßß �  ،� ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== yy yyèèèè ss ssùùùù (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== ©© ©©.... uu uuθθθθ ss ss???? � ، � ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ tt ttGGGG tt ttΒΒΒΒ  � ،� çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### �  ،� ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### �  .  

  استثناءات :

١-  �  ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ ºº ººΡΡΡΡ$$$$ yy yyγγγγ ãã ããΒΒΒΒ ∩∉∪ � ]بياء مديّة كما وردت روايًة عن حفص ُتوصل  ]٦٩:الفرقان  

٢-  � ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± nn nn@@@@ çç ççµµµµ || ||ÊÊÊÊ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 33   عن حفص ال ُتوصل بواو مديّة كما وردت روايةً   ]٧:الزمر[ � 33

٣-  
� ÷÷ ÷÷µµµµ ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& çç ççνννν%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ � :٣٦:الشعراء[و  ]١١١[األعراف[  
� ÷÷ ÷÷µµµµ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) � ]٢٨:النمل[  

  قرأها حفص يف كل هذه املواضع بإسكان اهلاء 

٤-  
� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç ççµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥9999 || ||¡¡¡¡ øø øøΣΣΣΣ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) � ]٦٣:الكهف[  
� çç ççµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ©© ©©!!!! $$   ]١٠:الفتح[ � ####$$

  قرأها حفص بضم اهلاء من غري صلة

 . صلتهاحتققت شروط  إذا الكنايةبعد هاء  »  « أو » ………… «يف املصحف الشريف وضع  وعالمته

                                                 

:  عبارة. وقد ُمجعت يف  الر، ق ،  ني احلروف اليت تُفتتح ا بعض سور القرآن الكرمي ، مثل : حروف املصحف ، املسماة باألحرف الُنورانية ، ه) ١(

  . » نٌص حكيٌم لُه سر قاطعٌ  «



 

   

-٢٧-  

 مد العوض : �

  ما مل يكن احلرف املنون تاًء مربوطة .، تنوين العوضاً عن باأللف على تنوين النصب هو الوقف :  تعريفه

¸¸ �: أمثلة  ¸¸ξξξξŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ.... uu uuρρρρ �  ،� #### YY YY‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxqqqq �  ،� $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& �  ،� $$$$ YY YY6666ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uu‘‘‘‘ �  ،� [[ [[ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ �  ،� [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ � ، � [[ [[ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÎÎ ÎÎ//// � .  

  ، مثل : سواًء أكتبت األلف خطاً ، أم مل ُتكتب فيوقف على هذه الكلمات بألف مديّة مقدارها حركتان ،

     � ¸¸ ¸¸ξξξξŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ.... uu uuρρρρ �  يُوقف عليها  � ξξξξŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ.... uu uuρρρρ �   

     � [[ [[ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ �   يُوقف عليها � #### uu uu !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ �    

ZZ � باهلاء ، مثل :إال عليها  فال يُوقفربوطة املتاء ال أما ZZππππ tt ttΡΡΡΡ$$$$ ss ssÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ//// � ، يُوقف عليها�  µµµµ tt ttΡΡΡΡ$$$$ ss ssÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ//// � . 

 مد التمكين : �

  : )٢( تنيالتالي احلالتنيالواو املدية يف  وأياء ال مد )١( متكنيهو :  تعريفه

  أو ياء مكسورة ، مثل :ياء مشددة  بعدالياء املدية إذا جاءت  •

 � ΛΛΛΛ ää ääŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ãã ããmmmm �  ،� zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### �  ،� zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ $$#### �  ،�  ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ øø øøtttt ää ää†††† àà ààMMMM‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ ää ää‡‡‡‡ uu uuρρρρ  � .  

  ، مثل : مضمومة واواملدية بعد  الواوإذا جاءت  •

 � $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘………… ãã ããρρρρ �  ،� yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ �  ،� tt ttββββ………… ââ ââθθθθ ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ � . 

  
  
  
  
  
  

                                                 

 متكني املد يعين تبيينه ، أي احلرص على مّده مبقدار حركتني .) ١(

)) �املدية قبل ياء متحركة ، مثل :ويضيف بعض العلماء حالة وقوع الواو املدية قبل واو متحركة أو الياء ) ٢( ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ////$$$$ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ �  ،� ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ �   إال
فليس مد التمكني أن النطق بالواو أو الياء املدية يف هاتني احلالتني ال ثقل فيه كاحلالتني أعاله ، فهو واهللا أعلم ليس من هذا الباب . وعلى العموم 

ع حرف املد يف احلرف إال حالة خاصة من حاالت املد الطبيعي ، ثقل فيها النطق حبرف املّد ، فبُـينت يف باب خاص من أبوابه ؛ خشية أن يضي
  .  قبله
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ايل إما جميء لسبب مهز أو سكون ؛ فسببه بالت على حده الطبيعيد املعرفنا فيما سبق أن املد الفرعي هو زيادة 
  .عديدة . ولكل نوع من هذين النوعني أقسام املد ، وإما جميء حرف ساكن بعد حرف  مهزة بعد حرف املد أو قبله

  ويقسم إىل ثالثة أقسام : : الهمز المد بسبب •

  : المد المتصل - ١

هو إطالة الصوت حبرف املد إذا جاءت بعده مهزة يف نفس   : تعريفه ♦
  الكلمة ، وُمسي متصًال التصال حرف املد بسببه .

  طريق : ُميد املد املتصل من : مقداره ♦

  . )١(أو مخس  : أربع حركات الشاطبية ◄    

  : أربع حركات . الحّمامي ◄    

yy �:  أمثلة ♦ yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& �  ،� uu uu üü üü““““ (( ((%%%% ÉÉ ÉÉ`̀̀̀ uu uuρρρρ �  ،� (( ((####θθθθ ää ää↔↔↔↔ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yy™™™™ rr rr&&&& ## ##““““ rr rr&&&& þþ þþθθθθ �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### �  ،� ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG tt tt↔↔↔↔ ÿÿ ÿÿ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ yy yyzzzz � .  

  : المنفصلالمد  - ٢

مزة بعده  ابتدأت الكلمةإذا املتطرف ، وصًال ال وقفًا ، هو إطالة الصوت حبرف املد   : تعريفه ♦
  وُمسي ُمنفصًال النفصال حرف املد عن سببه . ، قطع

  ُميد املد املنفصل من طريق : : مقداره ♦

  .)٢( : أربع حركات أو مخس الشاطبية ◄    

  : حركتني . الحّمامي ◄    

                                                 

  ) وهذا ما ُيسمى بالتوسط : أي أربع حركات ، أو ُفويق التوسط : أي مخس حركات ، والتوسط مقدم يف األداء .١(

بتوسط  ُقرئإذا من طريق الشاطبية ؛ ف جيب أن يتساوى مقدار املد يف املنفصل مع مقداره يف املتصل : هامة مالحظة) والتوسط مقدم يف األداء . ٢(
 املتصل ، وجب على القارئ أن يقرأ أيضًا بتوسط املنفصل ، وإذا ُقرئ بُفويق توسط املتصل ، وجب على القارئ أن يقرأ أيضًا بُفويق توسط

املنفصل املنفصل . أّما أن يُقرأ بُفويق توسط املتصل مع توسط املنفصل فهذا وجه مل يرد عن حفص ، أو أن يُقرأ بتوسط املتصل مع ُفويق توسط 
  فهذا وجه ال جيوز ؛ ألن املنفصل ال ُميد زيادًة على املتصل عند القراء ، فهناك إذن وجهان : إما توسط املدين وإما ُفويق توسطهما .

 أنواع املد الفرعيأنواع املد الفرعيأنواع املد الفرعيأنواع املد الفرعي

 المد بسبب السكون المد بسبب الهمز



 

   

-٢٩-  

  

!! �:  أمثلة ♦ !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ tt ttãããã uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) � ، � (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB rr rr&&&& �  ،� þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää.... öö öö���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ rr rr&&&& �  ،� ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyδδδδ � )١(
. 

إذا ُوقف على الكلمة املنتهية حبرف املد ، ُمّد حرف املد مداً طبيعياً مبقدار حركتني فقط ؛ : مالحظة  ♦
  إلنقطاع حرف املد عن سببه .

: وتعريفه كتعريف مد  » مد الصلة الكبرى « مد ُيسمى، مقدارًا وحكمًا ، ويُلحق باملد املنفصل  ♦
  اهلمزة . التايل هلاء الكناية هو أن احلرفالصلة الصغرى ، إال 

ÿÿ � : مثل  ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) � ، � ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ èè èè???? tt tt����≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤)))) ss ss3333 ss ssùùùù ãã ããΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôÛÛÛÛ ÎÎ ÎÎ)))) � .  

  : )٢( البدل مد - ٣
  . يف نفس الكلمةهو مد حرف املد املبدل عن مهزة قطع ساكنة إذا سبقتها مهزة قطع   : تعريفه ♦

وكانت الثانية منهما ساكنة ، أُبدلت ، مهزتا قطع ، يف بُنية الكلمة ، أنه إذا التقت  وأصله اللغوي
اهلمزة اهلمزة الثانية ، لفظًا وخطًا ، حبرف مد يناسب حركة اهلمزة األوىل ، أي حبرف الواو إذا كانت 

، وهذا نوع من أنواع إعالل  كسورة ، وباأللف إذا كانت مفتوحةاألوىل مضمومة ، وبالياء إذا كانت م
  : من حروف العلةحبرف  ا؛ أي استبداهل، كما ُيسمى عند أهل اللغة  اهلمزة

أْ آدم أصلها :  مثل    أْ إميان أصلها ِإْئمان ، آخر أصلها  دم ،َأ   ، أُوذوا أصلها أُْؤذواخر َأ

  البدل عند حفص مبقدار حركتني . مدُميد  : مقداره ♦

tt �:  أمثلة ♦ ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu �  ،� (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu uu uuρρρρ �  ،� (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& �  ،� ####ρρρρ èè èèŒŒŒŒρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ �  ،� ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ oo ooÿÿÿÿ‡‡‡‡ MM MM}}}} $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// � .  

إال أن حرف املد ، ، وصورته اخلطية كمد البدل متاماً  »الشبيه بالبدل« ويُلحق مبد البدل مد ُيسمى ♦
ÓÓ � مبدًال عن مهزة أخرى ، مثل :يف األصل بعد اهلمزة ليس  ÓÓ¨̈̈̈θθθθ ää ää↔↔↔↔ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 �  ،� ρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt//// uu uuρρρρ 55 55==== ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// � .  

فإننا حنول أوًال مهزة  مهزة قطع ،إذا ابتدئ بكلمة ابتدأت مزة وصل جاءت بعدها :  مالحظة ♦
الوصل إىل مهزة قطع ؛ حىت نتمكن من االبتداء ا ، فيجتمع يف هذه الكلمة مهزتا قطع جاءت 

  اهلمزة األوىل . حبرف مد يناسب حركة الساكنة مهزة القطعفنستبدل لذلك  الثانية منهما ساكنة ،
’’’’ � : مثل  ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ çç ççGGGG øø øø:::: $$   .  يِإيُتونِ فإنه يُبتدأ ا  � ####$$

                                                 

ÏÏ �املد األول من :  )١( ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyδδδδ � . هو املد املنفصل ؛ ألن اهلاء جاءت للتنبيه فهي ليست من أصل الكلمة ، أما املد الثاين فهو مد متصل 

ض القراء ميده ) يُلحق بعض العلماء مد البدل باملد األصلي ؛ ألنه ال ُميد عند حفص إال مبقدار حركتني ، إال أن إحلاقه باملد الفرعي أوىل ؛ ألن بع٢(
 وكذلك ألنه مد ُمتوقف على سبب اهلمز .زيادة عن حركتني ، 



 

   

-٣٠-  
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٦ ٦ ٦ ٦ 

  

  : ويقسم إىل قسمني : السكونالمد بسبب  •

  : المد الالزم - أ

و إطالة الصوت حبرف املد إذا جاء ه  : تعريفه ♦
  . كلمةنفس اليف  سكون الزم بعده

وصًال ووقفًا ، وله سكونًا أصليًا ، فهو ساكن كن يُعىن بالسكون الالزم أن احلرف سو 
أي ، أي مشدداً ، أو جميئه خمففًا ، مثقًال مثله  مدغمًا يفجميء احلرف الساكن شكالن : 

كما يقع يف حروفه ،   وُيسمى كلمياً  ، ويقع يف كلمات املصحف مفردًا من غري تشديد
  .ويسمى حرفياً 

  حركات لزوماً . )١(الزم مبقدار ستالُميد املد  : مقداره ♦

  إىل أربعة أقسام : ويُقسم ♦

: ويكون عند جميء  لمد الالزم المثقل الكلميّ ا - ١
يف كلمة من كلمات حرف املد قبل حرف مشدد 

  .املصحف الشريف 

tt �:  أمثلة ♦ tt ÏÏ ÏÏ jj jj9999 !! !!$$$$ āā āāÒÒÒÒ9999 $$ $$#### yy yy�  ،� ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ þþ þþθθθθ ’’ ’’ffff ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ pp pptttt éé ééBBBB rr rr&&&& � .  

: ويكون عند  الكلميّ  المخففالمد الالزم  - ٢
  .يف كلمة من كلمات املصحف الشريف جميء حرف املد قبل حرف ساكن سكوناً أصلياً 

zz �:  مثال ♦ zz≈≈≈≈ tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 !! !!#### uu uu �  : ٩١و ٥١ :يونس[يف موضعني فقط يف كتاب اهللا تعاىل[ .  

ويكون عند دخول  ، » الَفْرقمد  «ُيسمى : الكلمي مد  أو املخفف املد الالزم املثقلب ويُلحق ♦
 »ال التعريف «، فتبدل مهزة الوصل من  »ال التعريف  «ِب مهزة االستفهام على االسم املعرف

، وقد جاء مد الفرق يف ثالث كلمات وردت يف ستة ليفرق ا بني االستفهام واخلرب ؛ ألفاً مدية 
  تعاىل :مواضع يف كتاب اهللا 

■ � ÈÈ ÈÈ øø øø tt tt���� ŸŸ ŸŸ2222 ©© ©©%%%%!!!! !! !!#### uu uu � ]١٤٤و١٤٣:األنعام[  

■  � ªª ªª!!!! !! !!#### uu uu yy yy� ]٥٩:النمل[و  ]٥٩:يونس[   

                                                 

  وهذا ما ُيسمى باإلشباع أو الطول ، وهو أطول املدود .) ١(
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■  � zz zz≈≈≈≈ tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 !! !!#### uu uu � ]٩١و ٥١ :يونس[  

  : يف الكلمات السابقة » ال التعريف « وجيوز يف مهزة الوصل من

  . : إبداهلا ألفاً مع اإلشباع ، وهو املقدم يف األداء اإلبدال -١:  من طريق الشاطبية ◄

  تسهيلها بني اهلمزة واأللف دون مد . بني بني : التسهيل -٢

  فقط . مع اإلشباع اإلبدال:  الحّماميمن طريق  ◄

لفظ حرف : ويكون عند جميء حرف املد قبل حرف مشدد يف  الحرفيالمد الالزم المثقل  - ٣
  . )١( الشريف حروف املصحفمن 

ΟΟΟΟ$ � : الالم يفحرف األلف من لفظ  : أمثلة ♦ !! !!9999#### yy yy� ، يمتُقرأ : ألف آلم م .  

$$ � : السني يفحرف الياء من لفظ  $$ΟΟΟΟ ûû ûû¡¡¡¡ÛÛÛÛ �  يمتُقرأ : طا سني م ،.  

املد قبل حرف ساكن يف لفظ  : ويكون عند جميء حرف الحرفي المخففالمد الالزم  - ٤
  .الشريف  حرف من حروف املصحف

úú �:  أمثلة ♦ úúXXXX �  ،� üÉÉÉÉ �  ،� úχχχχ �  ،� üü üüΝΝΝΝmmmm �  ،� ûû ûû§§§§ÛÛÛÛ � .  

  العني يف قول اهللا تعاىل : حرف وجيوز يف الياء من لفظ  ♦

� üü üüÈÈÈÈ ÿÿ ÿÿèèèè‹‹‹‹γγγγ !! ,,,,ΟΟΟΟmmmm ∩⊇∪ ý$ �  ،  ]١مرمي:[ � 2222!! ûû ûû¡¡¡¡ ÿÿ ÿÿãããã ûû ûû� ]١:الشورى[  

  أي املد ست أو أربع حركات . ؛أو التوسط  )٢(إلشباع ا:  من طريق الشاطبية ◄

  . التوسط فقط:  الحّماميمن طريق  ◄

  سورة آل عمران : باآلية الثانية منالقارئ اآلية األوىل  وصل إذا : مالحظة ♦

� $ΟΟΟΟ !! !!9999#### ∩⊇∪ ªª ªª!!!! $$ $$#### II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷‘‘‘‘ yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠθθθθ •• ••‹‹‹‹ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩⊄∪ �  

هروبًا من التقاء الساكنني ، ، قبل لفظ اجلاللة ، فإنه يتحتم عليه فتح امليم 
  . )٢(يف لفظ حرف امليم أو إشباعها : قصر مد الياءفيجوز له عند ذلك 

                                                 

،  » نقص عسلكم «وحروف املصحف ، املسّماة باحلروف النورانية ، اليت يقع فيها املد الالزم بقسميه : املخفف واملثقل ، قد مجعت يف عبارة : ) ١(
  ففي مدها خالف تضبطه الرواية كما سنبني ذلك . »العني  «فُتمد ألفاظ هذه احلروف مداً الزماً مبقدار ست حركات إال 

 وهو املقدم يف األداء .) ٢(
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٦ ٤ ٢ 

  المد العارض

  مد اللين

  : العارضالمد  - ب

  . وقفاً  عارض سكون قبل جاءاملد إذا هو إطالة الصوت حبرف   : تعريفه ♦

  :ُميد املد العارض مبقدار  : مقداره ♦
  ، ملن مل يعتد بالسكون لكونه عارضاً  حركتين •

 ملن اعتّد به اعتداداً جزئياً ،  أربع حركاتأو  •

  .) ١( كلياً  ملن اعتد به اعتداداً  حركات ستأو  •

  (عند الوقف على الكلمات التالية ) : أمثلة ♦

� ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ �  ،� tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ãã ããƒƒƒƒ �  ،� ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### �  ،� nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### � )٢( .  

، ويكون يف الواو والياء الساكنتني إذا ُسبقتا بفتح  » مد اللين «مد ُيسمى رض االعباملد  ويُلحق ♦
  . وُسّكن احلرف بعدمها وقفاً 

····C � : مثل  ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt���� èè èè%%%% �  ،� É#### øø øø‹‹‹‹ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  �  ،� ÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####  �  ،� ¤∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yyzzzz  � .  

                                                 

توسط حىت ينهي قراءته ، وكذلك لو البد من االلتزام مبقدار املد املختار يف القراءة الواحدة ، فإذا قرأ القارئ بتوسط املد العارض مثًال ، التزم برتبة ال) ١(
 . » واللفظ في نظيره كمثله «قرأ برتبة اإلشباع ، التزم ا حىت اية القراءة ؛ اعتماداً على قاعدة : 

عند البعض ، رتبة هناك خالف يف مقدار املد العارض إذا وقع قبل التاء املربوطة ، ألا تُقلب وقفًا إىل هاء ساكنة سكونًا الزمًا ، فتعني لذلك ، ) ٢(
. هداية املد الطويل فقط ، وبقي البعض اآلخر على جواز الرتب الثالث . وهروبًا من اخلالف ميكن اعتماد رتبة املد الطويل يف مثل هذه الكلمات 

  . ٣٢٠، ص  ١القاري/املرصفي ، ج
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  قاعدة أقوى السببينمراتب المدود و 

أقوى سببًا من اهلمز ، واتصال املد فالسكون قوة أو ضعفًا ،  ااسبأ حدداجاءت املدود على مراتب عديدة ، 
( إذا مل  ارضهو املد الالزم مث املد املتصل مث املد الع فأقوى املدود على رتبة من انفصاله عنه ؛بسببه يف كلمة واحدة أ

وقد  رتتيب ،ى العلمث املد الطبيعي مث مد اللني  مث املد املنفصل مث مد البدل يُعتّد بالسكون أو اعتّد ا اعتدادًا جزئيًا )
  مجعها صاحب آللئ البيان بقوله :

أقوى المدود الزٌم فما اتصْل        
  ثم الطبيعي وليٌن يا فتى

  

  فـعارٌض فذو انفصاٍل فبدلْ   
  والليُن أضعُف المدوِد قد أتى

  

  :  ُيستفاد من ذلك ما يليو 
 . من اهلمز املنفصل السكون الالزم أقوى سبباً من اهلمز املتصل والسكون العارض أقوى سبباً  •

 ، ؛ فُيمّد لذلك سّت حركات ّد بالسكون العارض اعتدادًا كلّيًا انتقل إىل رتبة السكون الالزمإن اعتُ  •
 املتصل . املدّ وبالتايل ترتفع رتبته فوق رتبة 

أربع تصل إن ُمّد اعتدادًا جزئيًا ُمّد أربع حركات فيساوي يف رتبته املد امل بالسكون العارض دّ إن اعتُ  •
 ُمّد املتصل مخس حركات فهو دونه يف الرتبة . حركات ، أما إذا

  مالحظات  الحركات  نوع المدّ   المرتبة

    ٦  ّد بالسكون اعتداداً كلّياً اعتُ  رض إذاواملد العا، املد الالزم   ١

  إذا قُرئ بفويق التوسط  ٥  املّد املتصل  ٢

  فيكون للمد سببان  ٤  بالسكون اعتداداً جزئياً ّد اعتُ  واملد العارض إذا، املد املتصل   ٣

    ٢  عتّد بالسكونمل يُ املد العارض إذا   ٤

  . القاعدة العامة : المّد األطول أقوى سببًا من المد األقصر

ال جيوز زيادة مقدار املد املنفصل على املد املتصل ، وال مد الصلة الكربى على املد املنفصل ، وال مد  •
العارض . فإذا ُمّد املنفصل فويق التوسط وجب يف املتصل فويق التوسط ال غري ، وإذا  اللني على املد

مدت الصلة الكربى فويق التوسط ُمّد املنفصل فويق التوسط ال غري ، وإذا ُمّد حرف اللني سّت حركات 
أربع إما ّد املتصل واملنفصل ري . مع العلم أن طريق الشاطبية متوجب يف العارض ست حركات ال غ

يّنا ذلك . أّما طريق احلّمامي حركات معًا أو مخس حركات معًا ، فال جيوز روايًة اخللط بينهما كما ب
 قصر املنفصل وبالتايل ال جيوز يف الصلة الكربى غري القصر .فت
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  جيوز يف مّد اللني  مقدار املّد العارض

٢  ٢  

  ٤أو  ٢  ٤

  ٦أو  ٤أو  ٢  ٦

 : منهمااألقوى  بالسببُعمل  لمدّ ل أو أكثر سببان ُوجدإذا  •

ââ �:  مثل،  وقفاً  مع املد املتصل عارضاملد ال كاجتماع � ââ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### �  ،� uu uu þþ þþθθθθ �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### � . 

  النتيجة  وقفاً  عند االجتماع  مقدار العارض  مقدار المتصل

  مد متصل  ٥  ٤أو  ٢  ٥

  مد متصل  ٤  ٢  ٤

  مد له سببان  ٤  ٤  ٤

  مد عارض  ٦  ٦  ٥أو  ٤
 

tt � ، مثل :أو اجتماع املد الالزم مع مد البدل  � tt ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!#### uu uu � سقط مد البدل لضعفه .، في 

u � ، مثل :املد املتصل مع البدل  أو اجتماع � !! !!$$$$ ss ss:::: ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ � سقط مد البدل لضعفه .، في 

u � ، مثل : أو اجتماع املد املتصل مع مد البدل واملد العارض وقفاً  � !! !!$$$$ ss ss:::: ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ � سقط مد البدل ، في

 مبقدار أطول املدين كما هو مبني يف اجلدول السابق . اونقف عليهلضعفه 

 

  : األداء

 .مقداراً لحق مّد الصلة الكربى باملّد املنفصل فنُ  د املتصل واملنفصل ،امل طولد الطريق املعتمدة د حتُ  •

مد اللني على أن طول املّد العارض للسكون اختياري ، إال أنه يُلتزم يف القراءة الواحدة ، مث خنتار طول  •
 ال يزيد على املد العارض للسكون مث نلتزمه أيضاً يف القراءة الواحدة ، فهما من قبيل االختيار امللزِم .

منهم بناًء على ما حددته الطريق املعتمدة واالختيار املّد األطول  أعملنا مدّ لل أو أكثر إن اجتمع سببان •
  . كان للمد أكثر من سبب فسمه ما شئت  تساوى سببان منهماامللزِم يف املّد العارض ومّد اللني ، فإن 
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 المد بسبب السكون
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681 C���I  

خيالف ما من طريق الشاطبية بأداء  جاءتنا روايةً من الكلمات اليت  عددمر معنا ، من خالل عرضنا ألحكام التالوة ، 
 اتُكلي ، إىل قسمني : عند أهل الفن ، اخلالف هذه تُقسم وردنا مرويًا من طريق احلّمامي من املصباح . وكلمات 

فن التالوة ، فهو يتكرر يف القرآن الكرمي  موضوعاتكامًال من   موضوعاً ات : هي كل خالف اشتمل لي ؛ فالكُ  زئياتوجُ 
حمددة ، ألفاظ قرآنية هي عبارة عن مواضع اخلالف يف : حيث حتقق شرطه : كاملد املتصل واملد املنفصل ، واجلزئيات 

يف سورة الشعراء ، أو وجوه الوقف على  �رقفِ �يف كلمة : راء ال: كاختالفهم يف ترقيق أو تفخيم معّينة  وردت يف آيات
اليت اختلف فيها هذان الطريقان ، مستكملني  )١(هنا الكلمات وسنستعرضيف سورة اإلنسان ،  �سالسال� : كلمة

  : موضوعهبذلك ما مل نتعرض لذكره يف 

  في سور الختم : التكبير  ••••

  . وجه عدم التكبير : الشاطبيةمن طريق  ◄       

: ابتداًء من وجه عدم التكبير ، ووجه التكبير عند سور الختم :  الوجهان : الحّماميمن طريق  ◄
  اية سورة الضحى وما بعدها إىل آخر سورة الناس .

  : المد المتصل  ••••

  . توسط أو خمس : الشاطبيةمن طريق  ◄

  . التوسط : الحّماميمن طريق  ◄    

                                                 

تفاق طريق الشاطبية وطريق احلّمامي من املصباح يف أدائها . هناك كلمات خالف أخرى بني الطرق املروية عن حفص ، مل نتعرض لذكرها هنا ؛ ال) ١(
  وتعميماً للفائدة فسأذكر هنا يف احلاشية ُمسّمياا ووجه أدائها عند اإلمام الشاطيب واإلمام احلّمامي :

اإلدغام في الالم  -٢: مل يسكت الشاطيب وال احلّمامي على الساكن قبل اهلمز ،  السكت على الساكن قبل الهمز -١:  فمن الُكليات
: امتنع وجه التكبري العام عند  التكبير العام - ٣: أدغم الشاطيب واحلّمامي النون الساكنة والتنوين يف الالم والراء إدغامًا كامًال بغري غنة ،  والراء

  الشاطيب واحلّمامي .

@@ � - ١:  الُجزئيات ومن @@���� ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// � ][ � - ٢: قرأها الشاطيب واحلّمامي بالصاد فقط ،  ]٢٢:الغاشية]]] yy yyγγγγ ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ©© ©©ŒŒŒŒ � ]١٧٦:األعراف[  :
==== � -٣أدغم الشاطيب واحلّمامي الثاء يف الذال ،  ŸŸ ŸŸ2222 öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ � ]٤: أدغم الشاطيب واحلّمامي الباء يف امليم ،  ]٤٢:هود - � ûû ûû§§§§ƒƒƒƒ � ]١:يس[ 

22 � -٥: أظهر الشاطيب واحلّمامي النون الساكنة يف كال املوضعني وصًال ،  ]١:القلم[ �  úχχχχ  �و  22%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuθθθθ ÏÏ ÏÏãããã  �]السكت وصًال ،  ]٥٢:الكهف :
٦ -  � 22 22$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% öö öö���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ � ]22 � - ٧: السكت ،  ]٥٢:يس 22 ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 55 55−−−−#### uu uu‘‘‘‘ � ]22 �و  ]٢٧:القيامة 22 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// tt ttββββ#### uu uu‘‘‘‘ � ]السكت . ولالستزادة يراجع كتاب  ]١٤:املطففني :

  النص يف الكلمات املختلف فيها عن حفص للعالمة علي حممد الضباع .صريح 
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  : المد المنفصل  ••••

  . توسط أو خمس : الشاطبيةمن طريق  ◄

  . القصر : الحّماميمن طريق  ◄    

ªª � يف قول اهللا تعاىل ::  ويبصط وبصطة  •••• ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ââ ââÙÙÙÙ ÎÎ ÎÎ6666 øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ ää ääÝÝÝÝ ++ ++ÁÁÁÁ öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè????  � ]٢٤٥:البقرة[ ،  

� öö ööΝΝΝΝ ää ää.... yy yyŠŠŠŠ#### yy yy———— uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== yy yy⇐⇐⇐⇐ øø øø9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ ss ssÜÜÜÜ )) ))ÁÁÁÁ tt tt//// � ]٦٩:األعراف[ :  

  : ويبسط ، بسطة . بالسين : الشاطبيةمن طريق  ◄    

  : ويبصط ، بصطة . بالصاد : الحّماميمن طريق  ◄    

÷÷ � يف قول اهللا تعاىل : : المصيطرون  •••• ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ kk kkÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   : ]٣٧:الطور[ �  ####$$

  : املصيطرون أو املسيطرون . بالسينأو  بالصادالوجهان :  : الشاطبيةمن طريق  ◄

  : املسيطرون . بالسين : الحّماميمن طريق  ◄    

ÈÈ � : يف قول اهللا تعاىل : باب آلذكرين  •••• ÈÈ øø øø tt tt���� ŸŸ ŸŸ2222 ©© ©©%%%%!!!! !! !!#### uu uu � ]١٤٤و١٤٣:األنعام[  ،� ªª ªª!!!! !! !!#### uu uu yy yy� ]٥٩:النمل[و  ]٥٩:يونس[  ،  

� zz zz≈≈≈≈ tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 !! !!#### uu uu � ]٩١و ٥١ :يونس[ :  

  . التسهيل وأمع اإلشباع  اإلبدالالوجهان :  : الشاطبيةمن طريق  ◄

  مع اإلشباع . اإلبدال : الحّماميمن طريق  ◄    

ŸŸ �: يف قول اهللا تعاىل :  ال تأمنا  •••• ŸŸωωωω $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ 00 00ΒΒΒΒ ùù ùù'''' ss ss???? � ]١١:يوسف[ :  

  : اإلشارة حبركة الشفتني إىل ضمة النون بعد اإلدغام . اإلشمامالوجهان :  : الشاطبيةمن طريق  ◄

  حركة النون األوىل : ال تأَمنـَُنا . : أي اإلتيان بثلث الروم
  . اإلشمام : الحّماميمن طريق  ◄    

üü �: يف قول اهللا تعاىل :  عين  •••• üüÈÈÈÈ ÿÿ ÿÿèèèè‹‹‹‹γγγγ !! ,,,,ΟΟΟΟmmmm ∩⊇∪ ý$ � ،  ]١مرمي:[ � 2222!! ûû ûû¡¡¡¡ ÿÿ ÿÿãããã ûû ûû� ]١:الشورى[ :  

  . توسط أو طول : الشاطبيةمن طريق  ◄

  . التوسط : الحّماميمن طريق  ◄    
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tt �: يف قول اهللا تعاىل :  رقفِ   •••• ttββββ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... 55 55−−−− öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ öö ööθθθθ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$%%%% xx xx.... ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$   : ]٦٣:الشعراء[ � ∪⊃∌∩ ####$$

  . هاترقيق وأ تفخيم الراءالوجهان :  : الشاطبيةمن طريق  ◄

  . التفخيم : الحّماميمن طريق  ◄    

!! �: يف قول اهللا تعاىل :  )لالختبار فما آتان (وقفاً   •••• !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù uu uu ÇÇ ÇÇ8888 ss ss????#### uu uu ªª ªª!!!! $$ $$#### ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uu � ]٣٦:النمل[ :  

  : فما ءاتاين ، فما ءاتانْ  حذفهاإثبات الياء وقفاً أو ن : الوجها : الشاطبيةمن طريق  ◄

  . الحذف : الحّماميمن طريق  ◄    

ªª �: يف قول اهللا تعاىل :  ضعف وضعفا  •••• ªª!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== ss ss{{{{  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 77 77#### ÷÷ ÷÷èèèè || ||ÊÊÊÊ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 77 77#### ÷÷ ÷÷èèèè || ||ÊÊÊÊ ZZ ZZοοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ 

.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ;; ;;οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% $$$$ ZZ ZZ)))) ÷÷ ÷÷èèèè || ||ÊÊÊÊ ZZ ZZππππ tt tt7777 øø øøŠŠŠŠ xx xx©©©© uu uuρρρρ 44 44 ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ãã ãã����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### � 

  : ]٥٤:الروم[

 ُضعف: َضعف وَضعفًا أو  الجميع ضمالجميع أو فتح الوجهان :  : الشاطبيةمن طريق  ◄

  .وُضعفاً 

  . الفتح : الحّماميمن طريق  ◄    

6ξξξξ  �: يف قول اهللا تعاىل : (وقفاً )  سالسال  •••• ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™  � ]٤:اإلنسان[ :  

  . : سالسال ، سالسلْ  إثبات األلف أو حذفهاالوجهان :  : الشاطبيةمن طريق  ◄

  . الحذف : الحّماميمن طريق  ◄    

  

:  هنا طريقني منهاطريقًا من الطرق املسندة عن حفص ، وقد بينا  ، عند قراءته، وختامًا ، فال بد للقارئ أن يلتزم 
ملن أراد أن يقرأ بقصر املنفصل ، فما ؛  من املصباح طريق الشاطبية ؛ ملن أراد أن يقرأ بتوسط املنفصل ، وطريق احلّمامي

؛ يف الطريق الذي اختاره للقراءة ، على القارئ إذن إال أن يلتزم ، يف كلمات اخلالف السابقة ، وجهاً من الوجوه الواردة 
  حىت ال يقع يف تركيب الطرق أو خلطها .
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  كلمات الخالف بين طريقي الشاطبية والحّمامي من المصباح

   الشاطبية  كلمات اخلالف  ألصولا
ّ
  امياحلم

ات
ُكلي

ال
  

  توسط  توسط أو خمس  المد المتصل

  قصر  توسط أو خمس  المد المنفصل

ات
ـ زئــي

ــُجـ
ال

  

  التكبير أو عدم التكبير  عدم التكبير  التكبير عند سور الختم

� ää ääÝÝÝÝ ++ ++ÁÁÁÁ öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ yy yy� ]٢٤٥:البقرة[  

� ZZ ZZππππ ss ssÜÜÜÜ )) ))ÁÁÁÁ tt tt////  �]٦٩:األعراف[  
  صاد  سين

� tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ kk kkÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   سين  صاد أو سين  ]٣٧:الطور[ � ####$$

� ÈÈ ÈÈ øø øø tt tt���� ŸŸ ŸŸ2222 ©© ©©%%%%!!!! !! !!#### uu uu � ]١٤٤و١٤٣:األنعام[   

 � ªª ªª!!!! !! !!#### uu uu yy yy� ]٥٩:النمل[و  ]٥٩:يونس[   

 � zz zz≈≈≈≈ tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 !! !!#### uu uu � ]٩١و ٥١ :يونس[  

  اإلبدال مع اإلشباع

  التسهيلأو 
  اإلبدال مع اإلشباع

� ŸŸ ŸŸωωωω $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ 00 00ΒΒΒΒ ùù ùù'''' ss ss???? � ]وم وأاإلشمام   ]١١:يوسفاإلشمام  الر  

� üü üüÈÈÈÈ ÿÿ ÿÿèèèè‹‹‹‹γγγγ !!     ]١مرمي:[ � 2222!!

 � $ΟΟΟΟmmmm ∩⊇∪ ý,,,, ûû ûû¡¡¡¡ ÿÿ ÿÿãããã ûû ûû� ]١:الشورى[  
  توسط  توسط أو طول

� 55 55−−−− öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù � ]التفخيم  التفخيم أو الترقيق  ]٦٣:الشعراء  

� uu uu ÇÇ ÇÇ8888 ss ss????#### uu uu � ]الحذف  اإلثبات أو الحذف  ، (وقفًا) ]٣٦:النمل  

� 77 77#### ÷÷ ÷÷èèèè || ||ÊÊÊÊ  � � $$$$ ZZ ZZ)))) ÷÷ ÷÷èèèè || ||ÊÊÊÊ � ]الفتح  الجميع ضمالجميع أو فتح   ]٥٤:الروم  

� 6ξξξξ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ � ]الحذف  اإلثبات أو الحذف  ، (وقفًا) ]٤:اإلنسان  
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6��� �D�Z  

  .فيه أو احنباسه عند جريان النفس هو احليز املولد للحرف و :  مجع خمرج: المخارج   ••••

  . )١( أيب طالب واخلليل بن أمحد ومكي بنابن اجلزري  املختار من مذهبخمرجاً ، على  عشرَ  سبعةَ :  عددها  ••••

  . صوت فثم خمرجهركة ، فحيث ينتهي الوصل حمبلفظه ساكناً أو مشدداً بعد مهزة احلرف خمرج ويُعرف   ••••

حللق واللسان والشفتان اجلوف وا:  مخسة هي فالعامةومخارج خاصة ،  عامةقسم المخارج إلى مخارج وتُ   ••••
  . اللسان ووسطواخليشوم ، واخلاصة هي ما اندرج من املخارج حتت املخارج العامة ، كأقصى احللق 

  : )٢(بعض املصطلحات والتسميات الضرورية للتعرف على خمارج احلروف وسنستعرض أوالً   ••••

  

  

  

  
  

                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 

طرب أربعة عشر خمرجًا ؛ فقد أسقطوا اء وقُ وهي عند الفرّ  فقد أسقطوا خمرج احلروف اجلوفية ،وهي ستة عشر خمرجًا عند سيبويه واإلمام الشاطيب ؛ ) ١(
  .١٩٨، ص  ١نشر ، جخمرج اجلوف ، وجعلوا خمرج النون والالم والراء واحداً . ال

  .الشكل التقرييب ملخارج احلروف من كتاب دروس يف ترتيل القرآن / فائز عبد القادر ) ٢(

ثنية رباعية
ناب

ضاحك

حين
طوا

ناجذ

اس
ضر

أ

 أقصى اللسان

 اللسان وسط

افة
ح

 
سان

الل
 

طرف أو رأس 
 اللسان

 اللسان ظهر
أدنى حافة 

 اللسان
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  املخارج
  احلروف  املخارج اخلاصة        العامة

وف
لج

ا
  

  ا ، و ، ي  وتخرج منه حروف المد .وهو الخالء الداخل في الفم والحلق مبتدئاً من الرغامى ،   ١
  المدية

حلق
ال

  

  هء ،   : أقصى الحلق  ٢
  ع ، ح  :وسط الحلق   ٣
  غ ، خ  : أدنى الحلق  ٤

لس
ال

ـــــــــــ
ـ

  ان

  ق  : األعلى اللحمي أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك  ٥

أقصى اللسان ، بعد مخرج القاف قليًال باتجاه الشفتين ، وما يحاذيه من الحنك   ٦
  : األعلىاللحمي والعظمي 

  ك

، وتخرج منه: ج ، ش ، ي (غير  وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك األعلى  ٧
  المدية)

  ج ، ش ، ي

ا من ميحاذيهإحدى حافتي اللسان ، اليسرى أو اليمنى (أو من كليهما) ، مع ما   ٨
  : األضراس العليا

  ض

مع مايليها من اللثة العليا ، ، بعد مخرج الضاد إلى منتهى طرفه ، حافة اللسان أدنى   ٩
  ، وتخرج منه الالم وهي أوسع الحروف مخرجاً  ُفويق الضاحك والناب والرباعية والثنية

  ل

العلييين تحت مخرج الالم طرف اللسان (رأس اللسان) مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين   ١٠
  ، وتخرج منه النون المظهرة . قليالً 

  ن

١١  
من لثة الثنيتين  ماطرف اللسان مع ظهره ، بالقرب من مخرج النون ، وما يحاذيه

: وتخرج منه الراء ، فبالتالي فإن النون والراء قد اشتركتا في المخرج ، إال أن  العلييين
  الراء أدخل إلى ظهر اللسان من النون .

  ر

  ط ، د ، ت  : طرف اللسان األقرب إلى ظهره ، أو ظهر رأس اللسان ، مع أصول الثنايا العليا  ١٢
  ص ، ز ، س  : طرف اللسان مع ُفويق الثنايا السفلى  ١٣
  ظ ، ذ ، ث  : طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا  ١٤

تان
شف

ال
  

  ف  : باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا  ١٥
  م ، ب ، و  .غير المدية بانطباقهما الميم والباء ، وبانفتاحهما الواو  : من بين الشفتين  ١٦

شوم
خي

ال
  

  الغنة  وتخرج منه الغنة  ١٧
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  اجلزري يف املقدمة اجلزرية بقوله : ابناحملقق وقد مجعها 

  خمارُج احلروِف سبعَة َعَشرْ 
  وهي وأختاهاالجوِف  فألفُ 
 هاءُ  مهزٌ ألقصى الحلِق مث  
  غٌني خاؤها ، والقافُ  أدناه
  فجيُم الشُني يا والوْسطُ  ، أسفلُ 

  اَالضراَس من أيسَر أو ُميناها
  حتُت اجعلوا طرِفهِ والنوُن من 

  ومنْ  منه والطّاُء والداُل وتا
  ومْن فوِق الثنايا السفلى منهُ 

  الشفهْ  بطنِ مْن طرفيهما ومن 
  الواُو باٌء ميمُ  للشفتينِ 

  

  على الذي خيتارُه مِن اختربْ   
  حروف مد للهواِء تنتهي

 فعٌني حاءُ  لوْسِطهمث  
  فوُق ، مث الكافُ  أقصى اللسانِ 

  إذ َوليا حافتهوالضاُد من 
  ملنتهاها أدناهاوالالُم 

  أدخلُ  لظهرٍ والرا يُدانيه 
  والصفري ُمستكنْ ، ُعليا الثنايا 

  والظاُء والذال وثا للعليا
  شرفهْ الثنايا املفالفا مع أطراِف 

  الَخيشومُ وُغنٌة خمرُجها 
  

6��� w���N  
إىل أمساء املواضع اليت خترج  نسبةً بن أمحد الفراهيدي يف كتاب العني ، لقبها ا اخلليل ، وجمموعها عشرة ألقاب 

  بقوله :منها هذه احلروف ، وقد نظمها صاحب آللئ البيان 

 انتمت الجوفِ إىل  وأحرُف املد  
  حلقيهْ احللِق أتْت  وأحرفُ 
  لقبتْ  وياءٌ  والشنيُ  واجليمُ 
  يهْ قِ لَ ذَ ورا  والنونُ  والالمُ 

  يهْ لِ أسَ قْل  وأحرُف الصفريِ 
  ُمسيتْ واٌو و با  والفا وميمٌ 

  

  )١(ُنسبتْ  الهواءوهكذا إىل   
  )٢(يهْ وِ هَ لَ معًا  والكافُ  والقافُ 

  )٣(كما ثبتْ   ةً ي رِ جْ شَ ها مع ضادِ 
  )٤(يهْ عِ طَ نِ والطاُء والداُل وتا 
  )٥(هْ ي وِ ثَ لِ والظاُء والذاُل وثا 

  أتتْ  عشرةٌ  فتلكَ  ةً ي وِ فَ شَ 
  

                                                 

  فحروف املد هي باعتبار خمرجها جوفية ، وباعتبار املد هوائية . )١(

 لقرب خمرجيهما من اللهاة ، وهي اللحمة املشرفة على احللق .  )٢(

  ما بني حافتيه ، أو هو الفراغ الواقع بني وسط اللسان وما يقابله من احلنك األعلى . نسبة إىل َشْجر اللسان ، أي )٣(
َلقية ( بفتح الالم وسكوا ) نسبًة إىل َذَلِق اللسان ، أي طرفه . والِنَطعية : اورا نطع غار احلنك األعلى وهو سقفه . )٤( الذ 

  فه الدقيق . واللَثِوية خلروجها من قرب اللثة ال منها .اَألَسلية نسبًة إىل َأَسَلِة اللسان وهي طر  )٥(
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  .لحرف عند حصوله يف املخرج ل تعرض: هي كيفية  الحرف صفة  •

، وهي موضوعنا يف هذا يف كل حاالته رف : وهي الصفات املالزمة للح الزمة:  وهي قسمان
  البحث .

كاإلدغام   ليت تعرض للحرف لسبب من األسباب :االصفات : وهي  وعارضة
  . )١(…واإلخفاء والتفخيم والرتقيق

  يف املخرج ، والتعرف على احلروف القوية من الضعيفة .متييز احلروف اليت اشرتكت :  معرفتها فائدة  •

  : سبع منها ال ضد له ، ومخس هلا أضداد . )٢(عند اجلمهور هو سبَع عشرَة صفة  عددها  •

  الصفات ذوات األضداد : - أ

  ضدها  الصفة
  : الهمس - ١

باحلرف لضعف  هو جريان النفس عند النطق
  االعتماد عليه يف املخرج .

 تكَ سَ  شخصٌ  هُ حروفه : فحث  

  الجهر :
وهو احنباس النفس عند النطق باحلرف لقوة 

  االعتماد عليه يف املخرج .

  حروفه : ما عدا حروف الهمس .

٢ -  دة :الش  
وهي احنباس الصوت عند النطق باحلرف لكمال 

  االعتماد عليه يف املخرج .

  . تكَ بَ  طٍ جد قَ حروفها : أَ 

 خاوة :الر  
النطق باحلرف لضعف وهي جريان الصوت عند 
  االعتماد عليه يف املخرج .

  : ما عدا حروف الشدة والتوسط . حروفها

  مر .عُ  نْ لِ  : : وحروفهبني الشدة والرخاوة : وهي صفة التوسط 

                                                 

هو كل صفة الزمة للحرف ال تنفك عنه يف حال من األحوال ،  : وهذا ما عرب عنه اإلمام ابن اجلزري : حبّق احلرف ومستحقه ؛ فحق احلرف) ١(
  .عريف علم التجويد يف بداية البحث راجع ت .، وقد تقدم احلديث عنها لحرف لسبب من األسباب ل تعرضومستحقه : هو كل صفة 

  .وهذا ما اختاره احملقق ابن اجلزري يف مقدمته ، وقد وصل يف تعدادها اإلمام مكي بن أيب طالب يف كتابه الرعاية إىل أربع وأربعني صفة ) ٢(
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        ضدهاضدهاضدهاضدها        الصفةالصفةالصفةالصفة
  : )١(االستعالء  - ٣

ىل احلنك األعلى عند إ صوت احلرفارتفاع وهو 
  . ؛ فيخرج بارتفاعه احلرف ُمفخماً  نطقه

  ِقْظ . طٍ غْ ضَ  ص : خُ حروفه 

  االستفال :
عن احلنك األعلى  صوت احلرفاخنفاض وهو 

  .؛ فيخرج باخنفاضه احلرف ُمرققاً  عند النطق به

  حروفه : ما عدا حروف االستعالء .

  اإلطباق : - ٤
احلنك احنصار صوت احلرف بني اللسان و وهو 

  . األعلى

  حروفه : ص ، ض ، ط ، ظ .

  االنفتاح :
عدم احنصار صوت احلرف بني اللسان وهو 

  واحلنك األعلى .

  حروفه : ما عدا حروف اإلطباق .

  اإلذالق : - ٥
خلروج بعض  وخفته ؛احلرف ب النطقوهو سرعة 
من طرفه ، وبعضها  ق اللسان ، أيلْ حروفه من ذَ 

  . اآلخر من ذلق الشفة

  ّب .حروفه : فـَر ِمْن لُ 

  اإلصمات :
  . خمرجه يف حصولهعند  وهو ثقل احلرف

  . حروفه : ما عدا حروف اإلذالق

  

                                                 

جميء حرف  -٢جميء حرف االستعالء مفتوحًا قبل ألف ،  -١حروف االستعالء هي احلروف املفخمة دائمًا ، إال أن التفخيم فيها على مراتب : ) ١(
 جميء حرف االستعالء مكسوراً ، وهذه أدىن مراتب التفخيم . - ٤جميء حرف االستعالء مضموماً ،  - ٣االستعالء مفتوحاً ، 
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  : )١( ، وهي سبع صفات الصفات التي ال ضد لها - ب

  حروفها  الصفة  
  ص ، ز ، س  ج مع حروفه عند النطق ا .خير ُيشبه الصفري هو صوت زائد و :  الصفير  -١

حىت ُتسمع له نربة قوية  عند النطق بهاضطراب احلرف يف خمرجه وهي :  )٢( القلقلة  -٢
.  

  مراتب القلقلة :   
  على حرف القلقلة . الوقف : وتكون عند )٣(قلقلة كبرى -أ

¡¡ � مثل : ¡¡==== ss ss???? uu uuρρρρ �  ،� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||==== || ||¡¡¡¡ ŸŸ ŸŸ2222 � ،  

� ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### �  ،� xx xxÞÞÞÞ$$$$ tt tt7777 óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ � .  

: وتكون عند جميء حرف القلقلة ساكنًا يف وسط  )٤(قلقلة صغرى -ب
  الكلمة .
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  ُقْطُب َجدٍ 

  ي ، و  . : هو خروج احلرف من خمرجه بسهولة ومن غري كلفة اللين  -٣
  الساكنتان واملسبوقتان بفتح

  ل ، ر  .)٥(: وهو ميل احلرف عن خمرجه حىت يتصل مبخرج غريه  االنحراف  -٤
  ش  . واصطدامه باألسنان العليااحلرف يف الفم  : وهو انتشار صوت التفشي  -٥
  ض  . : وهي امتداد صوت احلرف من حافة اللسان إىل أدىن حافته االستطالة  -٦
  . : وهو ارتعاد طرف اللسان عند النطق باحلرف التكرير  -٧

  ر  . وصفة التكرير بُينت لُتجتنب ، ال لُيعمل ا

                                                 

باحلرف ، وحروفها هي : اهلاء وحروف اء : وهي ضعف التصويت فَ لنون وللميم ، وصفة اخلَ لماء صفة الغنة : وهي صفة الزمة لوقد زاد بعض الع) ١(
  .، فيكون جمموع الصفات الالزمة بذلك تسَع عشرَة صفة املد 

  .نالحظ أن مجيع حروف القلقلة حتمل صفة الشدة أيضاً ، فيجب االحرتاز من قلقلة احلروف الشديدة اليت ال حتمل صفة القلقلة : أ ، ك ، ت ) ٢(
  اء إىل قسمني : ُكربى وأكرب ، واألكرب تكون عند الوقف على حرف القلقلة املشدد . تُقسم هذه املرتبة عند بعض العلم) ٣(
  تُقسم هذه املرتبة عند بعض العلماء إىل قسمني : ُصغرى وأصغر ، واألصغر تكون عند جميء حرف القلقة متحركاً .) ٤(
  اللسان وميل إىل جهة الالم .فالالم فيها احنراف إىل طرف اللسان ، والراء فيها احنراف إىل ظهر ) ٥(
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  : بقوله ُمقدمتهوقد مجعها احملقق ابن اجلزري يف 
  

  ستفلٌو مُ خْ هٌر ورِ جَ صفاُا 
  تْ كَ ٌص سَ خْ ثُه شَ حَ فَ  هموُسهامَ 

  ُعَمرْ  نْ لِ  ديدِ والش  وٍ خْ وبين رِ 
  ُمطبقهْ طاُء ظاٌء  وصاُد ضادٌ 

  صاٌد وزاٌي سنيُ  صفيُرها
  َكَنا وانَفَتَحاسَ  واٌو وياءٌ 

  ُجِعلْ  وبتكريرٍ والرا  يف الالمِ 
  

  د ُقلْ متٌة والضِ صْ مُ  نفتحٌ مُ   
  َبَكتْ  طٍ قَ  دْ جِ أَ  لفظُ  هاديدُ شَ 

  رْ صَ حَ  ظْ غٍط قِ ُخص ضَ  ُعْلوٍ بُع وسَ 
  َلَقهْ ذْ ـمُ ال احلروفُ  ب ر ِمْن لُ فَـ  وَ 

  ينُ والل ٍد ُب جَ طْ قُ  قلقلةُ 
  ُصحَحا واالنحرافُ قبَلُهما 

  ِطلْ اْستَ  اً الشُني ضاد وللتـَفشي
  

  : )١٤٢من كتاب املنري ص( ، بناًء على ما حيتويه من صفات قوية أو ضعيفة يبني صفات كل حرف وقوته أو ضعفه جدول
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أو  تامةالوقف واالبتداء موضوع له أمهيته اخلاصة يف قراءة القرآن الكرمي ؛ ملا يوحيه يف نفس السامع من معان 
للكلمات القرآنية . وموضوع الوقف االبتداء يدور مبجمله حول حمورين أساسيني فاسدة حىت مشوهة  ناقصة أو
من حيث املعىن ، ا االبتداء ومواضع على الكلمات القرآنية : يبحث يف مواضع الوقف : األول منهما  متالزمني

؛ أي كيف نبتدئ حبرفها االبتداء ا من حيث املبىن كيفية على الكلمات القرآنية و : يبحث يف كيفية الوقف  والثاين
وسنحاول هنا أن نستعرض أهم قواعد الوقف واالبتداء مبحوريه بعد ذكرنا . األول ، وكيف نقف على حرفها األخري 

  لبعض املصطلحات الضرورية لذلك .

  . )١(يُتنفس فيه عادة بنية استئنافهاقراءة زمناً : هو قطع ال الوقف •

  : هو الشروع يف القراءة بعد قطع أو وقف . داءاالبت •

  ثالث : حاالت الوقف •

  : وهو الذي يُطلب من القارئ بقصد االمتحان . اختباريّ  -

  …أجلأت إليه : كانقطاع نفس أو عطاس الوقف لضرورة : وهو  اضطراريّ  -

  . )٢(مراتب عديدة،  ، من حيث املعىن : وهو الذي يقصده القارئ باختياره ، وله اختياريّ  -

  مراتب الوقف االختياري : ••••

  : وهو الوقف على ما ّمت معناه ، ومل يتعلق مبا بعده ال لفظاً وال معىن .الوقف التام  -١

  مثل : أو يف اية قصة وابتداء قصة أخرى ، ، على رؤوس اآلي وأكثر ما يكون
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 وهناك أيضاً مصطلح القطع : وهو قطع القراءة بنية عدم استئنافها ، ومصطلح السكت : وهو وقف بدون تنفس .)  ١(

 . ٤١٢-٣٦٨، ص  ١كل ما سيذكر هنا من مراتب الوقف ينطبق متاماً على مراتب االبتداء ، لالستزادة : انظر هداية القاري ، ج) ٢(
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  : وهو الوقف على ما مت معناه وتعلق مبا بعده معىن ال لفظاً . الوقف الكافي -٢

≈≈≈≈ �الوقف على كلمة : مثل  uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$   يف اآلية : � ####$$

� ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ãã ãã____ öö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999 ΟΟΟΟ ää ää.... çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### 44 44 ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ))))≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû AA AA‘‘‘‘ρρρρ ãã ãã���� ää ääîîîî � ،  

#### � أو الوقف على كلمة : ùù ùù==== ää ääîîîî � : يف اآلية  

� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 77 77#### ùù ùù==== ää ääîîîî 44 44 ≅≅≅≅ tt tt//// ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ss]]]] yy yyèèèè ©© ©©9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� øø øø)))) ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss)))) ss ssùùùù $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ � ،  

  وكذلك الوقف على فواصل سورة : املدثر واجلن والتكوير واالنفطار .

  : وهو الوقف على ما مت معناه وتعلق مبا بعده لفظاً ومعىن . الوقف الحسن -٣

ßß �: الوقف على لفظ اجلاللة يف اآلية مثل  ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ÅÅ ÅÅ __ __UUUU uu uu‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### �  ،  

zz �أو الوقف على كلمة :  zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ tt �يف اآلية :  � ####$$ tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@,,,, nn nn==== tt ttãããã � ،  

ÈÈ �أو الوقف على كلمة :  ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �  : يف اآلية� ãã ãã≅≅≅≅ øø øø???? $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã rr rr'''' tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ óó óó oo oo____ öö öö//// $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt tt//// §§ §§���� ss ss%%%% $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ tt tt//// öö öö���� èè èè%%%% �  

  الكلمات قبلها حسب ما يقتضيه املعىن .إحدى أو بولذلك حيسن االبتداء بالكلمة املوقوف عليها 

  : وهو الوقف على ما مل يتم معناه لتعلقه مبا بعده لفظاً ومعىن . الوقف القبيح -٤

44 �: الوقف على كلمة مثل  44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ � : يف اآلية  

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÜÜ ÜÜ====‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ¢¢ ¢¢ 44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ çç ççZZZZ yy yyèèèè öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### � ،  

ÏÏ �أو الوقف على كلمة :  ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ tt tt//// LL LL{{{{ uu uuρρρρ � : يف اآلية  

ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ� ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ss ssùùùù ßß ßß#### óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ ii iiΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44 ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ tt tt//// LL LL{{{{ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 77 77‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ââ ââ¨̈̈̈ ßß ßß‰‰‰‰ �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ xx xx8888 tt tt���� ss ss???? ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ÓÓ ÓÓ$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ �  

فهو يدخل يف مجيع حاالت الوقف : االختباري واالضطراري  ا الوقف واالبتداء من حيث المبنىأمّ  •
يف كيفية الوقف على احلرف األخري من الكلمة القرآنية أو كيفية االبتداء  يبحثواالختياري ، وموضوعه 

  باحلرف األول منها ، وله قاعدتان :

  : التالية النقاط، ولتحقيق ذلك نراعي  وابتداءً  االلتزام بقواعد اللغة وقفاً  - أ
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  تبتدئ بساكن وال تقف على متحرك ، وهذه قاعدة مطردة أيضاً يف كتاب اهللا . أثر أن العرب ال ◄

طًا فيوقف عليها إال إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة خ )١(نقف على الكلمات القرآنية بتسكني أواخرها ◄
×× � باهلاء الساكنة ، مثل : ××ππππ yy yyèèèè≈≈≈≈ xx xx)))) xx xx©©©©  �  : َشَفاَعهْ  «يُوقف عليها « .  

جيب بيان تضعيف املضعف من احلروف مع تسكينها إذا اختُتمت به الكلمة املوقوف عليها ، كما جيب  ◄
¥¥ � ، مثل :إذا كان نوناً أو ميماً  بيان غنته ¥¥’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ$$$$ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& �  ،� ££ ££ ßß ßßγγγγ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss???? rr rr'''' ss ssùùùù �  ،� ÄÄ ÄÄ dd dd““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ èè èègggg øø øø:::: $$ $$#### � .  

االنتباه إىل  وجيب التنوين ،الوقف على الكلمات املنونة تنوين نصب يكون بإضافة ألف مدية عوضاً عن  ◄
$$$$ �، كالوقف على كلمة :  إذا سقطت األلف خطاً ذلك  VV VV©©©©≡≡≡≡ tt tt���� ÏÏ ÏÏùùùù �  أو� [[ [[ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÎÎ ÎÎ//// � أو � [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ � اهللا  يف قول

““““ � : تعاىل ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ VV VV©©©©≡≡≡≡ tt tt���� ÏÏ ÏÏùùùù uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ [[ [[ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ  � .  

  فراشا ، بناءا ، ماءافُتقرأ وقفاً : 

االبتداء مزة الوصل : هناك كلمات يف العربية ابتدأت حبرف ساكن فأدخلت العرب عليها مهزة الوصل  ◄
  ولتسقط يف درج الكالم ، فلالبتداء مبثل هذه الكلمات تُراعى القواعد التالية :، ليُتوصل إىل االبتداء ا 

  ، مثل :التعريفية ُحتول إىل مهزة قطع مفتوحة  »أل  « مهزة الوصل يف -١

� ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ yy yyssss øø øø9999 $$ tt �،  » أَلحمد «يُبتدأ ا :   � ####$$ tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$   ، » ذينأَل «يُبتدأ ا :  � ####$$

� ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$   . » قأَلح «يُبتدأ ا :  � ####$$

ُحتول إىل مهزة قطع  نها ،جاء ُمتصرفًا ع، وما  التالية )٢(مهزة الوصل يف األمساء السبعة -٢
  مكسورة :

  

                                                 

لوقف دة الوقف بالتسكني أو بالسكون احملض هي قاعدة عامة للوقف على مجيع الكلمات القرآنية أياً كانت حركة حرفها األخري ، إال أنه جيوز اقاع) ١(
ل حرفها بالروم أو باإلمشام على الكلمات اليت محل حرفها األخري ضمة أو تنوين ضم ، كما جيوز الوقف بالروم دون اإلمشام على الكلمات اليت مح

يما كان يف األصل األخري كسرة أو تنوين كسر ، وال يتأتى الّروم واإلمشام يف احلرف املفتوح ، وال يف التاء املربوطة اليت يُوقف عليها باهلاء ، وال ف
ضموم واملكسور واملنون تنوين ضم أو  كما ُعّرف : هو أن نأيت بثلث احلركة ونرتك ثلثيها ، ويكون يف امل  وموالر ساكنًا وإن حترك اللتقاء الساكنني . 

: هو اإلشارة حبركة الشفتني إىل الضمة دون النطق ا فال ُيسمع هلا صوت ، ويكون مباشرة بعد تسكني  واإلشمامكسر بعد حذف التنوين ، 
الساكن متامًا ؛ فيجوز يف حروف احلرف من غري سكت أو وقف أو تراخ . كما جيب على القارئ أن يعترب احلرف املوقوف عليه باإلمشام كاحلرف 

م فهو يُعترب  املد واللني إن سبقته مجيع مراتب املد : القصر أو التوسط أو اإلشباع حسب قواعد املد السابقة الذكر ، أما احلرف املوقوف عليه بالرو 
  كاحلرف املتحرك متاماً ؛ فال جيوز يف حرف املد أو اللني إن جاء قبله إال رُتبة القصر فقط .

ئ ، امرأة هناك أمساء كثرية يف العربية ابتدأت مزة وصل ، مل يرد منها يف القرآن الكرمي إال هذه األمساء السبعة وما تركب منها ؛ كامرؤ وامر ) ٢(
  …، اثنني واثنان واثين  وامرأتان
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� ΛΛΛΛ ôô ôôœœœœ $$ $$#### �  ،�  øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### �  ،� MMMM oo ooΨΨΨΨ öö öö//// $$ $$#### � ، � (( ((#### îî îîττττ ââ ââ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$####  �، � οοοο rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### � ، �  ÷÷ ÷÷ uu uuΖΖΖΖ øø øøOOOO $$ $$####  �، � ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥ øø øøOOOO $$ $$#### �  

  بنة ، ِإمرؤ ، ِإمرأة ، ِإثنني ، ِإثنتني .فنقرؤها مبتدئني : ِإسم ، ِإبن ، إِ 

  : مهزة الوصل يف األفعال حتول  -٣

، أو كان فعًال إىل مهزة قطع مضمومة إذا كان ثالث الفعل يف األصل حرفًا مضمومًا  -
 مثل :، ُمخاسّياً أو ُسداسّياً مبنياً للمجهول 

� (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ àà ààffff óó óó™™™™ $$ $$#### � ، � (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### �  ،� ää ääíííí ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### � ، � (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### � ، 

� (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ)))) óó óóssss çç ççGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### �  ،� ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ öö öö���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### �  ،� xx xx———— ÌÌ ÌÌ““““ öö ööκκκκ çç ççJJJJ óó óó™™™™ $$ $$#### �  ،� öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### � .  

 : ُأسجدوا ، أُعبدوا ، أُدع ، أُدخلوا ، ُأستحفظوا ، أُذكروين ، ُأستهزئ ، أُنظر فُتقرأ

 مثل : وإىل مهزة قطع مكسورة إذا كان ثالث الفعل يف األصل مفتوحاً أو مكسوراً ، -

� $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### � ، � (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ7777 ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### �  ،� >>>> ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôÑÑÑÑ $$ $$#### � ، � (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôãããã $$ $$#### �  ،� (( ((####θθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### � ،  

� (( ((####θθθθ ™™ ™™6666 yy yyssss tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### �  ،� ôô ôôìììì ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### � .  

 ضرب ، ِإعلموا ، ِإذهبوا ، ِإستحبوا ، ِإرجع .: ِإهدنا ، ِإهبطوا ، إِ  فُتقرأ

  وملعرفة حركة ثالث الفعل األصلية ميكن االستعانة باخلطوات التالية :

؛  مر ، فإنه ال يُعتّد حبركة ثالثهفعل يف صيغة األ ثالث واو اجلماعة بعد إذا جاءت -
ألن واو اجلماعة ال ُتسبق إال بضم ؛ لذلك نعيد الفعل من أمر اجلماعة إىل أمر 

البتداء القاعدة للتعرف على حركة ثالثه األصلية ، مث نطبق عليه عند ا؛ املفرد 
 السابقة ، مثل :

� (( ((#### þþ þþθθθθ àà ààÒÒÒÒ øø øø%%%% $$   . فُتقرأ : ِإقضوا »اقِض  «أمر املفرد :  ، � ####$$

� (( ((####θθθθ àà àà±±±± øø øøΒΒΒΒ $$   . فُتقرأ : ِإمشوا »امِش  «أمر املفرد : ،  � ####$$

� (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$   فُتقرأ : أُدعوا . »ادُع  «أمر املفرد :  ، � ####$$

� (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ öö öö//// $$   فُتقرأ : ِإبنوا . »ابِن «، أمر املفرد :  � ####$$
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، عند االبتداء حنول إذا ابتدأت الكلمة مزة وصل مث جاءت بعدها مهزة قطع ساكنة ، فإننا  -٤
قاعدة االبتداء مزة الوصل  وفق، الوصل إىل مهزة قطع متحركة  مهزةَ بأمثال هذه الكلمات ، 

ي ُتستبدل اهلمزة قبلها ؛ أ السابقة ، مث نستبدل مهزة القطع الساكنة حبرف مد يناسب حركة
  بواو إذا ُسبقت بضم ، وبياء إذا ُسبقت بكسر ، مثل :

� ÏÏ ÏÏMMMM øø øø:::: $$ zz � تُقرأ : ِإْيِت ، ، � ####$$ zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ èè èè???? øø øøττττ $$   .، تُقرأ : أُومتن  � ####$$

  :  )١( مراعاة الرسم العثماني –ب 

إذا اتصلت كلمتان خطًا مل جيز الوقف على الكلمة األوىل ، وال االبتداء بالكلمة الثانية ، وإمنا  -
 قف على الثانية ويُبتدأ باألوىل ، مثل :يُو 

� ŸŸ ŸŸξξξξ øø øøŠŠŠŠ xx xx6666 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ óó óóssss ss ss???? �  ،� $$$$ yy yyϑϑϑϑ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ss ssùùùù (( ((####θθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ èè èè???? §§ §§ΝΝΝΝ ss ssVVVV ss ssùùùù çç ççµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 � . 

رمسها يف املصحف الشريف ، فإذا   الوقف على الكلمات املنتهية بالتاء املربوطة لغة ، كيفيةيُراعى يف  -
ُكتبت بالتاء املربوطة ُوقف عليها باهلاء الساكنة ، كما هو معلوم ، أما إذا ُكتبت بالتاء املبسوطة ، 

 ، مثل :فإنه يُوقف عليها بالتاء الساكنة فقط 
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  يف مواضع أخرى هي : املبسوطةوالكلمات اليت رمست بالتاء املربوطة يف مواضع ، وبالتاء 

  ابنة ، قـُّرة ، جنة ، بقية ، كلمة، شجرة ،  رحمة ، نعمة ، ُسنة ، امرأة ، لعنة ، معصية ، فطرة

                                                 

القراءة املروية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ ولتحقيق ذلك ُروعي يف كتابة املصحف الشريف يف زمن عثمان رضي اهللا عنه أن حيتوي رمسه مجيع وجوه ) ١(
، حىت أصبح رسم املصحف الشريف أمرًا توقيفياً واإلتقان كانت غاية يف الدقة ،  قواعد لرسم كلمات املصحف الشريف ة املكلفة بذلك وضعت اللجن
القراءة لرسم مصحف من املصاحف املنتسخة يف زمن عثمان رضي اهللا عنه رُكنًا من  ربت موافقةال جيوز تغيريه يف حال من األحوال ، واعتُ ، جممعًا عليه 

 -١وهذه القواعد باختصار هي :  اليت تُقبل ا القراءة أو تُرد ، مث أصبح رسم املصحف الشريف علماً قائماً بذاته ، له قواعده وأسسه وضوابطه .األركان 
ÅÅ �يف حنو : ، كحذف األلف  الحذف ÅÅ7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ )) �: كزيادة األلف بعد واو اجلماعة يف مثل : الزيادة  - ٢،  �  ####$$ ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu �  ،اإلبدال -٣  :

nn �كإبدال األلف واوًا يف حنو :  nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ yy �، وكذلك إبدال تاء التأنيث املربوطة بتاء مبسوطة ، حنو  � ####$$ yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt ttββββθθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ || ||MMMM yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44  �  ،� ßß ßßNNNN rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### 

tt ttββββ≡≡≡≡ tt tt���� ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏãããã  �  ، (كل امرأة جاءت مضافة لزوجها ُكتبت بالتاء املبسوطة)مثل كتابة اهلمزة على ألف إذا جاءت مفردة يف بداية الكلمة ،  قاعدة الهمز - ٤ :
ŸŸ �: الوصل يف حنو :  الوصل والفصل - ٥ ŸŸξξξξ øø øøŠŠŠŠ xx xx6666 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ óó óóssss ss ss???? �  : والفصل يف حنو ،� ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ tt ttΒΒΒΒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ ال حيتملهما  فيما فيه قراءتان -٦،  �  ####$$

ها رسم واحد فُكتب يف مصحف يف رسم ويف مصحف آخر يف رسم آخر . هناك كتب ومنظومات مجعت يف طياا مجيع املواضع القرآنية اليت اختلف رمس
  عن الرسم اإلمالئي املعتاد ، لالستزادة انظر املقدمة اجلزرية ، حق التالوة ، املنري .
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 ابن اجلزري ، دار الكتب العلمية . النشر في القراءات العشر ، •

 شوقي ضيف ، دار املعارف .د. ابن جماهد ، حتقيق السبعة في القراءات ،  •

 علي حممد الضباع ، مطبعة مصطفى البايب احلليب .صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص ،  •

 ، عبد الرازق بن علي ، مطابع الرشيد .تأمالت حول تحريرات العلماء للقراءات المتواترة  •

 ، حممد أبو زهرة ، دار الفكر العريب .المعجزة الكبرى  •

 دار العدوي ، مكتبة املنار .، حسين الشيخ عثمان ، حق التالوة  •

 ، فائز عبد القادر ، مطابع الدوحة احلديثة .دروس في ترتيل القرآن  •

 مجعية احملافظة على القرآن الكرمي ، األردن . ،المنير في أحكام التجويد  •

 ، عبد الفتاح السيد عجمي املرصفي ، مكتبة طيبة .هداية القاري إلى تجويد كالم الباري  •

 ، دار املطبوعات احلديثة .أمهات متون علوم التجويد  •

 . ودين مَ ، الس آللئ البيان في تجويد القرآن  •

 ، مكي بن أيب طالب ، حتقيق د. أمحد فرحات ، دار عمار .الرعاية  •

 د. حممد سامل حميسن ، دار اجليل . الهادي ، •

 . ابن اجلزريغاية النهاية في طبقات القّراء ،  •

 ، ابن اجلزري ، دار الكتب العلمية .منجد المقرئين ومرشد الطالبين  •

 الفريوزآبادي ، مؤسسة الرسالة . القاموس المحيط ، •

 مصطفى الغالييين ، دار احلديث . جامع الدروس العربية ، •
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