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مقدمة

مقدمة الطبعة الثالثة

...

مقدمة الطبعة الثالثة:
ِِ ِ
َِّ ِ َِّ
اب َولَ ْـ َي ْج َع ْؿ لَوُ ِع َو َجا}
{اْل َح ْم ُد لمو الذي أ َْن َز َؿ َعمَى َع ْبده اْلكتَ َ
والصبلة والسبلـ عمى خاتـ النبييف والمرسميف ،نبينا محمد صموات اهلل وسبلمو عميو وعمى آلو
وأصحابو ،وأنصاره وأتباعو ،ومف اىتدى بيديو وعمؿ بسنتو إلى يوـ الديف ،وبعد:

فبحمد اهلل وعونو قد نفدت الطبعة الثانية مف ىذا الكتاب المتواضع في فترة وجيزة ،األمر الذي يبعث

في النفس المؤمنة السعادة ،ويبشرىا بالخير؛ لعودة المسمميف إلى كتاب ربيـ ،يتمونو ويحفظونو،

ويدرسوف قواعد تجويده ،حتى يتمكنوا مف تبلوتو حؽ التبلوة ،فينالوف بذلؾ األجر الكبير ،والثواب

العظيـ مف اهلل سبحانو وتعالى.

ولقد جاءني بعض الخطابات مف اإلخوة المحبيف لقراءة القرآف الكريـ وحفظو ،ودراسة تجويده،
إتماما لمفائدة،
يطالبونني بزيادة بعض المباحث ،وايضاح بعض المسائؿ في الطبعة الجديدة
ً
فاستجبت لرغبتيـ ،وسارعت إلى مراجعة الكتاب بدقة ،فانبثقت المراجعة عما يأتي:

أوالً :تصحيح أخطائو المطبعية.

ثانيا :زيادة بعض المباحث الميمة كحكـ التقاء الساكنيف.
ً
ثالثًا :تنقيح بعض المسائؿ التي تحتاج إلى توضيح وبياف.

مستقصيا لكؿ ما يحتاجو قارئ القرآف الكريـ ،حتى يستطيع
افيا بالغرض،
ً
فجاء بحمد اهلل وتوفيقو و ً
تبلوة كتاب اهلل عمى الوجو الذي يرضيو سبحانو.
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خالصا لوجيو الكريـ ،وأف ينفع بو ،وأف يجعمو في ميزاف حسناتي يوـ
واهلل أسأؿ أف يجعؿ ىذا العمؿ
ً
خير كؿ مف ساىـ في إخراج ىذه الطبعة عمى ىذه الصورة المرضية ،إنو سميع
القيامة ،وأف يجزي ًا
مجيب ،وىو نعـ المولى ونعـ النصير ،صمى اهلل وسمـ وبارؾ عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو

أجمعيف.

المؤلؼ :الرياض ،غرة ذي القعدة 1412 ،ىػ.
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مقدمة المؤلؼ:

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

الحمد هلل رب العالميف ،والصبلة والسبلـ عمى سيدنا محمد أفضؿ األنبياء وسيد المرسميف ،صموات
اهلل وسبلمو عميو وعمى آلو وأصحابو ،ومف نيج نيجو ،وسمؾ طريقو ،واتبع ىديو إلى يوـ الديف،

وبعد:

فيذا كتاب في عمـ التجويد ،وضعت فيو خبرة سنوات طويمة قمت فييا بتدريس ىذا العمـ بمعيد

القراءات بالقاىرة ،وبقسـ الدراسات القرآنية بالكمية المتوسطة إلعداد المعمميف بالرياض.

وقد استخرت اهلل العظيـ في طبعو ونشره ،وطمبت منو سبحانو وتعالى أف يوفقني ويعينني عمى

افيا شامبل لكؿ أحكاـ التجويد برواية حفص
كتابا و ً
إنجاز ىذا العمؿ حتى يجد الدارس لعمـ التجويد ً
عف عاصـ بف أبي النجود مف طريؽ الشاطبية ،ال ىو بالمطوؿ الممؿ ،وال بالمختصر المخؿ،
يستعيف بو عمى تبلوة كتاب اهلل حؽ التبلوة.

وقد توخيت فيو االختصار ،وراعيت سيولة األسموب ،وايجاز العبارة ،ووضوح المفظ ،ودقة التنسيؽ،

وسميتو "غاية المريد في عمـ التجويد".

ولقد حاولت قدر طاقتي أف يطابؽ ىذا الكتاب المتواضع منيج الكميات المتوسطة ،ومعاىد التجويد

والقراءات ،كما ذكرت فيو بعض األبواب الميمة لمف أراد أف يستفيد أو يستزيد ،واهلل أسأؿ أف يجعؿ

ىذا العمؿ
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خالصا لوجيو الكريـ ،وأف يثيبني عميو بقدر ما بذلت فيو مف جيد ،وأف ينفع بو الطبلب والدارسيف
ً
حتى يتمكنوا مف تبلوة كتاب اهلل تعالى عمى الوجو الذي يرضيو إنو سميع مجيب.

نقصا أو خطأ أف ينبيني إليو حتى استدركو في الطبعة
كما أىيب بمف يطمع عميو إذا وجد فيو ً
القادمة -إف شاء اهلل -وأف يدعو لي في حياتي وبعد مماتي ،وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت واليو
أنيب ،وصمى اهلل عمى حبيبنا ونبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف.

المؤلؼ

()8/1

مدخؿ إلى عمـ التجويد

أوال :ما يتعمؽ بالتبلوة

فضؿ القرآف الكريـ
...

مدخؿ إلى عمـ التجويد:

أوًال :ما يتعمؽ بالتبلوة

 -1فضؿ القرآف الكريـ:

القرآف الكريـ ىو كبلـ اهلل المنزؿ عمى رسولو محمد -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -المتعبد بتبلوتو،

اترا.
المتحدي بأقصر سورة منو ،والمنقوؿ إلينا نقبل متو ً
ىذا القرآف :ىو الكتاب اْل ُمبِيف الذي ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو وال مف خمفو تنزيؿ مف حكيـ حميد،

ث اهلل األرض ومف
وىو المعجزة الخالدة الباقية المستمرة عمى تعاقب األزماف والدىور إلى أف َي ِر َ
عمييا.

وىو حبؿ اهلل المتيف والصراط المستقيـ والنور اليادي إلى الحؽ والى الطريؽ المستقيـ ،فيو نبأ ما

قبمكـ وحكـ ما بينكـ وخير ما بعدكـ ،ىو الفصؿ ليس باليزؿ ،مف تََرَكوُ مف جبار قصمو اهلل ،ومف
ابتغى اليدى في غيره أضمَّو اهلل ،مف قاؿ بو صدؽ ،ومف حكـ بو عدؿ ،ومف دعا إليو فقد ىدى إلى
صراط مستقيـ.

ىذا القرآف :ىو وثيقة النبوة الخاتمة ،ولساف الديف الحنيؼ ،وقانوف الشريعة اإلسبلمية ،وقاموس المغة

العربية ،ىو قدوتنا وامامنا في حياتنا ،بو نيتدي ،واليو نحتكـ ،وبأوامره ونواىيو نعمؿ ،وعند حدوده
نقؼ ونمتزـ ،وسعادتنا في سموؾ سننو واتباع منيجو ،وشقاوتنا في تََن ُّك ِب طريقو والبعد عف تعاليمو.

وىو رباط بيف السماء واألرض ،وعيد بيف اهلل وبيف عباده ،وىو منياج اهلل الخالد ،وميثاؽ السماء
الصالح لكؿ زماف ومكاف ،وىو أشرؼ الكتب السماوية ،وأعظـ وحي نزؿ مف السماء.
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{و َم ْف
وباختصار فإف كبلـ اهلل سبحانو وتعالى ال يدانية كبلـ ،وحديثو ال يشابيو حديث قاؿ تعالىَ :
ؽ ِم َف المَّ ِو َحِديثًا} .1
َص َد ُ
أ ْ
بعمو منزلتو فقاؿ سبحانو:
ولقد رفع اهلل شأف القرآف َّ
ونوهَ ّْ
ؽ ْاألَرض والسَّمو ِ
ِ
ات اْل ُعَمى} 2
{تَْن ِزيبلً م َّم ْف َخمَ َ ْ َ َ َ َ
مبينا فييا خصائصو التي َمي ََّزه بيا عف سائر الكتب فقاؿ:
كما وصفو سبحانو وتعالى بعدة أوصاؼ ً
اب مبِ ٌ ِ ِ َّ
ِ
ِ َّ ِ
ضو َانوُ سُب َؿ الس ِ
َّبلـ َوُي ْخ ِر ُجيُ ْـ ِم َف
يفَ ،ي ْيدي بِو الموُ َم ِف اتََّب َع ِر ْ َ ُ
{ َق ْد َج َ
اء ُك ْـ م َف المو نُ ٌ
ور َوكتَ ٌ ُ
صر ٍ
ِ
الن ِ ِ ِ ِ
الظُّمُم ِ
ات ِإلَى ُّ
اط ُم ْستَِق ٍيـ} 3
ور بِِإ ْذنو َوَي ْيدي ِي ْـ ِإلَى َ
َ
ِ ِِ
ٍ
وقاؿ أيضا{ :وَن َّزْل َنا عمَ ْي َؾ اْل ِكتَ ِ ِ
يف} .4
َ
َ
دى َوَر ْح َمةً َوُب ْش َرى لْم ُم ْسمم َ
اب ت ْب َي ًانا ل ُك ّْؿ َش ْيء َو ُى ً
ً َ

والرسوؿ -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -يبيف لنا أف اإلنساف بقدر ما يحفظ مف آي القرآف وسوره بقدر

ما يرتقي في َد َرِج الجنة وذلؾ فيما يرويو عبد اهلل بف عمرو ابف العاص -رضي اهلل عنيما -عنو
صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أنو قاؿ" :يقاؿ لصاحب القرآف :اق أر وارؽ ورتّْؿ كما كنت ترتّْؿ في دار
آخر ٍ
الدنيا فإف منزلتَؾ عند ِ
آية تق أُر بيا" .5

ظير فيكوف المؤمف
كما يوضح لنا صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أف قراءة القرآف يطيب بيا اْل َم ْخ َب ُر واْل َم ْ
صافيا
طيب الباطف والظاىر ،إف خبرت باطنو وجدتو
القارئ لمقرآف
ً
َ
ػػػػ

 1سورة النساء.87 :
 2سورة طو.4 :

 3سورة المائدة.16 ،15 :
 4سورة النحؿ.89 :

 5رواه الترمذي ،رقـ 2915 :في ثواب القرآف ،وأبو داود رقـ 1464 :في الصبلة ،باب استحباب

أيضا أحمد في المسند " ،"192 /2واسناده حسف ،انظر جامع األصوؿ
الترتيؿ في القراءة ،ورواه ً
"ج ،8 :ص."502
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طيبا .فعف أبي موسى األشعري -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ
نقيِّا ،واف شاىدت سموكو وجدتو ً
حسنا ً
ِ
طيب
يحيا ٌ
رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ" :مثؿ المؤمف الذي يق أر القرآف مثؿ األَتْ ُرجَّة :ر ُ
طيب ،ومثؿ المؤمف الذي ال يق أر القرآف مثؿ التمرة :ال ريح ليا وطعميا حمو ،ومثؿ المنافؽ
وطعميا ٌ
ُ
يح َان ِة :ريحيا طيب وطعميا مر ،ومثؿ المنافؽ الذي ال يق أر القرآف كمثؿ
الذي يق أر القرآف مثؿ َّ
الر َ
الحنظمة :ال ريح ليا وطعميا مر" .1
ويخبرنا عبد اهلل بف مسعود أف مف أحب القرآف يحبو اهلل ورسولو فيقوؿ" :مف أحب أف يحبو اهلل
ورسولو فمينظر :فإف كاف يحب القرآف فيو يحب اهلل ورسولو".2

إلى غير ذلؾ مف اآليات واألحاديث التي تبيف فضؿ القرآف ،فمف أراد المزيد فميرجع إلى كتب

الحديث فيي زاخرة بمثؿ ذلؾ.

ػػػػ

 1أخرجو البخاري " "58 /9في فضائؿ القرآف ،ومسمـ رقـ ،797 :باب فضيمة حافظ القرآف،

والترمذي  ،2869باب ما جاء في مثؿ المؤمف القارئ لمقرآف وغير القارئ ،وأبو داود ،4830
والنسائي " ،"125 ،124 /8وابف ماجو  ،214انظر جامع األصوؿ "ج ،2 :ص."453

 2قاؿ الييثمي في مجمع الزوائد "ج ،7 :ص "165باب فضؿ القرآف ،رواه الطبراني ورجالو ثقات.

()11/1

فضؿ تبلوة القرآف الكريـ
مدخؿ

...

 -2فض ُؿ تبلوِة القر ِ
آف الكر ِيـ:
إف مف ّْ
أجؿ العبادات وأعظـ القربات إلى اهلل -سبحانو وتعالى -تبلوة القرآف الكريـ ،فقد أمر بيا
سبحانو وتعالى في قولوَ { :فا ْق َأُروا َما تََيس ََّر ِم َف اْلقُ ْر ِ
آف}  ،1كما أمر بيا النبي -صمى اهلل عميو وآلو
وسمـ -فيما رواه أبو أمامة -رضي
ػػػػ

 1سورة المزمؿ.20 :
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اهلل عنو -حيث قاؿ سمعت رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -يقوؿ" :اقرءوا القرآف فإنو يأتي
شفيعا ألصحابو" .1
يوـ القيامة
ً
وقد أخبر صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بما َّ
أعده اهلل لقارئ القرآف الكريـ مف ٍ
أجر كبير ،وثواب عظيـ
وذلؾ فيما رواه عبد اهلل بف مسعود قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ" :مف ق أر حرًفا

مف كتاب اهلل فمو بو حسنة والحسنة بعشر أمثاليا ال أقوؿ "الـ" حرؼ ولكف ألؼ حرؼ والـ حرؼ

وميـ حرؼ" .2

ماىر بو عامبل
متقنا لو ًا
كما بيف صموات اهلل وسبلمو عميو أف مف َّ
جود القرآف وأحسف قراءتو ،وصار ً
بأحكامو فإنو في مرتبة المبلئكة المقربيف ،وذلؾ فيما روتو أـ المؤمنيف عائشة -رضي اهلل عنيا-

َّفرة الكراـ البررة ،والذي يق أر
قالت :قاؿ رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ" :الماىر بالقرآف مع الس َ
شاؽ لو أجراف" .3
ويتَتَ ْعتَعُ فيو وىو عميو ٌ
القرآف َ
كما أف اهلل -عز وجؿ -يوضح لنا في محكـ كتابو أف الذيف يداوموف عمى تبلوة القرآف آناء الميؿ
وأطراؼ النيار ويعمموف بأحكامو ،ويحذروف مخالفتو أولئؾ يوفييـ اهلل ما يستحقونو مف الثواب

ويضاعؼ ليـ األجر مف فضمو.
ِ
يقوؿ سبحانوِ{ :إ َّف الَِّذيف ي ْتمُوف ِكتَاب المَّ ِو وأَ َقاموا الصَّبلةَ وأ َْن َفقُوا ِم َّما رَزْق َن ُ ِ
وف
َ
اى ْـ س ِّار َو َعبلن َي ًة َي ْر ُج َ
َ َ َ
َ
َ ُ
َ
يد ُىـ ِمف فَ ْ ِ ِ
تِجارةً لَف تَب ِ
ور} .4
ورُى ْـ َوَي ِز َ ْ ْ
ور ،ل ُي َوفَّْييُ ْـ أ ُ
ور َش ُك ٌ
ضمو ِإَّنوُ َغفُ ٌ
ُج َ
ََ ْ َُ
إلى غير ذلؾ مف اآليات واألحاديث التي تبيف فضؿ تبلوة القرآف الكريـ ،وتثبت ما لقارئ القرآف

الكريـ مف فضؿ كبير وثواب عظيـ عند اهلل عز وجؿ.

ػػػػ

 1جزء مف حديث ،أخرجو مسمـ في باب :فضؿ قراءة القرآف.

 2أخرجو الترمذي ح رقـ ،1912 :باب :ما جاء فيمف ق أر حرفًا مف القرآف ما لو مف األجر" ،ورواه

أيضا الدارمي وغيره وىو حديث صحيح ،انظر جامع األصوؿ "ج ،8 :ص."498
ً
 3أخرجو البخاري ومسمـ ،وكذا أبو داود والترمذي برواية أخرى ،انظر جامع األصوؿ "ج،8 :

ص."503

 4سورة فاطر.30 ،29 :
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ِ
 -3أىميةُ تعمُِّـ القر ِ
وتعميم ِو:
آف الكر ِيـ

وجوبا كفائيِّا عمى األمة حتى ال ينقطع تواتره ،وال
تعميـ القرآف الكريـ فرض كفاية ،وحفظو واجب
ً
جميعا.1
يتطرؽ إليو تبديؿ أو تحريؼ ،فإف قاـ بذلؾ قوـ سقط عف الباقيف ،واال أَثِ ُموا
ً

ولقد كاف الرسوؿ -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -ال يتوانى في إببلغ مف معو مف الصحابة بما أنزؿ

عميو مف اآليات ،وتعميميـ إياىا فور نزوليا حيث قد أمره اهلل -جؿ وعبل -بذلؾ في قولو تعالى:
ت ِر َسالَتَوُ} .2
{يا أَيُّيَا َّ
الر ُسو ُؿ َبمّْ ْغ َما أ ُْن ِز َؿ إِلَ ْي َؾ ِم ْف َرب َ
ّْؾ َوِا ْف لَ ْـ تَ ْف َع ْؿ فَ َما َبمَّ ْغ َ
َ
ومما ال شؾ فيو أف األمة اإلسبلمية خير أمة أخرجت لمناس ،وكتابيا أفضؿ الكتب؛ لذلؾ كاف

اجبا عمييا أف ال تألو ُج ْي ًدا في تبميغ القرآف وتعميمو.
و ً
والرسوؿ -صموات اهلل وسبلمو عميو -يبيف لنا أف خير الناس وأفضميـ الذي يشتغؿ بتعمُّـ القرآف

الكريـ أو تعميمو وذلؾ فيما ثبت عف عثماف بف عفاف -رضي اهلل عنو -عف النبي -صمى اهلل عميو

وآلو وسمـ -قاؿ" :خيركـ مف تعمـ القرآف وعممو" .3

وعف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ" :إف الذي ليس
ِ
شيء مف القر ِ
كالبيت اْل َخ ِر ِب" .4
آف
في َج ْوِف ِو
ٌ
ػػػػ
 1مف مباحث عموـ القرآف ،لمشيخ َّ
مناع القطاف بتصرؼ.
 2سورة المائدة.67 :

 3أخرجو البخاري في فضائؿ القرآف " ،"67 ،66 /9وأبو داود رقـ  ،1452باب ثواب قراءة القرآف،

والترمذي رقـ  2910 ،2909في ثواب القرآف ،انظر جامع األصوؿ "ج ،8 :ص.508

أيضا أحمد في المسند رقـ  ،1947ورواه
 4أخرجو الترمذي ح رقـ  2914في ثواب القرآف ،ورواه ً
يف ،ومع ذلؾ فقد قاؿ الترمذي:
الحاكـ " "554 /1وصححو ،وفي سنده قابوس بف أبي ظبياف وفيو ِل ٌ
ىذا حديث حسف صحيح.
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فصاحب القر ِ
عامر بو ،يتدبر آيات اهلل ،ويتفكر في دالئؿ قدرتو وعظمتو ،وبذلؾ تصفو
آف ُ
ُ
قمبو ٌ
ُّ
وترؽ أحاسيسو ،والرسوؿ -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -يخبرنا بأف حفاظ
نفسو ،وتجم ُؿ أخبلقو،

القرآف ىـ أصفياء اهلل وخاصَّتو وأولياؤه وأنصاره وذلؾ فيما رواه أنس بف مالؾ عف رسوؿ اهلل -صمى

اهلل عميو وآلو وسمـ -قاؿ" :إف هلل أىميف مف الناس فقيؿ مف أىؿ اهلل فييـ؟ قاؿ :أىؿ القرآف ىـ أىؿ

اهلل وخاصَّتُو" .1
ػػػػ

 1أخرجو اإلماـ أحمد ،في كتاب فضائؿ القرآف ،كما أخرجو النسائي وابف ماجو والحاكـ في
مستدركو ،وصحَّحو األلباني ،انظر :الجامع الصغير ،حديث رقـ .2161
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ِ
آداب تبلوِة القر ِ
استماعو:
آف الكر ِيـ و
ُ -4
آداب كثيرة وعديدة حسبنا أف نشير إلى طائفة منيا باختصار فنقوؿ:
لتبلوة القرآف الكريـ ٌ
ينبغي عمى قارئ القرآف أف يتأدب باآلداب التالية:

 -1أف يستقبؿ القبمة ما أمكنو ذلؾ.

وتعظيما لمقرآف.
تطيير
ًا
اؾ
 -2أف َي ْستَ َ
ً
طاىر مف الحدثيف.
ًا
 -3أف يكوف
 -4أف يكوف نظيؼ الثوب والبدف.

 -5أف يق أر في خشوع وتفكر وتدبر.

حاضرا؛ فيتأثر بما يق أر تارًكا حديث النفس وأىواءىا.
قمبو
 -6أف يكوف ُ
ً
 -7يستحب لو أف يبكي مع القراءة فإف لـ ِ
يبؾ يتباكى.

ّْف صوتَو بيا ،واف لـ يكف حسف الصوت حسنو ما استطاع بحيث ال يخرج
 -8أف يزيف قراءتو ُ
وي َحس َ
بو إلى حد التمطيط.
 -9أف يتأدب عند تبلوة القرآف الكريـ ،فبل يضحؾ ،وال يعبث وال ينظر إلى ما يميي بؿ يتدبر
ويتذكر كما قاؿ سبحانو وتعالى:
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ِ
ؾ لِ َي َّدبَّروا َآياتِ ِو وِل َيتَ َذ َّكر أُولُو ْاألَْل َب ِ
اب} .1
{كتَ ٌ
َ
اب أ َْن َزْل َناهُ ِإلَ ْي َؾ ُم َب َار ٌ ُ
َ
كما أف عمى سامع القرآف الكريـ أف يقبؿ عميو بقمب خاشع ويتفكر في معانيو ،ويتدبر في آياتو،

ويتعظ بما فيو مف حكـ ومواعظ ،وأف يحسف االستماع واإلنصات لما يتمى مف قرآف حتى يفرغ
َّ
ِ
القارئ مف قراءتو ،قاؿ تعالى{ :وِا َذا قُ ِرئ اْلقُرآف َف ِ
وف} .2
استَم ُعوا َلوُ َوأ َْنصتُوا َل َعم ُك ْـ تُْر َح ُم َ
َ ْ ُ ْ
َ
ػػػػ
 1سورة ص.29 :

 2سورة األعراؼ.204 :
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كيفية قراء القرآف الكريـ

...

 -5كيفيةُ قر ِ
اءة القر ِ
آف الكر ِيـ:

لقد شرع اهلل -سبحانو وتعالى -لقراءة القرآف صفة معينة وكيفية ثابتة ،قد أمر بيا نبيو عميو الصبلة
آف تَْرتِيبلً}  ،1أي اقرأه بتؤدة وطمأنينة وتدبر ،وذلؾ برياضة المساف
{وَرتّْ ِؿ اْلقُ ْر َ
والسبلـ فقاؿَ :
ص ِر المقصور ّْ
ومد الممدود واظيار المظير
والمداومة عمى القراءة بترقيؽ المرقؽ وتفخيـ المفخـ وقَ ْ

وادغاـ المدغـ واخفاء المخفي ّْ
وغف الحرؼ الذي فيو غنة واخراج الحروؼ مف مخارجيا ،وعدـ
الخمط بينيا ،كؿ ذلؾ دوف تكمُّؼ أو تمطيط.

اىتماما بأمره.
ولقد أكد اهلل -عز وجؿ -الفعؿ وىو "رتّْؿ" بالمصدر وىو "ترتيبل"
تعظيما لشأنو و ً
ً
الن ِ
{وقُ ْرًآنا َف َرْق َناهُ ِلتَ ْق َأرَهُ َعمَى َّ
اس َعمَى ُم ْك ٍث َوَن َّزْل َناهُ تَْن ِزيبلً}  ،2أي لتقرأه عمى الناس
كما قاؿ سبحانوَ :
ُّؿ وتميُّؿ فإف ذلؾ أقرب إلى الفَ ِ
بترس ٍ
يـ وأسيؿ لمحفظ ،والواقع أف ىذه الصفة ال تتحقؽ إال
َ
بالمحافظة عمى أحكاـ التجويد المستمدة مف قراءة رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -والتي
ثبتت عنو بالتواتر واألحاديث

ػػػػ

 1سورة المزمؿ.4 :

 2سورة اإلسراء.106 :
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الصحيحة ،فمقد ثبت أف أنس بف مالؾ -رضي اهلل عنو -سئؿ كيؼ كانت قراءة النبي صمى اهلل
يمد ببسـ اهللُّ ،
مدا ،ثـ ق أر بسـ اهلل الرحمف الرحيـُّ ،
عميو وآلو وسمـ؟ فقاؿ" :كانت قراءتو ِّ
ويمد
بالرحمفُّ ،
ويمد بالرحيـ" .1

وقد نقمت إلينا ىذه الصفة بأعمى درجات الرواية وىي المشافية حيث يتمقى القارئ عف المقرئ،

والمقرئ قد تمقاه عف شيخو ،وشيخو عف شيخو وىكذا حتى تنتيي السمسمة إلى النبي صمى اهلل عميو

وآلو وسمـ.

ومف المؤكد أف النبي -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -قد عمَّـ أصحابو القرآف الكريـ كما تمقَّاه عف أميف

الوحي جبريؿ -عميو السبلـ -ولقَّنيـ إياه بنفس الصفة وحثيـ عمى تعمميا والقراءة بيا ،فمقد ثبت أف
سره أف يق أر
النبي -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -سمع عبد اهلل بف مسعود يق أر في صبلتو فقاؿ" :مف َّ

القرآف غضِّا كما أنزؿ فميق أر عمى قراءة ابف أـ َع ْبٍد" .2
ولعؿ المقصد -واهلل أعمـ -أف يقرأه عمى الصفة التي ق أر بيا عبد اهلل بف مسعود مف حسف الصوت
وجودة الترتيؿ ودقة األداء.

نفر مف الصحابة أتقنوا القراءة حتى صاروا
خص رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـً -ا
ولقد َّ
أعبلما فييا منيـ:
ً

أ َُبي بف كعب ،وعبد اهلل بف مسعود ،وزيد بف ثابت ،وأبو موسى األشعري ،وعثماف بف عفاف ،وعمي
بف أبي طالب ،وأبو الدرداء ،ومعاذ بف جبؿ ،وغيرىـ.

أحيانا ،وبإسماعيـ القراءة
فكاف -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -يتعاىدىـ باالستماع ليـ
ً
ػػػػ

 1أخرجو البخاري ،انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري "ج ،9 :ص ،91كتاب فضائؿ القرآف.

 2رواه أحمد والبزار والطبراني ،وفيو عاصـ بف أبي النجود وىو عمى ضعفو حسف الحديث ،وبقية

رجاؿ أحمد رجاؿ الصحيح ،ورجاؿ الطبراني رجاؿ الصحيح ،انظر مجمع الزوائد لمييثمي "ج،9 :

ص.287
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أحيانا أخرى كما ثبت ذلؾ باألحاديث الصحيحة.

فمقد ثبت عف أنس بف مالؾ -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ-

سماؾ لي" قاؿ أنس:
ألبي بف كعب" :إف اهلل أمرني أف أق أر عميؾ" قاؿ :آهلل َس َّماني لؾ؟ قاؿ" :اهلل َّ
فجعؿ أُبي يبكي".1

كما ثبت عف عبد اهلل بف مسعود -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ لي النبي -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ:

أأقر عميؾ وعميؾ أنزؿ؟ قاؿ" :إني أحب أف أسمعو مف غيري" فافتتحت سورة
"اق أر عمي القرآف" قمت :أ
ؾ عَمى َىؤ ِ
ٍ
ؼ ِإ َذا ِج ْئ َنا ِمف ُك ّْؿ أ َّ ٍ
"حسبؾ"
يدا}  2قاؿ:
الء َش ِي ً
النساء فمما بمغت{ :فَ َك ْي َ
ُ
ُمة بِ َش ِييد َو ِج ْئ َنا بِ َ َ
ْ
ُ
ُّ
فالتفت إليو فإذا عيناه تذرفاف".3
ويحتمؿ أف يكوف الرسوؿ -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -قد أحب أف يسمعو مف غيره؛ ليكوف عرض
القرآف سنة يحتذى بيا ،كما يحتمؿ أف يكوف لكي يتدبره ويتفيمو وذلؾ ألف المستمع أقوى عمى

التدبر ونفسو أخمى وأنشط مف القارئ الشتغالو بالقراءة وأحكاميا.4

آمر الناس بتعمـ قراءة القرآف وبتحري اإلتقاف فييا ،بتمقييا عف
وقاؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ًا
المتقنيف الماىريف" :خذوا القرآف مف أربعة :مف عبد اهلل بف مسعود ،وسالـ ،ومعاذ ،وأبي بف كعب"

.5

ػػػػ

 1رواه مسمـ ،في باب استحباب قراءة القرآف عمى أىؿ الفضؿ" ،ج ،2 :ص."195
 2النساء :اآلية.41 :

 3أخرجو البخاري ،في باب :مف أحب أف يستمع القرآف مف غيره ،ح رقـ  ،5049ولو فيو ألفاظٌ

أخرى ،كما رواه مسمـ في باب :فضؿ استماع القرآف وطمب القراءة مف حافظو لبلستماع" ،ج،2 :

ص."195

 4انظر فتح الباري "ج ،9 :ص."94

القراء مف أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -ح رقـ ،4999
 5أخرجو البخاري في بابَّ :

"ج ،9 :ص."46
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وكؿ ىذا يدؿ عمى أف ىناؾ صفة معينة ،وكيفية ثابتة لقراءة القرآف ال بد مف تحقيقيا ،وىي الصفة

المأخوذة عنو -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -وبيا أنزؿ القرآف ،فمف خالفيا أو أىمميا فقد خالؼ السنة
وق أر القرآف بغير ما أنزؿ اهلل.

وصفة الق ارءة ىذه ىي التي اصطمحوا عمى تسميتيا بعد ذلؾ بالتجويد.1

ػػػػ

 1مف كتاب قواعد التجويد ،لمدكتور :عبد العزيز القاري" ،ص "2 ،1 :بتصرؼ.
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ِ
 -6أركاف القر ِ
الصحيحة:
اءة
ُ
القرآف الكريـ إنما يُتمقَّى بالرواية ،فيرويو الجمع مف القراء عف شيوخيـ ويتسمسؿ السند إلى النبي -
صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -ولذلؾ كاف لقبوؿ صحة القراءة ثبلثة أركاف:

األوؿ :موافقتيا لوجو مف وجوه المغة العربية ولو ضعيفًا كقراءة ابف عامر في سورة األنعاـ في قولو
ِِ
ِ
تعالى{ :و َك َذِل َؾ َزيَّف ِل َكثِ ٍ ِ
اؤ ُى ْـ}  1ببناء الفعؿ ُ"زيّْف" لممجيوؿ ،ورفع
ير م َف اْل ُم ْش ِرك َ
َ
يف َق ْت َؿ أ َْوالدى ْـ ُش َرَك ُ
َ
ِ
"قت ُؿ" عمى أنو نائب فاعؿ ،ونصب "أوالدىـ" مفعوؿ لممصدر ،وجر "شركائيـ" مضافًا إلى المصدر.

ولقد ثبت أف "شركائيـ" مرسوـ بالياء في المصحؼ الذي بعثو الخميفة عثماف -رضي اهلل عنو -إلى

الشاـ.

وقد أنكر ىذه القراءة بعض النحاة؛ بحجة أف الفصؿ بيف المضاؼ والمضاؼ إليو ال يكوف إال

بالظرؼ وفي الشعر خاصة ،ولكف لما كانت قراءة ابف عامر ثابتة بطريؽ التواتر القطعي فيي إذف

ال تحتاج إلى ما يسندىا مف كبلـ العرب ،بؿ تكوف ىي حجة يرجع إلييا ويستشيد بيا.

ػػػػ

 1سورة األنعاـ.137 :
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تقدير كما في قولو
تحقيقا أو ًا
الثاني :موافقتيا لمرسـ العثماني ولو احتماال ،إذ موافقة الرسـ قد تكوف
ً
{م ِال ِؾ َي ْوِـ ّْ
الد ِ
يف}  1فقراءة حذؼ األلؼ تحتمؿ المفظ تحقيقًا ،وقراءة إثبات األلؼ تحتممو
تعالىَ :
تقديرا ،وتكوف القراءة ثابتة في بعض المصاحؼ العثمانية دوف بعض مثؿ قولو تعالى{ :جَّن ٍ
ات تَ ْج ِري
َ
ً
ِ
ِم ْف تَ ْحتَيَا ْاأل َْنيَ ُار}  2في الموضع األخير مف سورة التوبة بزيادة لفظ "م ْف" لثبوتو في المصحؼ

المكي دوف غيره مف المصاحؼ.

الثالث :صحة سندىا بتواتر عف النبي -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -وقد ثبت عف زيد بف ثابت -

رضي اهلل عنو -قولو" :القراءة سنة متبعة".3

والى ىذه األركاف الثبلثة يشير اإلماـ ابف الجزري في طيبة النشر بقولو:

فكؿ ما وافؽ َو ْج َو َن ْح ِو  ...وكاف لمرسـ احتماال َي ْحوي
األركاف
وصح
آف  ...فيذه الثبلثةُ
ً
ُ
إسنادا ىو القر ُ
ركف ِ
ُّ
أثبت  ...شذوذه لو أنو في الس َّْب َع ِة
وحيثما
يختؿ ٌ
وعمى ىذا فإف اختؿ ركف مف ىذه األركاف الثبلثة كانت القراءة شاذة وال يجوز القراءة بيا.

ػػػػ

 1سورة الفاتحة.4 :

 2سورة التوبة.100 :

 3انظر :اإلتقاف في عموـ القرآف ،لمسيوطي" ،ج :1ص "211حيث يقوؿ :أخرج سعيد بف منصور

في سننو عف زيد بف ثابت قاؿ" :القراءةُ سنةٌ ُمتََّب َعةٌ".
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 -7مراتب القراءة:

لمقراءة ثبلث مراتب :الترتيؿ ،والتَّ ْدوير ،واْل َح ْدر:
أما التَّرتيؿ :فيو قراءة القرآف الكريـ بِتُ َؤَد ٍة وطُمأنينة مع تدبر المعاني ومراعاة
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أحكاـ التجويد ،وىذه المرتبة ىي أفضؿ المراتب الثبلث حيث نزؿ بيا القرآف الكريـ ،1واهلل -سبحانو
آف تَْرتِيبلً} .
{وَرتّْ ِؿ اْلقُ ْر َ
وتعالى -أمر نبيو بيا فقاؿَ :
وير :فيو قراءة القرآف الكريـ بحالة متوسطة بيف االطمئناف والسرعة مع مراعاة األحكاـ ،وىي
أما التَّ ْد ُ
تمي الترتيؿ في األفضمية.

وأما اْل َح ْد ُر :فيو قراءة القرآف الكريـ بسرعة مع المحافظة عمى أحكاـ التجويد.
وىذه المراتب كمُّيا جائزة ،والييا أشار صاحب كتاب آللئ البياف بقولو:

اتبا لمف َق َار
وتدوير وترتي ُؿ تُرى ...
حدر
جميعيا مر ً
ُ
ٌ
ٌ
ئنانا
وذكر بعض عمماء التجويد مرتبة رابعة ،وىي مرتبة التَّ ْحقيؽ ،وقالوا بأنيا أكثر تؤدة ،وأشد اطم ً
مف مرتبة الترتيؿ ،وىي التي تستحسف في مقاـ التعميـ ،2ولكف ال بد أف يحترز معيا مف التمطيط

واإلفراط في إشباع الحركات ،حتى ال يتولد منيا بعض الحروؼ ،ومف المبالغة في الغنات إلى غير

ذلؾ مما ال يصح.

أيضا مع مرتبة الحدر مف اإلدماج ونقص المدود والغنات ،فالقراءة كما قيؿ بمنزلة
ىذا ويحترز ً
برصا.
البياض إف قؿ صار سمرة ،واف كثر صار ً

وروي عف حمزة أنو قاؿ لبعض مف سمعو يبالغ في ذلؾ :أما عممت أف ما كاف فوؽ الجعودة فيو

ص ،وما كاف فوؽ القراءة فميس بقراءة .ا .ىػ ،كبلـ المحقؽ
قطط ،وما كاف فوؽ البياض فيو َب َر ََ ٌ
ابف الجزري في النشر.
ػػػػ

 1مف البرىاف في تجويد القرآف ،لمشيخ محمد الصادؽ قمحاوي ،ص.6
 2مف نياية القوؿ المفيد ،لمشيخ محمد مكي ،ص.15
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أسئمة:

مستشيدا ببعض اآليات واألحاديث.
 -1تكمـ بإيجاز عف فضؿ القرآف الكريـ
ً
 -2اذكر بعض اآليات واألحاديث التي تبيف فضؿ تبلوة القرآف الكريـ.
 -3ما حكـ تعميـ القرآف وحفظو؟ مع التعميؿ لما تذكر.

خمسا مف آداب تبلوة القرآف الكريـ.
 -4اذكر
ً
 -5اذكر حديثًا يبيف فضؿ مف اشتغؿ بتعمـ القرآف أو تعميمو.
 -6ما الذي يجب عمى سامع القرآف الكريـ.

 -7لقد شرع اهلل لقراءة القرآف الكريـ صفة معينة ،فبـ تتحقؽ ىذه الصفة؟

نفر مف الصحابة الذيف أتقنوا القراءة عمى يد رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ.
 -8اذكر ًا
 -9اذكر أركاف القراءة الصحيحة.
 -10ما مراتب القراءة؟

عرؼ كؿ مرتبة منيا.
ّْ -11

َ -12بيّْف األفضمية في ىذه المراتب.
 -13اذكر المرتبة التي تستحب في مقاـ التعميـ.
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ثانيا :لمحة موجزة عف تاريخ التجويد والقراءات

تاريخ التأليؼ في ىذا العمـ

...

جويد والقر ِ
يخ التَّ ِ
اءات:
ثانيا :لمحةٌ موجزةٌ عف تار ِ
ً
 -1تاريخ التأليؼ في ىذا العمـ:

إف أوؿ مف وضع قواعد التجويد العممية أئمة القراءة والمغة في ابتداء عصر التأليؼ ،وقيؿ :إف الذي

أيضا :أبو عبيد
وضعيا ىو الخميؿ بف أحمد الفراىيدي ،1وقاؿ بعضيـ :أبو األسود الدؤلي ،وقيؿ ً
كثير مف
القاسـ بف سبلـ وذلؾ بعد ما كثرت الفتوحات اإلسبلمية ،وانضوى تحت راية اإلسبلـ ٌ
َّ
حف عمى األلسنة ،فخشى والة المسمميف
األعاجـ ،واختمط المساف األعجمي بالمساف العربي ،وفشا الم ُ
أف ُي ْفضي ذلؾ إلى التحريؼ في كتاب اهلل ،فعمموا عمى تبلفي ذلؾ ،وازالة أسبابو ،وأحدثوا مف

ط و َّ
الوسائؿ ما َي ْك ُفؿ صيانة كتاب اهلل -عز وجؿ -مف المحف ،فأحدثوا فيو َّ
الش ْك َؿ بعد أف كاف
الن ْق َ
شيئا
خاليا منيما ،ثـ وضعوا قواعد التجويد حتى يمتزـ كؿ قارئ بيا عندما يتمو ً
المصحؼ العثماني ً
مف كتاب اهلل تعالى.

ولقد كانت بداية النَّظـ في عموـ التجويد قصيدةَ أبي مزاحـ الخاقاني ،المتوفى سنة325 :ىػ ،وذلؾ
في أواخر القرف الثالث اليجري وىي تعتبر أقدـ نص نُ ِظ َـ في عمـ التجويد.2
وأما القراءات َّ
فمعؿ أوؿ مف جمع ىذا العمـ في كتاب ىو اإلماـ أبو عبيد القاسـ ابف سبلَّـ 3وذلؾ في
كتاب في
القرف الثالث اليجري فقد ألَّؼ كتاب "القراءات" الذي قاؿ عنو الحافظ الذىبي :وألبي عبيد
ٌ
القراءات ليس ألحد مف الكوفييف مثمو ،توفي ابف سبلـ بمكة سنة224 :ىػ.

ػػػػ

 1مف كتاب "العميد في عمـ التجويد" ،لمشيخ محمود عمى بسة ،ص.9

 2مف كتاب "مجموعة التجويد" ،1شرح قصيدة أبي مزاحـ الخاقاني ،لمدكتور :عبد العزيز قاري،

ص.9

 3مف كتاب قواعد التجويد لمدكتور :عبد العزيز القاري بتصرؼ ص.4 ،3

()22/1

ودونيا أبو عمر حفص بف عمر ُّ
الدوري المتوفى سنة246 :ىػ ،وقيؿ
وقيؿ إف أوؿ مف جمع القراءات َّ

غير ذلؾ.

وقد اشتير في القرف الرابع اليجري :الحافظ أبو بكر بف مجاىد البغدادي ،وىو أوؿ مف أفرد

القراءات السبعة في كتاب ،وقد توفي سنة324 :ىػ.

كما اشتير في القرف الخامس اليجري :الحافظ أبو عمرو عثماف بف سعيد َّ
الداني ،ولو تصانيؼ
كثيرة في ىذا الفف ،وأىميا كتاب التيسير ،وقد توفي بببلد األندلس سنة444 :ىػ.

أما في القرف السادس اليجري فقد اشتير اإلماـ القاسـ بف ُّ
فيره بف خمؼ الشاطبي ،وألَّؼ "حرز

األماني ووجو التياني" المعروؼ بالشاطبية والتي َّ
لخص فييا كتاب "التيسير في القراءات السبع"

وعدد أبياتيا " "1173بيتًا ،وتوفي بالقاىرة سنة590 :ىػ.
وتحقيقا،
تصنيفا
ثـ توالى بعد ذلؾ األئمة األعبلـ صارفيف أعمارىـ في التسابؽ لخدمة ىذا العمـ
ً
ً
إماـ المحققيف أبا الخير محمد بف محمد بف محمد بف الجزري فألَّؼ
حتى قيَّض اهلل -عز وجؿ -لو َ

الكثير مف كتب القراءات ،ونظـ المقدمة في عمـ التجويد ،وىي المعروفة بمتف الجزرية ،وتوفي
بمدينة شيراز سنة833 :ىػ.

أسأؿ اهلل أف ينفعنا بعمميـ ،وأف يجزييـ عنا خير الجزاء إنو سميع مجيب.
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اختبلؼ القر ِ
ِ
اءات:
 -2منشأُ

يقوؿ ابف ىاشـ" :إف السبب في اختبلؼ القراءات السبع وغيرىا ىو أف الجيات التي وجيت إلييا

المصاحؼ التي كتبت في عيد الخميفة عثماف كاف بيا مف الصحابة مف حمؿ عنو أىؿ تمؾ الجية

النقط و َّ
وتمقُّوا عنو القرآف ،وكانت المصاحؼ خالية مف َّ
الش ْكؿ ،فثبت أىؿ كؿ ناحية عمى ما كانوا

سماعا عف الصحابة بشرط موافقة ذلؾ لخط المصحؼ العثماني ،وتركوا ما يخالفو امتثاال ألمر
تمقوه
ً
الخميفة عثماف الذي وافقو عميو الصحابة لما أروا في ذلؾ مف االحتياط
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قراء األمصار" انتيى.1
لمقرآف ،ومف ثََّـ نشأ االختبلؼ بيف َّ
ض ٍاد أو تناقض ،الستحالة وقوع ذلؾ
وعمى ىذا يتضح لؾ أف االختبلؼ في القراءات ليس اختبلؼ تَ َ
ٍ
وتغاير كأف تقوؿ
في القرآف الذي ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو وال مف خمفو ،ولكنو اختبلؼ تََن ُّوٍع

بمعنى واحد.
تعاؿ أو أقبؿ وكميا
مثبلَّ :
ىمـ أو َ
ً
تبعا لما تمقاه الصحابة مف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -وألف
وانما نشأ ىذا االختبلؼ ً
ِ
يكتؼ بإرساؿ المصاحؼ وحدىا إلى األمصار لتعميـ القرآف،
الخميفة عثماف -رضي اهلل عنو -لـ
وانما أرسؿ معيا جماعة مف قراء الصحابة يعمموف الناس القرآف بالتمقيف ،وقد تغايرت قراءاتيـ

بتغاير رواياتيـ ،ولـ تكف المصاحؼ العثمانية ممزمة بقراءة معينة لخمُ ّْوىا مف النَّقط و َّ
الش ْكؿ لتحتمؿ

تمقيا مف رسوؿ اهلل -صمى
عند التمقيف الوجوه المروية ،وقد أق أر كؿ صحابي أىؿ إقميمو بما سمعو ً
اهلل عميو وآلو وسمـ -وىي قراءة يحتمميا رسـ المصحؼ العثماني الذي أرسؿ منو نسخ إلى جميع
اآلفاؽ فمثبل لفظ" :فتبينوا" مف قولو تعالىِ{ :إف جاء ُكـ فَ ِ
ؽ بَِن َبٍأ فَتََبي َُّنوا}  2مف غير نقط يحتمؿ
اس ٌ
ْ َ َ ْ
قراءة " َفتَثَبَّتُوا".

سماعا مف الصحابي الذي أقرأىـ وتركوا ما عداه؛ وليذا
وعمى ىذا فقد تمسؾ أىؿ كؿ إقميـ بما تمقوه
ً
ظير الخبلؼ بيف القراءات.

ػػػػ

 1انظر :كتاب القراءات المتواترة ،ص ،36لمدكتور :محمد رشاد خميفة.
 2سورة الحجرات.6 :
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اءات المتواترةُ:
 -3القر ُ
وىي عبارة عف اختبلؼ الكيفيات في تبلوة المفظ القرآني المنزؿ عمى سيدنا محمد -صمى اهلل عميو
ِ
المتصؿ سندىـ برسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -ولزيادة
وآلو وسمـ -ونسبتيا إلى قائمييا
اإليضاح يجب معرفة المصطمحات اآلتية.1

ػػػػ

 1انظر :كتاب القراءات المتواترة ،ص ،35 ،34لمدكتور :محمد رشاد خميفة.
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ِ
اءةُ:
الق َر َ
ويريدوف بيا االختيار المنسوب إلماـ مف األئمة العشرة بكيفية القراءة لمَّفظ القرآني عمى ما تمقَّاه

مشافية متصبل سنده برسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -فيقولوف مثبل :قراءة عاصـ ،قراءة نافع

وىكذا.

الرَو َايةُ:
ّْ

ويريدوف بيا ما نسب لمف روى عف إماـ مف األئمة العشرة مف كيفية قراءتو لمَّفظ القرآني ،وبياف ذلؾ
أف ٍ
لكؿ مف أئمة القراءة راوييف ،اختار كؿ منيا رواية عف ذلؾ اإلماـ في إطار قراءتو ،قد عرؼ بيا

ذلؾ الراوي ونسبت إليو فيقاؿ مثبل :رواية حفص عف عاصـ ،رواية ورش عف نافع ،وىكذا.
َّ
يؽ:
الط ِر ُ
وىو ما نسب لمناقؿ عف الراوي واف َس َف َؿ كما يقولوف :ىذه رواية ورش مف طريؽ األزرؽ.
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األحرؼ السبعةُ ونزو ُؿ القر ِ
آف بيا:
-4
ُ
لقد تواتر عف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -أف القرآف أنزؿ عمى سبعة أحرؼ ،فقد ثبت

عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -أف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -قاؿ" :أقرأني جبريؿ
يدني حتى انتيى إلى سبعة أحرؼ" .1
وي َز ُ
عمى حرؼ فراجعتو فمـ أزؿ أستزيده َ
تخفيفا
ومعنى "أستزيده" أي :أطمب مف جبريؿ أف يطمب مف اهلل -عز وجؿ -الزيادة عف الحرؼ
ً
عمى األمة ورحمة وتوسعة عمييا ،حتى انتيى إلى سبعة.

ػػػػ

 1رواه البخاري في كتاب فضائؿ القرآف ،انظر :فتح الباري" ،ج ،9 :ص "23رقـ ،4991كما رواه
مسمـ ،في باب :أف القرآف عمى سبعة أحرؼ ،والمفظ لمبخاري.
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كما ثبت أف اْل ِمسور بف م ْخرمة وعبد الرحمف بف ٍ
سمعت
عبد القاري سمعا عمر بف الخطاب يقوؿ:
ُ
ََْ
َ ََ
بف حكيـ يق أر سورة الفرقاف في حياة رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -فاستمعت لقراءتو
ىشاـ َ
َ

فإذا ىو يق أر عمى حروؼ كثيرة لـ يقرئنييا رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -فكدت أساوره في
الصبلة ،فتصبرت حتى سمَّـ ،فمبَّبتو بردائو فقمت :مف أقرأؾ ىذه السورة التي سمعتؾ تقرأ؟ قاؿ:

فقمت :كذبت فإف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو
أقرأنييا رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـُ -
وسمـ -قد أقرأنييا عمى غير ما قرأت فانطمقت بو أَقُوده إلى رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ-
سمعت ىذا يق أر سورة الفرقاف عمى حروؼ لـ تقرئنييا ،فقاؿ رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو
فقمت :إني
ُ
وآلو وسمـ" :أرسمو ،اق أر يا ىشاـ"  ،فق أر عميو القراءةَ التي سمعتُوُ يقرأ ،فقاؿ رسوؿ اهلل -صمى اهلل

عميو وآلو وسمـ" :كذلؾ أنزلت"  ،ثـ قاؿ" :اق أر يا عمر"  ،فقرأت القراءة التي أقرأني ،فقاؿ رسوؿ اهلل
ِ
سبعة أحرؼ ،فاقرءوا ما تيسر
صمى اهلل عميو وآلو وسمـ" :كذلؾ أنزلت ،إف ىذا القرآف أنزؿ عمىمنو" .1

مذىب
كثيرا ،والذي يرجحو المحققوف مف العمماء
َ
وقد اختمفوا في المراد باألحرؼ السبعة اختبل ًفا ً
ِ
اإلماـ أبي الفضؿ الرازي وىو :أف المراد بيذه األحرؼ األوجو التي يقع بيا التغاير واالختبلؼ ،وىي
ال تخرج عف سبعة:

َِّ
يف
{و َعمَى الذ َ
األوؿ :اختبلؼ األسماء في اإلفراد والتثنية والجمع ،والتذكير والتأنيث مثؿ قولو تعالىَ :
اـ ِم ْس ِك ٍ
يف}  2قُ ِرئ لفظ "مسكيف" ىكذا باإلفراد ،وقرئ "مساكيف" بالجمع ،ومثؿ قولو
ونوُ ِف ْد َيةٌ َ
ُي ِطيقُ َ
ط َع ُ
"إخوتكـ" بالجمع،
َخ َوْي ُك ْـ}  3وقُ ِرئ ىكذا بالتثنية ،وقرئ ْ
َصِم ُحوا َب ْي َف أ َ
تعالى{ :فَأ ْ
ػػػػ

 1أخرجو البخاري في كتاب فضائؿ القرآف ،باب :أنزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ" ،انظر :فتح الباري

"ج ،9 :ص ،23ح  ،"4992كما رواه مسمـ بمفظ آخر في باب :بياف أف القرآف أنزؿ عمى سبعة
أحرؼ ،ومعنى "أساوره" :أقاتمو وأواثبو ،ومعنى "فمببتو بردائو" أي جمعت عميو رداءه عند َلب َِّتو حتى

ال يفمت مني ،وفي ىذا دليؿ عمى ما كانوا عميو مف الشدة في المحافظة عمى القرآف كما سمعوه مف

الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ.
 2سورة البقرة :آية .184

 3سورة الحجرات :آية .10
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ِ
اعةٌ}  1قُ ِرئ ىكذا :بياء التذكير ،وقُ ِرئ "تقبؿ" بتاء التأنيث.
{وال ُي ْقَب ُؿ م ْنيَا َشفَ َ
ومثؿ قولو تعالىَ :
ٍ
ع َخ ْي ًرا} ،2
الثاني :اختبلؼ تصريؼ األفعاؿ مف
ماض ومضارع وأمر ،نحو قولو تعالىَ { :ف َم ْف تَ َ
ط َّو َ
ٍ
ع" عمى أنو فعؿ مضارع مجزوـ ،وكذلؾ قولو تعالى:
قُ ِرئ ىكذا عمى أنو فعؿ
ماض ،وقرئ َ"يطَّ َّو ْ
اؿ ربّْي يعَمـ اْلقَو َؿ ِفي الس ِ
ٍ
اء و ْاأل َْر ِ
ماض ،وقرئ " ُق ْؿ" عمى أنو
ض}  3قُِرئ ىكذا عمى أنو فعؿ
َ
{ َق َ َ َ ْ ُ ْ
َّم َ

فعؿ أمر.

َص َح ِ
اب اْل َج ِح ِيـ}  ،4قُ ِرئ بضـ
{وال تُ ْسأَ ُؿ َع ْف أ ْ
الثالث :اختبلؼ وجوه اإلعراب ،نحو قولو تعالىَ :
التاء ورفع البلـ عمى أف "ال" نافية ،وقرئ بفتح التاء وجزـ البلـ عمى أف "ال" ناىية.
{و َس ِارُعوا ِإَلى َم ْغِف َرٍة ِم ْف َربّْ ُك ْـ}  5قُِرئ ىكذا بإثبات
الرابع :االختبلؼ بالنقص والزيادة كقولو تعالىَ :
"الواو" قبؿ "السيف" ،وقرئ بحذفيا.
{وقَ َاتمُوا َوقُتِمُوا}  6وقُ ِرئ ىكذا بتقديـ "وقاتموا"
الخامس :االختبلؼ بالتقديـ والتأخير كقولو تعالىَ :
وتأخير "وقتموا" ،وقُ ِرئ بتقديـ "وقتموا" وتأخير "وقاتموا".
{ى َن ِال َؾ تَْبمُو ُك ُّؿ َن ْف ٍ
س َما
السادس :االختبلؼ باإلبداؿ أي جعؿ حرؼ مكاف آخر ،كقولو تعالىُ :
ت}  7قُِرئ ىكذا بتاء مفتوحة فباء ساكنة ،وقرئ بتاءيف األولى مفتوحة والثانية ساكنة "تَْتمُوا".
َسمَفَ ْ
أْ
السابع :االختبلؼ في الميجات ،كالفتح واإلمالة ،واإلظيار واإلدغاـ ،والتسييؿ والتحقيؽ ،والتفخيـ
"خطُو ِ
ات" تق أر
والترقيؽ ،وكذا يدخؿ في ىذا النوع الكممات التي اختمفت فييا لغة القبائؿ نحوُ :
"ب َِيوت" تق أر بضـ الباء وتق أر بكسرىا.8
بتحريؾ الطاء بالضـ ،وتق أر بتسكينيا ،ونحوُ :
ػػػػ
 1سورة البقرة.48 :

 2سورة البقرة.184 :
 3سورة األنبياء.4 :

 4سورة البقرة.199 :

 5سورة آؿ عمراف.133 :
 6سورة آؿ عمراف.190 :
 7سورة يونس.30 :

 8انظر :كتاب "الوافي" لمشيخ القاضي ،ص.7
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ِ
ِ
 -5الحكمةُ في إنز ِ
اؿ القر ِ
السبعة:
باألحرؼ
آف الكر ِيـ

تتمخص الحكمة في إنزاؿ القرآف الكريـ عمى األحرؼ السبعة في أف العرب الذيف نزؿ القرآف بمغتيـ

ألسنتيـ مختمفة ،وليجاتيـ متباينة ،ويتعذر عمى الواحد منيـ أف ينتقؿ مف ليجتو التي نشأ عمييا،

وس ِجَّي ًة مف سجاياه ،بحيث ال يمكنو العدوؿ
َّ
وتعود لسانو التخاطب بيا ،فصارت طبيعة مف طبائعوَ ،
عنيا إلى غيرىا ،فمو كمَّفيـ اهلل تعالى مخالفة ليجاتيـ ل َش َّ
ؽ عمييـ ذلؾ ،وأصبح مف قبيؿ التكميؼ بما

ُمة أف يخفؼ وييسّْر عمييا حفظ كتابيا وتبلوة دستورىا كما
ال يطاؽ ،فاقتضت رحمتو تعالى بيذه األ َّ
يسَّر ليا أمر دينياِ ،
فأذ َف لنبيو أف ُي ْق ِرئَ أمتو القرآف عمى سبعة أحرؼ فكاف صمى اهلل عميو وآلو
َ
وسمـ يُ ْق ِرئ كؿ قبيمة بما يوافؽ لغتيا ويبلئـ لسانيا.1
أيضا أف يكوف ذلؾ معجزة لمنبي عمى صدؽ رسالتو حيث ينطؽ صمى اهلل عميو
ولعؿ مف الحكمة ً
وآلو وسمـ القرآف الكريـ بيذه األحرؼ السبعة ،وتمؾ الميجات المتعددة وىو النبي األمي الذي ال
يعرؼ سوى ليجة قريش.

ػػػػ

 1مف كتاب "الوافي" لمشيخ عبد الفتاح القاضي بتصرؼ ،ص "."8 ،7
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باألحرؼ الس ِ
ِ
 -6صمةُ القر ِ
َّبعة:
اءات السب ِع

فميعمـ أف األحرؼ السبعة نزلت
وأما عف صمة القراءات السبع باألحرؼ السبعة المذكورة في الحديث ُ
ض ِة األخيرة مما حدا بالخميفة عثماف -
بالع ْر َ
في أوؿ األمر لمتيسير عمى األمة ،ثـ نسخ الكثير منيا َ

رضي اهلل عنو -إلى كتابة المصاحؼ التي بعث بيا إلى األمصار ،وأحرؽ كؿ ما عداىا ،وليس
األمر كما توىمو بعض
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الناس مف أف القراءات السبع ىي األحرؼ السبعة.

والصواب أف قراءات األئمة السبعة بؿ العشرة التي يق أر الناس بيا اليوـ ىي جزء مف األحرؼ السبعة

التي نزؿ بيا القرآف الكريـ ،وورد بيا الحديث ،وىذه القراءات العشر جميعيا موافقة لخط مصحؼ

مف المصاحؼ العثمانية التي بعث بيا الخميفة عثماف إلى األمصار ،بعد أف أجمع الصحابة عمييا،

وعمى طرح كؿ ما يخالفيا1

ٍ
إفاضة واستقصاء ،وانما المقصود لَ ْم َحةٌ موجزة عف ىذا العمـ ،فمف احتاج
ىذا وليس المقاـ ىنا مقاـ

المزيد فميرجع إلى كتب القراءات.
ػػػػ

 1انظر :المرجع السابؽ ،ص.8
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أسئمة:

 -1مف أوؿ مف وضع قواعد التجويد العممية؟ ولماذا؟

 -2مف أوؿ مف جمع القراءات في كتاب؟ وفي أي قرف؟ ومتى توفي؟
-3
-4
-5
-6

ما السبب في اختبلؼ القراءات؟ وكيؼ نشأ؟
ٍ
وتناقض أـ اختبلؼ تََن ُّوٍع وتَ َغ ُاير؟ وضح ذلؾ.
ض ٍاد
ىؿ اختبلؼ القراءات اختبلؼ تَ َ
ما ىي القراءات المتواترة؟
الروايةَّ ،
الطريؽ.
وضح معنى كؿ مف :القراءةّْ ،

 -7اذكر حديثًا يثبت نزوؿ القرآف باألحرؼ السبعة.
 -8ما الرأي الراجح في المراد باألحرؼ السبعة؟

 -9وضح الصمة بيف القراءات السبع واألحرؼ السبعة.
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ٍ
ِ
عاصـ:
اإلماـ
ترجمةُ

تنبيو:

يجدر بنا قبؿ أف نبدأ الكبلـ عمى عمـ التجويد ،واىتماـ األمة اإلسبلمية بو أف نتعرؼ عمى كؿ مف

اإلماـ عاصـ ،وكذا رواية حفص الذي تق أر القرآف بروايتو حتى يكوف الدارس عمى بصيرة باتصاؿ
سندىا إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ.

اسمو :ىو عاصـ بف أبي النَّ ُجود األسدي الكوفي وكنيتو أبو بكر ،وقيؿ اسـ أبيو عبد اهلل ،واسـ أمو
بيدلة.

منزلتو :ىو شيخ اإلقراء بالكوفة ،وأحد القراء السبعة ،وكاف مف التابعيف األجبلء ،فقد َّ
حدث عف أبي

رمثة رفاعة التميمي ،والحارث بف حساف البكري ،وكاف ليما صحبة ،أما حديثو عف أبي رمثة فيو

في مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،وأما حديثو عف الحارث فيو في كتاب أبي عبيد القاسـ بف سبلـ.

جمع بيف الفصاحة واإلتقاف ،والتحرير والتجويد ،وكاف أحسف الناس صوتًا بالقرآف ،وقد أثنى عميو
وتمَقُّوا قراءتو بالقبوؿ.
األئمةَ ،
السمَمي -رضي اهلل عنو -حيث جمس
انتيت إليو رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمف ُّ
مجمسو ،ورحؿ الناس إليو لمقراءة مف شتى اآلفاؽ.

أحدا أق أَر
قاؿ أبو بكر شعبة بف عياش :ال أحصي ما سمعت أبا إسحاؽ السبيعي يقوؿ :ما رأيت ً
لمقرآف مف عاصـ بف أبي النجود ،وكاف ِ
نحويِّا فقييًا.
عال ًما بالسنة ،لُ َغويِّا ْ
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َم َن ِاق ُبوُ :أما مناقبو فكثيرة منيا :أف عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ قاؿ :سألت أبي عف عاصـ بف بيدلة
فقاؿ :رجؿ صالح خيّْر ثقة ،فسألتو أي القراءة أحب إليؾ؟ قاؿ :قراءة أىؿ المدينة ،قمت ،فإف لـ
توجد؟ قاؿ :قراءة عاصـ.

وقاؿ أبو بكر شعبة بف عياش :دخمت عمى عاصـ وقد احتضر ،فجعؿ يردد ىذه اآلية{ :ثَُّـ ُرُّدوا ِإَلى
الى ُـ اْل َح ّْ
ؽ} ُ ،1ي َحقّْقُيَا كأنو في الصبلة؛ ألف تجويد القرآف صار فيو َس ِجيَّة.
المَّ ِو َم ْو ُ
ُرَواتُو :روى القراءة عنو حفص بف سميماف ،وأبو بكر شعبة بف عياش ،وىما أشير الرواة عنو ،وأباف
بف تغمب ،وحماد بف سممة ،وسميماف بف ِم ْيراف األعمش ،وأبو المنذر سبلـ بف سميماف ،وسيؿ بف
شعيب ،وخمؽ ال يحصوف.
وروى عنو حروًفا مف القرآف :أبو عمرو بف العبلء ،والخميؿ بف أحمد ،وحمزة َّ
الزيَّات.2
َّم َاوة في اتجاه
َوَفاتُوُ :قيؿ توفي -رحمة اهلل عميو -آخر سنة سبع وعشريف ومائة ىجرية ودفف بالس َ

الشاـ ،وقيؿ توفي بالكوفة أوؿ سنة ثماف وعشريف ومائة ىجرية.
عميو و ِ
بالنبي صمَّى اهلل ِ
اتصا ُؿ ِ
آلو وسمَّ َـ:
سنده
ّْ
ُ
أما إسناده في القراءة فينتيي إلى عمي بف أبي طالب ،وعبد اهلل بف مسعود -رضي اهلل عنيما-
وغيرىما مف صحابة رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ.

كما ق أر عمى زر بف حبيش األسدي ،وق أر زر عمى عبد اهلل بف مسعود ،وق أر ابف مسعود عمى رسوؿ

اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ.
ػػػػ

 1األنعاـ.62 :

 2مف كتاب "تاريخ القراء العشر ورواتيـ" لمشيخ عبد الفتاح القاضي بتصرؼ.
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السمَمي عف عمي ،ويُ ْق ِرئ شعبة
وكاف رحمو اهلل ُي ْق ِرئ
حفصا بالقراءة التي رواىا عف أبي عبد الرحمف ُّ
ً
بالقراءة التي رواىا عف زر بف حبيش عف عبد اهلل بف مسعود -رضي اهلل عنيـ.
اترا.
ومف ىذا يتضح اتصاؿ سنده برسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -اتصاال متو ً
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أسئمة:

 -1مف ىو اإلماـ عاصـ؟ وما كنيتو؟
 -2تكمـ بإيجاز عف منزلتو ومناقبو.

 -3اذكر بعض مف روى عنو القراءة.

ّْف متى توفي رحمو اهلل تعالى؟
َ 4بي ْ
 -5اذكر اتصاؿ سنده في القراءة برسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ.
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ترجمة راويو حفص

مدخؿ

...

ترجمةُ ر ِ
اويو حفص:

اس ُموُ:
ْ
ِ
الب ّْز :أي الثياب-
الب َّزاز -نسبة إلى بيع َ
حفص بف سميماف بف اْل ُمغيرة بف أبي داود األسدي الكوفي َ
المعروؼ بِ ُحفَ ْيص ،صاحب عاصـ وربيبو :أي ابف زوجتو ،وأما كنيتو فيي أبو عمر.
ض ْبطُوُ واتْ َق ُانوُ:
َ

وتْمِق ًينا عف عاصـ فأتقنيا حتى شيد لو العمماء بذلؾ ولقد كاف -رحمو اهلل -كثير
أخذ القراءة
عرضا َ
ً
الحفظ واإلتقاف ،وقد أثنى عميو اإلماـ الشاطبي بقولو:
ص وباإلتْ َق ِ
اف كاف ُمفَضَّبل
َ ... ..............................
وح ْف ٌ
ولذلؾ اشتيرت روايتو وتمقاىا األئمة بالقبوؿ ،وليس ذلؾ بغريب عميو ،فقد تربى في بيت عاصـ،

والزمو وأتقف قراءتو حتى كاف أعمـ أصحابو بيا ،وقاـ بإقراء الناس بعد وفاة عاصـ فترة طويمة مف

الزماف.

وقاؿ يحيى بف معيف :الرواية الصحيحة التي رويت عف عاصـ ىي رواية أبي عمر حفص بف

سميماف.

َّحا عمى شعبة
َم ْن ِزَلتُوُ :قاؿ أبو ىشاـ الرفاعي :كاف حفص أعمـ أصحاب عاصـ بقراءتو ،فكاف ُم َرج ً
بضبط الحروؼ.

ت ضابط.
وقاؿ الذىبي :ىو في القراءة ثقة ثََب ٌ
وقاؿ ابف المنادي :ق أر عمى عاصـ مرًارا ،وكاف األولوف يعدونو في الحفظ فوؽ أبي بكر شعبة بف

دىر طويبل.
عياش ،ويصفونو بضبط الحروؼ التي قرأىا عمى عاصـ ،وأَ ْق َأَر الناس بيا ًا
ُناس كثيروف منيـ :حسيف بف محمد اْل َم ْرَوزي ،وعمرو بف
ضا
ً
ُرَواتُوُ :أخذ القراءة عنو َع ْر ً
وسماعا أ ٌ
الصباح ،وعبيد بف الصباح ،والفضؿ بف يحيى األنباري،
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وأبو شعيب القواس وغيرىـ.

ِوَال َدتُوُ:
ولد رحمة اهلل عميو سنة تسعيف ىجرية.

وفاتو:

توفي -رحمة اهلل عميو -سنة ثمانيف ومائة ىجرية عمى الصحيح.
اتصا ُؿ ِ
بالنبي -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ:
سنده
ّْ

ق أر حفص القرآف الكريـ عمى اإلماـ عاصـ الذي سبؽ التعريؼ بو ،وق أر عاصـ بالرواية التي أقرأىا

السَممي عف عمي -رضي اهلل عنو -عف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو
لحفص عمى أبي عبد الرحمف ُّ
وآلو وسمـ.

ولقد روي عف حفص أنو قاؿ :قمت لعاصـ إف أبا بكر شعبة يخالفني في القراءة فقاؿ :أقرأتؾ بما

السمَمي عف عمي بف أبي طالب -رضي اهلل عنو -وأقرأت شعبة بما
أقرأني بو أبو عبد الرحمف ُّ
أقرأني بو زر بف حبيش عف عبد اهلل بف مسعود -رضي اهلل عنو.1

ػػػػ

القراء العشرة ورواتيـ" ،لمشيخ عبد الفتاح القاضي بتصرؼ.
 1مف كتاب "تاريخ َّ
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أسئمة:

 -1ما اسـ حفص؟ وما كنيتو؟ ومتى ولد؟ ومتى توفي؟
 -2اذكر ما تعرفو عف ضبطو واتقانو لمقراءة.

وسماعا؟
ضا
ً
 -3تكمـ باختصار عف منزلتو ،ثـ اذكر مف أخذ عنو القراءة َع ْر ً
 -4بيف اتصاؿ سنده بالنبي -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ.
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اىتماـ األمة اإلسبلمية بعمـ التجويد

مدخؿ

...

ِ
ِ
ِ
اإلسبلمية ِ
التجويد:
بعمـ
األمة
اىتماـ
ُ
اىتماما بالغًا ،فقاـ عمماء السمؼ -رضي اهلل عنيـ-
لقد اىتمت األمة اإلسبلمية بعمـ التجويد
ً
بخدمتو ورعايتو سواء بالتحقيؽ والتأليؼ أو القراءة واإل ْق َراء.
وبذلؾ َّ
مجودا تحقيقًا لوعد اهلل -سبحانو وتعالى-
ظا في الصدور مرتبل
ظؿ القرآف الكريـ محفو ً
ً
ِ
ّْ
وف} .1
بحفظو حيث قاؿِ{ :إَّنا َن ْح ُف َن َّزْل َنا الذ ْك َر َوِاَّنا َلوُ َل َحافظُ َ

والواقع أف مف ّْ
عونا لنا عمى
حؽ القرآف عمينا -نحف المسمميف -أف نجيد تبلوتو وترتيمو حتى يكوف ً
تدبره ،وتفيـ معانيو ،وال َيتَأَتَّى ذلؾ إال باالىتماـ بدراسة عمـ التجويد ومعرفة أحكامو وتطبيقيا :إما

باالستماع إلى قارئ مجيد ،أو القراءة عمى شيخ حافظ متقف ،ومف ىنا نبدأ الكبلـ عمى عمـ التجويد،

فنقوؿ:
ػػػػ

 1سورة الحجر.9 :
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أقساـ التجويد
مدخؿ

...

أقساـ التَّ ِ
جويد:
ُ
ينقسـ التجويد إلى قسميف:

 -1تجويد َع َممي.
 -2تجويد ِعْممي.
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الع َممي أي التطبيقي
القسـ األوؿ :التجويد َ
والمقصود بو :تبلوة القرآف الكريـ تبلوة مجودة كما أنزلت عمى رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو
وسمـ.
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القسـ الثاني :التجويد ِ
العْممي "النظري"

والمقصود بو :معرفة قواعده وأحكامو العممية التي نحف بصدد الكبلـ عمييا في األبواب التالية ،وىذه

القواعد وتمؾ األصوؿ واألحكاـ ىي عمى قراءة اإلماـ حفص عف عاصـ.

ُح ْك ُموُ:
أما حكـ تعمـ التجويد العممي فالناس أمامو فريقاف:

الفريؽ األوؿ:

عامة الناس ،وتعممو بالنسبة ليـ مندوب وليس بواجب.

الفريؽ الثاني:

وجوبا عينيِّا حتى
خاصة الناس ،وىـ الذيف يتصدوف لمقراءة أو اإلقراء ،وتعمُّمو بالنسبة ليـ واجب
ً
يكونوا قدوة لغيرىـ مف العامة في تبلوة كتاب اهلل حؽ التبلوة.

وال بد أف يكوف في كؿ مصر جماعة يتعمموف التجويد ويعممونو الناس ،فإف لـ يكف ىناؾ جماعة

جميعا.
منيـ يقوموف بيذا الواجب أثموا
ً
َدِليمُوُ:
طائِفَةٌ ِل َيتَفَقَّيُوا ِفي ّْ
الد ِ
يف} ،1
والدليؿ عمى ذلؾ عموـ قولو تعالىَ { :فمَ ْوال َنفَ َر ِم ْف ُك ّْؿ ِف ْرقَ ٍة ِم ْنيُ ْـ َ
ودراسة عمـ التجويد مف التفقو في الديف ،فإذا قاـ بتعممو وتعميمو جماعة مف خاصة الناس سقط عف

عامتيـ.
ػػػػ

 1سورة التوبة.122 :
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معنى التجويد وغايتو:
ِ
التجويد في المُّ َغ ِة:
معنى

تحسينا،
تجويدا أي حسنتو
جودت الشيء
التجويد في المغة العربية معناه :التحسيف واإلتقاف ،يقاؿَّ :
ً
ً
إتقانا.
وأتقنتو ً
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معنى التَّ ِ
جويد في االصطبل ِح:

ومعناه في اصطبلح عمماء التجويد :عمـ يبحث في الكممات القرآنية مف حيث إعطاء الحروؼ حقَّيا
الستِفَاؿ ،أو ُم ْستَ َحقيا مف األحكاـ الناشئة عف تمؾ
مف الصفات البلزمة التي ال تفارقيا كاالستعبلء وا ْ
الصفات :كالتفخيـ والترقيؽ ،واإلدغاـ واإلظيار وغير ذلؾ.

والى ىذا يشير اإلماـ ابف الجزري بقولو في باب التجويد:
ٍ
ِ
صفة ليا ومستحقَّيا
الحروؼ حقَّيا  ...مف
إعطاء
وىو
ُ
َغ َايتُوُ:

الغاية مف التجويد ىي تمكيف القارئ مف جودة القراءة ،وحسف األداء ،وعصمة لسانو مف المحف عند
تبلوة القرآف الكريـ لكي يناؿ رضا ربو وتتحقؽ لو السعادة في الدنيا واآلخرة.

وعوُ:
وض ُ
َم ُ
الكممات القرآنية عمى المشيور مف حيث إعطاء الحروؼ حقيا ومستحقيا وأف ال تخرج عما قُّْرر مف
أحكامو بإجماع األمة.

فضمُوُ وأىميتُوُ:
ىو مف ّْ
أجؿ العموـ وأشرفيا؛ لتعمقو بكبلـ اهلل -سبحانو وتعالى -كما أف تعممو لو أىمية كبرى حيث
يعيف المسمـ عمى تبلوة القرآف الكريـ حؽ التبلوة.

استمدادهُ:
ُ
ىو مستمد ومأخوذ مف كيفية قراءة النبي -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -وقراءة أصحابو -رضي اهلل
عنيـ -وقراءة التابعيف وتابعييـ مف أئمة القراءة حتى وصؿ إلينا بطريؽ التَّواتر.
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ِ
معنى المَّ ِ
أقسامو:
حف و

شيئا مف
اجبا
لما كانت تبلوة القرآف الكريـ تبلوة مجودة ًا
وجوبا عينيِّا عمى كؿ مف يريد أف يق أر ً
ً
أمر و ً
إثما.
اما ،والتحريؼ فيو ً
القرآف الكريـ ،إذف فيصبح المحف فيو حر ً
وعمى ىذا ينبغي لقارئ القرآف الكريـ أف يعرؼ المحف ليتجنبو.
معنى المَّ ِ
حف:

المحف ىو الخطأ والميؿ عف الصواب وفيو معاف أخرى غير مقصودة ىنا.

أقساـ المحف:

ينقسـ المحف إلى قسميف:

 -1جمي  -2خفي
القسـ األوؿ :اْل َجِم ُّي:
وىو خطأ يط أر عمى المفظ َفي ِخ ُّؿ بمبنى الكممة سواء َّ
أخؿ بمعناىا أـ ال ،وسمي جميِّا؛ ألنو يخؿ
ظاىر يشترؾ في معرفتو عمماء القراءة وعامة الناس.
ًا
إخبلال
ت َعمَ ْي ِي ْـ}  ،وكذلؾ ضميا.
مثاؿ الذي يخؿ بالمعنى :كسر التاء في قولو تعالى{ :أ َْن َع ْم َ
ومثاؿ الذي ال يخؿ بالمعنى ضـ اْلي ِ
اء في قولو تعالى{ :اْل َح ْم ُد ِلمَّ ِو} .
َ
وحكـ ىذا القسـ :حراـ باإلجماع ال سيما إف تعمده القارئ أو تساىؿ فيو.
القسـ الثاني :اْل َخِف ُّي:
ِ ُّ
بع ْرؼ القراءة ،وال يخؿ بالمبنى وسمي خفيِّا؛
وىو خطأ يط أر عمى المفظ َفيخؿ ُ
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ألنو يختص بمعرفتو العالـ بأحكاـ التجويد فقط ،ويخفى عمى عامة الناس.

مثاؿ ذلؾ :ترؾ اإلظيار أو اإلدغاـ أو اإلخفاء ،وبالجممة ترؾ أحكاـ التجويد في أثناء القراءة.

وحكـ ىذا القسـ:

التحريـ عمى الراجح إف تعمده القارئ أو تساىؿ فيو ،وقيؿ بالكراىة 1وقد خصو بعضيـ بعدـ ضبط
مقادير المدود بالنقص أو الزيادة أو عدـ المساواة بينيا ،وقمة الميارة في تحقيؽ الصفات ،وتطبيؽ

األحكاـ كزيادة التكرير في الراءات وتطنيف النونات وتغميظ البلمات في غير محؿ التغميظ ونحو

ذلؾ.2

والى ىذا كمو يشير العبلمة المحقؽ الشيخ إبراىيـ عمي شحاتة السمنودي بقولو.3
ٍ
ّّ
ِ
خبلؼ في الخفي
مع
المحف
قسماف ّّ
ُ
جمي وخفي  ...كؿ حرٌاـ ْ
الخفي ما عمى الوص ِ
ط َار
ثـ
أما
مبنى ُغّْي ار َّ ...
ؼ َ
ُّ
ُّ
ْ
الجمي ْ
في َو ً
ٍ
اجب شرعا تجنُّب ِ
الخفي
ؾ
اجب
صناعة تر ُ
الجم ّي  ...وو ُ
ُ َ
وو ٌ ً
ّ
ولقد أعجبني في ىذا المقاـ قوؿ اإلماـ ابف الجزري في النَّ ْشر:

"والناس في ذلؾ بيف محسف مأجور ،ومسيء آثـ أو معذور؛ فمف قدر عمى تصحيح كبلـ اهلل -

تعالى -بالمفظ الصحيح ،العربي الفصيح ،وعدؿ إلى المفظ الفاسد العجمي أو النبطي ،استغناء

استكبار عف الرجوع إلى عالـ يوقفو عمى صحيح
ًا
استبدادا واتكاال عمى ما ألؼ مف حفظو ،و
بنفسو ،و
ً
ش ببل ِم ْرَية ،فقد ثبت عف أبي رقية تميـ بف أوس
ّْر ببل شؾ ،وآثـ ببل ريب ،وغا ٌ
لفظو؛ فإنو مقصٌ
َّ
"الديف النصيحةُ"  ،قمنا لمف؟
الداري -رضي اهلل عنو -أف النبي -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -قاؿ:
ُ
قاؿ" :هلل ولكتابو ولرسولو وألئمة المسمميف وعامتيـ" رواه مسمـ .أما مف كاف

ػػػػ

 1انظر :العميد في أحكاـ التجويد ،ص.9

 2مف كتاب "قواعد التجويد" لمدكتور :عبد العزيز القاري :ص.28

 3انظر :كتاب "موازيف األداء في التجويد والوقؼ واالبتداء" مخطوط.
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ّْ
نفسا إال ُو ْس َعيا" .انتيى كبلـ
ال يطاوعو لسانو ،أو ال يجد مف ييديو إلى الصواب فإف اهلل ال يكمؼ ً
ابف الجزري بتصرؼ.
والواقع أف المسمـ يجب عميو أف يبذؿ الجيد؛ لكي يق أر القرآف الكريـ قراءة صحيحة خالية مف المحف
أو التحريؼ؛ حتى يناؿ رضا ربو ،ويكوف مف المبلئكة المقربيف؛ فمقد ثبت عف السيدة عائشة -

"الماىر بالقر ِ
آف مع السَّفرِة
رضي اهلل عنيا -أنيا قالت :قاؿ رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ:
ُ

ِ
شاؽ لو أجر ِ
اف"  .رواه مسمـ وقد سبقت اإلشارة
ويتَتَ ْعتَعُ فيو وىو عميو ٌ
آف َ
الكراـ البر ِرة ،والذي يق أُر القر َ
إليو.
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أسئمة:

 -1اذكر أقساـ التجويد مع بياف المقصود بكؿ قسـ.

شيئا مف القرآف الكريـ؟
 -2ما حكـ التجويد العممي لمف أراد أف يق أر ً

 -3اذكر الدليؿ عمى وجوب التجويد العممي مف الكتاب والسنة واإلجماع.
 -4ما حكـ تعمـ التجويد العممي مع ذكر الدليؿ؟
 -5ما ىو المَّحف؟ وما أقسامو؟ عرؼ كؿ قسـ وبيف حكمو.
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االستعاذة
مدخؿ

...

االستعاذة:

االستعاذة لغة:

االلتجاء واالعتصاـ والتحصُّف.

اصطبلحا :لفظ يحصؿ بو االلتجاء إلى اهلل تعالى ،واالعتصاـ والتحصف بو مف الشيطاف الرجيـ،
و
ً
وىي ليست مف القرآف باإلجماع ،ولفظيا لفظ الخبر ،ومعناه اإلنشاء ،أي :الميـ أعذني مف الشيطاف

الرجيـ.1

ُح ْك ُميَا:
اتفؽ العمماء عمى أف االستعاذة مطموبة ممف يريد القراءة ،واختمفوا ىؿ ىي واجبة أو مندوبة؟

فذىب جميور العمماء وأىؿ األداء إلى أنيا مندوبة عند ابتداء القراءة ،وحمموا األمر في قولو تعالى:
استَ ِع ْذ بِالمَّ ِو ِم َف َّ
طِ
الرِج ِيـ}  2عمى َّ
الندب بحيث لو تركيا القارئ ال يكوف
اف َّ
الش ْي َ
{فَِإ َذا قَ َأر َ
ْت اْلقُ ْر َ
آف فَ ْ

آثما.
ً

وذىب بعض العمماء إلى أنيا واجبة عند ابتداء القراءة ،وحمموا األمر السابؽ عمى الوجوب ،وعمى

آثما.
مذىبيـ لو تركيا القارئ يكوف ً

والى ذلؾ يشير اإلماـ ابف الجزري بقولو:

يجب3
 ......................و
بعضيُـ ْ
ْ
استحب  ...تَ َع ُّوٌذ وقاؿ ُ
صيغتُيَا:
َ
المختار لجميع القراء في صيغتيا "أعوذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ" ألف ىذه الصيغة أقرب مطابقة

لآلية الكريمة الواردة في سورة َّ
النحؿ.
ػػػػ

 1مف كتاب "اإلضاءة في أصوؿ القراءة" لمشيخ عمي محمد الضباع ،ص 6بتصرؼ.
 2سورة النحؿ ،اآلية.98 :

طي َّْبة النشر في القراءات العشر ،باب االستعاذة.
 3انظرَ :
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ويجوز التعوذ بغير ىذه الصيغة مما ورد بو نص نحو" :أعوذ باهلل مف الشيطاف" ونحو" :أعوذ باهلل

السميع العميـ مف الشيطاف الرجيـ".

َح َوالُيَا:
أْ
لبلستعاذة عند بدء القراءة حالتاف ،ىما :الجير أو اإلخفاء.

فيستحب عند بدء القراءة في موضعيف:
أما الجير بياُ :
جيرا ،وكاف ىناؾ مف يستمع لقراءتو.
 -1إذا كاف القارئ يق أر ً

 -2إذا كاف القارئ وسط جماعة يقرءوف القرآف ،وكاف ىو المبتدئ بالقراءة.
فيستحب في أربعة مواضع:
وأما إخفاؤىاُ :
سرا.
 -1إذا كاف القارئ يق أر ِّ

جيرا ،وليس معو أحد يستمع لقراءتو.
 -2إذا كاف القارئ يق أر ً
منفردا ،وال سيما إذا كانت الصبلة جيرية.
مأموما أـ
إماما أـ
ً
ً
 -3إذا كاف يق أر في الصبلة سواء كاف ً
 -4إذا كاف يق أر وسط جماعة وليس ىو المبتدئ بالقراءة.
فائدة:

لو قطع القارئ قراءتو لعذر طارئ كالعطاس أو التنحنح أو لكبلـ يتعمؽ بمصمحة القراءة ال يعيد

االستعاذة.

اضا عف القراءة ،أو لكبلـ ال تعمؽ لو بالقراءة ولو ِل َرِد السبلـ ،فإنو يستأنؼ
أما لو قطعيا إعر ً
االستعاذة.1

ووجو الجير باالستعاذة :أف ينصت السامع لمقراءة مف أوليا فبل يفوتو شيء منيا؛ ألف التعوذ شعار

القراءة وعبلمتيا.

ووجو اإلسرار بيا :ليحصؿ الفرؽ بيف ما ىو قرآف وما ليس بقرآف.2

ػػػػ

 1مف كتاب "اإلضاءة في أصوؿ القراءة" لمشيخ عمي محمد الضباع ،ص 10بتصرؼ.
 2انظر :المرجع السابؽ ،ص.9
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أسئمة:

 -1ما معنى االستعاذة؟ وىؿ ىي مف القرآف أـ ال؟ وما المراد بمفظيا؟

 -2االستعاذة عند بدء القراءة ىؿ ىي مطموبة أـ ال؟ َبّْيف حكميا.
مبينا سبب ىذا االختيار ،ثـ اذكر ما يجوز مف صيغتيا.
 -3اذكر صيغتيا المختارة ً
 -4بيف حاالتيا عند بدء القراءة.

 -5إذا قطع القارئ قراءتو لعذر طارئ فيؿ يعيد االستعاذة؟

 -6إذا أعرض عف القراءة أو تكمـ بكبلـ لـ يتعمؽ بيا أو َّ
رد السبلـ ،فما الحكـ؟
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البسممة
مدخؿ

...

الب ْس َمَمةُ:
َ

وحوَق َؿ:
البسممة مصدر َب ْس َم َؿ ،أي :إذا قاؿ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ،نحو َح ْسَب َؿ إذا قاؿ حسبي اهللَ ،
إذا قاؿ ال حوؿ وال قوة إال باهلل.
ِ
البسممة:
حكـ
ُ
ال خبلؼ بيف العمماء في أنيا بعض آية مف سورة َّ
النمؿ ،كما أنو ال خبلؼ بيف القراء في إثباتيا في

أوؿ الفاتحة.

أيضا عمى اإلتياف بيا عند ابتداء القراءة بأوؿ أي سورة مف سور القرآف سوى
وقد أجمع القراء السبعة ً

سورة براءة؛ وذلؾ لكتابتيا في المصحؼ ،ولما ثبت مف األحاديث الصحيحة أف رسوؿ اهلل -صمى

اهلل عميو وآلو وسمـ -كاف ال يعمـ انقضاء السورة حتى تنزؿ عميو "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ".1

وأما في أجزاء السور فالقارئ ُم َخيَّر بيف اإلتياف بالبسممة أو عدمو ،والى ذلؾ يشير اإلماـ الشاطبي
بقولو:
وال بد منيا في ابتدائؾ سورة  ...سواىا وفي األجزاء ُخيّْر مف تبل
وأما بالنسبة لسورة براءة ،فيي متروكة في أوليا اتفا ًقا.

والى ىذا يشير اإلماـ الشاطبي بقولو:
ِ
وميما تَ ِ
لست ُم َب ْس ِمبل
أت براءةً ِ ...لتَْن ِز ِيميا
بالسيؼ َ
صْميا أو َب َد َ
ػػػػ

 1أخرج الحاكـ في المستدرؾ " "231 /1في كتاب الصبلة ،عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما-

قاؿ" :كاف النبي -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -ال يعمـ ختـ السورة حتى تنزؿ عميو بسـ اهلل الرحمف
الرحيـ" وقاؿ :ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف ولـ يخرجاه ،كما رواه أبو داود وصححو

األلباني في الجامع الصغير.
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فقد عمَّؿ رحمو اهلل ترؾ البسممة في أوليا بأنيا نزلت مشتممة عمى السيؼ و َكَّنى بذلؾ عما انطوت

عميو سورة براءة ،مف األمر بالقتؿ واألخذ والحصر ونبذ العيد ،والوعيد والتيديد ،وفييا آية السيؼ
وىي اآلية رقـ ."29" :وقد نقؿ العمماء ىذا التعميؿ عف عمي -رضي اهلل عنو -قاؿ ابف عباس -
رضي اهلل عنيما :-سألت عميِّا -رضي اهلل عنوِ -ل َـ لَ ْـ تكتب البسممة أوؿ براءة ،فقاؿ :ألف "بسـ
ب بيف األماف والسيؼ.1
اهلل" ٌ
اس َ
أماف ،وبراءة ليس فييا أماف؛ ألنيا نزلت بالسيؼ وال تََن ُ
ػػػػ
الش ِ
 1مف كتاب "الوافي عمى شرح َّ
اطبِيَّة" لمشيخ عبد الفتاح القاضي ،ص.48
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ِ
االبتداء:
أوجوُ

إذا ابتدأ القارئ قراءتو بأوؿ أي سورة مف سور القرآف سوى براءة ،فمو أف يجمع بيف االستعاذة
والبسممة وأوؿ السورة ،ويجوز لو حينئذ أربعة أوجو:

ص ِؿ االستعاذة عف البسممة عف أوؿ السورة ،بالوقؼ عمى كؿ منيا ،وىذا
 -1قطع الجميع :أي فَ ْ
الوجو أفضميا.

 -2قطع األوؿ ووصؿ الثاني بالثالث :أي الوقؼ عمى االستعاذة ووصؿ البسممة بأوؿ السورة ،وىو
يمي الوجو األوؿ في األفضمية.

 -3وصؿ األوؿ بالثاني وقطع الثالث :أي وصؿ االستعاذة بالبسممة والوقؼ عمييا ،وىو أفضؿ مف

األخير.

مبتدئا بأوؿ سورة
 -4وصؿ الجميع :أي وصؿ االستعاذة بالبسممة بأوؿ السورة ،أما إذا كاف القارئ
ً
براءة ،فمو فييا وجياف:
 -1الوقؼ عمى االستعاذة وفصميا عف أوؿ السورة بدوف بسممة.
أيضا.
 -2وصؿ االستعاذة بأوؿ السورة بدوف بسممة ً

مبتدئا تبلوتَو بآية مف وسط سورة غير سورة براءة ،فمو
أما إذا كاف القارئ
ً
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حالتاف.

األولى :أف يأتي بالبسممة ،ويجوز لو حينئذ األوجو األربعة التي ذكرناىا في ابتداء أوؿ كؿ سورة.
الثانية :أف يترؾ البسممة ،ويجوز لو حينئذ وجياف فقط.

 -1الوقؼ عمى االستعاذة وفصميا عف أوؿ اآلية اْل ُم ْبتَ َدِأ بيا.
 -2وصؿ االستعاذة باآلية المبتدأ بيا.1

مبتدئا بآية مف وسط سورة براءة فقد اختمؼ فيو العمماء.
أما إذا كاف القارئ
ً

فذىب بعضيـ إلى منع اإلتياف بالبسممة في أثنائيا كما منعت في أوليا 2وعمى ىذا يجوز لمقارئ
وجياف فقط:

 -1الوقؼ عمى االستعاذة.

 -2وصميا بأوؿ اآلية اْل ُمبتدأ بيا.
وذىب بعضيـ إلى جواز اإلتياف بالبسممة في إثناء براءة كجوازىا في أثناء غيرىا ،وعمى ىذا تجوز

آنفا.3
األوجو األربعة المذكورة ً
ػػػػ

الصَمة لما في ذلؾ مف البشاعة.
 1إال إذا كانت اآلية المبتدأ بيا مبدوءة بمفظ الجبللة فاألولى عدـ ّْ

ا .ىػ "غيث النفع في القراءات السبع" ص.22

 2وىذا ىو مذىب اإلماـ الجعبري واليو يشير صاحب آللئ البياف بقولو:

اء السُّور  ...والجعبري في بر ٍ
"وخيّْر البادي بأجز ِ
ظر
اءة َح َ
َُ َ
 3انظر :كتاب "أحكاـ قراءة القرآف الكريـ" لمشيخ محمود الحصري ،ص.325
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بيف السور ِ
تيف:
أوجوُ ما َ
إذا وصؿ القارئ آخر سورة يقرؤىا بالتي بعدىا سوى سورة براءة ،فمو ثبلثة أوجو:

 -1قطع الجميع :أي الوقؼ عمى آخر السورة وعمى البسممة.
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 -2قطع األوؿ ووصؿ الثاني بالثالث :أي الوقؼ عمى آخر السورة ووصؿ البسممة بأوؿ السورة
التالية.

 -3وصؿ الجميع :أي وصؿ آخر السورة بالبسممة بأوؿ السورة التالية.

أما الوجو الجائز عقبل وىو وصؿ آخر السورة بالبسممة والوقؼ عمييا فيو ممتنع اتفاقًا؛ ألف البسممة
جعمت ألوائؿ السور ال ألواخرىا.1

وأما إذا وصؿ آخر سورة األنفاؿ ،بأوؿ سورة براءة ،فيجوز لو ثبلثة أوجو:

 -1القطع :أي الوقؼ عمى آخر األنفاؿ مع التنفس.
الس ْكت :أي قطع الصوت ِل ُم َّدة يسيرة بدوف تنفس.
َّ -2
 -3الوصؿ :أي وصؿ آخر األنفاؿ بأوؿ التوبة ،وكؿ ذلؾ مف غير اإلتياف بالبسممة كما تقدـ.
ػػػػ

 1والى ىذا يشير اإلماـ الشاطبي بقولو:

وميما تصميا مع أواخر سورة  ...فبل تقفف الدىر فييا فتثقبل
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أسئمة:

 -1ما معنى َب ْس َم َؿ؟

 -2ما حكـ البسممة في أوؿ سور القرآف؟ وما حكميا في أجزاء السور؟
دئا بسورة غير سورة براءة ،فكـ وجيًا لؾ؟
 -3إذا كنت مبت ً
 -4كـ وجيًا عند االبتداء بسورة براءة؟

 -5اذكر الحاالت الجائزة عند ابتداء القراءة مف وسط السورة ،وكـ وجيًا لكؿ حالة؟
َ -6بيّْف األوجو الجائزة عند ابتداء القراءة مف وسط سورة براءة.
 -7ما األوجو الجائزة بيف كؿ سورتيف؟

 -8اذكر ما يجوز بيف سورتي األنفاؿ وبراءة مف األوجو.
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أحكاـ النوف الساكنة والتنويف
مدخؿ

...

وف الس ِ
َّاكنة و ِ
أحكاـ النُّ ِ
التنويف:
ُ
تعريؼ النوف الساكنة:

ووقفا ،وتكوف في األسماء واألفعاؿ
ىي النوف الخالية مف الحركة والثابتة لف ً
ظا وخطِّا ،وصبل ً
والحروؼ ،وتكوف متوسطة ومتطرفة.

وتكوف أصمية مف بنية الكممة مثؿ :أنعـ ،وتكوف زائدة عف أصؿ الكممة وبنيتيا مثؿ :فانفمؽ ،أصؿ

ؽ عمى وزف فَ َع َؿ.1
الفعؿَ :فَم َ
تعريؼ التنويف:

ووقفا وعبلمتو :فتحتاف أو كسرتاف
ىو نوف ساكنة زائدة تمحؽ آخر االسـ لف ً
ظا ووصبل وتفارقو خطِّا ً
أو ضمتاف.
ؾ}
دائما إال إذا كانتا عمى ىاء تأنيث مثؿِ{ :إ َّال َر ْح َم ًة ِم ْف َرّْب َ
وحكمو حالة الوقؼ :تَُب َّد ُؿ الفتحتاف ً
ألفا ً
باإلسراء فيوقؼ عمييا بالياء مف غير تنويف ،وأما الضمتاف والكسرتاف فيحذؼ التنويف فييما .ويوقؼ

ّْف} حيث وقع فإنيـ كتبوه بالنوف.2
{و َكأَي ْ
عمييما بالسكوف إال في قولو تعالىَ :
وال يمتبس عمينا وجود ميـ اإلقبلب مع أحد الحركات الثبلث؛ ألنيا بمنزلة الحركة الثانية لمتنويف.
ِ
الساكنة و ِ
بيف ِ
التنويف:
النوف
ُ
الفرؽ َ
والفرؽ بيف النوف الساكنة والتنويف يوجد في خمسة أمور تظير بالتأمؿ في تعريفييما ،وىي:

 -1النوف الساكنة حرؼ أصمي مف أحرؼ اليجاء ،وقد تكوف مف الحروؼ الزوائد
ػػػػ

 1انظر :كتاب "أحكاـ القرآف" لمشيخ الحصري ،ص.152
 2انظر :النَّ ْشر" ،ج ،2 :ص."162
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آنفا ،أما التنويف فبل يكوف إال زائد عف بنية الكممة.
كما َمثَّْمنا ً
 -2النوف الساكنة ثابتة في المفظ والخط ،أما التنويف فثابت في المفظ دوف الخط.

 -3النوف الساكنة ثابتة في الوصؿ والوقؼ ،وأما التنويف فثابت في الوصؿ دوف الوقؼ.

 -4النوف الساكنة توجد في األسماء واألسماء واألفعاؿ والحروؼ ،أما التنويف فبل يوجد إال في
األسماء فقط.

ويستثنى مف ذلؾ :نوف التوكيد الخفيفة التي لـ تقع إال في موضعيف في القرآف وىما:
ِ
{ -1وِلي ُك ً ِ
يف} ،1
ََ
ونا م َف الصَّاغ ِر َ
الن ِ
{ -2لَ َن ْسفَ ًعا بِ َّ
تنوينا؛ التصاليا بالفعؿ ،واف كانت غير ثابتة خطِّا
اص َي ِة}  ،2فإنيا نوف وليست ً
ووقفا كالتنويف ،فيي إذف نوف ساكنة شبيية بالتنويف.3
ً
 -5النوف الساكنة تكوف متوسطة ومتطرفة ،أما التنويف فبل يكوف إال متطرًفا.
ولمنوف الساكنة والتنويف أربعة أحكاـ وىي:
 -1اإلظيار  -2اإلدغاـ
 -3اإلقبلب  -4اإلخفاء

وقد أشار اإلماـ ابف الجزري إلى ىذه األحكاـ بقولو:

تنويف ٍ
ٍ
ونوف يمفى  ...إظيار إدغاـ وقمب إخفا
وحكـ
ُ
وسيأتي الكبلـ عمى حكـ كؿ منيا تفصيبل.

ػػػػ

 1سورة يوسؼ ،اآلية.32 :
 2سورة العمؽ ،اآلية.15 :

 3مف كتاب "العميد في عمـ التجويد" لمشيخ محمود بسة ،ص.18
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أسئمة:

 -1ما ىي النوف الساكنة؟

 -2عرؼ التنويف ،واذكر عبلمتو ،وبيف حكـ الوقؼ عميو.
 -3وضّْح الفرؽ بيف النوف الساكنة والتنويف.

َ -4بيّْف المواضع التي وردت فييا نوف التوكيد الخفيفة في القرآف ،ثـ وضّْح ىؿ يطمؽ عمييا نوف
ساكنة أـ تنويف؟ مع التعميؿ لما تقوؿ.
 -5اذكر كـ عدد أحكاـ النوف الساكنة والتنويف وما ىي؟

()53/1

الحكـ األوؿ اإلظيار الحمقي
مدخؿ

...

الحكـ األوؿ :اإلظيار الحمقي

تَ ْع ِريفُوُ:
اإلظيار لغ ًة :البياف واإليضاح.
ُ

ظيَر مف مخرجو مف غير غنة كاممة.
و
اصطبلحا :إخراج الحرؼ اْل ُم ْ
ً
والمراد بالحرؼ المظير :النوف الساكنة والتنويف الواقعتاف قبؿ أحرؼ اإلظيار.

ُح ُروفُوُ:
حروؼ اإلظيار الحمقي ستة وىي :اليمزة والياء والعيف والحاء والغيف والخاء وقد جمعيا العبلمة

اْل َج ْم ُزوري في قولو:
حاء ُ ...م ْي َممَ ِ
خاء
فياء َّ
تاف ثـ ٌ
ثـ ٌ
َى ْمٌز ٌ
غيف ُ
عيف ُ
فإذا وقع حرؼ مف ىذه األحرؼ الستة بعد النوف الساكنة سواء في كممة أو في كممتيف أو بعد
إظيار َحْمِقيِّا.
ًا
التنويف -وال يكوف إال مف كممتيف -وجب اإلظيار ويسمى
إظيار حمقيِّا:
ًا
وجوُ تسميتِ ِو

إظيار فمظيور النوف الساكنة والتنويف عند مبلقاة أحد ىذه الحروؼ الستة .وأما تسميتو
ًا
أما تسميتو
حمقيِّا فؤلف حروفو الستة تخرج مف الحمؽ.
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َس َب ُبوُ:
وسبب إظيار النوف الساكنة والتنويف عند مبلقاة أحد ىذه األحرؼ الستةُ ،ب ْع ُد اْل َم ْخ َر َجيف؛ ألف النوف
والتنويف يخرجاف مف طرؼ المساف ،والحروؼ الستة تخرج مف الحمؽ ،وليس بينيما تقارب أو تجانس
يستوجب اإلدغاـ أو اإلخفاء فتعيف اإلظيار.

ػػػػ

 1سورة األنعاـ.26 :
 2سورة الميؿ.5 :

 3سورة إبراىيـ.1 :

 4سورة األنعاـ.26 :
 5سورة الحشر.9 :

 6سورة التوبة.109 :
 7سورة النحؿ.5 :
 8سورة العمؽ.2 :

 9سورة المائدة.54 :

 10سورة الحجر.82 :

 11سورة المجادلة.22 :
 12سورة البقرة.209 :

 13سورة اإلسراء.51 :
 14سورة الحاقة.36 :
 15سورة البقرة.59 :
 16سورة المائدة.3 :
 17سورة ؽ.33 :

 18سورة الحج.63 :
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يقتُوُ:
َحِق َ
اضحا مف غير غنة كاممة 1ثـ تنطؽ
وحقيقة اإلظيار أف تنطؽ النوف الساكنة أو التنويف ً
نطقا و ً
بحرؼ اإلظيار مف غير فصؿ وال َس ْكت بينيما.
َم َراتِ ُبوُ:

ومراتب اإلظيار ثبلثة:

 -1عميا ،عند اليمزة والياء.

 -2وسطى ،عند العيف والحاء.
 -3دنيا ،عند الغيف والخاء.

يقوؿ الشيخ سميماف الجمزوري في متف التُّ ْح َف ِة:
ٍ
ِ
ِ
أحكاـ فخ ْذ ْتبييني
إف تَ ْس ُك ْف
لمنوف ْ
ولمتنويف  ...أ َْربعُ
ت فمتَع ِر ِ
ِ
أحرؼ  ...لمحم ِ
ؽ ّّ
ؼ
اإلظيار قب َؿ
فاألو ُؿ
َّ
ست ُرتَّْب ْ ْ
ُ
حاء ُ ...م ْي َم ِ
خاء
ٌ
متاف ثـ ٌ
فياء ثـ ٌ
ىمز ٌ
غيف ُ
عيف ُ

ػػػػ

ظيرة ألنيا صفة الزمة
 1أي :مف غير غنة ظاىرة؛ ألف أصؿ الغنة ىو الذي يبقى في النوف اْل ُم ْ
ليا ،وسيأتي الكبلـ عمى مراتب الغنة مفصبل عند حكـ النوف والميـ المشددتيف.
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أسئمة:

اصطبلحا ،واذكر حروفو.
عرؼ اإلظيار لغ ًة و
ّْ -1
ً
 -2ما المراد بالحرؼ المظير؟
إظيار حمقيِّا؟
ًا
 -3ما وجو تسميتو
 -4ما سبب اإلظيار الحمقي؟

ّْف حقيقةَ اإلظيار ،واذكر مراتبو.
َ -5بي ْ
َ -6مثّْ ْؿ لكؿ حرؼ مف حروؼ اإلظيار بمثاليف أحدىما لمنوف واآلخر لمتنويف.
 -7اق أر مف أوؿ سورة الغاشية إلى قولو تعالىِ :
{في َجَّن ٍة َع ِال َي ٍة} ثـ استخرج الكممات التي فييا
إظيار حمقي.
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الحكـ الثاني اإلدغاـ
مدخؿ

...

الحكـ الثاني :اإلدغاـ

تعريفُوُ:
ّْ
جاـ في فـ الفرس ،أي أدخمتو فيو.
اإلدغاـ لغ ًة :إدخاؿ الشيء في الشيء ،تقوؿ :أدغمت الم َ
مشددا ،وقد عرفو ابف
احدا
و
ً
اصطبلحا :إدخاؿ حرؼ ساكف في حرؼ متحرؾ بحيث يصيراف حرًفا و ً
ً

مشددا.
الجزري بقولو :النطؽ بالحرفيف حرفًا كالثاني
ً

حروفُوُ:
وحروؼ اإلدغاـ ستة ،مجموعة في كممةَ :ي ْرُممُوف ،وىي الياء والراء والميـ والبلـ والواو والنوف.
أقساموُ:
ُ
ينقسـ اإلدغاـ إلى قسميف:

 -1إدغاـ بغنة -2 ،إدغاـ بغير غنة.

أما اإلدغاـ بغنة :فمو أربعة أحرؼ مجموعة في كممة :ينمو ،وىي الياء والنوف والميـ والواو فإذا وقع

حرؼ منيا بعد النوف الساكنة -بشرط أف تكوف النوف في آخر الكممة األولى وحرؼ اإلدغاـ في أوؿ

الكممة التالية -أو بعد التنويف -وال يكوف إال مف كممتيف -أو بعد نوف ممحقة بالتنويف في قولو
ِ
تعالى{ :وِلي ُك ً ِ
ب اإلدغاـ مع الغنة إال في موضعيف وىما{ :يس،
يف}  1خاصةَ ،و َج َ
ََ
ونا م َف الصَّاغ ِر َ
َواْلقُ ْر ِ
لمرواية عف حفص ،فالنوف
القمَِـ} فالحكـ فييا اإلظيار عمى خبلؼ القاعدة مراعاة ّْ
آف} { ،ف و َ
فييما ممحقة باإلظيار المطمؽ اآلتي ذكره.

ػػػػ

 1سورة يوسؼ .32 :وىي نوف توكيد خفيفة اتصمت بالفعؿ المضارع.
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مطمقا
إظيار
ًا
أما إذا وقع حرؼ اإلدغاـ بعد النوف الساكنة في كممة واحدة وجب اإلظيار ويسمى
ً

لعدـ تقييده بحمقي أو شفوي أو قمري ،وال يكوف إال عند الياء والواو ،ولـ يقعا في القرآف إال في أربعة
اف} ِ ،3
اف} ِ ،2
مواضعُّ :
اف}  ،4وسبب ظيور النوف عندىـ لئبل تمتبس
{ق ْن َو ٌ
{ص ْن َو ٌ
{ب ْن َي ٌ
{الد ْن َيا} ُ ،1
بالمضاعؼ لو أدغمت ،وكذا المحافظة عمى وضوح المعنى إذا لو أدغمت لصار خفيِّا.
وأما في {يس} { ،ف} فسبب اإلظيار فييما مراعاة لبلنفصاؿ الحكمي؛ ألف النوف فييما واف اتصمت

حكما ،وذلؾ ألف كبل مف "يس ،ف" ،اسـ لمسورة التي
بما بعدىا لفظًا في حالة الوصؿ فيي منفصمة ً
بدئت بيا ،والنوف فييما حرؼ ىجاء ال حرؼ مبنى ،وما كاف كذلؾ فحقو الفصؿ عما بعده فيظير

في الوصؿ كظيوره في الوقؼ.

وأما {طسـ} أوؿ الشعراء والقصص فرواية حفص فييا :إدغاـ النوف في الميـ ،وكاف حقيا اإلظيار؛

الجتماع النوف والميـ في كممة واحدة ،وقد قاؿ بعض العمماء :وجو اإلدغاـ في طسـ ىو مراعاة
لبلتصاؿ المَّفظي ليتأتى معو التخفيؼ باإلدغاـ ،ولعدـ صحة الوقؼ عمييا؛ ألنيا جزء كممة ،والوقؼ
ال يكوف إال عمى تماـ الكممة ،5والعبرة في ذلؾ كمو بالرواية.

ػػػػ

 1سورة الممؾ.5 :

 2سورة الصؼ.4 :
 3سورة الرعد.4 :

 4سورة األنعاـ.99 :

 5انظر :كتاب "أحكاـ قراءة القرآف الكريـ" لمشيخ الحصري ،ص.159
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نموذج مف أمثمة اإلدغاـ بغنة:

وأما اإلدغاـ بغير غنة :فمو حرفاف وىما :البلـ والراء ،فإذا وقع حرؼ منيما بعد النوف الساكنة مف

{م ْف َار ٍ
ؽ}  9لما
كممتيف أو بعد التنويف -وال يكوف إال كذلؾ -وجب اإلدغاـ بغير غنة إال في نوف َ
الس ْكت المانع مف اإلدغاـ.
فييا مف وجوب َّ
ووجو حذؼ الغنة في ىذا القسـ المبالغة في التخفيؼ لما في بقائيا مف الثَّْقؿ.
نموذج مف أمثمة اإلدغاـ بغير غنة:

ػػػػ

 1سورة النساء.13 :
 2سورة الغاشية.2 :

 3سورة المائدة.24 :
 4سورة اإلنساف.2 :
 5سورة الطارؽ.7 :
 6سورة البينة.2 :

 7سورة الرعد.11 :
 8سورة البمد.3 :

 9سورة القيامة.27 :

 10سورة الجف.5 :
 11سورة البمد.6 :

 12سورة النساء.64 :
 13سورة الحاقة.21 :
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أنواع اإلدغاـ مف حيث الكماؿ أوالنقصاف:

اإلدغاـ نوعاف:

 -1إدغاـ كامؿ -2 .إدغاـ ناقص.

واإلدغاـ الكامؿ:
ِ
معا ،ويكوف عند البلـ والراء لكماؿ التشديد فييما باتفاؽ العمماء،
ىو َذ َى ُ
اب َذات الحرؼ وصفتو ً
و َع َبلمتُوُ :وضع َّ
الشدة عمى المدغـ فيو.
َ َ
واإلدغاـ الناقص:

ىو ذىاب ذات الحرؼ وابقاء صفتو وىي الغنة التي تكوف مانعة مف كماؿ التشديد؛ وذلؾ عند

الحروؼ األربعة الباقية حيث تشبو اإلطباؽ في "أحطت".

وقيؿ :اإلدغاـ الكامؿ يكوف عند أربعة أحرؼ ،وىي البلـ والراء والنوف والميـ ،1واحتج أصحاب ىذا

الرأي بأف الغنة الموجودة عند مبلقاة النوف والميـ ليست غنة النوف الساكنة أو التنويف وانما ىي غنة
النوف والميـ المدغـ فييما؛ ألف الغنة صفة مبلزمة ليما.

وعمى ىذا جرى العمؿ في ضبط المصاحؼ بوضع َّ
شدة عمى ىذه الحروؼ األربعة ،وتَ ْع ِرَي ِة الواو
والياء منيا ،وقد اتفؽ العمماء عمى أف غنة اإلدغاـ في الواو والياء ىي غنة المدغـ وىو النوف
الساكنة والتنويف ،وغنة اإلدغاـ في النوف ىي غنة المدغـ فيو وأما في الميـ فقد اختمفوا ،فذىب

بعضيـ إلى أنيا غنة المدغـ ،وذىب الجميور إلى أنيا غنة المدغـ فيو ،وىو الصحيح؛ ألف النوف

الساكنة والتنويف يقمباف ميماً عند إدغاميما في الميـ.
ِ
اإلدغاـ:
أسباب
ُ
أما أسباب اإلدغاـ عامة فثبلثة:

 -1التماثؿ -2 ،التجانس -3 ،التقارب.

فالتماثؿ بالنسبة لمنوف ،والتقارب بالنسبة لبقية الحروؼ الخمسة ،ىذا عمى مذىب الخميؿ بف أحمد

الذي يعتبر المخارج سبعة عشر ،وكذا مذىب سيبويو الذي يعتبر المخارج ستة عشر ،أما عمى

الف َّراء الذي يعتبر المخارج أربعة عشر فالتَّماثُؿ مع النوف
مذىب َ
ػػػػ

 1انظر" :العميد في عمـ التجويد" ص ،25وانظر" :إتحاؼ فضبلء البشر" ص 32حيث قاؿ :إف
مقتضى كبلـ الجعبري أف اإلدغاـ يكوف كامبل إذا كانت الغنة لممدغـ فيو ال لممدغـ.
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والتقارب مع الميـ والياء والواو والتجانس مع البلـ والراء حيث يعتبر البلـ والنوف والراء تخرج مف

مخرج واحد وىو طرؼ المساف.
ِ
اإلدغاـ:
فائدةُ

مشددا.
احدا
ً
أما فائدة اإلدغاـ فيي :التخفيؼ؛ ألف المدغـ والمدغـ فيو ينطؽ بيما حرًفا و ً
تَتِ َّمةٌ:
إف كاف الحرفاف متماثميف أدغـ األوؿ في الثاني وال زيادة عمى ذلؾ مثؿِ :
{م ْف نِ ْع َم ٍة}  1واف كانا
ِ
ميما ثـ تدغـ في
متقاربيف أو متجانسيف ُقم َ
ب األوؿ حرًفا مماثبل لمثاني ثـ أدغـ فيو ،كأف تقمب النوف ً
اء}  ،2وكأف تقمب النوف الما ثـ تدغـ في البلـ بعدىا في مثؿِ :
{مف م ٍ
ِ
{م ْف
ً
الميـ بعدىا في مثؿَ ْ :

َل ُد ْنوُ}  3وما قيؿ في النوف يقاؿ في التنويف.4
والى حكـ اإلدغاـ وأقسامو يشير اْل َج ْم ُزوري في التُّ ْحفَة بقولو:
الثاف إدغاـ ٍ
و ِ
ت
ت  ...في َي ْرُممُوف عندىـ قد ثََبتَ ْ
بستة أَتَ ْ
ٌ
ِ ِ ٍ ِ
لكنَّيا ِق ْس َم ِ
نمو ُعمِ َما
اف ٌ
قسـ ُي ْد َغ َما  ...فيو ب ُغَّنة ب َي ُ
كد ْنيا ثـ ِ
ِ
ِ ٍ
ص ْن َو ٍ
اف تَبل
إال إذا َك َانا بِكْممة فبل  ...تُ ْدغ ْـ ُ َ
بغير ُغَّن ْة  ...في َّ
إدغاـ ِ
و ِ
الر ثَُّـ َك ّْرَرَّن ْو
البلـ و َّا
الثاف
ٌ
ػػػػ
 1سورة الميؿ19. :

 2سورة الطارؽ6. :
 3سورة الكيؼ2. :

 4انظر" :أحكاـ قراءة القرآف الكريـ" لمشيخ محمود الحصري ،ص.157
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أسئمة:

ّْف كـ حرًفا لو؟
عرؼ اإلدغاـ لغةً و
ّْ -1
اصطبلحا ثـ َبي ْ
ً

 -2اذكر أقساـ اإلدغاـ وحروؼ كؿ قسـ.

 -3ما شرط اإلدغاـ؟ ومتى يتعيف اإلظيار المطمؽ؟ وفي كـ كممة وقع في القرآف؟ وما العمة في
إظيار مطمقًا؟
ًا
إظيار النوف في كمماتو؟ ولـ سمي

موضحا الخبلؼ الموجود ،ثـ بيف عمى
ّْف اإلدغاـ الكامؿ وحروفو ،واإلدغاـ الناقص وحروؼ
ً
َ -4بي ْ
ط المصحؼ الشريؼ؟
ضبِ َ
أي اآلراء ُ

ّْف فائدتو.
 -5اذكر أسباب اإلدغاـ ،ثـ َبي ْ
 -6استخرج اإلدغاـ بغنة واإلدغاـ بغير غنة مما يأتي:
{مف نِعم ٍة} ِ ،4
ِ
ِ
{مف م ِ َّ ِ
ِ
{يومئٍِذ َيتَ َذ َّك ُر ِْ
{م ْف َربّْ ِي ْـ} { ،5فَ َم ْف
اؿ المو} { ،1أ ْ
اإل ْن َس ُ
اف} َ ْ ْ ،3
َف لَ ْف َي ْقدر} َ ْ َ ،2
ْ َ
طا مستَِقيما} ِ ،9
ِ
{ى ِ ِ
{م ْف َار ٍ
{خ ْيٌر َوأ َْب َقى}
{م ْف ثَ َم َ ٍرة ِرْزًقا} َ ،10
دى لْم ُمتَّق َ
َي ْع َم ْؿ} ً ُ ،6
ؽ} { ،8ص َار ً ُ ْ ً
يف} َ ،7
.11

{وِل َس ًانا َو َشفَتَْي ِف} ثـ استخرج الكممات التي فييا إدغاـ
 -7اق أر مف أوؿ سورة البمد إلى قولو تعالىَ :
وبيف نوعو.
ػػػػ

 1سورة النور.33 :
 2سورة البمد.5 :

 3سورة الفجر.23 :
 4سورة الميؿ.19 :

 5سورة النجـ.23 :

 6سورة األنبياء.94 :
 7سورة البقرة.2 :

 8سورة الرعد.34 :

 9سورة النساء.68 :

 10سورة البقرة.25 :

 11سورة األعمى.17 :
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الحكـ الثالث اإلقبلب
مدخؿ

...

الحكـ الثالث :اإلقبلب

تعريفُوُ:
حوْلتَوُ عف وجيو.
اإلقبلب لغ ًة :تحوي ُؿ الشيء عف وجيو ،تقوؿ :قمبت الشيء أي َّ
ميما مخفاة بغنة.
و
ً
اصطبلحا :قمب النوف الساكنة أو التنويف ً

َح ْرفُوُ:
اإلقبلب لو حرؼ واحد وىو :الباء ،فإذا وقعت الباء بعد النوف الساكنة سواء مف كممة أو مف

كممتيف ،أو بعد التنويف -وال يكوف إال مف كممتيف -أو بعد نوف ممحقة بالتنويف وال توجد إال في قولو
تعالى{ :لََنسفَعا بِ َّ ِ ِ
يما ثـ إخفاء ىذه
الناص َية} َ 1و َج َ
ْ ً
ب اإلقبلب ،أي :قمب النوف الساكنة أو التنويف م ً
الميـ مع الغنة.
ولكي يتحقؽ اإلقبلب فبل بد مف ثبلثة أمور:

ظا ال خطِّا.
ميما خالصة لف ً
األوؿ :قمب النوف الساكنة أو التنويف ً
الثاني :إخفاء ىذه الميـ عند الباء.

الثالث :إظيار الغنة مع اإلخفاء ،وىي صفة الميـ المقموبة ال صفة النوف والتنويف وعبلمتُوُ في

ص َحؼ :وضع ميـ قائمة ىكذا "ـ " فوؽ النوف أو التنويف ّْ
لمداللة عميو.
اْل ُم ْ
وْل ُي ْحتََرْز عند التَّمفُّظ باإلقبلب مف َك ّْز الشفتيف عمى الميـ المقموبة بؿ يمزـ تسكينيا بتمطؼ مف غير
ثقؿ وال تعسُّؼ.2

ػػػػ

 1سورة العمؽ.15 :

 2مف "نياية القوؿ المفيد" بتصرؼ ،ص.24
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نموذج مف األمثمة:

اإل ْق ِ
و ْجوُ ِ
بلب:
َ

النوف الساكنة والتنويف عند مبلقاتيما لحرؼ الباء يتعذر اإلظيار واإلدغاـ؛ لثقؿ في النطؽ ،وذلؾ

لما بيف النوف والتنويف وبيف الباء مف اختبلؼ في المخرج ،كما يصعب اإلخفاء؛ ألف فيو بعض

ميما؛ ليسيؿ
الثقؿ ً
أيضا؛ لما بيف المخرجيف مف عدـ التناسب ،فتُوصّْؿ إليو بقمب النوف أو التنويف ً
اإلخفاء؛ وذلؾ لمشاركتيا لمباء في المخرج وفي صفات الجير واالستفاؿ واالنفتاح واإلذالؽ،
ومشاركتيا لمنوف في الغنة والجير والتوسط واالستفاؿ واالنفتاح واإلذالؽ أي في جميع الصفات.

والى حكـ اإلقبلب يشير الشيخ الجمزوري بقولو:

ِ
ِ
اإلخفاء
ميما بِ ُغَّن ٍة مع
الث
والثَّ ُ
ُ
اإلقبلب عند الباء ً ...
ػػػػ
 1سورة البقرة.31 :
 2سورة الميؿ.8 :

 3سورة الحج.61 :
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أسئمة:

اصطبلحا ،واذكر حرفو.
عرؼ اإلقبلب لغةً و
ّْ -1
ً
 -2ما المراد بالحرؼ المنقمب؟
 -3ما وجو اإلقبلب؟

ميما دوف سائر الحروؼ؟
 -4لـ قمبت النوف والتنويف ً
َمثّْ ْؿ لئلقبلب بثبلثة أمثمة :أحدىا لمنوف مف كممة ،والثاني لمنوف مف كممتيف ،والثالث لمتنويف.
 -6استخرج حكـ اإلقبلب مف اآليات اآلتية:
قاؿ اهلل تعالى:

ِ
وف} .1
ُ { -1كمُوا َوا ْش َرُبوا َىن ًيئا بِ َما ُك ْنتُ ْـ تَ ْع َممُ َ
ِ
استَ ْغ َنى} .2
{وأ َّ
َما َم ْف َبخ َؿ َو ْ
َ -2
َ { -3ك َّبل لَُي ْن َب َذ َّف ِفي اْل ُحطَ َم ِة} .3
ػػػػ
 1سورة المرسبلت ،اآلية.43 :
 2سورة الميؿ ،اآلية.8 :

 3سورة اليمزة ،اآلية.4 :
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الحكـ الرابع اإلخفاء
مدخؿ

...

الحكـ الرابع :اإلخفاء

تعريفُوُ:
اإلخفاء لغ ًة :السّْتر ،يقاؿ :أخفيت الكتاب أي سترتو عف األعيف.

اصطبلحا :النطؽ بالحرؼ بصفة بيف اإلظيار واإلدغاـ عارًيا عف التشديد مع بقاء الغنة.
و
ً
حروفُوُ:

حروؼ اإلخفاء خمسة عشر حرًفا وىي الباقية مف أحرؼ اليجاء بعد أحرؼ اإلظيار واإلدغاـ
واإلقبلب وقد جمعيا الشيخ الجمزوري في أوائؿ ىذا البيت:
ِ
ظالِ ًما
ض ْع َ
ص ْ
ؼ ذا ثََنا َك ْـ َج َ
ص قَ ْد َس َما ُ ...د ْـ طَيًّْبا ِزْد في تُقًي َ
اد َش ْخ ٌ
فإذا وقع حرؼ مف ىذه األحرؼ الخمسة عشر بعد النوف الساكنة مف كممة أو مف كممتيف أو بعد

التنويف وجب اإلخفاء ،ويسمى إخفاء حقيقيِّا؛ لتحقؽ اإلخفاء فييما أكثر مف غيرىما ،والتفاؽ العمماء
عمى تسميتو كذلؾ.1

سببوُ:
ُ
اعمـ أف سبب اإلخفاء ىو أف النوف الساكنة والتنويف لـ يقرب مخرجيما مف مخرج الحروؼ المذكورة
كقربو مف مخرج حروؼ اإلدغاـ فيدغما ،ولـ يبعد مخرجيما عف مخرج ىذه األحرؼ كبعده عف
ُع ِط َيا
مخرج حروؼ اإلظيار فيظيرا ،فمما ُعدـ القرب الموجب لئلدغاـ والبعد الموجب لئلظيار أ ْ
طا بيف اإلظيار واإلدغاـ وىو اإلخفاء ،وليعمـ أنو ال عمؿ لمساف حالة اإلخفاء؛ ألف
حكما متوس ً
ً
ٍ
النوف والتنويف يخرجاف حينئذ مف الخيشوـ كما سيأتي.

ػػػػ

 1انظر" :العميد في عمـ التجويد" ص.40
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كيفيتُوُ:
إدغاما
محضا ،وال مدغميف
إظيار
ًا
وكيفية اإلخفاء أف ينطؽ بالنوف الساكنة والتنويف غير مظيريف
ً
ً
محضا بؿ بحالة متوسطة بيف اإلظيار واإلدغاـ ،عارييف عف التشديد مع بقاء الغنة فييما.1
ً

وليحترز مف إلصاؽ المساف فوؽ الثنايا العميا عند إخفاء النوف ،وطريؽ 2الخبلص مف ذلؾ ىو بُ ْع ُد
المساف قميبل عف الثنايا العميا عند النطؽ باإلخفاء.
ِ
اإلدغاـ:
بيف اإلخفاء و
و ُ
الفرؽ َ
أوال :أف اإلخفاء ال تشديد معو مطمقًا بخبلؼ اإلدغاـ ففيو تشديد.
ثانيا :أف إخفاء الحرؼ يكوف عند غيره وأما إدغامو فيكوف في غيره.
ً

ثالثًا :أف اإلخفاء يأتي مف كممة ومف كممتيف ،وأما اإلدغاـ فبل يكوف إال مف كممتيف كما سبؽ.
اتبوُ:
مر ُ

أيضا .3أما مراتب حروؼ
اعمـ أف حروؼ اإلخفاء عمى ثبلث مراتب ،واإلخفاء عمى ثبلث مراتب ً
اإلخفاء فيي:

مخرجا إلى النوف ثبلثة أحرؼ وىي :الطاء والداؿ والتاء.
 -1أقربيا
ً
مخرجا مف النوف حرفاف وىما :القاؼ والكاؼ.
 -2أبعدىا
ً

 -3أوسطيا عند األحرؼ العشرة الباقية فيي متوسطة في القرب والبعد
ػػػػ

 1مف كتاب "أحكاـ القرآف الكريـ" ص.168

 2مف كتاب "إتحاؼ فضبلء البشر" ص ،33بتصرؼ.

 3مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.125
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أيضا:
وأما مراتب اإلخفاء فيي ثبلثة ً

 -1أعبلىا عند الطاء والداؿ والتاء؛ لقرب مخرج النوف مف مخرج ىذه الحروؼ فيكوف اإلخفاء قر ًيبا
مف اإلدغاـ.

 -2أدناىا عند القاؼ والكاؼ؛ لبعد مخرج النوف عف مخرج ىذيف الحرفيف فيكوف اإلخفاء قر ًيبا مف
اإلظيار.
جدا ،وال بعدىا عنيا ِّ
 -3أوسطيا عند األحرؼ العشرة الباقية؛ لعدـ قربيا منيا ِّ
جدا فيكوف اإلخفاء
طا بينيما.
متوس ً

نموذج مف األمثمة:

ػػػػ

 1سورة آؿ عمراف.160 :
 2سورة الحجر.26 :
 3سورة القمر.19 :
 4سورة الرعد.7 :

 5سورة البقرة.255 :
 6سورة ؽ.44 :

 7سورة اإلنساف.19 :

 8سورة القارعة.6 :

 9سورة التكوير.21 :

 10سورة األعراؼ.135 :
 11سورة البقرة.184 :

 12سورة االنفطار.11 :
 13سورة طو.80 :

 14سورة الحجرات.6 :
 15سورة يوسؼ.18 :
 16سورة عبس.22 :

 17سورة يوسؼ.99 :

 18سورة المزمؿ.15 :

 19سورة الشعراء.227 :
 20سورة البقرة.191 :
 21سورة البينة.3 :

 22سورة البقرة.106 :

 23سورة المؤمنوف.12 :
 24سورة التحريـ.5 :
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والى حكـ اإلخفاء يشير الشيخ الجمزوري في التُّ ْح َفة بقولو:
ِ
ِ
الرابع اإلخفاء عند َ ِ
الحروؼ و ِ
لمفاض ِؿ
ب
مف
اج ٌ
الفاض ِؿ َ ...
ُ
و َّ ُ
خمسة مف بعِد ع ْش ٍر رم ُزَىا  ...في ِكْمِـ ىذا ِ
ٍ
ض َّم ْنتُيا
في
البيت ْ
قد َ
َْ َ َْ
ِ
ظالِما
ض ْع َ
ص ْ
ص ْ
ؼ ذا ثََنا َك ْـ َج َ
قد َسما ُ ...د ْـ طيًّْبا ِزْد في تُقًى َ
اد َش ْخ ٌ
ػػػػ

 1سورة البقرة.22 :

 2سورة آؿ عمراف.97 :
 3سورة األنعاـ.99 :

 4سورة األنبياء.63 :
 5سورة البقرة.172 :

 6سورة اإلنساف.21 :
 7سورة ُّ
الد َخاف.3 :
 8سورة الشمس.9 :

 9سورة الكيؼ.40 :

 10سورة النساء.71 :

وسؼ.38 :
 11سورة يُ ُ
 12سورة مريـ.27 :
 13سورة المائدة.91 :

 14سورة آؿ عمراف.120 :
 15سورة َّ
النحؿ.14 :

 16سورة الواقعة.29 :
 17سورة الغاشية.6 :

 18سورة المؤمنوف.106 :
 19سورة النمؿ.14 :

 20سورة الكيؼ.87 :
 21سورة سبأ.18 :
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كما أشار الشيخ إبراىيـ عمى شحاتة صاحب كتاب "آللئ البياف" 1إلى األحكاـ األربعة بقولو:

عند حروؼ الحمؽ أظيرنيما  ...وعند يرمموف أدغمنيما

مف كممتيف مع غف دوف رؿ  ...وف مع يس باإلظيار حؿ

وعند باء ميما اقمبنيما  ...وعند باقييف أخفينيما

دوما تموطى
وقارب اإلظيار عند أولى  ...كـ قر واإلدغاـ ً
ووسط صدؽ سما زاه ثنا  ...ظؿ جميبل ضؼ شريفًا ذا ِّ
فنا

ػػػػ

 1كتاب "آللئ البياف في تجويد القرآف" وىو مف تأليؼ شيخي وأستاذي الذي درست عميو عمـ

التجويد في معيد القراءات باألزىر الشريؼ ،فضيمة الشيخ إبراىيـ عمي شحاتة السمنودي -حفظو

اهلل -ولقد كاف وال يزاؿ مف كبار العمماء الذيف يشار إلييـ بالبناف والعرفاف في عمـ التجويد
والقراءات ،ولو مؤلفات عديدة منيا المطبوع:

أ -آللئ البياف في تجويد القرآف.

ب -ممخص آللئ البياف السابؽ ذكره.
حؿ العسير مف ِ
جُّ -
أوجو التَّ ْك ِ
بير.

د -اشترؾ في كتاب "تنقيح فتح الكريـ في تحرير أوجو القرآف العظيـ" مع شيوخنا األفاضؿ :الشيخ

عبد العزيز َّ
الزيَّات ،والشيخ عامر السيد عثماف ،وأما الكتب المحفوظة فيي كثيرة ،أرجو مف اهلل أف
يعـ بيا النفع وقد بارؾ اهلل لشيخي الجميؿ في عمره فيو ال يزاؿ عمى قيد
يوفقو إلى طبعيا حتى َّ

الحياة أرجو مف اهلل الكريـ أف يمتعو بكامؿ الصحة والعافية وأف ينفع بو المسمميف ،إنو نعـ المولى

ونعـ النصير.
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أسئمة:

اصطبلحا ،واذكر حروفو.
عرؼ اإلخفاء الحقيقي لغة و
ّْ -1
ً
سمي إخفاء حقيقيِّا؟
 -2ما المراد بالحرؼ اْل ُم ْخ َفى؟ ولـ ّْ
 -3اذكر سبب اإلخفاء ،وكيفيتو.
 -4ما الفرؽ بيف اإلخفاء واإلدغاـ؟

 -5بيف مراتب حروؼ اإلخفاء ،وكذا مراتب اإلخفاء نفسو.
َ -6مثّْ ْؿ لئلخفاء الحقيقي بستة أمثمة :اثنيف لمنوف مف كممة ،واثنيف لمنوف مف كممتيف ،واثنيف
لمتنويف.
ّْف أمثمة اإلخفاء الحقيقي فييا :الشرح ،العمؽ ،الزلزلة.
وبي ْ
 -7اق أر السور اآلتية َ
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حكـ النوف والميـ المشددتيف

مدخؿ

...

النوف و ِ
َّ
حكـ ِ
المشد َدتيف:
الميـ
ُ
الحرؼ المشدد أصمو مكوف مف حرفيف :األوؿ منيما ساكف والثاني متحرؾ فيدغـ الحرؼ الساكف في

مشددا.
احدا كالثاني
ً
الحرؼ المتحرؾ بحيث يصيراف حرًفا و ً

والنوف والميـ المشددتاف إما أف يكونا متوسطتيف أو متطرفتيف ،واما أف يكونا في اسـ أو فعؿ أو

حرؼ.

نموذج مف األمثمة:

فإذا وقعت النوف والميـ مشددتيف ،وجب إظيار الغنة فييما حاؿ النطؽ بيما وىذا ىو حكميما

مشددا.
َغف
ويسمى كؿ منيما حرؼ غنة
ً
ً
مشددا ،أو حرفًا أ َ
ػػػػ
 1سورة النساء.120 :
 2سورة الكوثر.3 :

 3سورة األنبياء.92 :
 4سورة التكاثر.4 :
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الغنة:

يؼ اْل ُغَّن ِة:
تعر ُ
الغنة لغة :صوت لو رنيف في الخيشوـ.

اصطبلحا :صوت لذيذ مركب في جسـ النوف والميـ ال عمؿ لمساف فيو.
و
ً
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قيؿ :إنو شبيوٌ بصوت الغزالة إذا ضاع ولدىا.1

َم ْخ َر ُجيَا :الغنة تخرج مف الخيشوـ وىو أعمى األنؼ وأقصاه مف الداخؿ.
ِ
طا.
قبضا أو بس ً
م ْق َد ُارَىا :مقدار الغنة حركتاف بحركة األُصبع ً
النط ِ
كيفيةُ ُّ
قيقا فإف كاف ما بعدىا حرؼ استعبلء فُ ّْخمت مثؿ:
ؽ بِيَا :ىي تابعة لما بعدىا
تفخيما وتر ً
ً
ِ
ّْ
{ما َن ْن َس ْخ} .3
َ
{ي ْنطقُ َ
وف}  2واف كاف ما بعدىا حرؼ استفاؿ ُرققَت مثؿَ :
وقد أشار صاحب "آللئ البياف" إلى كيفية النطؽ بيا فقاؿ:

 .......................وتتبع األلؼ  ...ما قبميا والعكس في الغف ألؼ
َم َرِاتبُيَا :مراتب الغنة خمسة عمى المشيور:
 -1أكمميا في المشدد والمدغـ كامؿ التشديد.

 -2ثـ المدغـ ناقص التشديد.

 -3ثـ اْل ُم ْخفى ويدخؿ فيو اإلقبلب.
 -4ثـ الساكف المظير.
 -5ثـ المتحرؾ.

والواقع أنيا ال تظير إال في المراتب الثبلث األ َُوؿ وىي :المشدد والمدغـ والمخفى ،حيث تبمغ درجة
الكماؿ فييـ ،أما في حالتي الساكف المظير والمتحرؾ فالثابت فييا أصميا ال كماليا.
وليعمـ أف المراد بالمدغـ كامؿ التشديد ىو ما وضع عمى المدغـ فيو شدة.
والغنة في حالة الكماؿ توجد فيما يأتي:

 -1النوف الساكنة والتنويف في حاالت :اإلدغاـ بغنة ،واإلقبلب ،واإلخفاء.
 -2النوف والميـ المشددتيف.

 -3الميـ الساكنة في حالتي :اإلخفاء ،اإلدغاـ.

وقد َي ْسأؿ سائؿ كيؼ تثبت الغنة في الساكف المظير والمتحرؾ؟
ػػػػ
 1مف كتاب "نياية القوؿ المفيد" ص.59
 2سورة األنبياء.63 :
 3سورة البقرة.106 :
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والجواب :أنيـ استدلوا عمى ثبوت الغنة في الساكف المظير والمتحرؾ حيث يتعذر النطؽ بالنوف
والميـ المظيرتيف أو المحركتيف إذا انسد مخرج الغنة وىو الخيشوـ.1

وقد أشار صاحب التُّ ْح َفة إلى حكـ الغنة بقولو:
وسـ كبل حرؼ ٍ
غنة بدا
نونا ُش ّْددا ّْ ...
ُ
ميما ثـ ً
وغ َّف ً
كما أشار صاحب "آللئ البياف" إلى حكـ الغنة ومراتبيا بقولو:

وغف في نوف وميـ باديا  ...إف شددا فأُدغما فأُخفيا

ثبت
رت  ...بألؼ ال فييما كما ْ
فحركا وقُ ّْد ْ
فأُظ ِي ار ُ
ػػػػ
 1انظر :كتاب "العميد في عمـ التجويد" ص.4
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أسئمة:

 -1ما حكـ النوف والميـ المشددتيف؟ وبـ يسمى كؿ منيما؟

اصطبلحا؟ وما مخرجيا؟ وما مقدارىا؟ وما كيفية أدائيا؟
 -2ما ىي الغنة لغةً و
ً
 -3ما مراتب الغنة؟ وفي أي ىذه المراتب تبمغ درجة الكماؿ؟
 -4أيف توجد الغنة في حالة كماليا؟

 -5بـ استدلوا عمى ثبوت الغنة في الساكف المظير والمتحرؾ؟

 -6استخرج النوف والميـ المشددتيف مف اآليات اآلتية:
س لَ َّما عمَ ْييا ح ِافظٌ} { ،1ثَُّـ لَتُسأَلُ َّف يومئٍِذ عف َّ ِ
قاؿ تعالىِ{ :إف ُك ُّؿ َن ْف ٍ
ب أ َّ
َف َمالَوُ
{ي ْح َس ُ
النع ِيـ} َ ،2
ْ َْ َ َ ْ
َ َ َ
اؾ اْل َك ْوثََر} .5
ت َم َو ِاز ُينوَُ ،فأ ُّ
{وأ َّ
َع َ
ط ْي َن َ
أْ
َما َم ْف َخفَّ ْ
ُموُ َى ِاوَيةٌ} ِ{ ،4إنَّا أ ْ
َخَم َدهُ} َ ،3
ػػػػ

 1سورة الطارؽ.4 :
 2سورة التكاثر.8 :
 3سورة اليمزة.3 :

 4سورة القارعة.9 ،8 :
 5سورة الكوثر.1 :
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أحكاـ الميـ الساكنة
مدخؿ

...

الميـ الس ِ
أحكاـ ِ
َّاكنة:
ُ
الميـ الساكنة ىي التي ال حركة ليا ،وىي تقع قبؿ أحرؼ اليجاء جميعيا ما عدا حروؼ المد
الثبلثة؛ وذلؾ خشية التقاء الساكنيف وىو ما ال يمكف النطؽ بو.
وليا قبؿ أحرؼ اليجاء ثبلثة أحكاـ:

 -1اإلخفاء -2 ،اإلدغاـ -3 ،اإلظيار.

وقد تقدـ تعريؼ كؿ مف الثبلثة عند ذكر أحكاـ النوف الساكنة والتنويف.

()74/1

الحكـ األوؿ :اإلخفاء الشفوي

ولو حرؼ واحد وىو "الباء" فإذا وقعت بعد الميـ الساكنة -وال يكوف ذلؾ إال في كممتيفَ -ج َاز
اإلخفاء ويسمى إخفاء شفويِّا وال بد معو مف الغنة.
نموذج مف األمثمة:

ػػػػ

 1سورة آؿ عمراف.101 :
 2سورة األعراؼ.45 :
 3سورة الممؾ.12 :
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ِ
باإلخفاء الشفويّْ:
وجوُ تسميتِ ِو
أما تسميتو إخفاء؛ فئلخفاء الميـ الساكنة عند مبلقاتيا لمباء؛ لمتجانس الذي بينيما حيث ِ
يتح َداف في
المخرج ويشتركاف في أغمب الصفات .واإلخفاء في ىذه الحالة يؤدي إلى سيولة النطؽ.

وأما تسميتو شفويِّا؛ فؤلف الميـ والباء يخرجاف مف الشفتيف ،وىذا الحكـ عمى القوؿ المختار ألىؿ

األداء ،وذىب جماعة إلى اإلظيار ،ولكنو خبلؼ األولى وذلؾ لئلجماع عمى إخفائيا عند القمب.

تَْنبِيوٌ:
قاؿ في نياية القوؿ المفيد :اعمـ أف اإلخفاء عمى قسميف :إخفاء حركة ،واخفاء حرؼ.1

وسؼ .حيث يروى فييا عف
ْمَّنا} بسورة ُي ُ
فإخفاء الحركة بمعنى تبعيضيا كما في قولو تعالى{ :ال تَأ َ
اـ :وىو ضـ الشفتيف
اإلماـ حفص روايتاف :األُولى َّ
الروُـ :وىو اإلتياف بثمثي الحركة ،والثانية اإل ْش َم ُ

بعد إسكاف الحرؼ ،واإلشارة ىنا إلى الرواية األولى ،وىي الروـ الذي يعبر عنو بعضيـ باالختبلس.
ِ
ِ
نوعيف:
الحرؼ فعمى
إخفاء
وأما
ُ
أحدىما :تبعيض الحرؼ وستر ذاتو في الجممة كما في الميـ الساكنة قبؿ الباء أصميةً أو مقموبةً عف

النوف الساكنة أو التنويف.

ثانييما :إعداـ ذات الحرؼ بالكمية وابقاء صفتو التي ىي الغنة ،وذلؾ في إخفاء النوف الساكنة
والتنويف عند الحروؼ الخمسة عشر المتقدمة .انتيى.

ػػػػ

 1انظر" :نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص ،127بتصرؼ.
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الحكـ الثاني :إدغاـ المتماثميف الصغير

ولو حرؼ واحد وىو "الميـ" فإذا وقعت الميـ المتحركة بعد الميـ الساكنة وجب اإلدغاـ ويسمى إدغاـ

أيضا.
متماثميف
صغيرا ،وال بد معو مف الغنة ً
ً
نموذج مف األمثمة:
صغيرا:
وجوُ تسميتِ ِو إدغاـ متماثميف
ً
إدغاما فئلدغاـ الميـ الساكنة في الميـ المتحركة.
أما تسميتو
ً

مؤلفا مف حرفيف متحديف في المخرج والصفة أدغـ األوؿ في الثاني
وأما تسميتو بالمتماثميف فمكونو ً
منيما.
وأما تسميتو بالصغير4؛ فؤلف األوؿ منيما ساكف ،والثاني متحرؾ ،وىذا ىو سبب اإلدغاـ.

ػػػػ

 1سورة البقرة.91 :

 2سورة النحؿ.57 :

 3سورة التوبة.109 :

 4اإلدغاـ الصغير ال يحتاج إال إلى عمؿ واحد وىو إدخاؿ الحرؼ الساكف في الحرؼ المتحرؾ

احدا ،أما اإلدغاـ الكبير وىو خاص بالحرفيف المتحركيف في رواية السوسي
بحيث يصيراف حرًفا و ً
عف اإلماـ أبي عمرو ،وىو في المتماثميف يحتاج إلى عمميف :إسكاف الحرؼ األوؿ ثـ إدغامو في
الثاني نحو" :سمككـ" في المدثر ،وأما في المتقاربيف والمتجانسيف فيحتاج إلى أعماؿ ثبلثة :قمب

{النفُ ِ
الحرؼ األوؿ مف جنس الثاني ثـ إسكانو فإدغامو نحوُّ :
ت} بالتكوير.
وس ُزّو َج ْ
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الحكـ الثالث :اإلظيار الشفوي

ولو الستة والعشروف حرفًا الباقية مف أحرؼ اليجاء بعد إسقاط الباء والميـ مف الحروؼ الثمانية

والعشريف التي تقع بعد الميـ الساكنة ،فإذا وقع حرؼ منيا بعد الميـ الساكنة في كممة أو في كممتيف

إظيار شفويِّا.
ًا
وجب اإلظيار ويسمى
ِ
ِ
باإلظيار الشفويّْ:
تسميت ِو
وجوُ
إظيار فئلظيار الميـ الساكنة عند مبلقاتيا لمحروؼ الستة والعشريف.
ًا
أما تسميتو

وأما تسميتو شفويِّا؛ فؤلف الميـ الساكنة وىي الحرؼ المظير تخرج مف َّ
الشفَتيف ،وانما نسب اإلظيار
إلييا ولـ ينسب إلى مخرج الحروؼ الستة والعشريف التي تظير الميـ عندىا؛ ألنيا لـ تنحصر في
مخرج معيف حتى ينسب اإلظيار إليو فبعضيا يخرج مف الحمؽ ،وبعضيا مف المساف ،وبعضيا مف

َّ
الش َفتيف ،ومف أجؿ ىذا نسب إلى مخرج الحرؼ المظير لضبطو وانحصاره.
نظر
وىذا بخبلؼ اإلظيار الحمقي فإنو نسب إلى مخرج الحروؼ التي تظير عندىا النوف والتنويف؛ ًا
النحصارىا في مخرج معيف وىو الحمؽ.1

ِ
اإلظيار الشفويّْ:
سبب
ُ
سبب إظيار الميـ عند مبلقاتيا لمستة والعشريف حرًفا ىو بُ ْع ُد مخرج الميـ عف مخرج أكثر ىذه
األحرؼ.

شديدا حتى ال
ًا
ويبلحظ عند وقوع الواو أو الفاء بعد الميـ الساكنة وجوب إظيار الميـ
إظيار شفويِّا ً
يتوىـ إخفاؤىا عندىما كما تخفى عند الباء ،وذلؾ التحاد مخرجيا مع الواو وقرب مخرجيا مف الفاء.

ػػػػ

 1مف كتاب "أحكاـ قراءة القرآف الكريـ" لمحصري ،ص ،183بتصرؼ.
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والى ذلؾ يحذر الشيخ الجمزوري في التُ ْح َفة بقولو:
فاع ِر ِ
اح َذر َل َدى و ٍاو وَفا أف تَ ْختَفي ِ ...لقُربِيا واالتّْ ِ
ؼ
حاد ْ
ْ
ْ
وْ ْ
َ

وحروؼ اإلظيار الشفوي عمى قسميف:

 -1قسـ يقع بعد الميـ مف كممتيف فقط.

 -2قسـ يقع بعدىا مف كممة ومف كممتيف.1
أمثمة القسـ األوؿ:

وعدد حروفو ثمانية وىي:

ػػػػ

 1انظر :كتاب "العميد في عمـ التجويد" ص.44
 2سورة نوح.12 :

 3سورة آؿ عمراف.110 :
 4سورة الطور.21 :
 5سورة البقرة.23 :
 6سورة البقرة.51 :

 7سورة المعارج.30 :
 8سورة الممؾ.24 :
 9سورة النمؿ.60 :

()78/1

أمثمة القسـ الثاني:

وعدد حروفو ثمانية عشر حرفًا وىي:

ػػػػ

 1سورة النور39. :

 2سورة يس60. :
 3سورة ِ
الح ْجر63. :
 4سورة البقرة184. :
 5سورة محمد38. :
 6سورة ىود.65 :

 7سورة البقرة.276 :
 8سورة البقرة.214 :
 9سورة اإلسراء.6 :

 10سورة الكافروف.6 :
 11سورة البقرة.275 :
 12سورة مريـ.62 :

 13سورة آؿ عمراف.41 :
 14سورة التوبة.124 :
 15سورة طو.108 :
 16سورة النبأ.9 :

 17سورة اإلنساف.2 :
 18سورة مريـ.89 :

 19سورة الحجر.65 :
 20سورة طو.92 :

 21سورة سبأ.16 :

 22سورة طو.77 :

 23سورة محمد.15 :
 24سورة اإلسراء.5 :
 25سورة الرعد.17 :
 26سورة سبأ.19 :

 27سورة القمـ.45 :

 28سورة الطور.24 :

 29سورة القيامة.37 :

 30سورة األعراؼ.97 :
 31سورة الروـ.44 :

 32سورة الطور.35 :

 33سورة الصؼ.11 :

 34سورة األنعاـ.157 :
 35سورة البقرة.18 :

 36سورة األعراؼ.174 :
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والى ىذه األحكاـ الثبلثة يشير صاحب التُّحفة بقولو:
ؼ لَي َّْن ٍة ِلذي ِ
واْل ِميـ إف تَس ُكف تَجي قبؿ ال ِيجا  ...ال أَِل ٍ
الح َجا
َ
ْ ْ
ُ
ط
إخفاء
ط ...
ادغاـ واظي ٌار فَ َق ْ
ض َب ْ
لمف َ
أحكاميَا ثبلثةٌ ْ
ٌ
ٌ
ُ
وي لمقَُّراءِ
ِ
ِ
َّ
فاألو ُؿ
وسمو الش ْف َّ
الباء ّْ ...
َّ
َ
اء عند َ
اإلخف ُ
ِ
و ِ
صغير يا َفتى
ًا
إدغاما
وس ّْـ
دغاـ بمثميَا أَتى َ ...
الثاف ِإ ٌ
ً
أح ٍ
وسميا َش ْف َّ
اإلظيار في َّ
وي ْة
الث
رؼ ّْ
والثَّ ُ
البقي ْة  ...مف ْ
ُ
فاعر ِ
ِ
واحذر لدى و ٍاو وفا أف ِ
االتحاد ِ
ؼ
تختفي  ...لقربيا و

كما يشير إلييا صاحب "آللئ البياف" بقولو:
و ِ
أخؼ أحرى عند با وأدغما  ...في ِ
اإلظيار مع سواىما
الميـ و
ُ
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نموذج مف األسئمة:

 -1ما ىي الميـ الساكنة؟ وما أحكاميا؟

 -2ما ىي الحروؼ التي ال تقع بعد الميـ الساكنة؟ ولماذا؟
 -3كـ حرًفا لئلخفاء الشفوي؟ ولـ سمي إخفاء شفويِّا؟ ثـ َمثّْ ْؿ لو بمثاليف.
 -4كـ حرفًا إلدغاـ المتماثميف الصغير؟ ولـ سمي كذلؾ؟ ثـ َمثّْ ْؿ لو بمثاليف.

إظيار شفويِّا؟ وما سببو؟
ًا
 -5كـ حروؼ اإلظيار الشفوي؟ وما وجو تسميتو
ثـ َمثّْ ْؿ لو بأربعة أمثمة.
مـ حذر صاحب التُّحفة عند وقوع الواو والفاء بعد الميـ الساكنة؟ وما حكميا عندىما؟
َّ -6

 -7اذكر حكـ الميـ الساكنة فيما يأتي:
َّ
ِِ
ِ
ِ َّ
وف ِل َّمن ِ
{ي ْوَـ
يم ُ
وف} َ ،4
اى ْـ} { ،3لَ َعميُ ْـ َيتَّقُ َ
وف} { ،1ل َئبل َي ُك َ
{و ُى ْـ َسال ُم َ
اس َعمَ ْي ُك ْـ ُح َّجةٌ} { ،2تَ ْع ِرفُيُ ْـ بس َ
َ
ُىـ ب ِارُزوف} َ { ،5كما أَرسْم َنا ِفي ُكـ رسو ً ِ
{و ُى ْـ ِفييَا
{ويُ َعمّْ ُم ُك ْـ َما َل ْـ تَ ُك ُ
ْ َ
ونوا تَ ْعَم ُم َ
َ
ْ َُ
َ َْ
وف} َ ،7
ال م ْن ُك ْـ} َ ،6
ِ
اح ُك ْـ َب ْي َنيُ ْـ بِ َما أ َْن َز َؿ المَّوُ} ،11
وف} َ { ،8ك ْـ ِم ْف ِف َئ ٍة َقِميمَ ٍة} { ،9المَّوُ َي ْستَ ْي ِزئُ بِ ِي ْـ َوَي ُم ُّد ُى ْـ} َ { ،10ف ْ
َخال ُد َ
{ص ار َ َِّ
ِ
ت َعمَ ْي ِي ْـ} 12
يف أ َْن َع ْم َ
ط الذ َ
َ
 -8اق أر سورة المعارج ،واستخرج منيا أحكاـ الميـ الساكنة.
ػػػػ

 1سورة القمـ.43 :

 2سورة البقرة.150 :
 3سورة البقرة.273 :
 4سورة البقرة.187 :
 5سورة غافر.16 :

 6سورة البقرة.151 :
 7سورة البقرة.151 :
 8سورة البقرة.25 :

 9سورة البقرة.249 :

 10سورة البقرة.15 :

 11سورة المائدة.48 :
 12سورة الفاتحة.7 :
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حكـ البلمات السواكف

مدخؿ

...

ِ
السو ِ
اكف:
حكـ
البلمات َّ
ُ
البلمات السواكف تنحصر في خمسة أنواع وىي:

 -1الـ التعريؼ أي :الـ "أؿ".
 -2الـ الفعؿ.

 -3الـ الحرؼ.
 -4الـ االسـ.

 -5الـ األمر.

وفيما يمي أحكاـ كؿ منيا بالتفصيؿ:
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أوال :حكـ الـ "أؿ":

وىي البلـ المعروفة ببلـ التعريؼ َّ
دائما سواء
الداخمة عمى األسماء ،وتكوف زائدة عف بنية الكممة ً
َِّ
{األ َْر ِ
يف}  2فزيادة "أؿ" في مثميا
أمكف استقامة الكممة بدونيا مثؿْ :
ض}  1أـ لـ يمكف مثؿ{ :الذ َ

الزمة بمعنى أنو ال يمكف أف تفارؽ الكممة التي فييا ،وىذا النوع حكمو وجوب اإلدغاـ إذا أتى بعدىا
َّ ِ
َِّ
{البلئِي} َّ ،8
اف} { ،5الَّ َذ ْي ِف} { ،6الَِّذيف} َّ ،7
{والَّ َذ ِ
{البلتِي} ،9
َ
الـ مثؿ{ :الذي} { ،3التي} َ ،4
{اآل َف}  ،11وىي في ذلؾ كمو ال
{واْل َي َس َع} ْ ،10
ووجوب اإلظيار إذا أتي بعدىا ياء أو ىمز في َ
تفارؽ الكممة.12

ػػػػ

 1سورة البقرة.22 :
 2سورة البقرة.25 :

 3سورة البقرة.120 :
يوسؼ.23 :
 4سورة ُ
 5سورة النساء.16 :

 6سورة فصمت.29 :
 7تقدمت.

 8سورة المجادلة.2 :

يوسؼ.50 :
 9سورة ُ
 10سورة األنعاـ.86 :
 11سورة يوسؼ.51 :

 12مف كتاب "الجديد في أحكاـ التجويد" "ج ،2 :ص "14بتصرؼ.
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أما "أؿ" التي يمكف استقامة الكممة بدونيا فميا قبؿ أحرؼ اليجاء حالتاف:

 -1حالة اإلظيار -2 .حالة اإلدغاـ.
أما حالة اإلظيار:

"اب ِغ
فتسمى "أؿ" فييا بالبلـ القمرية وتختص بأربعة عشر حرًفا مجموعة في قوؿ الشيخ الجمزوريْ :
َّؾ و َخ ْ ِ
يموُ" ،وىي:
ؼ َعق َ
َحج َ ّ
اليمزة والباء والغيف والحاء والجيـ والكاؼ والواو والخاء والفاء والعيف والقاؼ والياء والميـ والياء.

إظيار قمرًيا،
ًا
فإذا وقع حرؼ مف ىذه األحرؼ األربعة عشر بعد الـ "أؿ" وجب إظيارىا ويسمى

وتسمى البلـ بالبلـ القمرية وعبلمة ذلؾ ظيور السكوف عمى البلـ.

ووجو تسميتو باإلظيار القمري :فعمى طريقة التشبيو؛ حيث شبيت البلـ َّ
بالنجـ والحروؼ األربعة

عشر بالقمر بجامع ظيوركؿ مع اآلخر وعدـ خفائو معو.1

وسبب إظيار البلـ مع ىذه الحروؼ ىو التباعد بيف مخرج البلـ ومخرج ىذه الحروؼ األربعة

عشر.
ػػػػ

 1انظر" :العميد في عمـ التجويد" ص.51
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نموذج مف األمثمة:
وأما حالة اإلدغاـ:

فتسمى "أؿ" فييا بالبلـ الشمسية ،وىي تختص باألربعة عشر حرفا الباقية مف أحرؼ اليجاء  -وقد

جمعيا صاحب التحفة في أوائؿ كمـ ىذا البيت:
ص ْؿ رِحماً تفُ ْز ِ
ب ثـ ِ
لمكرـ
سوء ظّ ٍف ُزْر شريفاً
ؼ َذا نِ َع ْـ ْ ...
ض ْ
ِط ْ
دع َ
َ
ْ

وىي الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذاؿ والنوف والداؿ والسيف و الظاء والزاي والشيف

والبلـ.

ػػػػ

 1سورة الحجرات.14 :
 2سورة اإلسراء.1 :

 3سورة المعارج.14 :
 4سورة الحاقة.1 :
 5سورة القمـ.17 :
 6سورة البقرة.2 :

 7سورة البروج.14 :
 8سورة التحريـ.3 :
 9سورة الفجر.1 :

 10سورة البقرة.255 :
 11سورة القمر.1 :

 12سورة المائدة.3 :

 13سورة الحشر.24 :

 14سورة آؿ عمراف.73 :
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إدغاما شمسيِّا
فإذا وقع حرؼ مف ىذه األحرؼ األربعة عشر بعد الـ "أؿ" وجب إدغاميا ويسمى
ً
وتسمى البلـ بالبلـ الشمسية وعبلمة ذلؾ خمو البلـ مف السكوف ووضع شدة عمى الحرؼ الذي
بعدىا.

ووجو تسميتو باإلدغاـ الشمسي :فعمى طريقة التشبيو حيث شبيت البلـ بالنجـ والحروؼ األربعة

عشر بالشمس بجامع خفاء كؿ عند اآلخر وعدـ ظيوره معو.1

وسبب إدغاـ البلـ في ىذه الحروؼ ىو التماثؿ مع البلـ والتقارب مع باقي الحروؼ.

نموذج مف األمثمة:

ػػػػ

 1مف كتاب "العميد في عمـ التجويد" ،ص.53
 2سورة األعراؼ.157 :

 3سورة البقرة.22 :

 4سورة البقرة.238 :
 5سورة الرحمف.1 :

 6سورة التوبة.112 :
 7سورة الضحى.1 :

 8سورة األحزاب.35 :
 9سورة الممؾ.15 :

 10سورة اإلنساف.1 :

 11سورة الحشر.23 :
 12سورة الفتح.6 :
 13سورة التيف.1 :

 14سورة الشمس.1 :
 15سورة البقرة.7 :
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َفائدةٌ :

لقد جاء ضمف األمثمة السابقة لفظ الجبللة" :اهلل" ،وتصريفو كاآلتي:

األصؿ فيو "إلو" دخمت عميو أؿ فصار :اإللو ،ثـ حذفت اليمزة الثانية لمتخفيؼ فصار "اؿ -لو" ثـ

أدغمت الـ "أؿ" في البلـ الثانية لمتماثؿ فصار :اهلل ،ثـ ّْ
فخمت البلـ لمتعظيـ بعد الفتح والضـ دوف
الكسر لمناسبتو لمترقيؽ فصار" :اهلل".1

ػػػػ

 1مف كتاب "العميد في عمـ التجويد" ص.53
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ثانيا :حكـ الـ الفعؿ
ً
أمرا ،وفي كؿ إما متوسطة أو
وىي البلـ الساكنة الواقعة في فعؿ سواء كاف
ً
ماضيا أو مضارًعا أو ً
طوُ} { ،3أَلَ ْـ أَ ُق ْؿ لَ َؾ} ،4
{يْمتَِق ْ
متطرفة ،فالماضي مثؿ{ :اْلتَقَى} { ،1أ َْن َزْل َناهُ}  ،2والمضارع مثؿَ :

ِ
{وتَ َو َّك ْؿ} .6
{وأَْلؽ} َ ،5
واألمر مثؿَ :
وليا قبؿ أحرؼ اليجاء حالتاف:

 -1حالة إدغاـ -2 .حالة إظيار.

{وُق ْؿ
أما حالة اإلدغاـ :فتدغـ الـ الفعؿ
ً
الـ أو ر ٌ
اء مثؿُ { :ق ْؿ ال أ ْ
مطمقا إذا وقع بعدىا ٌ
َسأَلُ ُك ْـ} َ ،7
ب} { ،8وي ْجع ْؿ لَ ُكـ جَّن ٍ
َر ّْ
ات} .9
ْ َ
ََ َ
وسبب اإلدغاـ التماثؿ بالنسبة إلى البلـ ،والتقارب بالنسبة إلى الراء.

مطمقا إذا وقع بعدىا حرؼ مف الحروؼ الستة والعشريف حرًفا
وأما حالة اإلظيار :فتظير الـ الفعؿ
ً
الباقية كاألمثمة التي تقدمت.
وقد يسأؿ سائؿ ِل َـ َل ْـ تدغـ الـ الفعؿ في النوف في نحوُ { :ق ْؿ َن َع ْـ}  10لمتقارب الذي بينيما كما
أدغمت في الراء لمسبب نفسو؟

ػػػػ

 1سورة آؿ عمراف.155 :
 2سورة إبراىيـ.1 :

 3سورة يوسؼ.10 :

 4سورة الكيؼ.75 :
 5سورة طو.69 :

 6سورة الشعراء.217 :
 7سورة الشورى.23 :
 8سورة طو.114 :
 9سورة نوح.12 :

 10سورة الصافات.18 :
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والجواب:

أف النوف الساكنة إذا وقع بعدىا الـ يجب إدغاميا فييا بغير غنة وال يصح أف يدغـ في النوف شيء
مما أدغمت ىي فيو؛ خشية زواؿ األلفة بيف النوف وأخواتيا مف حروؼ "يرمموف".

"الن ِ
وقد َي ِرُد اعتراض عمى ذلؾ بأف الـ "أؿ" تدغـ في النوف في نحوَّ :
اس" 1فمماذا ال تدغـ الـ الفعؿ
في النوف كذلؾ؟
والجواب:

أف الـ "أؿ" مع النوف كثيرة الوقوع في القرآف ،فيي أحوج إلى اإلدغاـ تسييبل لمنطؽ بخبلؼ الـ

الفعؿ قبؿ النوف فيي قميمة الوقوع في القرآف ،واظيارىا ليس فيو مشقة ،2والعمدة في ذلؾ كمو ىو

السماع والنقؿ.
ػػػػ

 1سورة الناس.1 :

 2مف كتاب "العميد" بتصرؼ ،ص.56
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ِ
ثالثًا :حكـ ِ
الحرؼ
الـ
ُ
وىي البلـ الواقعة في حرؼ وذلؾ في "ىؿ ،بؿ" فقط وال توجد غيرىما في القرآف.
{ب ْؿ ُىـ ِفي َش ٍّ
وف}  ،1ما لـ يقع بعدىا الـ أو راء فتدغـ في
ؾ َيْم َعبُ َ
وحكـ "بؿ" وجوب اإلظيار نحوْ َ :
{ب ْؿ لَ َّما َي ُذوقُوا َع َذ ِ
{ب ْؿ َرفَ َعوُ المَّوُ ِإلَ ْي ِو} ،3
اب}  ،2وفي الراء لمتقارب مثؿَ :
البلـ لمتماثؿ مثؿَ :
اف}  4وذلؾ لوجوب السكت عمييا ،والسكت يمنع اإلدغاـ.
ويستثنى منياَ :
{ب ْؿ َر َ
وف بِ َنا}  ،5إال إذا وقع بعدىا الـ فتدغـ
دائما نحوَ :
َّص َ
{ى ْؿ تََرب ُ
وأما حكـ "ىؿ" فيجب إظيار الميا ً
َف تََزَّكى}  6أما وقوع الراء بعدىا فمـ يوجد في القرآف.
فييا لمتماثؿ مثؿَ { :ف ُق ْؿ َى ْؿ لَ َؾ ِإَلى أ ْ
ػػػػ

 1سورة الدخاف.9 :
 2سورة ص.8 :

 3سورة النساء.158 :

 4سورة المطففيف.14 :
 5سورة التوبة.52 :

 6سورة النازعات.18 :
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ِ
رابعا :حكـ ِ
االسـ
الـ
ً
ُ
دائما متوسطة
وىي البلـ الواقعة في كممة فييا إحدى عبلمات االسـ أو تقبؿ إحداىا ،وتكوف ً
ِ
ِ ِ
اف}  .4وحكميا
{سْمطَ ٌ
{سْم َسبِيبلً} ُ ،3
{وأَْل َوان ُك ْـ} َ ،2
وأصمية :أي مف بنية الكممة مثؿ{ :أَْلس َنت ُك ْـ} َ 1

مطمقا.
وجوب اإلظيار
ً

ػػػػ

 2 ،1سورة الروـ22. :
 3سورة اإلنساف.18 :
 4سورة الحجر.42 :
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خامسا :حكـ ِ
ِ
األمر
الـ
ً
ُ
وىي البلـ الساكنة الزائدة عف بنية الكممة والتي تدخؿ عمى الفعؿ المضارع فتحولو إلى صيغة األمر

ضوا تَفَثَيُ ْـ} ،
وذلؾ بشرط أف تكوف مسبوقة بثـ أو الواو أو الفاء ،ومثاؿ المسبوقة بثـ نحو{ :ثَُّـ ْل َي ْق ُ
ورُى ْـ}  1ومثاؿ المسبوقة بالفاء نحوَ { :فْم َي ْم ُد ْد بِ َس َب ٍب ِإلَى
{وْل ُيوفُوا ُن ُذ َ
ومثاؿ المسبوقة بالواو نحوَ :
السَّم ِ
اء} .2
َ
مطمقا كبلـ االسـ.
وحكميا :وجوب اإلظيار
ً
ِ
ِ
طائِفَةٌ} 4؟
وف}  3ولـ تدغـ في نحوَ { :فْمتَقُ ْـ َ
فإف قيمؾ ل َـ أدغمت البلـ في نحو{ :التَّائبُ َ
فالجواب :
ِ
وف} الـ تعريؼ وىي كثيرة الوقوع في القرآف بعكس الـ األمر فيي قميمة،
أف البلـ في{ :التَّائبُ َ
واظيارىا ليس فيو مشقة كما سبؽ التنويو عمى مثؿ ذلؾ عند الـ الفعؿ.
"تنبيو":

اعمـ أف الحروؼ اليجائية التي تقع بعد البلمات السواكف عددىا ثمانية وعشروف حرفا بعد إسقاط

حروؼ المد الثبلثة شأنيا شأف النوف الساكنة والتنويف،

ػػػػ

 1سورة الحج.29 :
 2سورة الحج.15 :

 3سورة التوبة.112 :

 4سورة النساء.102 :
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والميـ الساكنة وذلؾ خشية التقاء الساكنيف كما سبؽ التنويو عنو.

األوليف بقولو:
وقد أشار صاحب التُّ ْحفة إلى النوعيف َّ
األحرؼ  ...أوالىما إظيارىا فمتَع ِر ِ
ِ
ِ
ِ
ؼ
حاالف قب َؿ
لبلـ أؿ
ْ
ُ
َ
وخ ْ
مع َع ْش َ ٍرة ُخ ْذ ِعْم َموُ  ...مف ابغ َحجَّؾ َ
ؼ َعقيموُ
قبؿ ْاربع ْ
ورمزىا فَ ِعي
ثانييما
إدغاميا في أر ِ
أيضا َ
بع  ...وعشرٍة ً
ُ
ض ْ ِ
تفز ِ
ب َّ ِ
رـ
وء َ
ظ ٍّف ُزْر شر ً
عـ ْ ...
حما ْ
ِط ْ
دع ُس َ
يفا لم َك ْ
ؼ ذا ن ْ
ثـ ص ْؿ ر ً
َّ
َّ
َّ
شمسي ْة
سميا
بلـ ُاال ْخرى ّْ
بلـ ُاالولَى ّْ
سميا ْ
قم ِرَّي ْة  ...وال َ
وال َ
َظيرف الـ ٍ
قؿ نعـ وقْمنا واْلتقى
فعؿ ُمطمقًا  ...في نحو ْ
وأ َّ َ
وقد أشار صاحب آللئ البياف في ممخصة إلى األحكاـ الخمسة فقاؿ:

أؿ في ابغ حجؾ وخؼ عقيموُ  ...أظير وكف في غيرىا مدغمو
ْ
ٍ
والبلـ مف ٍ
وحرؼ أظي ار  ...ال قؿ وبؿ فأدغمنيما ب ار
فعؿ
َ
ِ
ِ
أيضا قر ار
ومعيما في البلـ ىؿ وأظي ار  ...في اسـ الـ األمر ً
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أسئمة:

 -1اذكر أنواع البلمات السواكف.

 -2اذكر ضابط الـ "أؿ" ،ثـ بيف ىؿ ىي مف نفس الكممة أـ ال؟
 -3كـ حالة لبلـ "أؿ" قبؿ أحرؼ اليجاء؟
-4
-5
-6
-7
-8

كـ حرفًا يختص بالبلـ القمرية؟ وما حكميا عند ىذه األحرؼ؟
إظيار قمريِّا؟ وما سببو؟ ،مثّْؿ لكؿ حرؼ بمثاليف.
ًا
ما وجو تسميتو
كـ حرًفا يختص بالبلـ الشمسية؟ وما حكميا عند ىذه األحرؼ؟
ما وجو تسميتو إدغاما شمسيِّا؟ وما سببو؟ مثّْؿ لكؿ حرؼ بمثاليف ،ثـ َبيّْف تصريؼ لفظ الجبللة.
ما ىي الـ الفعؿ؟ وكـ حالة ليا قبؿ أحرؼ اليجاء؟ مع التمثيؿ لما تذكر.
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 -9اذكر سبب إدغاـ الـ الفعؿ في البلـ والراء ،واظيارىا عند النوف في نحو "قؿ نعـ".1
عرؼ الـ الحرؼ واذكر حكميا بالتفصيؿ مع التمثيؿ لما تذكر.
ّْ -10

عرؼ ِّ
كبل مف الـ االسـ والـ األمر ،واذكر حكـ ٍ
كؿ مع التمثيؿ.
ّْ -11
ِ
وف}  2وأظيرت الـ األمر في نحوَ { :فْمتَقُ ْـ} .3
 -12لماذا أدغمت الـ التعريؼ في نحو{ :التَّائ ُب َ
َعتَ ْد َنا لَيـ ع َذاب الس ِ
َّعي ِر} ثـ استخرج ما في
{وأ ْ
ُْ َ َ
 -13اق أر مف أوؿ سورة الممؾ إلى قولو تعالىَ :
مبينا نوع كؿ منيا وحكميا.
اآليات مف البلمات السواكف ً
 -14بيّْف نوع كؿ الـ ساكنة فيما يأتي ،ثـ اذكر حكميا:

طٍ
{وُق ْؿ َّر ّْ
{ب ْؿ
{ى ْؿ أَتَى} َّ ،5
{سْم َ
اف} َ ، 4
ُّوـ} َ ،9
{وْل َي ْعفُوا َوْل َي ْ
ُ
صفَ ُحوا} { ،8اْلقَي ُ
ب} َ ،7
{الر ْح َم ُف} َ ،6
ِ
ِ
َّ
{وتََبتَّ ْؿ ِإلَ ْيو} { ،13فَ ُق ْؿ َى ْؿ لَ َؾ} ،14
َ
{يْميَ ْ
ث َذل َؾ} َ ،11
ط َب َع الموُ} َ ،10
{بؿ ال تُ ْك ِرُم َ
وف} َ ،12

{وَرتَّْم َناهُ} .15
َ
ػػػػ

 1سورة الصافات.18 :
 2سورة التوبة.112 :

 3سورة النساء.102 :

 4سورة الصافات.156 :
 5سورة اإلنساف.1 :
 6سورة الرحمف.1 :
 7سورة طو.114 :

 8سورة النور.22 :

 9سورة البقرة.255 :

 10سورة النساء.155 :

 11سورة األعراؼ.176 :
 12سورة الفجر.17 :
 13سورة المزمؿ.8 :

 14سورة النازعات.18 :
 15سورة الفرقاف.32 :
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المد والقصر
مدخؿ

...

ص ُر:
اْل َم ُّد واْل َق ْ
األصؿ في ىذا الباب ما ثبت عف قتادة -رضي اهلل عنو -أنو قاؿ :سألت أنس بف مالؾ -رضي اهلل
يمد ِّ
عنو -عف قراءة النبي -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ-؟ فقاؿ :كاف ُّ
مدا.1

أنسا كيؼ كانت قراءة رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ-؟
كما روي عنو بمفظ آخر يقوؿ :سألت ً
قاؿ :كاف َي ُم ُّد صوتَو ِّ
مدا.2
وىذا الخبر عاـ في كؿ أنواع المد.
المد معناه لغةً :الزيادة ،ومنو قولو تعالى{ :ويمِد ْد ُكـ بِأَمو ٍ ِ
و ُّ
يف}  3أي يزيدكـ.
اؿ َوَبن َ
َُْ ْ َْ
اصطبلحا :إطالة الصوت بحرؼ المد أو المّْيف عند وجود السبب.
و
ً
ُّ
ص ُر:
وضده َ
الق ْ

ات ِفي اْل ِخ َي ِاـ}  4أي محبوسات فييا،
ور ٌ
والقصر لغة :الحبس والمنع ،ومنو قولو تعالىُ :
ور َم ْق ُ
{ح ٌ
صَ
ات الطَّر ِ
ِ
ِ
ؼ}  5أي
وقولو تعالى{ :في ِي َّف َقاص َر ُ ْ

ػػػػ

 1أخرجو البخاري ،في كتاب فضائؿ القرآف ،باب ّْ
مد القراءة .انظر :فتح الباري بشرح صحيح

البخاري" ،ج ،9 :ص ،90ح."5045 :
 2أخرجو النسائي "ج."179 /2 :
 3سورة نوح.12 :

 4سورة الرحمف.72 :
 5سورة الرحمف.56 :
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مانعات طرفيف مف النظر إال عمى أزواجيف.

اصطبلحا :إثبات حرؼ المد أو الميف مف غير زيادة فيو لعدـ وجود السبب.
و
ً
مطمقا ،ولكف
وحقيقة المد :ىو تحققو بأي مقدار ولو حركتيف ،وحقيقة القصر :ىو عدـ المد
ً
المصطمح عميو في عمـ التجويد كما يستفاد مف تعريفي المد والقصر السابقيف أف القصر ىو مقدار
حركتيف ،والمد ما زاد عمى ذلؾ.1
ِ
حروؼ ّْ
بشروطيَا:
المد
ُ
وحروؼ المد ثبلثة ،ويطمؽ عمييا حروؼ ٍّ
مد ٍ
وليف ،وسميت حروؼ مد؛ المتداد الصوت بيا،

وحروؼ ليف لخروجيا بسيولة وعدـ ُكْم َفة ،وىي:
مفتوحا.
 -1األلؼ وال تكوف إال ساكنة ،وال يكوف ما قبميا إال
ً

 -2الواو الساكنة بشرط ضـ ما قبميا.

 -3الياء الساكنة بشرط كسر ما قبميا.

{ن ِ
وحييَا}  ،2فإف فقدت الواو والياء
وىي مجموعة في لفظ "واي" ،ويجمع أمثمتيا بشروطيا كممةُ :
شرطييما بأف سكنتا وانفتح ما قبميما كانتا حرفي ليف فقط مثؿ" :اْل َب ْي ِت ،خوؼ" .3فإف أطمقنا حرؼ
المد فيو شامؿ لممد والميف ،واذا قيدنا الحرؼ بالميف فيو خاص بو.
وتمخص مف ذلؾ :أف األلؼ ال تكوف إال حرؼ مد وليف ،وأما الواو والياء فميما ثبلثة أحواؿ:

 -1أف تكونا حرؼ مد وليف ،وىذا إذا سكنتا وضـ ما قبؿ الواو ،وكسر ما قبؿ الياء.
ػػػػ

 1انظر" :العميد في عمـ التجويد" ص.97
 2سورة ىود.49 :

 3سورة قريش.4 ،3 :
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 -2أف تكونا حرفي ليف فقط ،وىذا إذا سكنتا وانفتح ما قبميما كما سبؽ.

 -3أف تكونا حرفي عمة فقط ،وذلؾ إذا تحركتا بأي حركة كانت ،وأمثمة ذلؾ غير خافية.
وقد أشار صاحب التُّحفة إلى حروؼ المد والمّْيف فقاؿ:
وى َي في نوحييا
حروفُو ثبلثةٌ َف ِعييَا  ...مف لَ ْف ِظ "واي" ْ
ض ْـ  ...شرطٌ وفتح قبؿ ألؼ يمتزـ
اليا وقبؿ الو ِاو َ
الكسر قبؿ َ
و ُ
والمّْيف منيا اليا وواو ُس ّْكنا  ...إف انفتاح قبؿ ٍّ
كؿ أُعمنا
أقساـ ّْ
المد:
ُ
المد قسماف:

 -1مد أصمي -2 ،مد فرعي.
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المد األصمي:

يسمى بالمد الطبيعي :ىو الذي ال تقوـ ذات حرؼ المد إال بو ،وال تستقيـ الكممة إال بوجوده ،ويكفي

فيو وجود أحد حروؼ المد الثبلثة وليس قبميا ىمز أو بعدىا ىمز أو سكوف.

ومقدار ّْ
مد ِه :حركتاف والحركة بمقدار قبض األصبع أو بسطو بحالة متوسطة ليست بسرعة وال
ُ
ٍّ
بتأف.1
سبب تسميتِ ِو أصميِّا:
ُ
يسمى ِّ
مدا أصميِّا ألصالتو بالنسبة إلى غيره مف المدود؛ وذلؾ لثبوتو عمى حالة واحدة وىي مد

حركتاف فقط ،وألف ذات الحرؼ ال تقوـ إال بو ،ولعدـ توقفو عمى سبب مف األسباب التي ستذكر

عند الكبلـ عمى المد الفرعي.

أيضا طبيعيِّا؛ ألف صاحب الطبيعة السميمة ال يزيده وال ينقصو عف حركتيف.
ويسمى ً
ػػػػ
 1انظر" :نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.133
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اع ًو:
أ َْن َو ُ
المد األصمي يأتي عمى ثبلثة أنواع:

طا مثؿ:
األوؿ :أف يكوف حرؼ المد ثابتًا وصبل ووقفًا سواء كاف متوس ً
ِ ِ ِِ
ِ
ِِ
ُممِي} ، 6
ض َح َ
{و ُ
{وأ ْ
َ
اىا} َ { ،4قالُوا} َ ،5
{مالؾ} { ،1يُوصي ُك ْـ} { ، 2ب َيمينو}  ،3أو متطرًفا مثؿَ :
ّْ
وسواء كاف ثابتًا في الرسـ أو محذوًفا كما ُمثؿ.
أيضا الحروؼ اليجائية الخمسة الواقعة في فواتح السور ،وجاءت عمى حرفيف ثانييما
ومف ىذا النوع ً
"ح ٌي طَيَُر" مثؿ :الحاء مف "حـ" أوؿ الحواميـ
حرؼ مد ،وقد جمعيا صاحب التُّحفة في قولو َ
وسيأتي الكبلـ عمييا بالتفصيؿ.

الثاني :أف يكوف حرؼ المد ثابتًا في الوقؼ دوف الوصؿ ،وذلؾ في األلفات المبدلة مف التنويف
ِ
المنصوب مثؿِ :
يما}  ،7في حالة الوقؼ.
َ
يما َحك ً
{عم ً
ُّ
ِ
ون ْا}
ير} َ{ ، 8ل ِكَّنا ُى َو المَّوُ َربّْي} { 9الظ ُن َ
وكذلؾ األلفات التي عمييا سكوف مستطيؿ في مثؿ{ :أ ََنا َنذ ٌ
ت َق َو ِار َير}  11وذلؾ في حالة الوقؼ.
{الر ُسوال} َّ
َّ
{السبِيبل} باألحزابَ { 10ك َان ْ
وكذلؾ المدود التي تحذؼ في حالة الوصؿ خشية التقاء الساكنيف وتثبت في الوقؼ ،مثاؿ األلؼ:
{وَقاال اْل َح ْم ُد ِلمَّ ِو}  ،12ومثاؿ الياء{ :و َما ِفي األ َْر ِ
ض}  ،13ومثاؿ الواوُ { :ق ِؿ ْاد ُعوا المَّ َو} .14
َ
َ
ػػػػ
1سورة الفاتحة.4 :

 2سورة النساء.11 :

 3سورة االنشقاؽ.7 :

 4سورة الشمس.1 :

 5سورة المدثر.43 :
 6سورة القمـ.45 :

 7سورة األحزاب.1 :
 8سورة الممؾ.26 :

 9سورة الكيؼ.38 :

 10اآليات.67 ،66 ،10 :
 11سورة اإلنساف.15 :
 12سورة النمؿ.15 :
 13سورة طو.6 :

 14سورة اإلسراء.110 :
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الثالث :أف يكوف حرؼ المد ثابتًا في الوصؿ دوف الوقؼ مثؿِ{ :إَّنو ُىو} { ،1بِ ِو ب ِ
ص ًيرا}  2وىذا
َ
ُ َ
النوع مف المد األصمي يطمؽ عميو ُّ
مد الصّْمة وىو خاص بياء الضمير التي سوؼ يأتي الكبلـ
عمييا ،وعبلمتو :واو صغيرة بعد الياء المضمومة وياء صغيرة بعد الياء المكسوة.

ػػػػ

 1سورة اإلسراء.1 :

 2سورة االنشقاؽ.15 :
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ُّ
عي:
المد الفر ُّ

فيو ُّ
المد الزائد عمى المد األصمي لسبب مف األسباب.

أسبابوُ:
ُ
أسباب المد الفرعي اثناف:

 -1اليمزة -2 .السكوف.

سببا لفظيِّا؛ ألنو عمة لزيادة مقدار المد الفرعي عف المد الطبيعي.1
ويسمى كؿ منيما ً

اعوُ:
أنو ُ
أنواع المد الفرعي خمسة:

 -1المد المتصؿ.

 -2المد المنفصؿ.

 -3المد البدؿ وىذه األنواع الثبلثة سببيا اليمز.
 -4المد العارض لمسكوف.

 -5المد البلزـ ،وىذاف النوعاف سببيما السكوف.
أحكاموُ:
ُ
أحكاـ ّْ
عي ثبلثةٌ:
المد الفر ّْ
ُ
 -1الوجوب -2 ،الجواز -3 ،المزوـ.
فالوجوب :خاص بالمد المتصؿ فقط.

ػػػػ

 1وىناؾ سبب آخر يعرؼ :بالسبب المعنوي ،ويقصد بو المبالغة في النفي مثؿ ّْ
مد التعظيـ في
نحو" :ال إلو إال اهلل" "بسورة محمد "19 :عمى قصر المنفصؿ وىذا ال يجوز لحفص مف طريؽ

الشاطبية ،وانما يجوز لو مف طريؽ طَي َّْبة َّ
الن ْشر.
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والجواز :خاص بالمد المنفصؿ ،والمد العارض لمسكوف ،والمد البدؿ.
والمُّزوـ :خاص بالمد البلزـ فقط.

اجبا؛ لوجوب ّْ
مده زيادة عف المد الطبيعي اتفا ًقا عند جميع القراء ،وكاف
وانما كاف المتصؿ و ً
المنفصؿ والعارض لمسكوف والبدؿ حكـ كؿ منيا الجواز وذلؾ لجواز مدىا وقصرىا ،وكاف البلزـ

الزما لمزوـ مده حالة واحدة وىو ست حركات كما سيأتي.
ً
منفردا.
وفيما يمي الكبلـ عمى كؿ نوع مف ىذه األنواع الخمسة
ً
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ُّ
المد المتَّص ُؿ:

تعريفُوُ :ىو أف يقع بعد حرؼ المد َى ْمٌز متصؿ بو في كممة واحدة.

{ىنِ ًيئا} .3
اء}  ،1مثاؿ الواو{ :قُُروٍء}  ،2مثاؿ الياء َ
أمثمتُوُ :مثاؿ األلؼَ :
{ج َ
حكموُ :وجوب مده زيادة عمى مقدار المد الطبيعي اتفا ًقا ،ولقد حكى اإلماـ ابف الجزري في َّ
النشر
ُ

قولو" :تتبعت قصر المتصؿ فمـ أجده في قراءة صحيحية وال شاذة" ثـ يقوؿ" :بؿ رأيت النص ّْ
بمده"
ات ِلْمفُ َق ار ِء واْلمس ِ
اك ِ
يف} 4
وذكر حديث ابف مسعود حينما كاف ُيقرئ رجبل فق أر الرجؿِ{ :إَّن َما الص َ
َّد َق ُ َ َ َ َ
مرسمة -أي مقصورة -فقاؿ ابف مسعود :ما ىكذا أقرأنييا رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ-
اء واْلمس ِ
َّد َق ُ ِ ِ
يف} َّ
اك ِ
فمدىا ثـ قاؿ
فقاؿ :كيؼ أقرأكيا يا أبا عبد الرحمف؟ فقاؿ :أقرأنييا {ِإنَّ َما الص َ
ات لْمفُ َق َر َ َ َ
ابف الجزري :ىذا حديث جميؿ حجة ونص في ىذا الباب ،رجاؿ إسناده ثقات.5

ػػػػ

 1سورة النصر.1 :

 2سورة البقرة.228 :
 3سورة النساء.4 :

 4سورة التوبة.60 :

 5انظر :كتاب "النشر" لئلماـ ابف الجزري بتحقيؽ الدكتور :محمد سالـ محيسف" ،ج ،1 :ص"424
ولقد سبؽ تخريج ىذا الحديث ص.37
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سمي ِّ
مدا متصبل؛ التصاؿ سببو وىو اليمز بحرؼ المد في كممة واحدة
وجوُ تسميتِو
متصبلّْ :
ً
كاألمثمة السابقة.
مد ِهُّ :
مقدار ّْ
خمسا -وصبل ووقفًا -ويزاد ست حركات في الوقؼ إذا كانت ىمزتو
يمد أربع حركات أو
ً
ُ
متطرفة.
ِ
اليمز يأتي عمى ثبلثة أنواع ،وقد أشار العبلمة المحقؽ صاحب "آللئ البياف"
المتطرؼ
والمتص ُؿ
ُ
إلى ىذه األنواع الثبلثة واألوجو الجائزة في كؿ نوع حالة انفرداه بقولو:
مطمقا كما عرؼ
وزاد في كالماء ستا إف يقؼ  ...والرفع أَ ْش ِم ْـ
ً
جر بما بو وصؿ  ...ففي انفراده ثبلثة تحؿ
ورْموُ مع ٍّ
ُ
وتمؾ في نصب وخمسة بجر  ...وأوجو الرفع ثم ٍ
اف تعتبر

وفيما يمي بياف األنواع الثبلثة بالتفصيؿ:

اء} 2
اء}  ،1أو فتحة بناء مثؿَ :
{ج َ
َّم َ
{والس َ
النوع األوؿ :المفتوح اليمز سواء كانت فتحة إعراب مثؿَ :
فإذا وقفنا عميو ففيو ثبلثة أوجو :المد أربع حركات أو خمس أو ست مع السكوف اْل َم ْح ِ
ض أو

الخالص.

النوع الثاني :المكسور اليمز سواء كانت كسرة إعراب مثؿ{ :والسَّم ِ
اء}  ،3أو كسرة بناء مثؿ:
َ َ
{ىؤ ِ
الء}  4فإذا وقفنا عميو ففيو خمسة أوجو :المد أربع حركات أو خمس مع السكوف المحض،
َُ

الرْوـ؛ ألنو يوصؿ بيذيف الوجييف والروـ كالوصؿ ،ثـ المد ست حركات مع السكوف
ومثميا مع َّ
المحض فقط.

{وَيا
النوع الثالث :المضموـ اليمز سواء كانت ضمة إعراب مثؿ{ :الس َ
ُّفيَ ُ
اء}  ،5أو ضمة بناء مثؿَ :
اء}  ،6فإذا وقفنا عمى مثؿ ذلؾ ففيو ثمانية أوجو :المد أربع حركات أو خمس أو ست مع
َس َم ُ
الروـ فقط.7
السكوف المجرد ،ومثميا مع اإلشماـ ،ثـ المد أربع حركات أو خمس مع َّ

ػػػػ

 1سورة الذاريات.47 :
 2سورة النصر.1 :
 3سورةالشمس.5 :

 4سورة البقرة.31 :

 5سورة البقرة.142 :
 6سورة ىود.44 :

الروـ واإل ْش َماـ.
 7يجدر بنا أف نشير ىنا إلى تعريؼ كؿ مف َّ

فالروـ :ىو اإلتياف ببعض الحركة بصوت خفي يسمعو القريب دوف البعيد ،ويكوف في المجرور
َّ

والمرفوع.

واإلشماـ :ىو ضـ َّ
ِ
إسكاف الحرؼ بحيث يراه المبصر دوف األعمى ،ويكوف في المرفوع
يد
الشفَتيف بُ َع َ
فقط ،وسيأتي الكبلـ عمييما بالتفصيؿ في باب :الوقؼ عمى أواخر الكمـ.
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ِ
ُّ
المنفصؿ وقصره:
المد

تعريفُوُ :ىو أف يقع بعد حرؼ المد ىمز منفصؿ عنو في كممة أخرى.
َىِمي ُك ْـ َن ًارا}  2ومثاؿ الياء:
َعطَ ْي َن َ
اؾ اْل َك ْوثََر}  ،1ومثاؿ الواو{ :قُوا أ َْنفُ َس ُك ْـ َوأ ْ
أمثمتُوُ :مثاؿ األلؼِ{ :إنَّا أ ْ
ِ
ِ
وف} .3
{وِفي أ َْنفُس ُك ْـ أَ َفبل تُْبص ُر َ
َ
ُح ْك ُموُ :جواز ّْ
مده وقصره ،إال أف رواية القصر لحفص ليست مف طريؽ كتاب الشاطبية الذي نمتزـ
طي َّْبة َّ
الن ْشر في القراءات العشر وعمى ىذا فبل يجوز لمقارئ
بو في كتابنا ىذا ،وانما ىو مف طريؽ َ
أف يق أر بقصر المنفصؿ إال إذا كاف عمى ِد َرَاية باألحكاـ المترتبة عميو حتى ال يحصؿ َخْمط أو
تركيب في الطرؽ عند التبلوة.

سمي ِّ
مدا منفصبل؛ النفصاؿ السبب وىو اليمز عف حرؼ المد كؿ منيما في
وجوُ تسميتِ ِو منفصبلّْ :
كممة.
مقدار ّْ
خمسا.
مد ِه :يمد أربع حركات أو
ً
ُ
تنبيياف:

األوؿ :ذكرنا أف المتصؿ والمنفصؿ ُّ
خمسا،
يمد كؿ منيما أربع حركات أو
ً

ػػػػ

 1سورة الكوثر.1 :

 2سورة التحريـ.6 :

 3سورة الذاريات.21 :
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وىذاف الوجياف قُرئ بيما لحفص مف طريؽ الشاطبية إال أف المد خمس حركات يعرؼ بأنو مف

زيادات القصيد ،بمعنى أف صاحب التيسير الذي ىو أصؿ الشاطبية ذكره عف عاصـ ،ولكف المد

أربع حركات ىو المقدـ في األداء؛ ألف اإلماـ الشاطبي كاف يأخذ بو ولـ يذكر في قصيدتو غيره،
ويقوؿ صاحب "غيث النفع" أف ىذا ىو الذي ينبغي األخذ بو لؤلمف معو مف التخميط وعدـ

الضبط ،1كما يشير صاحب "آللئ البياف" إلى أنو الوجو األعدؿ بقولو:

بعا وىذا أعدؿ
قد ُم َّد فصؿ وما يتصؿ ...
خمسا وأر ً
ً
الثاني :ذكرنا أف المد المنفصؿ حكمو الجواز لجواز قصره ومده ،وقمنا بأف القصر ليس مف طريؽ

كثير ما يحتاج إلى قصر المنفصؿ في
الشاطبية وانما مف طريؽ طيبة النشر ،ولما كاف القارئ ًا
قراءتو لتناسبو مع مرتبو الحدر كاف مف الواجب عميو أف يعرؼ األحكاـ المترتبة عميو؛ لكي يراعييا

عند القراءة ،وقد اخترت أقرب الطرؽ في ذلؾ وىو طريؽ :روضة الحفاظ ،لئلماـ الشريؼ أبي

إسماعيؿ موسى بف الحسيف بف إسماعيؿ بف موسى المعدؿ ،وفيما يمي األحكاـ المترتبة عمى القصر

مف طريقو:

 -1يتعيف اإلتياف بالبسممة في أجزاء السورة دوف تركيا الجائز مف الشاطبية وذلؾ لمتبرؾ.
 -2وجوب توسط المتصؿ أي مده أربع حركات فقط.

 -3ترؾ السكت قبؿ اليمز في "أؿ" و"شيء" والمفصوؿ والموصوؿ.
 -4عدـ المد لمتعظيـ في ال إلو إال اهلل.

 -5عدـ التكبير بيف السورتيف مف آخر الضحى إلى آخر الناس.
 -6عدـ الغنة في النوف الساكنة قبؿ البلـ والراء.

ػػػػ

 1انظر" :غيث النفع في القراءات السبع" عند الكبلـ عمى حكـ قصر المنفصؿ في قولو تعالى{ :بِ َما

أ ُْن ِز َؿ ِإلَ ْي َؾ} بالبقرة.
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الئف} موضعي يونس و {ء َّ
الذ َك َر ِ
يف}
 -7وجوب إبداؿ ىمزة الوصؿ ً
{ء َ َ
َ
ألفا ومدىا ست حركات في َ
بيونس والنمؿ ،وسيأتي الكبلـ عمييـ في المد البلزـ.
{ءاهلل} ُ
موضعي األنعاـ ،و َ
ْمنَّا} ُبيوسؼ.
 -8وجوب اإلشماـ في{ :تَأ َ
ث َذِل َؾ} باألعراؼ.
{يْميَ ْ
 -9وجوب اإلدغاـ فيَ :

ب َم َع َنا} بيود.
{ارَك ْ
 -10وجوب اإلدغاـ فيْ :
{ن ْخمُ ْق ُك ْـ} بالمرسبلت.
 -11وجوب اإلدغاـ التاـ فيَ :
ِ
ِ
{م ْف َار ٍ
اف} .
ؽ} َ ،
{ب ْؿ َر َ
{م ْرقَد َنا} َ ،
 -12ترؾ السَّكت عمى{ :ع َو ًجا} َ ،
 -13وجوب قصر "عيف" في موضعي مريـ والشورى.
 -14وجوب التفخيـ في الراء ِ
{ف ْر ٍ
ؽ} بالشعراء.
{ءاتَ ِ
اف} بالنمؿ في حالة الوقؼ.
 -15وجوب حذؼ الياء مف َ
ِ
أيضا.
{سبلس ًبل} بالدىر في حالة الوقؼ ً
 -16وجوب حذؼ األلؼ مف َ
ص ْي ِط ُروف } بالطور بالسيف فقط.
 -17وجوب قراءة {اْل ُم َ
ص ْي ِطر } بالغاشية بالسيف أو الصاد.
{م َ
 -18جواز قراءةُ :
طةً} باألعراؼ بالسيف أو الصاد.
صَ
صط} في المواضع األوؿ بالبقرة وكذا َ
 -19جواز قراءةَ :
{ب ْ
{ي ْب ُ

{يس } { ،ف} باإلدغاـ أو اإلظيار.
 -20جواز قراءةَ :
 -21جواز قراءةِ :
بالروـ في مواضعيا الثبلثة بالفتح أو الضـ إال أنو يبلحظ إذا قرأنا
{ض ْعؼ } ُّ
بوجو اإلظيار في {يس} { ،ف} يتعيف عميو الصاد فقط في { :م ِ
صط} ،
ص ْيطر } والسيف فقط في َ
َ
{ي ْب ُ
ُ َ
بالروـ .وىذا ما رواه الفيؿ عف عمرو بف الصباح عف
{ض َعؼ } ُّ
صَ
ط ًة} والفتح فقط في ضاد ْ
َ
{ب ْ
ص ْي ِطر} والصاد فقط
{م َ
حفص وأما إذا قرأنا بوجو اإلدغاـ في { َيس} { ،ف} فيتعيف السيف فقط في ُ
بالروـ وىذا ما رواه زرعاف عف عمرو بف
ط ًة} والضـ فقط في ضاد ضعؼ ُّ
صَ
صط} َ ،
في َ
{ب ْ
{ي ْب ُ
الصباح
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عف حفص.

والى ىذه األحكاـ يشير العبلمة المحقؽ الشيخ إبراىيـ عمى شحاتة السمنودي في رسالتو المخطوطة:
"بيجة المّْحاظ بما لحفص مف روضة الحفاظ" فيقوؿ بعد براعة االستيبلؿ:
طيب النشر
وبعد فيذا ما رواه معدؿ  ...بروضتو الفيحاء مف ّ
بإسناده عف حفص الحبر مف تبل  ...عمى عاصـ وىو المكنى أبا بكر

َّر  ...لبسممة بؿ لمتبرؾ مستقرى
ففي البدء باألجزاء ليس ُمخي ًا
ومتصبل وسط وما انفصؿ اقصرف  ...وال سكت قبؿ اليمز مف طرؽ القصر
وما مد لمتعظيـ منيا ولـ يجئ  ...بيا وجو تكبير وال غنة تسري

وفي موضعي آالف آلذكريف مع  ...ءاهلل أبدليا مع المد ذي الوفر

ويميث فأدغمف  ...مع اركب ونخمقكـ أتـ وال تزر
وأشمـ بتأمنا
ْ
وبؿ راف مف راؽ ومرقدنا كذا  ...لو عوجا ال سكت في األربع الغر

وبالقصر ُق ْؿ في عيف شورى ومريـ  ...وفخـ بفرؽ وىو في آية البحر
و ِ
آتاف نمؿ فاحذؼ الياء واقفا  ...كذا األلؼ واحذ مف سبلسؿ بالدىر

المصيػ  ...طروف وبالوجييف في فرده النكر
وبالسيف ال بالصاد قؿ أـ ىـ
ْ
وفي يبصط األولى وفي الخمؽ بصطة  ...ويا سيف ٍ
ضعؼ روـ كذا أجر
نوف ُ
سيف كذا يبصط البكر
ولكف مع اإلظيار ُ
صاد مصيطر  ...وفي بصط ًة ٌ
وفتح لدى ض ٍ
عؼ عف الفيؿ وارد  ...وبالعكس عف زرعاف والكؿ عف عمرو
ُ
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ُّ
البد ِؿ:
المد َ

تعريفُوُ :ىو أف يتقدـ اليمز عمى حرؼ المد في كممة وليس بعد حرؼ المد ىمز أو سكوف.
ِ
ِ
يم ًانا}  ،2ومثاؿ الواو نحو{ :أُوتُوا} .3
أمثمتُوُ :مثاؿ األلؼ نحو{ :ءام ُنوا}  ،1مثاؿ الياء نحو{ :إ َ
ػػػػ
 2 ،1سورة التوبة.124 :
 3سورة البقرة.144 :
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حفصا ليس لو فيو إال القصر.
ُح ْك ُموُ :جواز مده وقصره إال أف
ً
مقدار ّْ
مد ِه :يمد حركتيف فقط كالمد الطبيعي.
ُ
ِ
تسميتو بدال :سمي مد بدؿ ألف حرؼ المد فيو مبدؿ مف اليمز غالبا إذ أصؿ كؿ بدؿ ىو
وجوُ
اجتماع ىمزتيف في كممة :أوالىما متحركة واألخرى ساكنة فتبدؿ اليمزة الثانية حرؼ مد مف جنس

تخفيفا ،والى ىذا يشير اإلماـ الشاطبي يقوؿ:
حركة األولى
ً
وابداؿ أخرى اليمزتيف لكميـ  ...إذا سكنت عزـ كآدـ أو ىبل
ألفا نحوِ :
{ءأْمنوا}  ،واف كانت
فإف كانت اليمزة األولى مفتوحة أبدلت الثانية ً
{ءام ُنوا} إذ أصميا َ
َ
ْمانا}  ،واف كانت اليمزة األولى
اليمزة األولى مكسورة أبدلت الثانية ياء نحوِ{ :إ ْي َم ًانا} إذ أصميا {ِإأ ً

مضمومة أبدلت الثانية و ًاوا نحو{ :أُوتُوا} إذ أصميا {أُأْتوا} .
وتسميتو بمد البدؿ إنما باعتبار الغالب والكثير فيو؛ ألف مف أمثمتو ما ال يكوف حرؼ المد فيو بدال
ِ
{مس ُئوال}  3وىذا يعتبر شبييًا بالبدؿ؛ ألف حرؼ المد في
{إس َراءيؿ} ْ ،2
مف اليمزة نحو{ :قُرَءاف} ْ ،1
مثؿ ذلؾ أصمي وليس مبدالً مف اليمزة.
ولقد اشتُِرط في التعريؼ أف ال يقع بعد حرؼ المد ىمز أو سكوف؛ لكي يخرج نحوِ :
{ءآم ْي َف}  4فيو
اىـ}  6فيو مد منفصؿ ،ونحو{ :م ٍ
آب} 7
{و َج ُ
َ
اءوا أ ََب ُ ْ
مد الزـ ،نحو{ :برءآؤْا} فيو مد متصؿ ،ونحوَ :

عند الوقؼ فيو مد عارض لمسكوف ،وقد ألغي مد البدؿ في مثؿ ىذا كمو؛ ألف ىذه المدود تعتبر
أقوى منو رتبة فقدمت عميو كما سيأتي التنبيو عمى ذلؾ عند الكبلـ عمى مراتب المدود.8

ػػػػ

 1اإلسراء.78 :
 2البقرة.40 :

 3اإلسراء.34 :
 4المائدة.2 :

 5اْل ُم ْمتَحنة.4 :
يوسؼ.16 :
ُ 6
الرعد.29 :
َّ 7

 8فائدة :اعمـ أف مد البدؿ لو أربع حاالت :أ -ثبوتو وقفًا ووصبل نحو{ :ءامنوا} [البقرة .]9 :ب-
وقفا نحو{ :م ٍ
{د َعاء } [البقرة:
آب} [الرعد ،]29 :ج -ثبوتو ً
ثبوتو وصبل ال ً
وقفا ال وصبل نحوُ :
َ
.]171

د -ثبوتو عند االبتداء فقط وذلؾ نحو ما يأتيِ ْ :
{اؤتُ ِمف } [بالبقرة،]283 :
{ائ َذ ْف لي } [بالتوبةْ ،]49 :
{ائتَِنا } [باألنعاـ ]71 :و[األعراؼ ]77 :و[األنفاؿ]32 :
{ائت } [بيونس ]15 :و[الشعراءْ ،]10 :
ْ
{ائتُونِي } [بيونس:
{ائتُوا } [بطو ]64 :و[الجاثيةْ ،]25 :
{ائتَِيا } [بفصمتْ ،]11 :
و[العنكبوتْ ،]29 :
 ]79و[يوسؼ ]59 ،54 ،50 :و[األحقاؼ .]4 :وىذه الكممات السبع اجتمع في كؿ منيا ىمزتاف

األولى ىمزة وصؿ والثانية ىمزة قطع ،فإذا وصمت الكممة بما قبميا حذفت ىمزة الوصؿ وبقيت ىمزة

القطع ساكنة ،أما إذا ابتدئ بيا فحينئذ تثبت ىمزة الوصؿ وتُبدؿ ىمزة القطع حرؼ مد مف جنس
الزما بُدئ بيمزة الوصؿ مضمومة مثؿ "أوتمف"،
حركة ما قبميا ،فإف كاف ثالث الفعؿ
مضموما ِّ
ضما ً
ً
عارضا مثؿ
ضما
مكسور مثؿ "ايتنا" أو
ًا
مفتوحا مثؿ "ايذف لي" أو
واف كاف ثالث الفعؿ
مضموما ِّ
ً
ً
ً
"ايتوا" بدئ بيا في ذلؾ كمو مكسورة ،وسيأتي حكـ ذلؾ في باب :ىمزة الوصؿ.
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ُّ
ِ
العارض لمس ِ
ُّكوف:
المد

تعريفُوُ :ىو أف يقع بعد حرؼ المد أو حرؼ المّْيف ساكف عارض ألجؿ الوقؼ.
{خ ٍ
ِ
ِ
وؼ} 5
أمثمتُوَُّ :
وف} { ،3اْل َب ْي ِت} َ ،4
يف} { ،2اْل ُم ْفم ُح َ
{الر ْح َم ُف} { ،1اْل َعاَلم َ
ُح ْك ُموُ :جواز قصره ّْ
ومده.

مقدار ّْ
مد ِه:
ُ
يجوز فيو ثبلثة أوجو :القصر حركتاف ،والتوسط أربع حركات واإلشباع ست .وبياف ذلؾ أف القصر

ونظر لحالة
ًا
نظر لعروض السكوف فبل يعتد بو ألف الوقؼ يجوز فيو التقاء الساكنيف مطمقًا،
حركتاف ًا
الوصؿ إذ يصير ِّ
مدا طبيعيِّا ،وىذا الوجو يستحب في القراءة مع مرتبة اْل َح ْد ِر.
عارضا فحطَّ عف األصؿ وأصبح ال ىو
ووجو التوسط لمراعاة اجتماع الساكنيف مع مبلحظة كونو
ً
دائما حتى يكوف أصميِّا فيمد ست حركات
معدوـ مطمقًا حتى يكوف كالمد الطبيعي ،وال ىو موجود ً
كالبلزـ ،ومبلحظة عروضو جعمتو في مرتبة متوسطة ،وىذا الوجو يستحب في القراءة مع مرتبة

التدوير.

ووجو اإلشباع فمشبيو حينئذ بالمد البلزـ حيث يمتقي فيو ساكناف فيمزـ المد الطويؿ لمتخمص مف

التقاء الساكنيف ،وىذا الوجو في القراءة يستحب مع مرتبة

ػػػػ

 1الفاتحة.1 :
 2الفاتحة.2 :
 3البقرة.5 :

 4قريش.3 :
 5قريش.4 :
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عمما بأف أي وجو مف الثبلثة جائز عمى أي مرتبة مف مراتب القراءة.
الترتيؿً 1
عارضا لعروض السكوف ألجؿ الوقؼ؛ ألنو لو وصؿ لصار ِّ
مدا طبيعيِّا.
عارضا :سمي
وجوُ تسميتِ ِو
ً
ً
والمد العارض لمسكوف ثبلثة أنواع :المنصوب والمجرور والمرفوع.

ِ
يـ}  2أو
النوع األوؿ :المنصوب ونعني بو الذي آخره فتحو سواء كانت فتحة إعراب نحو{ :اْل ُم ْستَق َ
ِ
يف} ففيو ثبلثة أوجو :القصر حركتاف ،والتوسط أربع حركات ،واإلشباع ست.
فتحة بناء نحو{ :اْل َعالَم َ
الروـ واإل ْش َماـ.
كميا مع السكوف المحض أي الخالص مف َّ

{الرِح ِيـ}  ،3أو
النوع الثاني :المجرور ونعني بو الذي آخره كسرة سواء كانت كسرة إعراب نحوَّ :

ص َم ِ
{ى َذ ِ
اف}  4ففيو أربعة أوجو ،الثبلثة المتقدمة في المنصوب أعني :القصر
كسرة بناء نحوَ :
اف َخ ْ
الروـ كالوصؿ فبل يكوف إال مع
الروـ مع القصر؛ ألف َّ
والتوسط واإلشباع مع السكوف المحض ،ثـ َّ

القصر.

النوع الثالث :المرفوع ونعني بو الذي آخره ضمة سواء كانت ضمة إعراب نحوِ َ :
يف}  5أو
{ن ْستَع ُ
ضمة بناء نحوِ ِ :
يـ}  6ففيو سبعة أوجو وىي :الثبلثة المتقدمة مع السكوف المحض ،ومثميا
َ
{يا إ ْب َراى ُ
الروـ مع القصر.
مع اإلشماـ ،والوجو السابع َّ

فتمخص مف ذلؾ أف اإلشماـ خاص بما آخره ضمة والغرض منو اإلشارة إلى حركة الحرؼ الموقوؼ

عميو بأنيا ضمة ،وأف الروـ خاص بما آخره كسرة أو ضمة والغرض منو اإلشارة إلى حركة الحرؼ

الموقوؼ عميو كذلؾ.

ػػػػ

 1مف كتاب "القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص ،141بتصرؼ
 2الفاتحة.6 :
 3الفاتحة.1 :
 4الحج.19 :

 5الفاتحة.5 :
 6مريـ.46 :
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{خو ٍ
ِ
{س ْوء}  ،4فإنو
ؼ} ْ ،1
{بيت} َ { ،2شيء} ُ ،3
واف كاف السكوف العارض قبمو حرؼ ليف مثؿْ َ :
ص ِر فبعض العمماء يقوؿ بأف المراد
يأخذ األوجو السابقة حيثما أتى إال أنيـ اختمفوا في وجو القَ ْ

بالقصر المد حركتيف إجراء لو مجرى المد العارض لمسكوف واعتبار حرؼ المّْيف كحرؼ المد عند

شراح الشاطبية يقولوف في
الوقؼ عمى ما بعده تسييبل لمنطؽ ،وىكذا قاؿ صاحب العميد ،5وأكثر َّ
معنى قوؿ اإلماـ الشاطبي "وعنيـ سقوط المد فيو" أف المراد بو القصر حركتيف كالمد العارض

لمسكوف.

مطمقا بحيث يكوف النطؽ بحرفي
والبعض اآلخر مف العمماء يقوؿ بأف المراد بالقصر حذؼ المد
ً
المّْيف عند الوقؼ كالنطؽ بيما حالة الوصؿ إجراء ليما مجرى الحروؼ الصحيحة.6

صر الذي ىو عدـ المد أصالة ألف
كما اختمفوا في وجو َّ
الروـ فأكثرىـ يقوؿ :بأف الروـ يأتي مع َ
الق ْ
حرؼ المّْيف في حالة الوصؿ لـ يكف فيو ّّ
مد مطمقًا عكس المد العارض لمسكوف الذي يكوف في

الوصؿ ِّ
مدا طبيعيِّا كما سبؽ بيانو.

وبعضيـ يقوؿ :بأف الروـ يأتي مع القصر الذي ىو بمعنى مد ماَّ ،
وقدروه بأنو دوف المد الطبيعي

وقد أورد ذلؾ العبلمة الضبَّاع في كتابو "اإلضاءة في أصوؿ القراءة" ،وذكر بأف ممف قاؿ بيذا الرأي

َّ
الداني ومكي إذ قاال" :في حرفي الميف مف المد بعض ما في حروؼ المد" ،وكذلؾ الجعبري قاؿ:
فالروـ فيو يكوف عمى مثؿ ذلؾ وال يضبط
"والمّْيف ال يخمو مف أيسر مد فيمد بقدر الطبع" 7وعمى ىذا َّ

ىذا إال بالمشافية.

ػػػػ

 1قريش.4 :

 2آؿ عمراف.96 :
 3البقرة.178 :
 4مريـ.28 :

 5انظر :كتاب "العميد في عمـ التجويد" ص.123 ،122

 6انظر :كتاب "أحكاـ القرآف الكريـ" لمحصري ،ص.175

 7انظر" :اإلضاءة في أصوؿ القراءة" لمعبلمة الضَّبَّاع ،ص.21 ،20 ،19

()105/1

يؿ} { ،1م ِ
وؼ}  3فإنو يجوز
وأما إف كاف المد العارض لمسكوف قبمو ىمزة نحوِ{ :إ ْس َرائِ َ
آب} َ{ ،2ل َرُء ٌ
َ
يؿ} فيو عند الوقؼ ثبلثة أوجو :القصر
أيضا يعنى أف المفتوح مثؿِ{ :إ ْس َرائِ َ
فيو األوجو السابقة ً
والتوسط واإلشباع مع السكوف المحض ،وأف المكسور مثؿ{ :م ٍ
آب} فيو عند الوقؼ أربعة أوجو:
َ

وؼ} فيو عند
الثبلثة المتقدمة مع السكوف المحض ،ثـ َّ
الروـ مع َ
صر ،وأف المضموـ مثؿ{ :لَ َرُء ٌ
الق ْ
الوقؼ سبعة أوجو :الثبلثة المتقدمة مع السكوف المحض ،ومثميا مع اإلشماـ -فتصير ستة -ثـ

الروـ مع القصر ،فيكوف المجموع سبعة أوجو.
َّ

ػػػػ

 1البقرة.40 :

 2الرعد.29 :

 3البقرة.143 :
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المد البلزـ
مدخؿ

...

المد َّ
ُّ
البل ِزُـ:

تعريفُوُ :ىو أف يأتي بعد حرؼ المد أو المّْيف ساكف الزـ وصبل ووقفًا سواء كاف ذلؾ في كممة أو
حرؼ.
آلئ َف} { ،2الـ} { ،3كييعص} .4
{ء َ
أمثمتُوُ{ :اْل َحاقَّةُ} َ ،1
مده ِّ
حكموُ :لزوـ ّْ
ووقفا.
مدا
متساويا اتفا ًقا وصبل ً
ً
ُ
ِ
مقدار ّْ
دائما إال في لفظ "عيف" أوؿ مريـ والشورى ففيو وجياف :اإلشباع
ُ
مده :يمد ست حركات ً

والتَّوسط وذلؾ لوقوع السكوف األصمي فيو بعد حرؼ ليف ولـ يوجد غيره في القرآف ،واإلشباع ىو

المقدـ في األداء ،وكذا حرؼ ميـ مف{ :الـ} أوؿ آؿ عمراف في حالة الوصؿ فقد روي فيو وجياف:

استصحابا لؤلصؿ.
األوؿ :المد ست حركات
ً
اعتدادا بحركة الميـ العارضة وىي الفتحة التي أتى بيا لمتخمص مف التقاء
الثاني :القصر حركتاف
ً
الساكنيف ،وانما أُوثرت الفتحة ىنا عمى الكسرة التي ىي األصؿ

ػػػػ

 1الحاقة.1 :

 2يونُس.51 :
 3البقرة.1 :
 4مريـ.1 :
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في التخمص وذلؾ لكوف الفتحة وسيمة إلى تفخيـ لفظ الجبللة ،وانما قصد تفخيمو ليتبلءـ مع تفخيـ

معناه ،أما في حالة الوقؼ فيتعيف فيو المد ست حركات فقط.1
ِِ
الزما :سمي ِّ
أيضا لمزوـ سببو وىو
الزما لمزوـ مده ست حركات مف غير تفاوت ،و ً
مدا ً
وجوُ تسميتو ً
ووقفا.
السكوف وصبل ً
أقساموُ :ينقسـ المد البلزـ إجماال إلى قسميف:
ُ
األوؿ :المد البلزـ الكممي وىو أف يقع السكوف األصمي بعد حرؼ المد في كممة مثؿَّ :
امةُ} .2
{الط َّ

الثاني :المد البلزـ الحرفي وىو أف يقع السكوف األصمي بعد حرؼ المد في حرؼ مف أحرؼ اليجاء
مثؿ{ :ف}  3وينقسـ تفصيبل إلى أربعة أقساـ:

 -1مد الزـ كممي مخفؼ -2 .مد الزـ كممي مثقؿ.

 -3مد الزـ حرفي مخفؼ -4 .مد الزـ حرفي مثقؿ.
ػػػػ

 1مف "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص 138بتصرؼ.
 2سورة النازعات.34 :
 3أوؿ سورة القمـ.1 :
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القسـ األوؿ :المد البلزـ الكممي المخفؼ

خاليا مف التشديد.
تعريفُوُ :ىو أف يأتي بعد حرؼ المد سكوف أصمي في كممة ً
ِ
ت قَْب ُؿ}  2بموضعي يونس وليس في
وف} ْ ،1
أمثمتُوُْ :
ص ْي َ
{آآل َف َوقَ ْد ُك ْنتُ ْـ بِو تَ ْستَ ْع ِجمُ َ
{آآل َف َوقَ ْد َع َ

القرآف غيرىما.
وجوُ تسميتِ ِو كمميِّا :لوقوع السكوف األصمي بعد حرؼ المد في كممة واحدة.
ِ
نظر إلى خمّْوه مف التشديد والغنة.
مخففا :لخفة النطؽ بو ًا
تسميت ِو
ً
وجوُ
ػػػػ
 1سورة يونس.51 :
 2سورة يونس.91 :
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القسـ الثاني :المد البلزـ الكممي المثقؿ

مشددا.
تعريفُوُ :ىو أف يأتي بعد حرؼ المد سكوف في كممة بشرط كونو
ً
ُّوني}  ،2ولـ ِ
أمثمتُوُ :األلؼ مثؿ{ :اْل َحاقَّةُ}  ،1والواو مثؿ{ :أَتُ َحاج ّْ
يأت في القرآف مثاؿ لمياء.3
وجوُ تسميتِ ِو كمميِّا :سمي كمميِّا لوقوع السكوف األصمي بعد حرؼ المد في كممة.
نظر إلى كوف سكونو فيو تشديد.
سمي مثقبل؛ لثقؿ النطؽ بو ًا
وجوُ تسميتِ ِو مثقبلّْ :
تنبييات:

األوؿ :لقد أشرنا في تعريؼ المد البلزـ الكممي أف يأتي بعد حرؼ المد سكوف أصمي في كممة؛

وذلؾ ليخرج ما إذا كاف حرؼ المد آخر كممة ،والسكوف في أوؿ الكممة التالية ،فإنو يحذؼ منو
الر ْحمف وَل ًدا} { ،5واْلمِق ِ
حرؼ المد عند النطؽ بو نحوِ{ :إ َذا َّ
َّ
يمي
الش ْم ُس ُك ّْوَر ْ
َ ُ
{وَقالُوا ات َخ َذ َّ َ ُ َ
ت} َ ،4
الص ِ
َّبلة}  ،6وىذا يعتبر مف النوع الثاني لممد األصمي الذي يثبت فيو حرؼ المد وقفًا ويحذؼ
وصبل ،وقد سبقت اإلشارة إليو.

تمد ِّ
الثاني :في القرآف الكريـ ثبلث كممات في ستة مواضع ُّ
مشبعا ست حركات ،ويجوز فييا
مدا
ً
َّ
معا
ً
أيضا التسييؿ 7مع القصر وىي{ :آلذ َك َرْي ِف} ً 8
ػػػػ

 1أوؿ الحاقة.3 ،2 ،1 :
 2سورة األنعاـ.80 :

 3مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.137
 4سورة التكوير.1 :

 5سورة البقرة.116 :
 6سورة الحج.35 :

 7التسييؿ :ىو أف ننطؽ باليمزة الثانية بيف اليمزة واأللؼ فبل ىي ىمزة خالصة وال ىي ألؼ
خالصة وىذا ال يعرؼ إال باألخذ مف أفواه المشايخ.

 8اآليتاف.144 ،143 :
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َّ ِ
أيضا{ ،آلمَّوُ َخ ْيٌر}  3بالنمؿ وقد أشار المحقؽ
باألنعاـْ ،
معا بيونُس{ ،آلموُ أَذ َف لَ ُك ْـ }  2بيا ً
{آآل َف} ً 1
ابف الجزري إلى ذلؾ بقولو:
وىمز وصؿ مف كآهلل أذف  ...أبدؿ لكؿ أو فسيؿ واقصرف

تغميبا ألقوى
الثالث :المد البلزـ الكممي المثقؿ المتطرؼ الموقوؼ عميو ليس فيو سوى اإلشباع؛ ً

السببيف وىو السكوف المدغـ بعد حرؼ المد والغاء لؤلضعؼ ،4وىو السكوف العارض .وعميو فإذا

{صو َّ
{غ ْي َر
اؼ}  5فبالسكوف المجرد فقط ،وعمى المجرور نحوَ :
وقؼ عمى المنصوب منو نحوَ َ :
{وال َج ّّ
اف}  7فبالسكوف المجرد ثـ
ض ٍّار}  6فبالسكوف المجرد فقط ثـ َّ
ُم َ
بالروـ ،وعمى المرفوع نحوَ :

بالروـ ثـ باإلشماـ وكميا مع اإلشباع وقد أشار إلى ذلؾ صاحب آللئ البياف بقولو:
َّ
جر ٍ
ِ
ورْمو مع ٍ
مشبعا
بمد
َس ّْكنوُ إف تَ ْ
ً
قؼ وأشم ْـ ر ً
افعا ُ ...
ػػػػ
 1اآليتاف.91 ،51 :
 2اآلية.59 :
 3اآلية.59 :

 4مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.142
 5سورة الحج.36 :

 6سورة النساء.12 :

 7سورة الرحمف.39 :
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القسـ الثالث :المد البلزـ الحرفي المخفؼ

خاليا مف التشديد.
تعريفُوُ :ىو أف يأتي بعد حرؼ المد سكوف أصمي في حرؼ مف أحرؼ اليجاء ً
أمثمتُوُ{ :ف َواْل َقَمِـ} { ،1ؽ َواْلقُ ْر ِ
آف}  ،2والميـ مف {الـ} 3
وجوُ تسميتِ ِو حرفيِّا :سمي حرفيِّا لوقوع السكوف األصمي بعد حرؼ المد في حرؼ مف أحرؼ اليجاء
الواقعة في فواتح السور.
نظر إلى خمّْوه مف التشديد والغنة.
مخففا لخفة النطؽ بو ًا
سمي
وجوُ تسميتِ ِو
مخففاّْ :
ً
ً
ػػػػ
 1سورة القمـ.1 :
 2سورة ؽ.1 :

 3سورة البقرة.1 :
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القسـ الرابعُّ :
في المثق ُؿ
المد
البلزـ الحر ُّ
ُ
تعريفُوُ :ىو أف يأتي بعد حرؼ المد سكوف أصمي في حرؼ مف أحرؼ اليجاء بشرط أف يكوف فيو
تشديد.

أمثمتُوُ :البلـ مف {الـ} { ،1المص} { ،2المر}  3والسيف مف {طسـ} .4
وجوُ تسميتِ ِو حرفيِّا :سمي حرفيِّا؛ لوقوع السكوف األصمي بعد حرؼ المد في حرؼ مف أحرؼ اليجاء

الواقعة في فواتح السور.
نظر إلى كوف سكونو فيو تشديد
وجوُ تسميتِ ِو مثقبل :سمي مثقبل؛ لثقؿ النطؽ بو ًا
تنبيوٌ:

المد البلزـ الحرفي ضابطو أف يوجد في حرؼ في فواتح السور ىجاؤه عمى ثبلثة أحرؼ وسطيا
حرؼ مد ،والحرؼ الثالث مبني عمى السكوف ،وىذا يوجد في ثمانية أحرؼ أشار إلييا صاحب

التُّحفة بقولو" :يجمعيا حروؼ كـ عسؿ نقص" منيا سبعة تمد ِّ
ووقفا-
مدا
مشبعا ببل خبلؼ -وصبل ً
ً
إال حرؼ "ميـ" أوؿ آؿ عمراف في حالة الوصؿ فقد سبؽ حكمو عند الكبلـ عمى مقدار المد البلزـ،

أيضا.
أما الحرؼ الثامف فيو "عيف" فاتحة مريـ والشورى وقد سبؽ حكمو ً
واْلح ِ
اص ُؿ :أف أحرؼ اليجاء الواقعة في فواتح السور :أربعة عشر حرًفا مجموعة في قوؿ صاحب
َ
التُّحفة:
سحير مف قطعؾ ذا اشتير
ًا
ويجمع الفواتح األربع عشر  ...صمو
ػػػػ
 1سورة آؿ عمراف.1 :
 2سورة األعراؼ.1 :
 3سورة الرعد.1 :

 4سورة الشعراء.1 :
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وىي عمى أربعة أقساـ:

القسـ األوؿ :ما كاف ىجاؤه عمى ثبلثة أحرؼ وسطيا حرؼ مد ولو سبعة أحرؼ مجموعة في "كـ

عسؿ نقص" باستثناء حرؼ "عيف" وىذا القسـ يمد ِّ
مشبعا مقداره ست حركات كما سبقت اإلشارة
مدا
ً
إلى ذلؾ.
القسـ الثاني :ما كاف ىجاؤه عمى ثبلثة أحرؼ وسطيا حرؼ ليف وىو حرؼ "عيف" مف فاتحة مريـ

والشورى وقمنا بأنو يجوزـ فيو اإلشباع والتوسط.

"حي
القسـ الثالث :ما كاف ىجاؤه عمى حرفيف ثانييما حرؼ مد ،وحروفو خمسة مجموعة في لفظّّ :
طيَُر" وىذا القسـ يمد ِّ
مدا طبيعيِّا فقط.
َ

القسـ الرابع :ما كاف ىجاؤه عمى ثبلثة أحرؼ ليس في وسطيا حرؼ مد ولو حرؼ واحد وىو" :ألؼ"

وىذا ليس فيو مد أصبل.

فائدةٌ:
الحروؼ اليجائية وقعت في فواتح تسع وعشريف سورة وىي عمى خمسة أنواع.
األوؿ :آحادية وذلؾ في ثبلث سور ىي" :ص ،ؽ ،ف".

الثاني :ثنائية وىي في تسع سور{ " :طو} { ،طس} " أوؿ النمؿ{ " ،يس} { ،حـ} " في سورىا

الست.

الثالث :ثبلثية وذلؾ في ثبلث عشرة سورة{ :الـ} أوؿ البقرة وآؿ عمراف والعنكبوت والروـ ولقماف

ويوسؼ وابراىيـ والحجر{ ،طسـ} أوؿ الشعراء والقصص.
والسجدة{ ،الر} أوؿ يونُس وىود
ُ
الرابع :رباعية وذلؾ في سورتيف{ :المص} أوؿ األعراؼ{ ،المر} أوؿ الرعد.
الخامس :خماسية وذلؾ في سورتيف{ :كييعص} أوؿ مريـ{ ،حـ عسؽ} أوؿ الشورى.
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ِ
المدود:
اتب
مر ُ
تبعا لتفاوت أسبابيا مف حيث القوة والضعؼ ،فإذا كاف السبب قويِّا كاف المد
تتفاوت مراتب المدود ً
ضعيفا ،والمراتب خمسة وىي:
ضعيفا كاف المد
قويِّا ،واذا كاف السبب
ً
ً

 -1المد البلزـ.

 -2المد المتصؿ.

 -3المد العارض لمسكوف.
 -4المد المنفصؿ.
 -5المد البدؿ.

ويجمع المراتب الخمس العبلمة الشيخ إبراىيـ شحاتة السمنودي -حفظو اهلل -في قولو:

أقوى المدود الزـ فما اتصؿ  ...فعارض فذو انفصاؿ فبدؿ

ووقفا،
وانما كاف المد البلزـ أقوى ىذه المدود
جميعا؛ ألصالة سببو وىو السكوف الثابت وصبل ً
ً
والجتماعو معو في كممة واحدة أو في حرؼ ،ولمزوـ مده حالة واحدة وىي ست حركات.

وأما المتصؿ فكاف في المرتبة الثانية ألصالة سببو وىو اليمز ،والجتماعو معو في كممة واحدة غير

أنو مختمؼ في مقدار ّْ
مده.

وأما العارض لمسكوف فكاف في المرتبة الثالثة؛ الجتماع سببو -وىو السكوف -معو في كممة واحدة

غير أف السكوف فيو عارض ،ومقدار ّْ
مده مختمؼ فيو بيف المد والتوسط والقصر.

أيضا في
وأما المنفصؿ فكاف في المرتبة الرابعة؛ النفصاؿ سببو عنو وىو اليمز ،وألنو مختمؼ ً
مقدار ّْ
مده.

وأما البدؿ فكاف في المرتبة األخيرة؛ ألف المدود السابقة جميعيا يقع سببيا بعدىا بينما سبب مد

البدؿ متقدـ عميو ،كما أف المدود السابقة كميا أصمية ولـ تبدؿ مف شيء آخر بخبلؼ مد البدؿ فيو

غالبا.1
مبدؿ مف اليمز ً

ػػػػ

 1مف كتاب "العميد في عمـ التجويد" ص ،103 ،102بتصرؼ.
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تنبييات:
ٌ

األوؿ :حكـ اجتماع سببيف مف أسباب المد

إذ اجتمع سبباف مف أسباب المد أحدىما قوي واآلخر ضعيؼ عمؿ بالقوي وألغي الضعيؼ مثاؿ ذلؾ

مد وىذا يعتبر مف قبيؿ مد البدؿ،
اى ْـ}  1فاليمزة األولى جاء بعدىا واو ّ
اءوا أ ََب ُ
{و َج ُ
قولو تعالىَ :
واليمزة الثانية تقدميا واو مد وىذا يعتبر مف قبيؿ المد المنفصؿ ،ولما كاف المد المنفصؿ أقوى مف
المد البدؿ اعتبر المد منفصبل؛ ألنو األقوى وألغي البدؿ؛ ألنو األضعؼ.
والى ىذا يشير العبلمة المحقؽ الشيخ إبراىيـ شحاتة السمنودي بقولو:

وسببا مد إذا ما وجدا  ...فإف أقوى السببيف انفردا
ً
ػػػػ
 1سورة يوسؼ.16 :
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الثاني :حكـ اجتماع مديف مف نوع واحد

إذا اجتمع َّ
مداف مف نوع واحد كمنفصميف أو متصميف أو عارضيف فتجب التسوية بينيما ،وال يجوز
زيادة أحدىما أو نقصو عف اآلخر ،مثؿ قولو تعالىَِّ :
وف بِ َما أ ُْن ِز َؿ ِإَل ْي َؾ َو َما أ ُْن ِز َؿ ِم ْف
يف ُي ْؤ ِمنُ َ
{والذ َ
َ
خمسا وجب
بعا فقط واذا مددتو
مد ْدت المنفصؿ األوؿ أربع حركات وجب ّ
َقْبِم َؾ}  1فإذا َ
ً
مد الثاني أر ً

خمسا كذلؾ ،وىكذا في بقية أنواع المدود ،والى ذلؾ يشير المحقؽ ابف الجزري بقولو:
مد الثاني
ً
والمَّ ْفظُ في ِ
نظ ِِ
يره َك ِمثِْم ِو
ػػػػ
 1سورة البقرة.4 :
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الثالث :حكـ اجتماع المتصؿ والمنفصؿ

َّ
{وِا ْذ ُقْم َنا
إذا التقى مداف أحدىما متصؿ واآلخر منفصؿ ،سواء تقدـ المتصؿ نحو :قولو تعالىَ :
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اء
لْم َمبلئ َكة ْ
يس أ ََبى}  1أـ تأخر نحو قولو تعالى{ :أَال ِإَّنيُ ْـ ُى ُـ السُّفَيَ ُ
اس ُج ُدوا آل َد َـ فَ َس َج ُدوا ِإال ِإْبم َ
ِ
وف} 2
َوَلك ْف ال َي ْعمَ ُم َ
أيضا فقط ،واذا مددنا
ففييما لحفص وجياف إذا َ
مد ْدنا األوؿ أربع حركات مددنا الثاني أربع حركات ً
أيضا فقط.
األوؿ خمس حركات مددنا الثاني خمس حركات ً
ػػػػ

 1سورة البقرة.34 :
 2سورة البقرة.13 :
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الرابع :حكـ اجتماع المتصؿ المتطرؼ اليمز الموقوؼ عميو مع متصؿ آخر أو منفصؿ

...

الرابع :حكـ اجتماع المتصؿ والمتطرؼ اليمز الموقوؼ عميو مع متصؿ آخر أو منفصؿ

سبؽ أف عرفنا األوجو الجائزة في المد المتصؿ ،المتطرؼ اليمز ،الموقوؼ عميو حالة انفراده وذلؾ

عند الكبلـ عمى المد المتصؿ.

معا فتختمؼ األوجو الجائزة فيو عف حالة انفراده
أما إذا اجتمع معو متصؿ آخر أو منفصؿ أو ىما ً
ولو في ذلؾ ثبلث صور:

الصورة األولى:

ضى أ َْو
إذا كانت ىمزتو مفتوحة سواء كانت فتحة إعراب أو بناء نحو قولو سبحانوَ { :وِا ْف ُك ْنتُ ْـ َم ْر َ
ِ
ِِ
عمَى س َف ٍر أَو جاء أ ِ ِ
وف بِ َش ْي ٍء
َ َ ْ َ َ َ
{وال يُحيطُ َ
الم ْستُُـ النّْ َس َ
َح ٌد م ْن ُك ْـ م َف اْل َغائط أ َْو َ
اء}  1ونحو قولو تعالىَ :

ِ ِ ِ ِ َّ
اء}  2جاز فيو أربعة أوجو وىي:
م ْف عْممو ِإال بِ َما َش َ
معا أربع حركات يجوز لنا في المتصؿ الوقوؼ عميو،
إذا َ
مد ْدنا المتصؿ األوؿ أو المنفصؿ أو ىما ً

المتطرؼ اليمزَ ،و ْجيَ ِ
اف :المد أربع حركات أو ست مع السكوف المجرد ،واذا مددنا ما قبمو خمس
أيضا ،فيذاف وجياف يضماف إلى الوجييف
حركات مددناه خمس حركات أو ستِّا مع السكوف المجرد ً

السابقيف فيكوف المجموع أربعة.

الصورة الثانية:

إذا كانت ىمزتو مكسورة سواء كانت كسرة إعراب أو بناء نحو قولو تعالى{ :والصَّابِ ِريف ِفي اْلبأْس ِ
اء
َ
َ َ
َ
الء}  4وقولو تعالى{ :فَقَا َؿ أ َْنبِئُونِي بِأَسم ِ
يدا عمَى َىؤ ِ
والض َّ ِ
اء
{و ِج ْئ َنا بِ َ
ؾ َش ِي ً َ
ُ
َْ
َّراء}  ،3ونحو قولو تعالىَ :
َ
َىؤ ِ
الء}  5جاز فيو ستة أوجو بيانيا كاآلتي:
ُ
معا أربع حركات يجوز لنا في المتصؿ الموقوؼ عميو،
إذا مددنا المتصؿ األوؿ أو المنفصؿ أو ىما ً
المتطرؼ اليمز ،ثبلثة أوجو وىي :المد أربع حركات أو ست مع

ػػػػ

 1سورة النساء.43 :

 2سورة البقرة.255 :
 3سورة البقرة.177 :
 4سورة النحؿ.89 :
 5سورة البقرة.31 :
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الروـ ،واذا مددنا ما قبمو خمس حركات مددناه خمس
السكوف المجرد ،ثـ المد أربع حركات مع َّ

الروـ ،فيذه ثبلثة تضـ إلى الثبلثة
حركات أو ستِّا مع السكوف المجرد ،ثـ المد خمس حركات مع َّ

السابقة فيكوف المجموع ستة أوجو.

الصورة الثالثة:

إذا كانت ىمزتو مضمومة سواء كانت ضمة إعراب أو بناء نحو قولو سبحانو{ :تُ ْؤتِي اْل ُمْم َؾ َم ْف
تَ َشاء وتَْن ِزعُ اْلمْم َ ِ
َّ
ِ
اء}  2وقولو َّ
عز مف
آم َف السُّفَيَ ُ
ؾ م َّم ْف تَ َش ُ
اء}  ،1وقولو جؿ وعبلَ { :قالُوا أَنُ ْؤم ُف َك َما َ
ُ
َُ
ِ
اء}  3جاز فيو عشرة
قائؿَ :
اء ُى ْـ َن ْ
{حتَّى ِإ َذا ْ
ّْي َم ْف َن َش ُ
َس ا ُّلر ُس ُؿ َوظَُّنوا أَنَّيُ ْـ قَ ْد ُكذ ُبوا َج َ
استَْيأ َ
ص ُرَنا فَ ُنج َ
أوجو واليؾ بيانيا.
معا أربع حركات يجوز لنا في المتصؿ الموقوؼ عميو،
إذا مددنا المتصؿ األوؿ أو المنفصؿ أو ىما ً
المتطرؼ اليمز ،خمسة أوجو وىي :المد أربع حركات أو ست مع السكوف المجرد ومثميا مع

الروـ ،إذا مددنا ما قبمو خمس حركات مددناه خمس حركات أو
اإلشماـ ،ثـ المد أربع حركات مع َّ
الروـ فيذه خمسة تضـ إلى
ستِّا مع السكوف المجرد ومثميا مع اإلشماـ ،ثـ المد خمس حركات مع َّ

الخمسة السابقة فيكوف المجموع عشرة أوجو.

والى ىذه الصور يشير العبلمة المحقؽ الشيخ إبراىيـ شحاتة السمنودي -حفظو اهلل -في آللئ البياف
بقولو:

وفي اجتماعو بذي انفصاؿ  ...أو جمعو مع وصؿ ذي اتصاؿ

نصبا وستة بجر  ...وعشرة في حالة الرفع تَ َقر
أربعة ً
ػػػػ
 1سورة آؿ عمراف26. :
 2سورة البقرة13. :

 3سورة يوسؼ.110 :
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الخامس :حكـ اجتماع المتصؿ مع العارض لمسكوف

...

الخامس  :حكـ اجتماع المد المتصؿ مع العارض لمسكوف

ِ
ِ
وف}  1فإذا
{وأُوَلئ َؾ ُى ُـ اْل ُم ْفم ُح َ
إذا اجتمع المد المتصؿ مع المد العارض لمسكوف كما في قولو تعالىَ :
قرأنا المتصؿ بالمد أربع حركات جاز لنا في العارض لمسكوف ثبلثة أوجو :القصر والتوسط
واإلشباع ،واذا قرأنا المتصؿ بالمد

ػػػػ

 1سورة البقرة.5 :
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خمس حركات جاز لنا في العارض لمسكوف ثبلثة أوجو :القصر والتوسط واإلشباع فيكوف مجموع

الوجوه ستة.

{ولَيُ ْـ ِفييَا
وىكذا الحاؿ إذا اجتمع المد المنفصؿ مع المد العارض لمسكوف كما في قولو تعالىَ :
ِ
ِ
بعا ،عميو
أ َْزَو ٌ
اج ُمطَيََّرةٌ َو ُى ْـ فييَا َخال ُد َ
وف}  1ففييا نفس األوجو الستة السابقة وىي  :مد المنفصؿ أر ً

أيضا ،وعمى ىذا يكوف مجموع
ثبلثة العارض لمسكوف ،ومد المنفصؿ
خمسا عميو ثبلثة العارض ً
ً
الوجوه ستة.
ػػػػ

 1سورة البقرة.25 :
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السادس :حكـ اجتماع العارض لمسكوف والميف

سبؽ أف عرفنا أف المد العارض لمسكوف الموقوؼ عميو ،وكذا مد المّْيف الممحؽ بو يجوز في كؿ
منيما حالة االنفراد ثبلثة أوجو :القصر والتوسط واإلشباع.

وأما في حالة اجتماعيما كأف وقفنا عمى كؿ مف "الظالميف ،البيت" في قولو تعالى{ :ال َي َنا ُؿ َع ْيِدي
َّ ِ ِ
صر "الظالميف" يتعيف عميو قصر في "البيت"،
الب ْي َ
يفَ ،وِا ْذ َج َعْم َنا َ
الظالم َ
ت}  1ففييا ستة أوجو وىي :قَ ْ
وتوسط "الظالميف" يجوز عميو في "البيت" التوسط والقصر ،وأما اإلشباع في "الظالميف" فيجوز عميو

في "البيت" اإلشباع والتوسط والقصر فيكوف مجموع الوجوه ستة ،والى ذلؾ يشير بعضيـ بقولو:
وكؿ مف أشبع نحو الديف  ...ثبلثة تجري بوقؼ المّْيف

طوُ يوسط أو قصر
ومف يرى ًا
قصر فبالقصر اقتصر  ...ومف يوس ْ
ِ
يف} مف قولو تعالى:
وأما إذا تقدـ المّْيف عمى العارض لمسكوف كأف وقفنا عمى{ :ال َرْي َ
ب} { ،اْل ُمتَّق َ
يو ُى ِ ِ
{ َذِل َؾ اْل ِكتَاب ال رْيب ِف ِ
أيضا ستة أوجو بيانيا كاآلتي:
يف}  2جاز فييما ً
ُ َ َ
دى لْم ُمتَّق َ
ً
ػػػػ
 1سورة البقرة.125 ،124 :
 2سورة البقرة.2 :
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القصر في "ال ريب" يجوز عميو في "المتقيف" ثبلثة العارض ،وىي القصر والتوسط واإلشباع ثـ

التوسط في "ال ريب" يجوز عميو في "المتقيف" التوسط واإلشباع ،وأما اإلشباع في "ال ريب" فيتعيف

أيضا والى ىذه الستة أشار بعضيـ بقولو:
عميو في "المتقيف" اإلشباع فقط فيكوف مجموع الوجوه ستة ً
وكؿ مف قصر حرؼ الميف  ...ثبلثة تجري بنحو الديف

واف توسطو فوسط أشبعا  ...وف ُّ
شبعا
تمده ُم ً

ّْ
ووِقؼ عمى كؿ منيما جاز فييما ستة
فتمخص مف ذلؾ أف مد الميف والعارض لمسكوف إذا اجتمعا ُ
أوجو سواء تقدـ المّْيف أو تأخر ،1وقد أشار إلى ىاتيف الصورتيف العبلمة المحقؽ صاحب آللئ

البياف بقولو:

فسو أو زد في األخير ما عبل
عارض مد وقؼ ليف إف تبل ّْ ...

وسو حاؿ العكس أو زد ما نزؿ  ...بالمحض.......................
ّْ

ػػػػ

 1مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص ،144بتصرؼ ىذا في حالة إذا كانا

الروـ واإلشماـ حيث تزيد الوجوه ولـ نتعرض لذكرىا
منصوبيف ،أما في غير المنصوبيف فيبلحظ َّ

اختصارا.
ً
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ألقاب اْلم ُد ِ
ود:
ُ ُ
ألقابا كثيرة ألنواع مف المدود وىي جميعيا ال تخرج عف األنواع التي
لقد ذكر بعض عمماء التجويد ً
ذكرناىا مف أنواع المديف :األصمي والفرعي ،وسوؼ نكتفي بذكر أىـ ىذه األلقاب بالنسبة لرواية
حفص فنقوؿ:

أوال :مد الصّْمة

وذلؾ عند صمة ىاء الضمير التي يكنى بيا عف المفرد الغائب فالمضمومة توصؿ بواو ،والمكسورة
توصؿ بياء ،وىي نوع مف أنواع المد األصمي.

وقد ذكر العبلمة الضَّبَّاع في كتاب "اإلضاءة" أف مد الصمة ىو البلحؽ لميـ الجمع عند مف قرأىا

بالصمة وصبل.1

ثانيا :مد التمكيف
ً
وجوبا لمفصؿ
وىو َم َّدة لطيفة مقدارىا حركتاف يؤتى بيا
ً
ػػػػ

 1مف كتاب "اإلضاءة في أصوؿ القراءة" ص 26بتصرؼ.
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بيف الواويف في نحو{ :آم ُنوا وع ِممُوا}  ،1أو الياءيف في نحوِ :
حذر مف اإلدغاـ أو
{في َي ْو َم ْي ِف} ً 2ا
َ ََ
اإلسقاط وىو يعتبر مف أنواع المد الطبيعي.3

{حيّْيتُ ْـ} َّ ،4
ّْيف} 5
وقاؿ بعضيـ :ىو كؿ ياءيف :أوالىما مشددة مكسورة والثانية ساكنة نحوُ :
{النبِي َ
متمكنا بسبب الشدة ،وعمى القوليف فيو نوع مف أنواع المد األصمي.6
وسمي مد تمكيف؛ ألنو يخرج
ّْ
ً

ثالثًا :مد العوض
عوضا عف التنويف.8
ألفا
وىو يكوف عند الوقؼ عمى التنويف المنصوب نحو{ :أَ ْف َوا ًجا}  7فيق أر ً
ً
وقاؿ العبلمة الضبَّاع في كتاب اإلضاءة :ىو البلحؽ لياء الكناية المسبوقة بفعؿ حذؼ آخره لمجازـ
{ن َولّْ ِو َما تَ َولَّى}  ،10وحكمو المد بقدر المنفصؿ إذا وقع بعد الياء ىمز ،ويقدر
نحو{ :يُ َؤّْد ِه ِإلَ ْي َؾ} ُ ،9
الطبيعي إذا لـ ِ
يأت بعدىا ىمز.11
ابعا :مد التعظيـ:
رً
َّ
س ْب َح َان َؾ}  12عند مف يقصر المنفصؿ ليذا المعنى ،وىو ال يجوز
وذلؾ في نحو{ :ال ِإَل َو ِإال أ َْن َ
ت ُ
َّ
أيضا مد المبالغة ،فقد ذكر ابف الجزري في َّ
النشر قوؿ ابف
لحفص إال مف طريؽ الطي َّْبة ،ويقاؿ لو ً
سمي مد المبالغة؛ ألنو طمب لممبالغة في نفي األلوىية عما
ِم ْي َراف في كتاب "اْل َم َّدات" قاؿ :إنما ّْ
سوى اهلل سبحانو.13

ػػػػ

 1سورة البقرة.25 :

 2سورة فصمت.12 :

 3مف كتاب "اإلضاءة في أصوؿ القراءة" ص.24
 4سورة النساء.86 :
 5سورة البقرة.61 :

 6مف كتاب "حؽ التبلوة" لحسني شيخ عثماف ،ص.78
 7سورة النصر.2 :

 8مف كتاب "حؽ التبلوة" ص.78
 9سورة آؿ عمراف.75 :

 10سورة النساء.115 :

 11انظر" :اإلضاءة في أصوؿ القراءة" ص.26
 12سورة األنبياء.87 :

 13انظر :النشر "ج ،1 :ص "459 ،458تحقيؽ د /محمد سالـ محيسف بتصرؼ.
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خامسا :مد الفرؽ
ً
َّ
َّ
{آآل َف} ،3
وىوعبارة عف األلؼ التي يؤتى بيا بدال مف ىمزة الوصؿ في{ :آلذ َك َرْي ِف} { ،1آلموُ} ْ ،2
وسمي بذلؾ لمفرؽ بيف االستفياـ والخبر ،4وىو مف أقساـ المد البلزـ
حالة اإلبداؿ بالمد الطويؿّْ ،

الكممي المثقؿ أوالمخفؼ.
ػػػػ

 1سورة األنعاـ.144 ،143 :

 2سورة يونس ،59 :سورة النمؿ.59 :
 3سورة يونس.91 ،51 :

 4مف كتاب "اإلضاءة" ص 24بتصرؼ.
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قاؿ صاحب التُّ ْحفَة:
اـ اْل َم ّْد:
أَ ْق َس ُ

وس ّْـ أوال طبيعيِّا وىو
والمد
أصمي وفر ُّ
ّّ
عي لوُ َ ...
تجتمب
سبب  ...وال بدونو الحروؼ
ما
ٌ
ْ
التوقؼ لو عمى ْ
ٍ
فالطبيعي يكوف
حرؼ غير ىمز أو سكوف  ...جا بعد مد
بؿ أي
َّ

عي موقوؼ عمى ٍ ...
ٍ
ٍ
سكوف ُم ْس َجبل
كيمز أو
سبب
اآلخر الفر ُّ
و ُ
حروفو ثبلثة َف ِعييا  ...مف ِ
اي َو ْى َي في نوحييا
لفظ و ٍ
َ
والكسر قبؿ اليا وقبؿ الواو ضـ  ...شرط وفتح قبؿ ألؼ ُيمتزـ
كؿ أ ِ
قبؿ ٍّ
ُعم َنا
والمّْيف منيا اليا وواو ُس ّْكنا  ...إف
انفتاح َ
ٌ
أحكاـ ّْ
المد:
ُ
ُّ
ّْ
زوـ
لممد
ٌ
تدوـ  ...وىي الوجوب والجواز والم ْ
أحكاـ ثبلثةٌ ْ
ٍ
بمتصؿ ُي َع ْد
مد  ...في كممة وذا
فواجب إف جاء ىمز بعد ْ
مد وقصر إف فُ ِ
وجائز ّّ
المنفصؿ
ص ْؿ  ...كؿ بكممة وىذا
ْ
ٌ
وقفا كتعمموف نستعيف
ومثؿ ذا إف عرض السكوف ً ...
يمانا خذا
أو قدـ اليمز عمى المد وذا  ...بدؿ كآمنوا وا ً
والزـ إف السكوف أصبل  ...وصبل ووقفًا بعد مد طوال

ِ
أقساـ ّْ
البلزـ:
المد
ُ
معو
أقساـ الزـ لدييـ أربعة  ...وتمؾ
كممي وحر ّّ
ّّ
في ْ
ص ُؿ
كبلىما
مخفؼ مثق ُؿ  ...فيذه أربعةٌ تُفَ َّ
ٌ

وقع
اجتمع  ...مع حرؼ مد فيو
سكوف
فإف بكممة
ّّ
ٌ
كممي ْ
ْ
ِ
في بدا
أو في
وسطو فحر ّّ
ثبلثي الحروؼ وجدا  ...والمد ْ
ّ
كبلىما مثقؿ إف أُدغما  ...مخفؼ ّّ
كؿ إذا لـ ُيدغما
في أوؿ السور  ...وجوده في ٍ
انحصر
ثماف
البلزـ الحر ُّ
ْ
و ُ
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وعيف ذو وجييف والطوؿ أخص
نقص ...
يجمعيا حروؼ كـ
ْ
ْ
عسؿ ْ
فمده ِّ
وما سوى الحرؼ الثبلثي ال ألؼ ُّ ...
ؼ
مدا طبيعيِّا أُِل ْ
اتح السُّور  ...في ِ
انحصر
لفظ حي طاىر قد
أيضا في فو ِ
وذاؾ ً
ْ
ْ
ِ
ير مف قَطَ َعؾ ذا ا ْشتَيَ ْر
س َح ًا
عشر  ...صْموُ ُ
ويجمع فواتح األربع ْ
وقاؿ صاحب آللئ البياف:

أقساـ ّْ
المد:
ُ
األوال
وسـ بالمد الطبيعي َّ
والمد األصمي وفرعي جبل ّْ ...

ؾ بعد حرؼ مد  ...حرؼ مسكف أو اليمز ورد
وىو ما لـ ي ُ
وذاؾ كممي وحرفي جرى  ...كأتجادلونني طو و ار

ٍ
موقوؼ عمى ٍ ...
السكوف مطمقًا جبل
ىمز أو
األخير فيو
أما
ٌ
ُ
ِ
حروفُو في ِ
أتت
لفظ واي جمعت  ...ومع
شروطيا بنوحييا ْ

أحكاـ ّْ
المد:
ُ
فواجب مع سبقو إف يتصؿ  ...بيمزة وجائز إف ينفصؿ

أو إف عميو ىمزة تقدمت  ...أو عارض السكوف لموقؼ ثبت
ممحؽ بو إذا وقؼ  ...ولكف الطوؿ بقمة وصؼ
والمّْيف
ٌ

وقفا ووصبل وبست يعتمد
والزـ إف ساكف جا بعد مد ً ...
معا
واف َ
ط َار تحري ُكوُ فاشبعا  ...واقصر وعيف امدد وسطو ً

واف بحرؼ جاء فالحرفي  ...واف بكممة فذا الكممي
مثقبل حيث كؿ شددا  ...مخففاف حيث لـ يشددا

()121/1

نموذج مف األسئمة:

وبيّْف حقيقة كؿ منيما وما اصطمح عميو عمماء التجويد في
 -1عرؼ المد والقصر لغة و
اصطبلحاَ ،
ً
مقدار كؿ منيما.
 -2ما حروؼ المد؟ وما شروطيا؟ ومتى تكوف الواو والياء حرفي ليف أو حرفي عمة؟

 -3اذكر أقساـ المد ،وبيف ما ىو المد األصمي؟ وما مقدار ّْ
مده؟ وما وجو تسميتو أصميِّا وطبيعيِّا؟
وما أنواعو؟ مع التمثيؿ لكؿ نوع بمثاؿ.

أسبابا؟ وما أنواعو؟ وما أحكامو؟ وما ىي
 -4ما ىو المد الفرعي؟ وما أسبابو؟ وما وجو تسميتيا
ً
األنواع التي تختص بكؿ حكـ؟

 -5عرؼ َّ
المد المتصؿ ،واذكر حكمو ومقدار ّْ
مده ووجو تسميتو متصبل مع التمثيؿ لو بثبلثة أمثمة.

 -6اذكر األوجو الجائزة في المد المتصؿ المتطرؼ اليمز الموقوؼ عميو سواء كانت ىمزتو مفتوحة
أـ مكسورة أـ مضمومة.

 -7عرؼ المد المنفصؿ ،واذكر حكمو ،ومقدار مده ،ووجو تسميتو منفصبل ثـ َمثّْ ْؿ لو بثبلثة أمثمة.
 8عرؼ المد العارض لمسكوف ،واذكر حكمو ،ومقدار ّْ
عارضا مع التمثيؿ لو
مده ،ووجو تسميتو
ً
بثبلثة أمثمة.

 9ما وجو كؿ مف القصر والتوسط واإلشباع في العارض ،وعمى أي مرتبة مف مراتب القراءة يستحب
كؿ وجو مف ىذه الثبلثة؟

 10اذكر األوجو الجائزة في المد العارض لمسكوف بأنواعو الثبلثة مع التمثيؿ لما تذكر.
 11عرؼ َّ
مد البدؿ ،واذكر حكمو ،ومقدار مده ،ووجو تسميتو بدال ،ثـ َمثّْ ْؿ لو بثبلثة أمثمة.
"ءآميف ،برءآؤا ،مئاب" إذا وقؼ عمى األخير مف باب المد البدؿ؟ اذكر
 -12ىؿ يعتبر المد فيّْ :
حكميا بالتفصيؿ مع التعميؿ.
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عرؼ المد البلزـ ،واذكر حكمو ،ومقداره ّْ
الزما ،ثـ بيف أقسامو إجماال
ّْ -13
مده ،ووجو تسميتو ً
وتفصيبل مع التمثيؿ لكؿ قسـ.

 -14لماذا اشترط في تعريؼ المد البلزـ الكممي أف يقع بعد حرؼ المد سكوف أصمي في كممة؟
 -15ما األوجو الجائزة في كؿ مفَّ :
{آآلف} { ،آلمَّوُ} ؟
{آلذ َك َرْي ِف} ،
َ

 -16كـ عدد الحروؼ اليجائية الواقعة في فواتح السور؟ وما أقساميا؟ وما حكـ كؿ قسـ؟
وبيّْف لماذا كاف كؿ منيا في مرتبتو.
 -17اذكر مراتب المدودَ ،
 -18إذا اجتمع َّ
مداف مف نوع واحد في آية واحدة فما مقدار ّْ
مد كؿ منيا؟

 -19إذا اجتمع سبباف مف أسباب المد أحدىما قوي واآلخر ضعيؼ في ٍّ
مد واحد فما الحكـ؟ وما
ضابط ذلؾ مف َّ
ظِـ؟
الن ْ
مد مما تحتو خط في اآلية اآلتية ،واذكرحكمو ،وسببو ،ومقدار ّْ
ّْف نوع كؿ ٍّ
مده:
َ -20بي ْ
ػػػػ
 1سورة البقرة ،اآلية.255 :
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مخارج الحروؼ

معنى المخرج وفائدتو

...

ِ
الحروؼ:
مخارُج
المخارج:

جمع َم ْخ َرج عمى وزف َم ْف َعؿ ،بفتح الميـ وسكوف الخاء وفتح الراء.
والمخرج لغ ًةُّ :
محؿ الخروج.

كم ْد َخؿ اسـ لموضع ُّ
وم ْرَقد اسـ
و
ً
الدخوؿَ ،
اصطبلحا :اسـ لموضع خروج الحرؼ وتمييزه عف غيرهَ ،
الرقود.
لموضع ُّ
معنى المخرج وفائدتو:

المخارج لمحرؼ بمثابة الموازيف تعرؼ بيا مقاديرىا فتتميز عف بعضيا.
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معنى الحرؼ والطريقة لمعرفة مخرجو

...

معنى الحرؼ والطريفة لمعرفة مخرجو:

والحرؼ لغةً:

الطَّ َرؼ.

ؽ أو َّ
اصطبلحا :صوت اعتمد عمى مخرج ُم َحقَّ ٍ
مقدر.
و
ً
فالمخرج المحقؽ :ىو الذي يعتمد عمى جزء معيف مف أجزاء الفـ كالحمؽ أو المساف.

والمخرج َّ
المقدر :ىو الذي ال يعتمد عمى شيء مف أجزاء الفـ كمخرج األلؼ حيث تخرج مف

الجوؼ.

ِ
طريقةُ معر ِ
الحرؼ:
فة مخرِج

مشددا ،ثـ تُ ْدخؿ عميو ىمزة
ساكنا أو
ً
والطريقة لمعرفة مخرج أي حرؼ مف الحروؼ أف تنطؽ بو ً
الوصؿ محركةً بأي حركة كانت؛ فحيث انقطع الصوت فيو مخرجو المحقؽ ،ولمعرفة مخرج حروؼ
ِ
اص ِغ إليو ،تجد أنو ينتيي بانتياء
المد ْادخ ْؿ عمى أي حرؼ منيا حرًفا محرًكا بحركة مناسبة لو ثـ ْ
اليواء الخارج مف جوؼ الفـ ،وبذلؾ يتضح لؾ أف مخرجيا مقدر ،وباقي أحرؼ اليجاء مخرجيا
محقؽ.
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ِ
اليجائية:
الحروؼ
تقسيـ
ُ
الحروؼ اليجائية قسماف :أصمية وفرعية.1

فاألصمية :تسعة وعشروف حرًفا عمى المشيور ،أوليا األلؼ ،وآخرىا الياء.
والفرعية :ىي التي تخرج مف مخرجيف أو تَتََرَّد ُد بيف حرفيف أو صفتيف وعددىا ثمانية:

يف :أي التي ينطؽ بيا بيف اليمزة واأللؼ نحو:
 -1اليمزة اْل ُم َسيََّمة َب ْي َف َب َ
ِ
{أَأ ْ ِ
{أء ْن ِزؿ}  4عند غير
َع َجم ّّي}  ،2أو َب َ
يف اليمزة والياء نحو{ :أءنؾ}  ،3أو بيف اليمزة والواو نحو ُ
حفص فييما.
اىا} 5
{م ْج َر َ
 -2األلؼ اْل ُم َمالَة :أي التي ينطؽ بيا مائمة إلى الياء وىي لحفص خاصة في كممة َ
بسورة ىود.

صوت َّ
ّْراط}  6في قراءة حمزة فينطؽ بيا مخموطة بصوت
 -3الصاد اْل ُم َش َّمة
َ
الزاي :نحو {الص َ
الزاي.
 -4الياء المشمة صوت الواو :نحو ِ
يؿ}  7في قراءة الكسائي وىشاـ فينطؽ بيا مخموطة بصوت
{ق َ
الواو.

 -5األلؼ المفخمة :ذلؾ إذا وقعت األلؼ بعد حرؼ مفخـ فإنيا تتبعو في التفخيـ مع أف األصؿ فيو
امة} .8
الترقيؽ نحو{ :الطَّ َّ
ػػػػ

 1مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" بتصرؼ ،ص.30 ،29 ،28
 2سورة فصمت.44 :
 3سورة يوسؼ.90 :
 4سورة ص.8 :

 5سورة ىود.41 :

 6سورة الفاتحة.6 :
 7سورة البقرة.11 :

 8سورة النازعات.34 :
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اؿ المَّوُ}
{ع ْب ُد المَّو} َ { ،1ق َ
 -6البلـ المفخمة :وذلؾ في لفظ الجبللة إذا وقع قبميا ضـ أو فتح مثؿَ :
عمما بأف األصؿ في البلـ الترقيؽ.3
ً ،2

وف} .4
 -7النوف المخفاة :حيث تختمط بالحرؼ الذي بعدىا مثؿَ :
{ين ُكثُ َ
 -8الميـ المخفاة :وىي مثؿ النوف وكبلىما إذا أ ْ ِ
َس َمائِ ِي ْـ}
ُخف َيا صا ار حرفيف ناقصيف مثؿ{ :أ َْنبِ ْئيُ ْـ بِأ ْ
.5
ػػػػ

 1سورة مريـ.30 :

 2سورة المائدة.116 :

 3فاأللؼ والبلـ في حالة تفخيميما يعتبراف فرًعا مف المرقؽ.
 4سورة األعراؼ.135 :
 5سورة البقرة.33 :
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أقساـ المخارج
مدخؿ

...

أقساـ المخارِج:
ُ

المخارج قسماف:

 -1مخارج عامة -2 ،مخارج خاصة.
فالمخارج العامة:

ىي المشتممة عمى مخرج فأكثر وتنحصر في خمسة:

 -1الجوؼ -2 ،الحمؽ -3 ،المسافَّ -4 ،
الخي ُشوـ.
الشفتافَ 5 ،
والمخارج الخاصة:

ىي المحددة التي ال تشتمؿ إال عمى مخرج واحد ،وقد اختمؼ فييا العمماء ،فمنيـ مف َّ
عدىا سبعة

مخرجا منحصرة في خمسة مخارج عامة كما سبؽ ،وىو مذىب الخميؿ بف أحمد ،واختاره
عشر
ً
احدا ،ولمحمؽ ثبلثة ،ولمساف عشرة ،ولمشفتيف اثنيف،
اإلماـ ابف الجزري فجعؿ لمجوؼ مخرًجا و ً
احدا.
ولمخيشوـ و ً

ومنيـ مف َّ
ط مخرج الجوؼ،
عدىا ستة عشر
َسقَ َ
ً
مخرجا منحصرة في أربعة مخارج عامة ،وذلؾ بأف أ ْ
وفرؽ حروفو فجعؿ مخرج األلؼ مف أقصى الحمؽ كاليمزة ،ومخرج الياء ّْ
المديَّة كغير المدية مف
َّ
وسط المساف ،ومخرج الواو المدية كغير المدية مف الشفتيف ،وىذا مذىب سيبويو ومف تبِعو ،واختاره

اإلماـ الشاطبي .
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ومنيـ مف َّ
عدىا أربعة عشر مخرًجا بأف أسقط مخرج الجوؼ َّ
ووزع حروفو كالمذىب السابؽ ،ثـ
الف َّراء وأصحابو.
جعؿ مخرج البلـ والنوف والراء
احدا وىو َ
ؼ المساف وىذا مذىب َ
ط َر ُ
مخرجا و ً
ً
والمشيور الذي عميو العمؿ ىو المذىب األوؿ واليو يشير ابف الجزري بقولو:
ِ
يختاره ِ
اختبر
مف
شر  ...عمى الذي
ْ
مخارُج الحروؼ سبع َة ع ْ
ُ
وفيما يمي بيانيا مفصَّمة:
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وؼ:
المخرج األوؿ مف المخارج العامة اْل َج ُ

اصطبلحا :الخبلء الواقع داخؿ الحمؽ والفـ وتخرج منو ثبلثة أحرؼ وىي
ومعناه لغة :الخبلء .و
ً
حروؼ المد:

اؿ} ،1
 -1األلؼ نحوَ { :ق َ

{يقُو ُؿ} ،2
 -2الواو المدية نحوَ :
 -3الياء المدية نحوِ :
يؿ}  ،3وتسمى ىذه األحرؼ جوفية؛ ألنيا مف الجوؼ ،وتسمى مدية؛
{ق َ
المتداد الصوت في ُي ْسرعند النطؽ بيا ،وتسمى كذلؾ ىوائية؛ ألنيا تنتيي بانقطاع ىواء الفـ،
لتأوه العميؿ -أي المريض -بيا.4
أيضا حروؼ ِعمَّة ُّ
وتسمى ً

ػػػػ

 1سورة البقرة.30 :
 2سورة البقرة.8 :

 3سورة البقرة.11 :

 4انظر" :العميد في عمـ التجويد ،ص."62
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العام ِة الحمؽ:
مف المخارِج َّ
المخرُج الثاني َ
وفيو ثبلثة مخارج تخرج منيا ستة أحرؼ وىي:

 -1أقصى الحمؽ :أي أبعده مما يمي الصدر ويخرج منو :اليمزة فالياء.
 -2وسط الحمؽ :وىو ما بيف أقصاه وأدناه ويخرج منو :العيف والحاء.
 -3أدنى الحمؽ :أي أقربو مما يمي الفـ ويخرج منو :الغيف والخاء.

()128/1

العام ِة المساف:
المخرُج
الثالث مف المخارِج َّ
ُ
وفيو عشرة مخارج تخرج منيا ثمانية عشرة حرًفا وىي:
 -1أقصى المساف مف فوؽ -أي أبعده مما يمي الحمؽ -مع ما يحاذيو مف الحنؾ األعمى ويخرج
منو :القاؼ.

 -2أقصى المساف مع ما يحاذيو مف الحنؾ األعمى ،ويخرج منو :الكاؼ ،إال أف مخرجيا أسفؿ مف

مخرج القاؼ ،قريب مف وسط المساف.
َّ
احدا كأقصى الحمؽ؟
ورب سائؿ يسأؿِ :ل َـ جعؿ أقصى المساف مخرجيف لحرفيف ،ولـ يجعؿ
مخرجا و ً
ً
ويجاب :بأف ىناؾ فرًقا بيف أقصى المساف ،وأقصى الحمؽ ،وذلؾ ألف أقصى المساف فيو طُو ٌؿ ،وبيف

مخرجا خاصِّا لحرؼ خاص ،بخبلؼ
موضعي القاؼ والكاؼ بُ ْعد؛ ولذا اعتبر كؿ مف الموضعيف
ً
ِ
صر ،وبيف موضعي اليمزة والياء قُرب شديد ولذا اعتبر أقصى الحمؽ
أقصى الحمؽ ففيو ق َ
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احدا لحرفيف.1
مخرًجا و ً
غير ّْ
المديَّة.
 -3وسط المساف مع ما يحاذية مف الحنؾ األعمى ،ويخرج منو :الجيـ فالشيف فالياء ُ
 -4إحدى حافتي المساف مما يمي األضراس العميا اليسرى أو اليمنى ،ويخرج منو الضاد ،وخروجو
معا أعز
مف اليسرى أسيؿ وأكثر استعماال ،ومف اليمنى أصعب وأقؿ استعماال ،ومف الجانبيف ً
وأعسر ،وبالجممة فالضاد أصعب الحروؼ وأشدىا عمى المساف ،وال توجد في لغة غير العربية؛

تسمى لغة الضاد.
ولذلؾ َّ

 -5أدنى حافة المساف إلى منتياىا مع ما يحاذييا مف المَّثَة العميا ويخرج منو :البلـ.
 -6طرؼ المساف تحت مخرج البلـ قميبل مع ما يميو مف لَثَة األسناف العميا ويخرج منو :النوف

غنة مخرجيا الخيشوـ ،وىي
المظيرة والمتحركة ،وقيدنا النوف بالمظيرة؛ ألف النوف المخفاة عبارة عف ّ
مف الحروؼ الفرعية.2

 -7طرؼ المساف قريب إلى ظيره قميبل بعد مخرج النوف ،ويخرج منو الراء والمراد مف ظير المساف:
ظيره مما يمي رأسو ،وظيره أي صفحتو التي تمي الحنؾ األعمى.3

 -8طرؼ المساف مع ما بيف الثنايا العميا والسفمى ،قريب إلى أطراؼ الثنايا السفمى غير أنو يوجد
انفراج قميؿ بينيما ،ويخرج منو :الصاد والزاي والسيف.

 -9ظير طرؼ المساف مع أصوؿ الثنايا العميا ويخرج منو :الطاء والداؿ والتاء.

 -10ظير طرؼ المساف مع أطراؼ الثنايا العميا ،ويخرج منو :الظاء والذاؿ والثاء.
ػػػػ

 1مف "نياية القوؿ المفيد" بتصرؼ ،ص.34

 2انظر" :نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.35
 3انظر :المرجع السابؽ ،ص.35
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العام ِة َّ
الشفتاف:
المخرُج الرابعُ مف المخارِج َّ
وفييما مخرجاف:

األوؿ :بطف َّ
الشفة السفمى مع أطراؼ الثنايا العميا ويخرج منو حرؼ :الفاء.

معا ويخرج منو ثبلثة أحرؼ وىي :الباء والميـ والواو ،مع انطباؽ عند الباء
الثاني :ما بيف الشفتيف ً
والميـ وانفراج قميؿ عند الواو المدية.
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العام ِة الخيشوـ:
المخرُج
الخامس مف المخارِج َّ
ُ
الخيشوـ ىو أقصى األنؼ مف الداخؿ وفيو مخرج واحد تخرج منو :الغنة ،وقد سبؽ الكبلـ عمييا
باستيفاء عند أحكاـ النوف والميـ المشددتيف فارجع إليو إف شئت.

فائدةٌ:
اعمـ أف حروؼ اليجاء عند أحكاـ النوف الساكنة والتنويف ،يكوف عددىا ثمانية وعشريف حرًفا فقط؛
فمئلظيار ستة ،ولئلدغاـ ستة ،ولئلقبلب واحد.
ولئلخفاء خمسة عشر ،أما حروؼ المد الثبلثة فبل تقع بعد النوف الساكنة والتنويف

()130/1

مطمقًا خشية التقاء الساكنيف.
وكذا الحكـ عند الميـ الساكنة والبلمات السواكف ،يكوف عدد الحروؼ اليجائية ثمانية وعشريف حرًفا
أيضا ليذا السبب.
ً

احدا وثبلثيف حرفًا .فالجوؼ يخرج منو ثبلثة أحرؼ ،والحمؽ
أما عند مخارج الحروؼ فيكوف عددىا و ً
ستة ،والمساف ثمانية عشر ،والشفتاف أربعة.
أيضا وسنَُبي ُّْنيا فيما بعد.
وكذا عند صفات الحروؼ يكوف عددىا و ً
احدا وثبلثيف حرفًا ً
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ِ
الحروؼ:
ألقاب
ُ
لمحروؼ ألقاب عشرة بحسب المواضع التي تخرج منيا ،اصطمح عمييا عمماء التجويد واشتيرت
بذلؾ عندىـ وىي:

ط ِعيَّةَ ،لثَِويَّةَ ،ذَلِقيَّة ،شفَ ِييَّةَ ،جوِفيَّة ،ىوائية" وفيما يمي بيانيا
أسميةَ ،ن ْ
َ
"حْمقيَّة ،لَيَ ِويَّةَ ،ش َجريَّةَ ،
بالتفصيؿ:
الحْمِقيَّة :وىي ستة اليمزة والياء والعيف والحاء والغيف والخاء ،وسميت بذلؾ لخروجيا
 -1الحروؼ َ
مف الحمؽ.
 -2الحروؼ المَّيَ ِوية :وىما حرفاف :القاؼ والكاؼ ،ولقبا بذلؾ؛ لخروجيما مف قرب المَّيَاة؛ وىي
َّ
المدالة في أقصى سقؼ الحمؽ.
المَّ ْح َمة
 -3الحروؼ َّ
الش َجريَّة :وىي ثبلثة الجيـ والشيف والياء ،ولقبت بذلؾ لخروجيا مف َش َجر الفـ أي
منفتح ما بيف المحييف ،ىذا ما قالو أكثر عمماء التجويد ،وقد ذكر صاحب آللئ البياف أف حرؼ
أيضا بأنو مف الحروؼ َّ
الشجرية 1وأشار إلى ذلؾ بقولو:
الضاد يمقب ً
ػػػػ

 1قاؿ اإلماـ ابف الجزري في "النشر" أف الخميؿ بف أحمد قاؿ :بأنيا شجرية والشجرة عنده مفرج

الفـ ،انظر :النشر ،ج ،1 :ص.287
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والجيـ والشيف وياء لقبت  ...مع ضادىا شجرية كما ثبت

وبذلؾ تكوف الحروؼ الشجرية أربعة.
األسِميَّة :وىي ثبلثة الصاد والزاي والسيف ،ولقبت بذلؾ لخروجيا مف أسمة المساف أي
 -4الحروؼ َ
مف طرفو.

طعية :وىي ثبلثة الطاء والداؿ والتاء ،ولقبت بذلؾ لخروجيا مف قرب نطع الفـ أي
الن َ
 -5الحروؼ ّ
مف غاره؛ وىو الجزء األمامي مف الحنؾ األعمى.
 -6الحروؼ المَّثَِويَّة :وىي ثبلثة الظاء والذاؿ والثاء ،ولقبت بذلؾ لقرب مخرجيا مف المثة؛ وىي

المحـ الذي ينبت فيو األسناف.
 -7الحروؼ َّ
الذلَِقيَّة :وىي ثبلثة البلـ والراء والنوف ،ولقبت بذلؾ لخروجيا مف َذَلؽ المساف أي طرفو.
 -8الحروؼ َّ
الشفَ ِييَّة :وىي أربعة الفاء والواو والباء والميـ ،ولقبت بذلؾ لخروج الفاء مف بطف الشفة
معا.
السفمى ،وخروج الباقي مف الشفتيف ً

 -9الحروؼ الجوفية :وىي حروؼ المد الثبلثة ،ولقبت بذلؾ لخروجيا مف الجوؼ.

أيضا؛ ألف
 -10الحروؼ اليوائية :وىي نفس الحروؼ الجوفية السابؽ ذكرىا ،ولكنيا لقبت بذلؾ ً
خروجيا ينتيي بانقطاع ىواء الفـ.
والى ىذه األلقاب العشرة يشير صاحب "آللئ البياف" بقولو:
انتمت  ...وىكذا إلى اليو ِ
ِ
أحرؼ ّْ
ت
الجوؼ
المد إلى
و ُ
اء ُن ِس َب ْ
ْ
أحرؼ الحم ِ
معا ليوي ْة
القاؼ و ُ
أتت حمقي ْة  ...و ُ
و ُ
ؽ ْ
الكاؼ ً
لقبت  ...مع ِ
ثبت
ضادىا شجري ًة كما ْ
وياء ْ
الشيف ٌ
الجيـ و ُ
و ُ
ط ِعَّي ْة
النوف َا
الطاء والدا ُؿ وتا ن ْ
البلـ و ُ
ور ذلقي ْة  ...و ُ
و ُ

ِ
الظاء والذا ُؿ وثا لثوي ْة
أحرؼ
و ُ
الصفير قؿ أسمي ْة  ...و ُ
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أتت
والفا وميـ با وواو ّْ
يت  ...شفويةً فتمؾ عشرةٌ ْ
سم ْ
وأشار اإلماـ ابف الجزري إلى المخارج السبعة عشر فقاؿ:
ِ
اختبر
عشر  ...عمى الذي يختاره مف
ْ
مخارُج الحروؼ سبع َة ْ
فألؼ الجوؼ وأختاىا وىي  ...حروؼ مد لميواء تنتيي
ثـ ألقصى الحمؽ ىمز ىاء  ...ثـ لوسطو فعيف حاء

أدناه غيف خاؤىا والقاؼ  ...أقصى المساف فوؽ ثـ الكاؼ

الوسط فجيـ الشيف يا  ...والضاد مف حافتو إذ وليا
أسفؿ و ْ
األضراس مف أيسر أو يمناىا  ...والبلـ أدناىا لمنتياىا
والنوف مف طرفو تحت اجعموا  ...وال ار يدانيو لظير أدخؿ

والطاء والداؿ وتا منو ومف  ...عميا الثنايا والصفير مستكف

منو ومف فوؽ الثنايا السفمى  ...والظاء والذاؿ وثا لمعميا

مف طرفييما ومف بطف الشفة  ...مع أطراؼ الثنايا المشرف ْة

لمشفتيف الواو باء ميـ  ...وغنة مخرجيا الخيشوـ
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جدوؿ بمخارج الحروؼ العامة والخاصة

...
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رسـ كروكي لمخارج الحروؼ:
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أسئمة:

عرؼ ِّ
اصطبلحا.
كبل مف المخرج والحرؼ لغة و
ّْ -1
ً

 -2اذكر الفرؽ بيف المخرج المحقؽ والمخرج المقدر.

َ -3بيّْف كيؼ تعرؼ مخرج أي حرؼ مف الحروؼ اليجائية.
 -4اذكر أربعة أحرؼ مف الحروؼ الفرعية مع بياف حقيقة الحرؼ الفرعي.
 -5اذكر عدد المخارج العامة.

 -6وضح مذاىب العمماء في عدد المخارج الخاصة.

مخرجا لمحمؽ وما حروؼ كؿ منيا؟ وبـ تمقب ىذه الحروؼ؟
 -7كـ
ً
 -8ما ىو الجوؼ؟ وما حروفو؟ وبـ تسمى؟ وما وجو ىذه التسمية؟
مخرجا لمشفتيف؟ وما حروفيا؟ وبـ تمقب؟
 -9كـ
ً
 -10اذكر مخرج كؿ حرؼ مف الحروؼ اآلتية:
اليمزة ،الجيـ ،البلـ ،الظاء ،الفاء ،األلؼ.
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صفات الحروؼ

مدخؿ

...

ِ
الحروؼ:
صفات
ُ
ِ
الصفات جمع صفة .وىي لغة :ما قاـ بالشيء مف المعاني كالعمـ والسواد والبياض ،وليس المقصود

الصفة بمعنى النعت كما أراده النحويوف ،أو ما يرجع إلييا عف طريؽ المعنى نحو :شبو أو مثؿ ،بؿ
المقصود بالصفة المعاني الحسية أو المعنوية.

اصطبلحا :كيفية ثابتة لمحرؼ عند النطؽ بوِ ،م ْف جير واستعبلء وقمقمة ونحو ذلؾ.
و
ً
والصفات تعتبر بمثابة المعايير لمحروؼ فتُ َميّْز بينيا حتى ُيعرؼ القوي مف الضعيؼ وخاصة تمؾ
التي تخرج مف مخرج واحد كالطاء والتاء ،فموال اإلطباؽ والقمقمة في الطاء لما استطعت أف تميز

بينيما.

فببياف الصفة تُ ْع َرؼ كيفيةُ الحرؼ عند النطؽ بو مف سميـ الطبع كجري الصوت وعدمو.1
ِ
الصفات:
ائد
فو ُ
اعمـ أف لمصفات ثبلث فوائد:2

األولى :تمييز الحروؼ المشتركة في المخرج.

الثانية :معرفة القوي مف الضعيؼ؛ ليعمـ ما يجوز إدغامو وما ال يجوز ،فإف ما لو قوة ومزيَّة عف

غيره ال يجوز أف يدغـ في ذلؾ الغير؛ لئبل تذىب تمؾ المزيَّة.
الثالثة :تحسيف لفظ الحروؼ مختمفة المخارج.

ػػػػ

 1انظر" :نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.41
 2المرجع السابؽ ،ص.42
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عدد الص ِ
العمماء في ِ
ِ
ّْفات:
اختبلؼ
ُ
لقد اختمؼ العمماء في عدد الصفات :فذىب ابف الجزري ومف تبعو إلى أنيا ثماني عشرة صفة،
َّ
وعدىا بعضيـ عشريف ،وزادىا بعضيـ حتى أوصميا إلى أربع وأربعيف صفة إلى غير ذلؾ مف

األقواؿ ،وقد اخترنا المذىب المشيور وىو أف عدد الصفات عشروف صفة.
ِ
الصفات:
تقسيـ
ُ
تنقسـ الصفات إلى قسميف:
 -1ذاتية -2 ،عر ِ
ضيَّة.
ََ
أبدا كمقمقة و ّْ
الشدة.
فالذاتية :ىي الصفة المبلزمة لمحرؼ بمعنى أنيا ال تفارقو ً
والعر ِ
يانا أخرى كالتفخيـ والترقيؽ ،وقد أشار
ضيَّة :وىي الصفة التي تمحؽ الحرؼ
أحيانا وتفارقو أح ً
ً
ََ
صاحب آللئ البياف إلى الصفات العارضة بقولو:
إظيار إدغاـ وقمب وكذا  ...إخفا وتفخيـ ورؽ أخذا

أيضا السكوف والسكت حكي
والمد والقصر مع التحرؾ  ...و ً
والكبلـ ىنا عمى الصفات الذاتية وىي قسماف:

 -1قسـ لو ضد -2 ،قسـ ال ضد لو.

الرخاوة
فالقسـ األوؿ :وىو الذي لو ضد فعدد صفاتو إحدى عشرة صفة وىي :الجير ضده اليمس ،و ّْ
ِ
وضدىا ّْ
أيضا ،واالستفاؿ وضده االستعبلء ،واالنفتاح
الشدة وبينيما صفة التَّوسط ويقاؿ ليا اْل َبينيَّة ً
وضده واإلطباؽ ،واإلصمات وضده اإلذالؽ.
والقسـ الثاني :ىو الذي ال ضد لو وعدد صفاتو تسع وىي :الصفير ،القمقمة ،المّْيف ،االنحراؼ،
الغَّنة.
التَّكرير ،التَّ َف ّْشي ،االستطالة ،الخفاءُ ،
وفيما يمي بياف ىذه الصفات تفصيبل:
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أوال :الصفات التي ليا ضد

 -1اليمس:

اصطبلحا :جرياف النَّفَس عند النطؽ بالحرؼ لضعؼ االعتماد عمى مخرجو
ومعناه لغة :الخفاء .و
ً
شخص َس َكت ،وىي الفاء،
وحروؼ صفة اليمس عشرة ،جمعيا اإلماـ ابف الجزري في قولو :فحثَّو
ٌ
والحاء ،والثاء ،والياء ،والشيف ،والخاء ،والصاد ،والسيف ،والكاؼ ،والتاء.
وبعض ىذه الحروؼ أقوى مف بعض في اليمس ،فأعبلىا الصاد؛ لما فييا مف استعبلء واطباؽ

وصفير وكميا مف صفات القوة ،ويمييا الخاء؛ ألف فييا استعبلء ويمي الخاء الكاؼ والتاء؛ لما فييما

أيضا ،وأضعؼ ىذه الحروؼ ىي الياء والفاء والحاء والثاء إذا ليس
مف الشدة وىي مف صفات القوة ً
مطمقا.
فييا صفة قوة
ً
اختصارا.
واألمثمة بالنسبة لحروؼ كؿ صفة مف الصفات سيمة ومعروفة وقد تركتيا
ً
مشددا بصفة خاصة ،وكذا إذا كاف متحرًكا،
ساكنا أو
ً
وتظير الصفة حالة النطؽ بالحرؼ إذا كاف ً
أما حروؼ المد فحسب شروطيا.

 -2الجير:

وىو ضد اليمس

اصطبلحا :انحباس جري النفس عند النطؽ بالحرؼ؛ لقوة االعتماد
ومعناه لغة :الظيور واإلعبلف .و
ً
عمى مخرجو.
وحوفُوُ :اليمزة ،والباء ،والجيـ ،والداؿ ،والذاؿ ،والراء ،والزاي ،والضاد ،والطاء ،والظاء ،والعيف،
والغيف ،والقاؼ ،والبلـ ،والميـ ،والنوف ،والواو ،والياء ،واأللؼ ،والواو ّْ
المديَّة ،والياء المدية.
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وبعض ىذه الحروؼ أقوى مف بعض في الجير ،وذلؾ عمى قدر ما في الحرؼ مف صفات القوة،

فالطاء أقوى مف الداؿ واف اشتركتا في صفة الجير إال أف الطاء تنفرد باإلطباؽ واالستعبلء وىكذا.

ّْ -3
الشدة:

اصطبلحا :انحباس جري الصوت عند النطؽ بالحرؼ؛لكماؿ قوة االعتماد عمى
ومعناىا لغة :القوة .و
ً
مخرجو.
وحروؼ الشدة ثمانية جمعيا اإلماـ ابف الجزري في قولو :أ ِ
ت ،وىي :اليمزة ،الجيـ،
َج ُد قَ ٍط َب َك ْ
والداؿ ،والقاؼ ،والطاء ،والباء ،والكاؼ ،والتاء.
أيضا في القوة فإف كاف مع الشدة جير واطباؽ فذلؾ غاية القوة كالطاء.
وىذه الحروؼ مختمفة ً
تنبيوٌ:

بقدر ما يوجد في الحرؼ مف صفات قوية تكوف قوتو ،وعمى قدر ما يوجد فيو مف صفات الضعؼ

يكوف ضعفو.

 -4التََّوسُّط:

اصطبلحا :اعتداؿ الصوت عند النطؽ بالحرؼ.
ومعناه لغة :االعتداؿ .و
ً
وحروؼ التوسط خمسة ،جمعيا اإلماـ ابف الجزري في قولوِ :ل ْف ُع َمر ،وىي :البلـ ،والنوف ،والعيف،
والميـ ،والراء.
الب ِ
يف ََِّية؛ وذلؾ لعدـ كماؿ انحباس الصوت كانحباسو في حروؼ
ويسمييا بعضيـ َ
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الرخاوة بؿ حالة متوسطة بيف كماؿ انحباس الصوت
الشدة ،وعدـ كماؿ جريانو كما في حروؼ ّْ
وكماؿ جريانو.

الرخاوة:
ّْ -5

وىي ضد الشدة والتوسط.
اصطبلحا :جرياف الصوت عند النطؽ بالحرؼ؛ لضعؼ االعتماد عمى
ومعناىا لغة :المّْيف .و
ً

مخرجو.

وحروفيا :ثمانية عشر حرًفا الباقية بعد حروؼ الشدة والتوسط وىي :الثاء ،والحاء ،والخاء ،والذاؿ،
والزاي ،والسيف ،والشيف ،والصاد ،والضاد ،والظاء ،والغيف ،والفاء ،والياء ،والواو ،والياء ،واأللؼ،

والواو ّْ
المديَّة ،والياء المدية.

فالحروؼ اليجائية مقسمة بيف ىذه الصفات الثبلث فما كاف مف حروؼ :أ ِ
سمي
تّْ ،
َج ُد قَط َب َك ْ
طا أو َبينِيِّا ،وما لـ يكف منيا سمي رخويِّا.
شديدا ،وما كاف مف حروؼ :لف عمر ،سمي متوس ً
ً

 -6االستعبلء:

اصطبلحا :ارتفاع جزء كبير مف المساف عند النطؽ بأغمب حروفو إلى
ومعناه لغة :العمو واالرتفاع .و
ً
الحنؾ األعمى.

ظ ،وىي الخاء،
وحروؼ صفة االستعبلء سبعة ،جمعيا اإلماـ ابف الجزري في قولوُ :خ َّ
ض ْغط َق ْ
ص َ
احدا،
والصاد ،والضاد ،والغيف ،والطاء ،والقاؼ ،والظاء  ،وىذه الحروؼ السبعة ىي التي تفخـ قوال و ً
وارتفاع معظـ المساف يكوف عند النطؽ بالطاء ،والصاد والضاد والظاء ،ثـ يكوف أقؿ عند القاؼ ،ثـ
يضعؼ عند الخاء والغيف.

ٍ
وقيؿ :س ّْم َيت مستعميةً؛ لخروج صوتيا مف جية العمو وكؿ ما حؿ في ٍ
مستعؿ ،وقاؿ
عاؿ فيو
ُ
اْل َمرعشي :إف المعتبر في االستعبلء استعبلء أقصى المساف سواء استعمى معو بقية المساف أو ال.
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 -7االستفاؿ:

وىو ضد االستعبلء.

اصطبلحا :انخفاض المساف إلى قاع الفـ عند النطؽ بأغمب حروفو.
ومعناه لغة :االنخفاض .و
ً
وحروفُوُ :أربعة وعشروف حرًفا الباقية مف أحرؼ اليجاء بعد حروؼ االستعبلء وىي :اليمزة ،والباء،

والتاء ،والثاء ،والجيـ ،والحاء ،والداؿ ،الذاؿ ،والراء ،والزاي ،والسيف ،والشيف ،والعيف ،والفاء،
والكاؼ ،والبلـ ،والميـ ،والنوف ،والياء ،والواو ،والياء ،واأللؼ ،والواو المدية ،والياء المدية.

احدا إال األلؼ والبلـ والراء فسيأتي الكبلـ عمييا ،وىي في حالة
وىذه الحروؼ حكميا الترقيؽ قوال و ً
التفخيـ تشبو الحروؼ المستعمية.

 -8اإلطباؽ:

اصطبلحا :إطباؽ المساف عمى الحنؾ األعمى عند النطؽ بحروفو بحيث
ومعناه لغة :اإللصاؽ .و
ً
ينحصر الصوت بينيما.

وحروفُوُ :أربعة وىي الصاد ،والضاد ،والطاء ،والظاء ،إال أف ىناؾ تفاوتًا بيف حروفو ،فالطاء أقواىا
درجة في اإلطباؽ يمييا الضاد فالصاد ،أما الظاء فيي أضعفيـ إطبا ًقا.

 -9االنفتاح:

وىو ضد اإلطباؽ.

اصطبلحا :تجافي المساف عف الحنؾ األعمى ليخرج الريح عند النطؽ بأغمب
ومعناه لغة :االفتراؽ .و
ً
حروفو.
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وحروفُوُ :سبعة وعشروف حرًفا الباقية مف حروؼ اليجاء بعد حروؼ اإلطباؽ وىي :اليمزة ،والباء،
والتاء ،والثاء ،والجيـ ،والحاء ،والخاء ،والداؿ ،والذاؿ ،والراء ،والزاي ،والسيف ،والشيف ،والعيف،

والغيف ،والفاء ،والقاؼ ،والكاؼ ،والبلـ ،والميـ ،والنوف ،والياء ،والواو ،والياء ،واأللؼ ،والواو ّْ
المديَّة،

والياء ّْ
المديَّة .

 -10اإلذالؽ:

ومعناه لغة :حدة المساف وببلغتو وطبلقتو وقيؿ الطرؼ.

اصطبلحا :خفَّة الحرؼ وسرعة النطؽ بو؛ لخروجو مف َذلَ ِ
ؽ المساف أي طرفو أو مف طرؼ إحدى
و
ً
َّ
معا.
الشفتيف أو منيما ً
وحروفُوُ :ستة جمعيا ابف الجزري في قولوِ :ف َّرِم ْف لُ ٍّ
ب ،وىي  :الفاء ،والراء ،والميـ ،والنوف ،والبلـ،
وسميت مذلقة؛ لخروج بعضيا مف ذلؽ المساف وىي :الراء ،والنوف ،والبلـ ،وبعضيا مف ذلؽ
والباءّْ ،

َّ
الش َفة وىي :الباء ،والفاء ،والميـ.
 -11اإلصمات:
وىو ضد اإلذالؽ.

ت عف الكبلـ أي منع نفسو منو.
ص َم َ
ومعناه لغة :المنع تقوؿَ :
ؽ المساف و َّ
الشفَة ،وىذا التعريؼ
و
بعيدا عف َذلَ َ
اصطبلحا :ثقؿ الحرؼ وعدـ سرعة النطؽ بو؛ لخروجو ً
ً
يتعارض مع الواو؛ لخروجيا مف الشفتيف ولكنيا وصفت باإلصمات؛ ألف فييا بعض الثقؿ حيث
تخرج مف الشفتيف 1مع انفراج بينيما بعكس الفاء والباء والميـ فيي أخؼ الحروؼ وأسيميا.

ػػػػ

 1مف كتاب "العميد في عمـ التجويد" ص ،74بتصرؼ.
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ِ
اإلصمات :خمسة وعشروف حرًفا الباقية مف حروؼ اليجاء بعد حروؼ اإلذالؽ وىي:
وحروؼ
ُ
اليمزة ،والتاء ،والثاء ،والجيـ ،والحاء ،والخاء ،والداؿ ،والذاؿ ،والزاي ،والسيف ،والشيف ،والصاد،

والضاد ،والطاء ،والظاء ،والعيف ،والغيف ،والقاؼ ،والكاؼ ،والياء ،والواو ،والياء ،واأللؼ ،والواو

المدية ،والياء المدية.

ص َمتة؛ ألنيا ممنوعة مف االنفراد أصوال في الكممات الرباعية
وقيؿ :سميت ىذه الحروؼ ُم ْ
والخماسية بمعنى أف كؿ كممة عمى أربعة أحرؼ أو خمسة أصوال ال بد أف يكوف فييا مع الحروؼ

المصمتة حرؼ مف الحروؼ المذلقة ،ولذلؾ قالوا :إف "عسجد" -اسـ لمذىب -أعجمي لكونو رباعيِّا
وليس فيو حرؼ مف الحروؼ المذلقة.1

وبذلؾ ينتيي الكبلـ عمى الصفات التي ليا ضد ،وليعمـ أف كؿ حرؼ مف حروؼ اليجاء ال بد وأف

يأخذ منيا خمس صفات.

ػػػػ

 1انظر نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد ص.52
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ثانيا :الصفات التي ال ضد ليا
ً
والصفات التي ال ضد ليا عددىا تسع ،كما تقدـ وفيما يمي بيانيا منفصمة:

 -1الصفير:

ومعناه لغة :صوت يشبو صوت الطائر.

اصطبلحا :صوت زائد يخرج مف بيف الثنايا وطرؼ المساف عند النطؽ بأحد حروفو.
و
ً
وحروؼ الص ِ
َّفير :ثبلثة :الصاد ،والزاي ،والسيف ،فالصاد تشبو صوت األ ََوّْز والزاي تشبو صوت
ُ

َّ
النحؿ ،والسيف تشبو صوت الجراد ،قالو صاحب كتاب "نياية القوؿ
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المفيد في عمـ التجويد" ص ،53وأقواىا الصاد؛ لما فييا مف استعبلء واطباؽ وصفير ،ثـ يمييا الزاي

لما فييا مف جير ،ثـ السيف وىي أضعفيا؛ لكونيا ميموسة ،واليمس الخفاء كما تقدـ ،وعمى ىذا
فينبغي لؾ أف تظير صفير السيف أكثر مف الزاي ،وتظير الزاي أكثر مف الصاد.1

 -2القمقمة:

ومعناىا لغة :االضطراب.

اصطبلحا :اضطراب الصوت عند النطؽ بالحرؼ حتى يسمع لو نبرة قوية.
و
ً

وحروؼ القم ِ
ب َج َّد ،وتنقسـ القمقمة بالنسبة
قمة :خمسة جمعيا اإلماـ ابف الجزري في قولو :قُ ْ
ُ
طٌ
لحروفيا إلى ثبلثة أقساـ:
أعمى وىو في الطاء ،وأوسط وىو في الجيـ ،وأدنى وىو في الثبلثة الباقية.2

ومراتبُيَا أربعةٌ:
الحؽ ،يميو الساكف الموقوؼ عميو غير المشدد مثؿ:
أقواىا عند الساكف الموقوؼ عميو المشدد مثؿ:
ّ
خبلؽ ،ثـ يمي ىذا الساكف الموصوؿ مثؿ :خمقنا ،وفي ىذه المراتب الثبلث نجد أف القمقمة قد بمغت
صفة الكماؿ ،أما المرتبة الرابعة وىي في اْلمح َّرؾ مثؿِ :
المتقيف ،فبل يوجد فيو مف القمقمة إال أصميا
َُ
فقط مثؿ :الغنة في النوف والميـ المظيرتيف والمحركتيف ،فالثابت فييما أصميا ال كماليا كما تقدـ.
كيفيتُيَا:
وأما كيفية القمقمة فقد اختمؼ العمماء فييا ،فقيؿ :إنيا أقرب إلى الفتح مطمقًا ،وىو األرجح ،وقيؿ:
مفتوحا نحو :أقرب ،كانت قريبة إلى الفتح ،واف كاف ما قبميا
إنيا تابعة لما قبميا ،فإف كاف ما قبميا
ً

اقتموا ،كانت قريبة إلى
مكسو ار نحو :ا ْقرأ ،كانت قريبة إلى الكسر ،واف كاف ما قبميا
مضموما نحوْ :
ً
الضـ.
ػػػػ

 1مف "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص ،53بتصرؼ.
 2انظر :المرجع السابؽ ،ص.54
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والى ذلؾ يشير الشيخ إبراىيـ شحاتة في "التُّ ْحفَة السمنودية في تجويد الكممات القرآنية" بقولو:
قمقمة قطب جد وقربت  ...لفتح مخرٍج عمى األولى ثبت

كبيرة حيث لدى الوقؼ أتت  ...أكبر حيث عند وقؼ شددت
 -3المّْيف:

اصطبلحا :إخراج الحرؼ مف مخرجو بسيولة وعدـ ُكْم َفة عمى المساف.
ومعناه لغة :السيولة .و
ً
وحرفَاهُ :اثناف وىما الواو والياء الساكنتاف المفتوح ما قبميما مثؿَ :خ ْوؼَ ،ب ْيت.

 -4االنحراؼ:

اصطبلحا :الميؿ بالحرؼ بعد خروجو مف مخرجو عند النطؽ بو حتى
ومعناه لغة :الميؿ والعدوؿ .و
ً
يتصؿ بمخرج آخر.

وحرَفاهُ :اثناف وىما البلـ والراء ،ووصفا باالنحراؼ؛ ألنيما انحرفا عف مخرجيما حتى اتصبل بمخرج
أيضا إلى ظير المساف وميؿ قميؿ
غيرىما ،فالبلـ فييا انحراؼ إلى طرؼ المساف ،والراء فييا انحراؼ ً

إلى جية البلـ.1

 -5التكرير:

اصطبلحا :ارتعاد رأس المساف عند النطؽ بالحرؼ ،وحرؼ التكرير ىو الراء.
ومعناه لغة :اإلعادة .و
ً
ػػػػ
 1انظر" :نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.56
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والتكرير صفة مبلزمة لحرؼ الراء بمعنى أنيا قابمة ليا فيجب التحرز عنيا؛ ألف الغرض مف معرفة

ىذه الصفة تركيا ،بمعنى :عدـ المبالغة فييا ،وأكثر ما يظير التكرير إذا كانت الراء مشددة نحو:
كرة ،مرة ،فالواجب عمى القارئ أف يخفي ىذا التكرير وال يظيره لقوؿ اإلماـ ابف الجزري :و ِ
أخؼ

ير إذا تشدد.
تكر ًا
وليس معنى إخفاء التكرير إعداـ ارتعاد رأس المساف بالكمية؛ ألف ذلؾ يؤدي إلى حصر الصوت بيف
رأس المساف والمَّثة كما في حرؼ الطاء وىذا خطأ ال يجوز ،وانما يرتعد رأس المساف ارتعادة واحدة

خفيفة حتى ال تنعدـ الصفة.

وطريؽ الخبلص مف ىذا أف يمصؽ القارئ ظير لسانو بأعمى حنكو بحيث ال يرتعد رأس المساف

كثير.1
ًا

 -6التفشي:

ومعناه لغة :االنتشار وقيؿ االتساع.2

اصطبلحا :انتشار خروج الريح بيف المساف والحنؾ األعمى عند النطؽ بالحرؼ .وحرؼ التفشي ىو
و
ً
الشيف.
وسميت الشيف متفشية؛ النتشار الريح في الفـ عند النطؽ بيا حتى تتصؿ بمخرج الظاء.
ّْ

 -7االستطالة:

ومعناه لغة :االمتداد.

اصطبلحا :امتداد الصوت مف أوؿ إحدى حافتي المساف إلى آخرىا.
و
ً
ػػػػ
 1مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" بتصرؼ ،ص.57

 2يقاؿ :تَ َف َّشت القرحة بمعنى :اتسعت ،قالو صاحب "نياية القوؿ المفيد" ص 57حكاية عف صاحب
القاموس.
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وحرؼ االستطالة :ىو الضاد.

وسميت الضاد مستطيمة؛ الستطالة مخرجيا حتى تتصؿ بمخرج البلـ ،والحرؼ المستطيؿ يمتد
ّْ

الصوت بو ولكف لـ يبمغ قدر الحرؼ الممدود ،وذلؾ ألف المستطيؿ يجري في مخرجو ،والممدود
يجري في ذاتو؛ حيث إف مخرجو مقدر.

والفرؽ بينيما أف الحرؼ المستطيؿ يجري الصوت في مخرجو بقدر طولو ولـ يتجاوزه حيث إف

الحرؼ ال يتجاوز مخرجو المحقؽ.

أما الحرؼ الممدود فميس لو مخرج محقؽ ،وانما مخرجو مقدر كما عرفت ،فيجري الصوت في ذاتو،
وال ينقطع إال بانقطاع اليواء.1

 -8الخفاء:

ومعناه لغة :االستتار.

اصطبلحا :خفاء صوت الحرؼ عند النطؽ بو.
و
ً
وحروؼ صفة الخفاء أربعة :حروؼ المد الثبلثة والياء ،ويجمعيا كممة :ىاوي .أما خفاء حروؼ
المد ِفم َس َعة مخرجيا ،أما خفاء الياء؛ فؤلف صفاتيا كميا ضعيفة ومف أجؿ ىذا قويت بالصمة ،2قاؿ
صاحب آللئ البياف :والياء مع حروؼ مد لمخفا.

 -9الغنة:

ومعناىا لغة :صوت لو رنيف في الخيشوـ.

اصطبلحا :صوت لذيذ مركب في جسـ النوف والميـ في كؿ األحواؿ.
و
ً
ػػػػ
 1مف "نياية القوؿ المفيد" بتصرؼ ،ص.58
 2مف المرجع السابؽ ،ص.66

()148/1

فة ِ
وحروؼ ص ِ
الغنة :اثناف وىما الميـ والنوف.1
ُ
وقد سبؽ الكبلـ عمى الغنة ومخرجيا ومقدارىا وكيفيتيا ومراتبيا عند الكبلـ عمى حكـ النوف والميـ
والمشددتيف فارجع إليو إف شئت.

وعمى ىذا إذا أردت أف تعرؼ صفات أي حرؼ مف حروؼ اليجاء فابحث عنو أوال في الصفات

التي ليا ضد بحيث تبدأ بصفتي اليمس والجير ،فإف وجد في حروؼ اليمس والجير ،فإف وجد في
حروؼ اليمس وىي :فحثو شخص سكت ،فيو ميموس ،واال فيو مجيور ،ثـ تنتقؿ إلى صفات

الرخاوة ،فإف وجد في حروؼ الشدة وىي :أجد قط بكت ،فيو شديد ،واف وجد في
الشدة والتوسط و ّْ
حروؼ التوسط وىي :لف عمر ،فيو متوسط واال فيو رخوي ،ثـ تنتقؿ إلى صفتي االستعبلء
ِ
ٍ
مستفؿ ،ثـ تنتقؿ إلى صفتي
مستعؿ واال فيو
واالستفاؿ ،فإف وجد في حروؼ االستعبلء فيو

اإلطباؽ واالنفتاح فإف وجد في حروؼ اإلطباؽ وىي :الصاد ،والضاد ،والطاء ،والظاء ،فيو مطبؽ

فر مف
واال فيو منفتح ،ثـ تنتقؿ إلى صفتي اإلذالؽ واإلصمات فإف وجد في حروؼ اإلذالؽ وىيَّ :

تـ لو خمس صفات.
لب ،فيو مذلؽ واال فيو مصمت ،والى ىنا يكوف الحرؼ قد َّ

ثـ تنتقؿ إلى الصفات التسع التي ال ضد ليا وابحث عنو فييا فإذا وجد لو صفة منيا كانت الصفة

السادسة باإلضافة إلى الصفات الخمس السابقة وال يكوف ذلؾ إال في الحروؼ التسعة عشر اآلتية:
الصاد ،الزاي ،السيف ،القاؼ ،الطاء ،الباء ،الجيـ ،الداؿ ،الواو والياء الساكنتاف المفتوح ما قبميما،

البلـ ،الشيف ،الضاد ،الياء ،حروؼ المد الثبلثة ،الميـ ،النوف.
ػػػػ

 1قاؿ صاحب آللئ البياف:

وغف في ميـ ونوف باديا  ...إف شددا فأدغما فأخفيا

فأظي ار فحركا وقدرت  ...بألؼ ال فييما كما ثبت
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فيذه األحرؼ لكؿ منيا ست صفات ،وال يوجد حرؼ لو سبع صفات إال الراء.

وخبلصة ذلؾ أف أي حرؼ مف حروؼ اليجاء ال تقؿ صفاتو عف خمس وال تزيد عف سبع وتسييبل

لذلؾ إليؾ جدوال لمحروؼ اليجائية أبدؤىا بالحروؼ التي ليا خمس صفات فقط ،ثـ التي ليا ست،
ثـ التي ليا سبع.

الحروؼ ذات الصفات الخمس:
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الحروؼ ذات الصفات الست:

الحرؼ الوحيد ذو الصفات السبع:
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تنبيوٌ:
إذا أمعنت النظر في الجداوؿ السابقة تبيف لؾ أف ىناؾ بعض الحروؼ متحدة في الصفات واليؾ
بيانيا:

 -1التاء والكاؼ -2 ،الثاء والحاء،

 -3الجيـ والداؿ -4 ،الذاؿ ،والواو والياء المتحركتاف.
 -5الميـ والنوف -6 ،الواو والياء المينتاف،
 -7حروؼ المد الثبلثة.
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ٍ
ّْفات إلى ٍ
تقسيـ الص ِ
وضعيفة:
قوية
ُ
تنقسـ الصفات إلى قسميف :صفات قوية ،وصفات ضعيفة.

الصفات القويةُ :إحدى عشرة صفة وىي:
ُ
 -1الجير -2 ،الشدة -3 ،االستعبلء -4 ،اإلطباؽ -5 ،الصفير -6 ،القمقمة -7 ،االنحرؼ-8 ،
التكرير -9 ،التفشي -10 ،االستطالة -11 ،الغنة.
والصفات الضعيفة :ست صفات وىي:

الر ََخاوة -3 ،االستفاؿ -4 ،االنفتاح -5 ،المّْيف -6 ،الخفاء.
 -1اليمسّْ -2 ،
وىناؾ صفات ال توصؼ بقوة وال بضعؼ وىي ثبلثة:
 -1اإلذالؽ -2 ،اإلصمات -30 ،التوسط "البينِيَّة".
والى ذلؾ يشير صاحب آللئ البياف بقولو:

ضعيفيا ىمس ورخو وخفا  ...ليف انفتاح واستفاؿ عرفا
البينِيَّة
وما سواىا وصفو بالقوة  ...ال الذلؽ واإلصمات و َ
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ٍ
اليجاء إلى ٍ
ِ
ِ
وضعيفة:
قوية
حروؼ
تقسيـ
ُ
اعمـ أف الحروؼ اليجائية تنقسـ مف حيث القوة والضعؼ إلى خمسة أقساـ:

 -1قوية -2 ،أقوى -3 ،ضعيفة -4 ،أضعؼ -5 ،متوسطة.

فالحروؼ القويةُ:
ُ
ىي التي يكوف فييا صفات القوة أكثر مف صفات الضعؼ ،وعددىا ثمانية ،وىي :الباء ،الجيـ،

الداؿ ،الراء ،الصاد ،الضاد ،الظاء ،القاؼ.

الحرؼ األقوى :فيو الذي يكوف جميع صفاتو قوية ،وذلؾ ال يوجد إال في حرؼ واحد وىو:
وأما
ُ
الطاء ،فقط.

الحروؼ الضعيفةُ:
و
ُ
ىي التي يكوف فييا صفات الضعؼ أكثرمف صفات القوة ،وعددىا عشرة وىي :التاء ،الخاء ،الذاؿ،
الزاي ،السيف ،الشيف ،العيف ،الكاؼ ،الواو والياء المتحركتاف أو المَّي َّْنتاف.
األضعؼ :فيو الذي يكوف جميع صفاتو ضعيفة أو تكوف الغالبية العظمى مف صفاتو
الحرؼ
وأما
ُ
ُ
ضعفية بحيث تصؿ إلى األربع ،وصفة واحدة قوية ،ومخرجو مقدر.

أما الذي جميو صفاتو ضعيفة فأربعة أحرؼ وىي :الثاء ،الحاء ،الفاء ،الياء.
وأما الذي فيو صفة واحدة مف صفات القوة وأربع صفات مف صفات الضعؼ
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فثبلثة أحرؼ وىي :حروؼ المد الثبلثة ،وىي التي مخرجيا مقدر .وعمى ذلؾ يكوف مجموع الحروؼ

األضعؼ سبعة.

الحروؼ المتوسطةُ:
و
ُ
ىي التي تساوت فييا صفات القوة وصفات الضعؼ وعددىا خمسة ،وىي :اليمزة ،الغيف ،البلـ،

الميـ ،النوف.

والى ىذه التقاسيـ كميا يشير صاحب آللئ البياف فيقوؿ:

صاد
جيـ دا ُؿ ظا ار ُ
قوي أحرؼ اليجاء ُ
ضاد  ...با قاؼ ٌ
شيف
اي تا
والطاء أقوى و
ُ
ٌ
وعيف ُ
سيف  ...ذا ٌؿ وز ٌ
الضعيؼ ُ

خاء كا فيا  ...والمد مع فحثو أضعفيا
كذلؾ حرفا الميف ٌ
والوسط ىمز غيف مع ٍ
ّْمت
َتت  ...والميـ والنوف
فخمسا قُس ْ
الـ أ ْ
ً
َ

مشير إلى صفات الحروؼ:
ًا
قاؿ ابف الجزري في مقدمتو
صمتةٌ و َّ
قؿ
ورخو
جير
الضد ْ
ْ
مستفؿ  ...منفتح ُم ْ
صفاتُيا ٌ
ٌ

جد ٍ
شديدىا لفظُ أ ِ
بكت
سكت ...
شخص
ميموسيا فحثَّو
ََ ْ
ُ
قط ْ
ْ
ٌ
ُ
ِ
ٍ
ِ
حصر
ظ
وب ْي َف رخ ٍو والشديد ل ْف ُع َم ْر  ...وسبعُ ُع ٍّمو ُخ َّ
ص ْغط ق ْ
َ
ص َ
ْ
ِ
الحروؼ المذلق ْة
ب
طبق ْة َّ ...
ظاء ُم ْ
وصاد ٌ
ُ
وفر مف لُ ّ
طاء ٌ
ضاد ُ
قطب ٍّ ّْ
يف
سيف  ...قمقمةٌ
صفيرىا ٌ
ُ
جد والم ُ
اي ُ
صاد وز ٌ
ّْحا
وياء سكنا وانفتحا  ...قبميما و
ُ
صح َ
و ٌاو ٌ
االنحرؼ ُ
في البلـ وال ار وبتكر ٍ ِ
ضادا استَ ِط ْؿ
الشيف ً
ير ُجع ْؿ  ...ولمتَّفَ ّْشي و ُ
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تنبيو ىاـ

...

ميـ:
تنبيوٌ ٌ

الضاد و ِ
ِ
ؽ بيف نط ِ
في الفَ ْر ِ
الظاء.
ؽ حرفي
عمما بأف ىناؾ فرًقا بيف الحرفيف مف ناحيتي المخرج والصفة:
إف بعض الناس ينطقوف الضاد ظاء ً
فمخرج الضاد مف إحدى حافتي المساف مع ما يمييا مف األضراس العميا -كما تقدـ ذكره في الكبلـ

عمى المخارج -والظاء تخرج مف ظير طرؼ المساف مع أطراؼ الثنايا العمياف وىذا فارؽ كبير
بينيما.

الرخاوة ،واالستعبلء،
وأما مف ناحية الصفة فيما يشتركاف في خمس صفات وىي :الجير ،و ّْ
واإلطباؽ ،واإلصمات ،وتنفرد الضاد بصفة االستطالة.

وعمى ىذا يتضح الفرؽ جميِّا بيف الحرفيف مف ناحيتي المخرج والصفة ولوال ىذا الفرؽ لكانت إحداىما

عيف األخرى في النطؽ.1

ومف ثـ يجب عمى القارئ أف ُيميّْز بينيما بحيث ينطؽ الضاد مستطيمة فيظير امتداد الصوت عند
ضغط حافة المساف عمى ما يمييا مف األضراس العميا.

وقد أشار إلى ذلؾ اإلماـ ابف الجزري بقولو:

والضاد باستطالة ومخرج  ...ميز مف الظاء...........

كما قاؿ في التمييد" :اعمـ أف حرؼ الضاد ليس في الحروؼ حرؼ يعسر عمى المساف غيره ،وَق َّؿ
مف يحسنو ،فمنيـ مف يخرجو ظاء وىذا ال يجوز في كبلـ اهلل تعالى؛ لمخالفتو المعنى الذي أراده

اهلل ،إذ لو قمنا في :الضاليف ،الظاليف -بالظاء -لكاف معناه الدائميف ،وىذا خبلؼ مراد اهلل تعالى؛
ظ َّؿ َو ْجيُوُ ُم ْس َوِّدا} 2
ألف الضبلؿ بالضاد ىو ضد اليدى ،والظموؿ بالظاء ىو الصيرورة كقولوَ { :
وشبيو فمثاؿ

ػػػػ

 1مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" بتصرؼ ،ص.60
 2سورة النحؿ.58 :
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َس ُّروا
الذي يجعؿ الضاد ظاء في ىذا وشبيو كالذي يبدؿ السيف ً
{وأ َ
صادا في نحو قولو تعالىَ :
َّ
استِ ْك َب ًارا}  2فاألوؿ مف السر
الن ْج َوى}  ،1أو يبدؿ الصاد ً
استَ ْك َب ُروا ْ
{و ْ
سينا في نحو قولو تعالىَ :
والثاني مف اإلصرار .انتيى بتصرؼ واختصار.3
ومف أجؿ ىذا يجب االحتراز مف تغيير مخرج الحرؼ الحقيقي؛ ألف ذلؾ لحف َجِم ّّي ال يجوز لمقارئ
أف يفعمو حتى ال يغير المعنى الذي أراده اهلل سبحانو وتعالى.
ػػػػ

 1سورة األنبياء.3 :
 2سورة نوح.7 :

 3انظر" :نياية القوؿ المفيد" ص.75
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أسئمة:

اصطبلحا ،ثـ اذكر فوائد الصفات ،والفرؽ بينيا وبيف المخارج.
عرؼ الصفة لغة و
ّْ -1
ً
ّْف اختبلؼ العمماء في عدد الصفات.
َ -2بي ْ

الع َرضيَّة مع التمثيؿ لكؿ منيما.
ّْ -3
عرؼ الصفات الذاتية والصفات َ
 -4اذكر أقساـ الصفات الذاتية مف حيث الضدية وعدميا مع ذكر عدد صفات كؿ قسـ.
اصطبلحا وبيّْف حروفو.
عرؼ اليمس لغة
ّْ -5
ً
اصطبلحا واذكر حروفيا ،وبيّْف مراتبيا وكيفيتيا.
عرؼ القمقمة لغة و
ّْ -6
ً

 -7اذكر الطريقة التي يعرؼ بيا عدد صفات أي حرؼ مف الحروؼ اليجائية.
 -8بماذا تقدر قوة الحرؼ وضعفو؟

 -9اذكر حرفيف مف الحروؼ التي تتحد في جميع الصفات.

 -10اذكر صفات كؿ حرؼ مما يأتي :الباء ،السيف ،الطاء ،البلـ ،الياء.
 -11اذكر الفرؽ بيف نطؽ حرفي الضاد والظاء.
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التفخيـ والترقيؽ

مدخؿ

...

َّ
قيؽ:
فخيـ والتَّر ُ
الت ُ
التفخيـ لغة :التسميف.

اصطبلحا :ىو عبارة عف سمف يدخؿ عمى صوت الحرؼ عند النطؽ بو فيمتمئ الفـ بصداه،
و
ً
والتفخيـ والتسميف والتغميظ كميا ألفاظ مترادفة بمعنى واحد.

والترقيؽ لغة :التنحيؼ.

اصطبلحا :ىو عبارة عف نحوؿ يدخؿ عمى صوت الحرؼ عند النطؽ بو فبل يمتمئ الفـ بصداه.
و
ً
وعمى ىذا فالحروؼ اليجائية ثبلثة أقساـ:

دائما  -3وقسـ مرقؽ في بعض األحواؿ مفخـ في بعضيا
دائما -2 ،وقسـ مرقؽ ً
 -1قسـ مفخـ ً
اآلخر .والي بيانيا بالتفصيؿ:
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القسـ األوؿ :الحروؼ التي تفخـ دائما

دائما :وذلؾ في أحرؼ االستعبلء السبعة المجموعة في قوؿ اإلماـ ابف الجزري :خص
ما يفخـ ً
تبعا لما تتصؼ بو مف صفات قوية أو ضعيفة ،لذا
ضغط قظ ،وىذه الحروؼ تتفاوت قوة
ً
وضعفا ً
تجد أحرؼ اإلطباؽ األربعة أقوى حروؼ االستعبلء تفخي ًما وفييا يقوؿ اإلماـ ابف الجزري:
ِ
اإلطباؽ أقوى نحو قاؿ والعصا
االستعبلء فَ ّْخ ْـ واخصصا ...
وحرؼ
َ
ُ
أي :واخصصا حروؼ اإلطباؽ بتفخيـ أقوى.
وترتيب ىذه األحرؼ السبعة مف حيث القوة والضعؼ كما يمي:
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الطاء أقواىا ،ثـ يمييا الضاد ،فالصاد ،فالظاء ،فالقاؼ ،فالغيف ،فالخاء.1

وأما مراتب التفخيـ فخمس عمى ما اختاره اإلماـ ابف الجزري في "التمييد":

األولى :المفتوح الذي بعده ألؼ مثؿ{ :قَا َؿ} .2

{خَمقَ ُك ْـ} .3
الثانية :المفتوح الذي ليس بعده ألؼ مثؿَ :
{يقُوؿ} .4
الثالثة :المضموـ مثؿَ :

وف}  { ،5ا ْق َْأر } .6
وف َوُي ْقتَمُ َ
الرابعة :الساكف مثؿ{ :فَ َي ْقتُمُ َ
الخامسة :المكسور مثؿِ :
{قي َؿ} .7
ػػػػ

 1مف كتاب "العميد في عمـ التجويد" ص ،146بتصرؼ.
 2سورة البقرة.30 :
 3سورة النساء.1 :
 4سورة البقرة.8 :

 5سورة التوبة.111 :
 6سورة العمؽ.1 :

 7سورة البقرة ،11 :والى ذلؾ يشير صاحب آللئ البياف:
ٍ
فالغ ُرفات فا ْق ِ
ترب فَ ِظبل
فصمَّى ُ ...
أعبله في كطائؼ َ
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القسـ الثاني :الحروؼ التي ترقؽ دائما

دائما وىو حروؼ االستفاؿ السابؽ ذكرىا في باب الصفات ما عدا :األلؼ والبلـ والراء.
ما يرقؽ ً
وقد أشار إلى ذلؾ اإلماـ ابف الجزري بقولو:

فرققف مستفبل مف أحرؼ  ...وحازرف تفخيـ لفظ األلؼ
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القسـ الثالث :الحروؼ الدائرة بيف الترقيؽ والتفخيـ

ما يرقؽ في بعض األحواؿ َّ
ويفخـ في بعضيا اآلخر وىو األحرؼ الثبلثة المستثناه مف حروؼ

االستفاؿ :األلؼ والبلـ ،والراء ،واليؾ أحكاميا مفصمة:
حكـ األَِل ِ
ؼ:
ُ
قيقا ،وذلؾ عكس الغنة فإنيا تابعة لما بعدىا ،قاؿ صاحب آللئ
األلؼ تابعة لما قبميا
تفخيما وتر ً
ً
البياف:
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تنبييات:
ٌ

األوؿ :األصؿ في الراء التفخيـ وليذا أشار اإلماـ الشاطبي بقولو:

وفيما عدا ىذا الذي قد وصفتو  ...عمى األصؿ بالتفخيـ كف متعمبل

قاؿ العبلمة الشيخ :عمي محمد الضباع في شرحو عمى الشاطبية عند ىذا البيت:

أي كف عامبل عمى األصؿ الذي ىو التفخيـ فيما سوى ما تقرر لؾ في ىذا الباب مف األسباب

الموجبة لمترقيؽ؛ ألف الترقيؽ خبلؼ األصؿ .1اىػ.

ػػػػ

 1انظر" :شرح الشاطبية" العبلمة الضباع ،ص.118
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كما قيؿ األصؿ فييا التفخيـ عند الجمور لتمكنيا مف ظير المساف.1

الثاني :اعمـ أف ترقيؽ الراء وتفخيميا قد ينبني عمى النظر إلى الراء في ذاتيا دوف ما قبميا وما
بعدىا كترقيؽ الراء المكسورة ،وتفخيـ الراء المفتوحة والمضمومة.2

أحيانا ينبني عمى النظر إلى الراء مع ما قبميا دوف ما بعدىا كتفخيـ الراء الساكنة في وسط الكممة
و ً
بعد فتح أو ضـ.
كما ينبني في بعض الحاالت عمى النظر إلى الراء مع ما قبميا وما بعدىا كترقيؽ الراء الساكنة

سكونا أصميِّا بعد كسر وبعدىا حرؼ استفاؿ.
ً
وكذلؾ ينبني عمى النظر إلى الراء وما بعدىا دوف ما قبميا وذلؾ مثؿ تفخيـ الراء إذا سكنت بعد
كسر ووقع بعدىا حرؼ استعبلء في كممتيا.

قاؿ اإلماـ ابف الجزري في باب الراءات:
ورق ِ
ِ
سكنت
الكسر حيث
رت  ...كذاؾ بعد
ؽ َّ
ْ
اء إذا ما ُك ِس ْ
الر َ
ِ
ليست أصبل
إف لـ تكف مف قبؿ
حرؼ استعبل  ...أو كانت الكسرةُ
ْ
َخ ِ
ير إذا تُ َّ
الخمؼ في فر ٍ
ٍ
شد ُد
ؼ تكر ًا
ؽ
يوجد  ...وأ ْ
لكسر ُ
و ُ
وقاؿ صاحب "آللئ البياف" في باب الترقيؽ والتفخيـ:
االستِ َف ِ
ؽ  ...والعمو فخـ سيما في المطب ِ
اؿ َحتْ ًما َرقّْ ِ
ؽ
َ
حروؼ ْ
فالغرفات فا ْقترب ِ
أعبله في ك َ ٍ
فظبل
فصمي ُ ...
طائؼ َ
والبلـ في اسـ اهلل حيثما أتت  ...مف بعد ٍ
مظت
فتحة
ٍّ
وضـ ُغ ْ
تأصمت
نت  ...مف بعد وصؿ كسرة
ْ
اء ُرققت إذا ما َس َك ْ
والر ُ
ٍ
متصؿ ورؽ فرؽ أعمى
ولـ تكف مف قبؿ فتح استعبل ...

ػػػػ

 1انظر" :إتحاؼ فضبلء البشر" ص.93

 2مف كتاب "العميد في عمـ التجويد" ص ،166بتصرؼ.
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كسرت
وىو راجح إذ
ورققت مكسورة
ْ
ْ
وفخمت  ...في الوقؼ ْ
صبل
ما لـ تكف بعد سكوف يا وال  ...كسر وساكف استفاؿ فَ َ
ِ
مص َر
ورؽ َار َي ْسر وأسر أحرى  ...كالقطر مع ُن ُذ ِر عكس ْ
ِ
كالوصؿ وتتبع األلؼ  ...ما قبميا والعكس في ّْ
الغف أُلؼ
الرْوُـ
و َّ
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أسئمة:

اصطبلحا؟
 -1ما ىو التفخيـ لغة و
ً

احدا؟ وما مراتب التفخيـ عمى ما اختاره ابف الجزري؟
 -2ما الحروؼ المفخمة قوال و ً
احدا؟ واذكر الحروؼ الدائرة بيف
 -3عرؼ الترقيؽ لغة و
ّْف الحروؼ المرققة قوال و ً
اصطبلحا ثـ َبي ْ
ً
الترقيؽ والتفخيـ.

وتفخيما مع التمثيؿ.
قيقا
 -4اذكر حكـ األلؼ تر ً
ً

قيقا مع التمثيؿ لما تذكر.
 -5وضح حكـ البلـ المتحركة
تفخيما وتر ً
ً
احدا.
 -6بيف أقساـ الراء إجماال ،ثـ اذكر ثبلث حاالت ترقؽ فييا قوال و ً

 7اذكر حاالت الراء التي يجوز فييا التفخيـ والترقيؽ ولكف التفخيـ أولى مع التمثيؿ.
{والمَّْي ِؿ ِإ َذا َي ْس ِر} في حالة الوقؼ مع التعميؿ لما تذكر مف
 -8اذكر حكـ الراء في قولو تعالىَ :
أقواؿ.
احدا مع التمثيؿ.
 -9ىات ثبلثة حاالت لمراء التي تفخـ قوال و ً
قيقا:
 -10بيف حكـ الراء في الكممات اآلتية
تفخيما وتر ً
ً

"فرعوف ،فرؽ ،ونذر -في حالة الوقؼ ،-رجاؿ ،مصر -في حالة الوقؼ ،-ورضواف ،عيف القطر -

في حالة الوقؼ ،-الذي ارتضى ،ارجعي ،بربكـ ،والفجر -في حالة الوقؼ ،-مجرييا".
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المتماثبلف والمتقارباف والمتجانساف والمتباعداف

مدخؿ

...

المتماثبلف والمتقارباف والمتجانساف والمتباعداف:
ِّ
اؾ}  1أو خطِّا فقط مثؿِ{ :إَّنوُ ُى َو}  2إما أف
ص َ
{اض ِر ْ
الحرفاف المتبلقياف خطا ولفظًا مثؿْ :
ب بِ َع َ
{سَم َك ُك ْـ}  3أو في
يكونا متماثميف أو متقاربيف أو متجانسيف أو متباعديف ،وقد يمتقياف في كممة مثؿَ :
كممتيف كاالمثمة السابقة.

قسما قد أشار إلييا الشيخ إبراىيـ شحاتة في التُّحفة
وىذه األنواع األربعة تشتمؿ عمى ثمانية عشر ً
السمنودية في تجويد الكممات القرآنية بقولو:
إف يجتمع حرفاف خطِّا فيما " ...حي "18عمى الظاىر فيما قُسما
وذلؾ أف بعض األنواع األربعة تحتو أنواع ،فالمتماثبلف نوع واحد ،والمتقارباف ثبلثة أنواع،

والمتجانساف نوع واحد ،والمتباعداف نوع واحد؛ فتمؾ ستة أنواع وكؿ نوع منيا ينقسـ إلى ثبلثة أقساـ

قسما أشار إلييا بمفظ "حي" فالحاء في الرموز
صغير وكبير ومطمؽ فيكوف المجموع ثمانية عشر ً
األبجدية بثمانية والياء بعشرة ،وفيما يمي بياف ذلؾ كمو بالتفصيؿ.

ػػػػ

 1سورة الشعراء.63 :
 2سورة البقرة.37 :

 3سورة المدثر.42 :
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المتماثبلف:

المتماثبلف نوع واحد:

َّ
{وقَ ْد َد َخمُوا} .1
تعريفيما :المتماثبلف ىما الحرفاف المذاف اتفقا ً
اسما ومخرًجا وصفة كالداليف في مثؿَ :
ػػػػ
 1سورة المائدة.61 :
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أقساميما :ينقسـ المتماثبلف إلى ثبلثة أقساـ:

 -1صغير -2 ،كبير -3 ،مطمؽ.

ب بِ ِكتَابِي َى َذا}
ساكنا والثاني متحرًكا مثؿ{ :ا ْذ َى ْ
فالمتماثبلف الصغير :أف يكوف الحرؼ األوؿ منيما ً
.1
صغير لسكوف أوليما وتحرؾ الثاني فيسيؿ إدغامو لقمة العمؿ فيو.
ًا
وسمي
ّْ
وحكموُ :وجوب اإلدغاـ إال في مسألتيف:
ُ

{آم ُنوا
{يا لَ ْي َ
المسألة األولى :أف يكوف الحرؼ األوؿ منيما حرؼ مد مثؿَ :
ت َق ْو ِمي َي ْعمَ ُم َ
وف} َ ،2
َو َع ِممُوا}  3فمثؿ ذلؾ حكمو وجوب اإلظيار؛ لئبل يذىب المد باإلدغاـ- 4أي بسببو ،-والمراد اإلبقاء
عمى حرؼ المد الذي لو أدغـ لزاؿ ،وىذا عمى مذىب الذيف يجعموف الياء ّْ
المدية تخرج مف وسط
المساف ،والواو المدية تخرج مف َّ
الشفتيف كالمتحركتيف ،وأما عمى مذىب الجميور الذي يعتبر

مخرجيما الجوؼ فبل تماثؿ بينيما إطبل ًقا الختبلؼ مخرجييما.5
فإف انفتح ما قبؿ الواو نحو{ :عصوا و َك ُانوا}  ،6أو الياء نحو{ :ال تَ ْختَ ِ
ص ُموا لَ َديَّ}  7وجب إدغاميا
َ َْ َ
عند جميع القراء ،8ألف الواو والياء المَّيّْنتيف يخرجاف مف مخرج المتحركتيف.
ؾ}  9فيجوز فييا
{مالِ َي ْوَ ،ىَم َ
المسألة الثانية :أف يكوف الحرؼ األوؿ منيما ىاء سكت وذلؾ فيَ :
لحفص وجياف :اإلظيار واإلدغاـ ،واإلظيار ال يتأتى إال مع السكت وىو األرجح.
ػػػػ

 1سورة النمؿ.28 :
 2سورة يس.26 :

 3سورة البقرة.25 :

 4مف "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.111
 5مف كتاب "العميد في عمـ التجويد" ص.91
 6سورة البقرة.61 :
 7سورة ؽ.28 :

 8انظر" :نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.172
 9سورة الحاقة.29 ،28 :
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وأما المتماثبلف الكبير :فيو أف يكوف الحرفاف متحركيف سواء في كممة مثؿ{ :م َن ِ
اس َك ُك ْـ}  1أو في
َ
{الرِح ِيـَ ،م ِال ِؾ} .2
كممتيف مثؿَّ :
كبيرا؛ ألف الحرفيف فيو متحركاف ،وعند مف يدغمو يكوف العمؿ فيو أكثر حيث يحتاج إلى
وسمي ً
كبيرا؛ لكثرة وقوعو وأف الحركة أكثر مف السكوف.3
تسكيف الحرؼ األوؿ قبؿ إدغامو ،وقيؿ سمي ً

وحكموُ :وجوب اإلظيار عند حفص إال في كممتيف:
ُ
ْمنَّا}  4بيوسؼ ففييا وجياف:
الكممة األولى{ :تَأ َ

األوؿ :اإلدغاـ مع اإلشماـ وذلؾ بضـ َّ
الشفتيف مقارًنا لمنطؽ بالنوف األولى الساكنة حالة إدغاميا،
تأمن َنا فإدغمت النوف في النوف
وذلؾ إشارة إلى أف األصؿ في النوف الضـ؛ ألف "تأمنا" أصميا ُ

فصارت َّ
تأمنا.

الرْوـ في النوف األولى وذلؾ بتبعيض الحركة بصوت خفي ويعبر عنو بعضيـ باإلخفاء ،وال
الثانيَّ :
بد معو مف اإلظيار ،وىذا كمو ال يتحقؽ إال بالمشافية.
اؿ ما م َّكّْني ِف ِ
الكممة الثانيةَّ :
يو َربّْي}  5بالكيؼ ،فإف أصميا "مكنني"
"مكّْنى" مف قولو تعالىَ { :ق َ َ َ
َ
بنونيف وقد ق أر حفص بإدغاـ النوف األولى في الثانية فصارت ّْ
مكنى بنوف واحدة مشددة.
{ما َن ْن َس ْخ}
وأما المتماثبلف المطمؽ :فيو أف يكوف الحرؼ األوؿ منيما متحرًكا والثاني ً
ساكنا مثؿَ :
.6

وسمي مطمقًا؛ لعدـ تقييده بصغير وال كبير.
ّْ

وحكموُ :وجوب اإلظيار عند جميع القراء.
ُ
ػػػػ
 1سورة البقرة.200 :

 2سورة الفاتحة.4 ،3 :

 3مف "نياية القوؿ المفيد" ص.105

 4سورة يوسؼ.11 :

 5سورة الكيؼ.95 :
 6سورة البقرة.106 :
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المتقارباف : 1

المتقارباف ثبلثة أنواع:

مخرجا وصفة ،ويشتمؿ عمى ثبلثة أقساـ:
تعريؼ النوع األوؿ :ىما الحرفاف المذاف تقاربا
ً
 -1صغير -2 ،كبير -3 ،مطمؽ.
ود} .2
ت ثَ ُم ُ
فالصغير :كالتاء مع الثاء مثؿَ { :ك َّذ َب ْ
والكبير :كالقاؼ مع الكاؼ مثؿِ :
{م ْف فَ ْوِق ُك ْـ} .3
وف} .4
{وال َي ْستَثْنُ َ
والمطمؽ :كالتاء مع الثاء مثؿَ :

أيضا عمى ثبلثة أقساـ:
تعريؼ النوع الثاني :ىما الحرفاف المذاف تقاربا
مخرجا ال صفة ،ويشتمؿ ً
ً
 -1صغير -2 ،كبير -3 ،مطمؽ.
فالصغير :كالداؿ مع السيف مثؿَ { :ق ْد َس ِم َع} .5
ِِ
يف} .6
والكبير :كالداؿ مع السيف مثؿَ :
{ع َد َد سن َ
ند ٍ
س} .7
{س ُ
والمطمؽ :كالسيف مع النوف مثؿُ :
مخرجا ويشتمؿ كذلؾ عمى ثبلثة أقساـ:
تعريؼ النوع الثالث :ىما الحرفاف المذاف تقاربا صفة ال
ً
 -1صغير -2 ،كبير -3 ،مطمؽ.
اءو ُك ْـ} .8
فالصغير :كالذاؿ مع الجيـ مثؿِ{ :إ ْذ َج ُ
ػػػػ

 1لقد اختمؼ في المراد بالحرفيف المتقاربينف وأنسب األقواؿ وأرجحيا أف المراد بالتقارب التقارب

النسبي؛ لشمولو لكؿ ما ورد فيو الرواية باإلدغاـ سواء كاف الحرفاف مف عضو واحد أو مف عضويف

مختمفيف.

 2سورة الشمس.11 :

 3سورة األحزاب.10 :
 4سورة القمـ.18 :

 5سورة المجادلة.1 :

 6سورة المؤمنوف.112 :

 7سورة اإلنساف.21 :

 8سورة األحزاب.10 :
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والكبير :كالقاؼ مع الداؿ مثؿَ { :ق َد ٍر َم ْعمُ ٍ
وـ} .1
طوُ} .2
{يْمتَِق ْ
والمطمؽ :كالقاؼ مع الطاء مثؿَ :

ِ
حكـ المتقار ِ
الصغير:
بيف
ُ
المتقارباف الصغير في األنواع الثبلثة حكمو اإلظيار لحفص إال في اثنتيف وثبلثيف مسألة ،متفؽ

ناقصا .وىذه المسائؿ منيا
إدغاما كامبل أو
عمى عدـ إظيارىا ،ومسألة واحدة مختمؼ في إدغاميا
ً
ً
ما يدغـ ومنيا ما يقمب ومنيا ما يخفى ،فالمتفؽ عمى إدغاميا ىي:

 -1النوف الساكنة مع الحروؼ األربعة اآلتية :الياء والواو والبلـ والراء فقط باستثناء النوف مع الواو
ِ
في موضعي{ :يسَ ،واْلقُ ْر ِ
{م ْف
آف} { ،3ف َواْل َقمَـ}  4ألف الرواية فييما باإلظيار ،وكذا مع الراء فيَ :
َار ٍ
الس ْكت يمنع اإلدغاـ.
الس ْكت ،و َّ
ؽ} 5؛ الف الرواية فييا بوجوب َّ
ولـ نذكر النوف والميـ ضمف الحروؼ المتفؽ عمى إدغاميا؛ ألنيا مع النوف متماثبلف ومع الميـ
متجانساف.

 -2البلـ الشمسية مع حروفيا الثبلثة عشر بعد إسقاط البلـ؛ ألنيا معيا متماثبلف.

اف}  6لوجوب السكت فييا ،وأما المسألة
 -3البلـ مف :قؿ وبؿ ،التي بعدىا "راء" باستثناءَ :
{ب ْؿ َر َ
{ن ْخمُ ْق ُك ْـ}  7خاصة؛ ألف فييا روايتيف عف
المختمؼ في إدغاميا فيي عند القاؼ مع الكاؼ فيَ :
حفص.

ػػػػ

 1سورة المرسبلت.22 :
 2سورة يوسؼ.10 :
 3سورة يس.2 ،1 :
 4سورة القمـ.1 :

 5سورة القيامة.27 :

 6سورة المطففييف.14 :

 7سورة المرسبلت.20 :
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األولى :اإلدغاـ الكامؿ وىو األولى والمشيور ،واإلماـ الشاطبي لـ َي ْرِو غيره ،ومعنى كماؿ اإلدغاـ
أي إدخاؿ القاؼ في الكاؼ إدخاال كامبل بحيث ال يظير شيء مف صفاتيا كاالستعبلء أو القمقمة.
الثانية :اإلدغاـ الناقص :ومعناه بقاء بعض صفات القاؼ كاالستعبلء ،وزواؿ بعضيا كالقمقمة.

عمما بأف اإلدغاـ الناقص
ويفيـ ىذا الخبلؼ مف قوؿ اإلماـ ابف الجزري" :والخمؼ بنخمقكـ وقع"ً ،
فييا لـ يُ ْرَو مف طرؽ النَّشر ،ولقد حقؽ ىذا العبلمة السمنودي عند الكبلـ عمى "ألـ نخمقكـ" فقاؿ:
ما نقص اإلدغاـ بؿ يتـ  ...مف طرؽ النشر كما منو عمـ

وأما المتفؽ عمى قمبو فمسألة واحدة وذلؾ عند النوف الساكنة التي بعدىا باء.

موضعا عند النوف الساكنة الواقعة قبؿ أحرؼ اإلخفاء
وأما المتفؽ عمى إخفائو فذلؾ في ثبلثة عشر
ً
الحقيقي ما عدا القاؼ والكاؼ؛ ألنيما بالنسبة إلى النوف متباعداف ،وأمثمة ىذه المسائؿ كميا ال

تخفى عميؾ.

دائما.
وأما حكـ المتقاربيف الكبير والمطمؽ فاإلظيار ً
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المتجانساف:

المتجانساف نوع واحد:

تعريفيما :ىما الحرفاف المذاف اتفقا مخرًجا واختمفا صفة ،ويشتمؿ عمى ثبلثة أقساـ:
 -1صغير -2 ،كبير -3 ،مطمؽ.
فالصغير :كالتاء مع الداؿ مثؿ{ :أ ِ
ت َد ْع َوتُ ُك َما} .1
ُج َيب ْ
ػػػػ
 1سورة يونس.89 :

()176/1

ِ ِ
وبى} .1
والكبير  :كالتاء مع الطاء مثؿ{ :الصَّال َحات طُ َ
وف} .2
والمطمؽ :كالتاء مع الطاء مثؿ{ :أَ َفتَ ْ
ط َم ُع َ

ِ
ِ
الصغير:
المتجانسيف
حكـ
ُ

المتجانساف الصغير حكمو وجوب اإلظيار مطمقًا إال في ثماف مسائؿ منيا ّّ
ست متفؽ عمى إدغاميا
إدغاما كامبل وىي:
ً

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ب َم َع َنا} .3
{ارَك ْ
الباء التي بعدىا ميـ فيْ :
ت َد َع َوا} .4
التاء التي بعدىا داؿ مثؿ{ :أَثَْقمَ ْ
طائِفَتَ ِ
اف} .5
ت َ
التاء التي بعدىا طاء مثؿِ{ :إ ْذ َى َّم ْ
ث َذِل َؾ} .6
{يْميَ ْ
الثاء التي بعدىا ذاؿ فيَ :
ت} .7
{و َميَّ ْد ُ
الداؿ التي بعد تاء مثؿَ :
ظمَ ْمتُ ْـ} .8
الذاؿ التي بعدىا ظاء مثؿِ{ :إ ْذ َ

ناقصا وىي:
إدغاما
ومسألة واحدة متفؽ عمى إدغاميا
ً
ً
طت} .9
َح ُ
الطاء التي بعدىا تاء مثؿ{ :أ َ

ومسألة واحدة مختمؼ فييا بيف اإلظيار واإلخفاء وىي:
الميـ الساكنة التي بعدىا باء مثؿ{ :تَْرِمي ِيـ بِ ِح َج َ ٍ
ارة}  10وقد سبقت اإلشارة في باب الميـ الساكنة
ْ
إلى أف اإلخفاء ىو قوؿ الجميور مف أىؿ األ ََداء ،وقيؿ بإظيارىا.
دائما.
وأما حكـ المتجانسيف الكبير والمطمؽ :فاإلظيار ً

ػػػػ

 1سورة الرعد.29 :
 2سورة البقرة.75 :
 3سورة ىود.42 :

 4سورة األعراؼ.189 :

 5سورة آؿ عمراف.122 :
 6سورة األعراؼ.176 :
 7سورة المدثر.14 :

 8سورة الزخرؼ.39 :
 9سورة النمؿ.22 :

 10سورة الفيؿ.4 :
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المتباعداف:

المتباعداف نوع واحد:

مخرجا واختمفا صفة كالتاء مع الخاء مف:
تعريفيما :المتباعداف ىما الحرفاف المذاف تباعدا
ً
وف}  ،أو تباعدا مخرًجا واتفقا صفة كالكاؼ مع التاء مف { َفا ْكتُُبوهُ} ويشتمؿ عمى ثبلثة أقساـ:
{تُ ْخ َر ُج َ

 -1صغير -2 ،كبير -3 ،مطمؽ.

فالصغير :كالنوف مع الخاء مثؿ{ :اْل ُم ْن َخنِ َقةُ} .1
والكبير :كالداؿ مع الياء مثؿِ :
{د َىاقًا} .2
والمطمؽ :كالياء مع الميـ مثؿ{ :أَنفُ َسيُ ْـ} .3
ِ
ِ
الصغير:
المتباعديف
حكـ
ُ

المتباعداف الصغير حكمو اإلظيار مطمقًا إال في مسألتيف متفؽ عمى اإلخفاء فييما 4وىما:
{انقمَُبوْا} .5
 -1النوف الساكنة التي بعدىا قاؼ مثؿَ :
 -2النوف الساكنة التي بعدىا كاؼ مثؿ{ :أَن َك ًاال} .6

دائما.
وأما حكـ المتباعديف الكبير والمطمؽ :فاإلظيار ً

والى ىذه األنواع األربعة وأقساميا يشير الشيخ إبراىيـ شحاتة في التُّحفة السمنودية في تجويد

الكممات القرآنية بقولو:
إف يجتمع حرفاف خطِّا فيما  ...حي "18عمى الظاىر فيما قسما
"فمتماثبلف إف يتحدا  ...في مخرج وصفو كما بدا

ومتجانساف إف تطابقا  ...في مخرج ال في الصفات اتفقا

ػػػػ

 1سورة المائدة.3 :
 2سورة النبأ.34 :
 3سورة البقرة.9 :

 4انظر" :العميد في عمـ التجويد" ص.49
 5سورة المطففيف.31 :
 6سورة المزمؿ.12 :
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ومتقارباف حيث فييما  ...تقارب أو كاف في أييما

متباعداف حيث مخرجا  ...تباعدا والخمؼ في الصفات جا
كؿ فس ّْـ بالكبير و ِ
اقتؼ
وحيثما تحرؾ الحرفاف في َ ٍّ ...
وسـ بالصغير حيثما َس َكف  ...أوليا ومطمؽ في العكس عف
ّْ

كما أشار صاحب التُّ ْح َفة إلى األنواع الثبلثة األُوؿ بقولو:
أحؽ
اتفؽ  ...حرفاف فالمثبلف فييما ّ
إف في الصفات والمخارج ْ
مخرجا تقاربا  ...وفي الصفات اختمفا ُيمَقَّبا
أو أف يكونا
ً
متقاربيف أو يكونا اتفقا  ...في مخرج دوف الصفات ُحقّْقاَ

سكف  ...أوؿ ٍّ
فالصغير َس ّْم َي ْف
كؿ
بالمتجانسيف ثـ إف ْ
َ
فاف في ٍّ
افيمنوُ باْل ُمثُ ْؿ
كؿ فَ ُق ْؿ  ...ك ٌؿ كبير و ْ
أو ُح ّْر َؾ الحر َ
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أسئمة:

-1عرؼ كبل مف المتماثميف والمتباعديف.

ّْف األقساـ التي تشتمؿ عمييا المتماثبلف مع التمثيؿ لكؿ قسـ بمثاؿ.
َ-2بي ْ
صغيرا؟
 -3اذكر حكـ المتماثميف الصغير ،ووضح ِل َـ ُس ّْمي
ً
كبيرا؟
 -4ما حكـ المتماثميف الكبير؟ ،ولـ ُ
س ّْمي ً
س ّْمي كذلؾ؟ وما حكمو؟
 5ما ىو المتماثبلف المطمؽ؟ ولـ ُ
وعرؼ كؿ نوع منيا.
 -6اذكر أنواع المتقاربيفّْ ،
 -7اذكر حكـ المتقاربيف الصغير في جميع األنواع.

وعرؼ كؿ نوع منيا ومثؿ لو بمثاؿ.
 -8بيف أنواع المتجانسيفّْ ،
 -9اذكر حكـ المجانسيف الصغير.

 -10وضح حكـ المتباعديف الصغير والكبير والمطمؽ.

ّْف نوعو وحكمو:
وبي ْ
 -11استخرج مما تحتو خط فيما يأتي المتماثميف والمتقاربيف والمتجانسيف َ
ػػػػ
 1سورة النساء.78 :
 2سورة النساء.1 :

 3سورة يونس.89 :

 4سورة المائدة.28 :

 5سورة الزخرؼ.40 :
 6سورة طو.114 :
 7سورة ىود.42 :

 8سورة البقرة.283 :

()180/1

الوقؼ عمى أواخر الكمـ وأنواعو
مدخؿ
مدخؿ

...

الوقؼ عمى أو ِ
اخر ال َكِمِـ:
ُ
الوقؼ عمى أواخر الكمـ أنواعو ثبلثة:

الرْوـ -3 ،اإل ْش َماـ.
 -1السكوف اْل َم ْحضَّ -2 ،
وفيما يمي الكبلـ عمييا بالتفصيؿ:
النوع األوؿ :السكوف المحض

والسكوف المحض ىو السكوف الخالص الذي ال حركة فيو ،وىو األصؿ في الوقؼ ،والى ىذا يشير
اإلماـ ابف الجزري في الطَّي َّْبة بقولو:
واألصؿ في الوقؼ السكوف

{وَي ْح َيى َم ْف َح َّي} [األنفاؿ.]42 :
واذا كاف الوقوؼ عميو بالسكوف
ً
مشددا فيراعى معو التشديد مثؿَ :
والعرب ال يبتدئوف بساكف ،كما ال يقفوف عمى متحرؾ؛ ألف االبتداء بالساكف متعذر أو متعسّْر؛ وألف

الوقؼ بالسكوف أخؼ مف الوقؼ بالحركة.

فإف قيؿ :األصؿ ىو الحركة ال السكوف فبأي عمة يصير السكوف أصبل في الوقؼ؟

والجواب عمى ذلؾ :أنو لما كاف الغرض مف الوقؼ االستراحة ،والسكوف أخؼ مف الحركة كميا،

وأبمغ في تحصيؿ االستراحة ،لذا صار أصبل بيذا االعتبار.1

الروـ
النوع الثانيَّ :

الروـ كما قاؿ صاحب التيسير :ىو تضعيفؾ الصوت بالحركة حتى يذىب معظـ صوتيا فتسمع
و َّ

ليا صوتًا خفيِّا ،ىذا الصوت يسمعو القريب المصغي دوف البعيد ،والمراد بالبعيد األعـ مف أف يكوف
مصغيا ،وقد أشار اإلماـ الشاطبي إلى ىذا
حكما فيشمؿ األصـ والقريب إذا لـ يكوف
ً
حقيقة أو ً

المعنى بقولو:

ػػػػ

" 1نياية القوؿ المفيد" ص.218

()181/1

ورْو ُم َؾ إسماع المحرؾ واقفًا  ...بصوت خفي كؿ داف تنوال
َ
عرفو بعضيـ بقولو :ىو اإلتياف بثمث الحركة بحيث يسمعو القريب دوف البعيد.
وقد َّ

وىو ال يكوف إال مع القصر في حالة الوقؼ فقط لقوؿ اإلماـ الشاطبي :وروميـ كما وصميـ ،ويدخؿ
{الرِحيـ} ِ َ ،1
يف}  ،2وكذا المكسور والمضموـ مف
في المجرور والمرفوع مف المعربات نحوَّ :
{ن ْستَع ُ
ث}  ،4وال بد مع الروـ مف حذؼ التنويف؛ ألف التنويف المجرور
{و ِم ْف َح ْي ُ
اْل َم ْبنِيَّات نحوَ :
{ى ُؤالء} َ ،3
أو المرفوع يحذؼ في حالة الوقؼ.

ْمَّنا}  5بيوسؼ.
{ما َل َؾ ال تَأ َ
ولـ يقع الروـ في وسط الكممة إال في موضع واحد وىو قولو تعالىَ :
الروـ في ىذا الموضع باإلخفاء ،أي بإخفاء حركة النوف األولى ،يعني
وقد عبَّر اإلماـ الشاطبي عف َّ
بإظيارىا واختبلس حركتيا حيث قاؿ" :وتأمننا لمكؿ يخفى مفصبل"؛ ولذا يعبر عنو بعضيـ

باالختبلس.

ٍ
حينئذ
روما فيكوف
وذكر صاحب "إتحاؼ فضبلء البشر" أف اإلشارة في النوف األولى يجعميا بعضيـ ً
أسا ،وانما يضعؼ صوتيا .انتيى.6
إخفاء فيمتنع معو اإلدغاـ الصحيح؛ ألف الحركة ال تسكف ر ً

الروـ يخالفو فبل يكوف في المفتوح والمنصوب
الروـ واالختبلس يشتركاف في تبعيض الحركة إال أف َّ
و َّ
عمى األصح وىو رأي جميع القراء ،أما إماـ النحو سيبويو فقد أجازه فييما ،إلى ذلؾ يشير اإلماـ

الشاطبي بقولو:

ولـ َي َرهُ في الفتح والنصب قارئ  ...وعند إماـ النحو في الكؿ أعمبل
ػػػػ
 1سورة الفاتحة.1 :
 2سورة الفاتحة.5 :
 3سورة البقرة.31 :

 4سورة البقرة.149 :
 5سورة يوسؼ.11 :

 6انظر" :إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربع عشر" ص.262

()182/1

أما االختبلس فيـ متفقوف عمى أنو يكوف في الحركات الثبلث.

الروـ الثابت فيو مف الحركة أقؿ مف المحذوؼَّ ،
وقدره بعضيـ بالثمث ،أما االختبلس فالثابت
كما أف َّ

فيو مف الحركة أكثر مف المحذوؼ َّ
وقدره بعضيـ بالثمثيف وكؿ ذلؾ ال يضبط إال بالمشافية.

النوع الثالث :اإلشماـ

ضـ َّ
اخ عمى أف يترؾ بينيما فُ ْر َجة لخروج النفس
يد إسكاف الحرؼ دوف تََر ٍ
واإلشماـ ىو ُّ
الشفتيف ُب َع َ
بحيث يراه المبصر دوف األعمى ،وىو في الوقؼ ال يكوف إال في المضموـ والمرفوع فقط .وقاؿ فيو

اإلماـ الشاطبي:

إطباؽ الشفاه بُعيد ما ُ ...ي َّ
يص َحبل
سكف ال
اإلشماـ
و
ُ
ٌ
صوت ىناؾ فَ ْ
ُ
ِ
الر ِ
اإلشماـ:
وـ و
فائدةُ َّ

وأما فائدة الروـ واإلشماـ فيي بياف الحركة األصمية التي تثبت في الوصؿ لمحرؼ الموقوؼ عميو؛

الروـ ،ولمناظر في حالة اإلشماـ كيؼ تمؾ الحركة.
ليظير لمسامع في حالة َّ
ٍ
الروـ واإلشماـ ال يضبطاف إال بالتمقي والسماع
وحينئذ فبل روـ وال إشماـ في اْل َخْموة ،1كما يعمـ أف َّ
مف أفواه الشيوخ المتقنيف.

ولقد أشار اإلماـ ابف الجزري إلى عدـ جواز الوقؼ بالحركة الخالصة وجواز ما عداىا بقولو:
ِ
الوقؼ ّْ
ِ
الحركة  ...إال إذا رمت فبعض حركة
بكؿ
وحاذر
َ
إال بفتح أو بنصب وأشـ  ...إشارة بالضـ في رفع وضـ

ػػػػ
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تنبيوٌ:
اإلشماـ يطمؽ عمى أربعة أنواع:

أوليا :ضـ الشفتيف بُعيد إسكاف الحرؼ حالة الوقؼ وىو الذي تقدـ الكبلـ عميو.
ْمنَّا}  1وكيفيتو :أف تضـ شفتيؾ عند
ثانييا :ضـ الشفتيف مقارًنا لسكوف الحرؼ المدغـ وذلؾ في{ :تَأ َ
تاما ،وىذا النوع شبيو بالنوع
دغاما ِّ
إسكاف النوف األولى مباشرة وقبؿ إدغاميا في النوف الثانية إ ً
السابؽ المختص بالوقؼ؛ ألف النوف األولى أصميا الضـ وقد سكنت لئلدغاـ كالمسكف لموقؼ،

فسكوف كؿ منيما عارض إال أف اإلشماـ ىنا قبؿ تماـ النطؽ بالنوف الثانية كما تقدـ ،وفي الوقؼ

يكوف عقب إسكاف الحرؼ األخير مف الكممة ،بحيث لو تراخى فيو القارئ فإسكاف مجرد عف

اإلشماـ.

ثالثيا :إشماـ حرؼ بحرؼ ،أي خمط صوت حرؼ بصوت حرؼ آخر كخمط الصاد بالزاي في نحو:

ّْراط}  2في قراءة حمزة فتمزج بينيما فيتولد منيما حرؼ ليس بصاد وال بزاي ،ولكف يكوف
{الص َ

متغمبا عمى صوت الزاي ،وقد عبر عف ذلؾ بعض العمماء فقاؿ" :أف تنطؽ بالصاد
صوت الصاد
ً
كما ينطؽ العواـ بالظاء".
رابعيا :إشماـ حركة بحركة أي خمط حركة بحركة أخرى كخمط الكسرة بالضمة في نحوِ :
يؿ} 3
{ق َ

عمى قراءة الكسائي وىشاـ ،وكيفية اإلشماـ في مثؿ ىذا :أف تحرؾ الحرؼ األوؿ منيا بحركة مركبة
مف حركتيف ضمة وكسرة وجزء الضمة مقدـ ،وىو األقؿ ،ويميو جزء الكسرة ،وىو األكثر؛ ألف

األصؿ في "قيؿ" قُ ِو َؿ :فعؿ مبني لممجيوؿ استثقمت فيو الكسرة عمى الواو فنقمت إلى القاؼ بعد
حذؼ ضمتيا وقمبت الواو ياء النكسار ما قبميا فصارت :قيؿ ،وأشير إلى ضمة القاؼ باإلشماـ

تنبييًا عمى األصؿ ،وىي لغة عامة أسد وقيس وعقيؿ وأما إخبلص الكسرة
ػػػػ
 1سورة يوسؼ اآلية.11 :
 2سورة الفاتحة اآلية.6 :
 3سورة البقرة اآلية.11 :
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فيي لغة قريش وكنانة1

الموقوؼ عميو بالسكوف المحض:
صةُ اْل َق ْو ِؿ:
ُ
وخ َبل َ
أف الموقوؼ عميو ثبلثة أقساـ:

القسـ األوؿ :ما يوقؼ عميو بالسكوف المحض أي الخالص ،وال يجوز فيو روـ وال إشماـ وذلؾ في
عدة مواضع:

ساكنا في الوصؿ نحوَ { :فبل تَْنيَ ْر} 2؛ ألف الروـ واإلشماـ إنما يكوناف في المتحرؾ
أوليا :ما كاف ً
دوف الساكف.
ثانييا :ما كاف متحرًكا في الوصؿ بحركة عارضة اللتقاء الساكنيف نحو{ :قُِـ المَّْي َؿ}  ،3وكذا ميـ

ضت؛
{وأ َْنتُُـ األ ْ
َعمَ ْو َف}  4فبل يجوز في مثؿ ذلؾ روـ وال إشماـ؛ ألف الحركة َع َر َ
الجمع نحوَ :
لمتخمص مف التقاء الساكنيف في حالة الوصؿ فبل ُّ
يعتد بيا في حالة الوقؼ؛ ألنيا تزوؿ عند ذىاب

المقتضي ليا.

ومف ىذا النوعِ :
{ح َين ِئٍذ}  5وما يشبييا؛ ألف كسرة الذاؿ فييا إنما عرضت عند إلحاؽ التنويف ،فإذا
{غو ٍ
اش}  6وكذاُ { :ك ٍّؿ}  7فإف التنويف قد
زاؿ ً
وقفا رجعت الذاؿ إلى أصميا مع السكوف بخبلؼ نحوَ َ :
دخؿ فييما عمى متحرؾ فالحركة فييما أصمية.8

ػػػػ

 1انظر" :اإلضاءة في أصوؿ القراءة" لمشيخ الضبَّاع ،ص.66 ،65
 2سورة الضحى.10 :
 3سورة المزمؿ.2 :

 4سورة محمد.35 :

وض عف جممة والتقدير :وأنتـ حيف إذ بمغت الروح الحمقوـ
 5سورة الواقعة .84 :والتنويف فييا ِع ٌ
تنظروف.
 6سورة األعراؼ .41 :والتنويف فييا ِعوض عف حرؼ؛ ألف أصميا غواشي.

 7مف قولو تعالىِ :
{م ْف ُك ٍّؿ َزْو َج ْي ِف} [بسورة ىود .]40 :والتنويف فييا ِعوض عف اإلضافة والتقدير:
"مف كؿ صنؼ".
 8مف كتاب "إرشاد المريد شرح الشاطبية" لمشيخ الضَّبَّاع ،ص ،122بتصرؼ.

()185/1

ثالثيا :ما كاف آخره ىاء التأنيث الموقوؼ عمييا بالياء نحو{ :اْل َجَّنةَ}  1إذ ىي مبدلة مف التاء،
ت المَّ ِو
{ر ْح َم ُ
والتاء معدومة في الوقؼ بخبلؼ ما يوقؼ عميو بالتاء موافقة لمرسـ العثماني نحوَ :
َوَب َرَكاتُوُ}  2فإنو يدخميا الروـ واإلشماـ؛ ألنيا تاء محضة وىي التي كانت في الوصؿ .والى ذلؾ
يشير اإلماـ الشاطبي بقولو:

وفي ىاء تأنيث وميـ الجمع قؿ  ...وعارض شكؿ لـ يكونا ليدخبل

رابعيا :ما كاف في الوصؿ متحرًكا بالفتح غير منوف سواء كانت حركة إعراب مثؿ{ :اْل ُم ْستَِق ِيـ}  3أو
َِّ
يف}  4فبل يجوز فيو روـ وال إشماـ كما سبؽ؛ وذلؾ ِل ِخفَّة الفتحة وسرعتيا في
حركة بناء مثؿ{ :الذ َ

النطؽ.

الموقوؼ عميو بالسكوف والروـ:

الروـ فقط ،وال يجوز فيو اإلشماـ وىو ما كاف في الوصؿ
القسـ الثاني :ما يوقؼ عميو بالسكوف و َّ
{ىؤ ِ
ِ
الء} .6
متحرًكا بالكسرة سواء كانت حركة إعراب نحو{ :الرحيـ}  5أو حركة بناء نحوُ َ :
الموقوؼ عميو بالسكوف والروـ اإلشماـ:
القسـ الثالث :ما يوقؼ عميو بالسكوف والروـ واإلشماـ ،وىو ما كاف في الوصؿ متحرًكا بالضمة
سواء كانت حركة إعراب نحوِ َ :
ص ِال ُح} .8
يف}  7أو حركة بناء نحوَ :
{ن ْستَع ُ
{يا َ
ِ
حكـ ِ
ِ
الوقؼ:
الضمير في
ىاء
ُ
ىاء الضمير :ىي التي َّ
يكنى بيا عف الواحد المذكر الغائب كما سيأتي في بابيا وتأتي في سبع

صور:

األولى :أف يكوف قبميا ضـ نحو{ :واْلعم ُؿ الص ِ
َّال ُح َي ْرفَ ُعوُ}  9بفاطر.
َ ََ
ػػػػ
 1سورة البقرة.35 :
 2سورة ىود.73 :

 3سورة الفاتحة.6 :
 4سورة الفاتحة.7 :
 5سورة الفاتحة.1 :
 6سورة البقرة.31 :

 7سورة الفاتحة.5 :
 8سورة ىود.62 :

 9سورة فاطر.10 :
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الثانية :أف يكوف قبميا واو ساكنة مدية أو لينة ،فالمدية نحوِ :
{م ْف َب ْعِد َما َع َقمُوهُ}  1بالبقرة ،والمينة
ض ْوهُ َوِل َي ْقتَِرفُوا}  2باألنعاـ.
{وِل َي ْر َ
نحوَ :
وف بِ ِو َب ْي َف اْل َم ْرِء َوَزْو ِج ِو}  3بالبقرة.
{ما ُي َف ّْرقُ َ
الثالثة :أف يكوف قبميا كسر نحوَ :
الرابعة :أف يكوف قبميا ياء ساكنة مدية أو لينة ،فالمدية نحوَ { :فأَْلِق ِ
يو ِفي اْل َي ّْـ}  4بالقصص ،والمينة
اف بِ َو ِال َد ْي ِو ِإ ْح َس ًانا}  5باألحقاؼ.
{وَوص ْ
َّي َنا ْاإل ْن َس َ
نحوَ :

َصَم ْح َنا َلوُ َزْو َجوُ}  6باألنبياء.
{وأ ْ
الخامسة :أف يكوف قبميا فتح نحوَ :
صر ٍ
ِ
اط ُم ْستَِق ٍيـ}  7بالنحؿ.
السادسة :أف يكوف قبميا ألؼ نحوْ :
{اجتََباهُ َو َى َداهُ ِإلَى َ
السابعة :أف يكوف قبميا ساكف صحيح نحو{ :فَم ْف َش ِي َد ِم ْن ُكـ َّ
ص ْموُ}  8بالبقرة.
الش ْي َر َفْم َي ُ
َ
ُ
ِ
الوقؼ عمييا :فقد اختمؼ فيو أىؿ األداء عمى ثبلثة مذاىب:
حكـ
أما ُ

المذىب األوؿ :ذىب كثير مف أىؿ األداء إلى جواز ال َّروـ واإلشماـ فييا مطمقًا وىو الذي في

التيسير والتجريد والتمخيص وغيرىا.9

المذىب الثاني :ذىب بعض أىؿ األداء إلى منع الروـ واإلشماـ فييا مطمقًا.
ػػػػ
 1اآلية.75 :

 2اآلية.113 :

 3اآلية .102
 4اآلية.7 :

 5اآلية.15 :
 6اآلية.90 :

 7اآلية.121 :
 8اآلية.185 :

" 9نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.222
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المذىب الثالث :وىو المختار عند اإلماـ ابف الجزري ،فيو تفصيؿ:

 -1منع دخوليما فييا إذا كاف قبميا ضـ أو كسر أو واو أو ياء.

 -2جواز دخوليما فييا إذا كاف قبميا فتح أو ألؼ أو ساكف صحيح.
والى المذىبيف األوؿ واألخير يشير اإلماـ الشاطبي بقولو:

وفي الياء لئلضمار قوـ أبوىما  ...ومف قبمو ضـ أو الكسر مثبل

أواما ىما واو وياء وبعضيـ ُ ...يرى ليما في كؿ حاؿ محمبل
كما يقوؿ اإلماـ ابف الجزري في الطيبة" :باب الوقؼ عمى أواخر الكمـ".
واألصؿ في الوقؼ السكوف وليـ  ...في الرفع والضـ أشممنو ورـ
وامنعيما في النصب والفتح بمى  ...في الجر والكسر يراـ مسجبل

والروـ اإلتياف ببعض الحركة  ...إشماميـ إشارة ال حركة

اختيار أسندا
ًا
وعف أبي عمرو وكوؼ وردا  ...نصا ولمكؿ

وخمؼ ىا الضمير وامنع في األتـ  ...مف بعد يا أو واو أو كسر وضـ
ٍ
تأنيث وميـ الجمع مع  ...عارض تحريؾ كبلىما امتنع
وىاء
َ
وقاؿ صاحب آللئ البياف:

"كيفية الوقؼ عمى أواخر الكمـ"

واألصؿ في الوقؼ السكوف ويشـ  ...كذا يراـ عند ذي رفع وضـ
ورـ لدى جر وكسر وكبل  ...ىذيف في نصب وفتح حظبل

وعندىا أنثى وميـ الجمع أو  ...عارض تحريؾ كمييما نفوا

والخمؼ في ىاء الضمير واألتـ  ...دع بعد ياء والواو أو كسر وضـ
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األسئمة:

 -1اذكر أنواع الوقؼ عمى أواخر الكمـ.
 -2ما ىو األصؿ في الوقؼ؟ ولماذا؟

ّْف في أي شيء يكوف عند الوقؼ؟ وىؿ يأتي في وسط الكممة أـ ال ،مع
عرؼ َّ
ّْ -3
الروـ ،ثـ َبي ْ
التمثيؿ؟
 -4ما الفرؽ بيف الروـ واالختبلس؟

الروـ واإلشماـ.
عرؼ اإلشماـ واذكر أنواعو ،ثـ بيف فائدة َّ
ّْ -5

ّْف المواضع التي يوقؼ عمييا بالسكوف المحض ،وال يجوز فييا الروـ
َ -6بي ْ
واإلشماـ مع التمثيؿ.

 -7اذكر الصور التي تأتي فييا ىاء الضمير التي َّ
يكنى بيا عف المفرد الغائب.
 -8وضّْح مذاىب أىؿ األداء في حكـ الوقؼ عمى ىاء الضمير.
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ِ
ِ
الساكنيف:
التقاء
حكـ
ُ
الساكناف :إما أف يمتقيا في كممة واحدة أو في كممتيف:

فإذا التقيا في كممة واحدة ،فإما أف يكوف ذلؾ في حالة الوقؼ فقط ،أو في حالتي الوصؿ والوقؼ:

فالتقاؤىما في حالة الوقؼ يكوف عمى حدىما ،وىذا جائز ،سواء كاف الساكف األوؿ منيما حرؼ مد،

صحيحا.
ساكنا
أو حرؼ ليف ،أو ً
ً
ِ
ِ
ِ
وف}  ،2وقولو{ :اْل َح ْم ُد ِلمَّ ِو
{وأُولَئ َؾ ُى ُـ اْل ُم ْفم ُح َ
فمثاؿ حرؼ المد قولو تعالى{ :إ َّف األ َْب َرَار}  ،1وقولوَ :
ِ
َر ّْ
يف} .3
ب اْل َعالَم َ
ب َى َذا اْلب ْي ِت}  ،4وقولو{ :وآم َنيـ ِمف َخو ٍ
ومثاؿ حرؼ الميف قولو تعالىَ { :فْم َي ْع ُب ُدوا َر َّ
ؼ} .5
َ
َ َ ُْ ْ ْ
َّ
ومثاؿ الساكف الصحيح قولو تعالى{ :حتَّى ِإ َذا فَ ِشْمتُـ وتََن َازْعتُـ ِفي ْاألَم ِر}  ،6وقولوِ :
{رض َي الموُ
َ
ْ
َ
ْ
ْ َ
ؽ الس ِ
ع ْنيـ ورضوا}  ،7وقولو{ :أَولَـ يروا أ َّ َّ َِّ
ض} .8
َّم َوات َو ْاأل َْر َ
َ ُْ َ َ ُ
َف الم َو الذي َخَم َ َ
َ ْ ََ ْ
فيجوز الوقؼ عمى أي كممة مف الكممات السابقة التي اجتمع فييا الساكناف عمى حدىما ،أما إذا

فيحرؾ الساكف الثاني بحركتو األصمية؛ ألنو ساكف عارض
ُوصمت الكممة الموقوؼ عمييا بما بعدىا َّ
جاء ألجؿ الوقؼ.

وأما التقاؤىما في حالتي الوصؿ والوقؼ فيكوف عمى غير حدىما سواء كاف ذلؾ

ػػػػ

 1سورة االنفطار.13 :
 2سورة البقرة.5 :

 3سورة الفاتحة.2 :
 4سورة قريش.3 :
 5سورة قريش.4 :

 6سورة آؿ عمراف.152 :
 7سورة البينة.8 :

 8سورة اإلسراء.99 :
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في كممة واحدة أو في كممتيف.

ففي الكممة الواحدة يمتقياف وصبلً ووقفًا في مثؿ قولو تعالى{ :الص َّ
َّاخةُ}  ،1وقولو{ :أَتُ َحاج ّْ
ُّوني} ،2
ٍ
حينئذ مف التخمص مف
{آآلف} موضعي يونس ،3وقولو{ :الـ}  ،4وما شابو ذلؾ وال بد فيو
وقولو:
َ
التقاء الساكنيف وذلؾ يكوف بالمد الطويؿ -ست حركات -ألنو حرؼ مد جاء بعده ساكف الزـ وصبل
ووقفا ،وىذا ىو المد البلزـ.
ً
ٍ
حينئذ مف التخمص منيما -كما تقرره قواعد
وأما في الكممتيف فيمتقياف في حالة الوصؿ فقط ،وال بد

المغة العربية -وذلؾ إما بحذؼ الساكف األوؿ أو بتحريكو.

وقفا وىو نوع مف أنواع المد
فالتخمص منيما بالحذؼ يكوف في حرؼ المد الذي يحذؼ وص ً
بل ويثبت ً
ت}  ،5وقولو{ :وا ْذ قالُوا المَّيـ}  ،6وقولو{ :وِفي السَّم ِ
األصمي مثؿ قولو تعالىِ{ :إ َذا َّ
اء
س ُك ّْوَر ْ
الش ْم ُ
َ
َُ
َ
غالبا.
رسما ً
ِرْزقُ ُك ْـ}  ،7وىذا الحذؼ يكوف في النطؽ حالة الوصؿ فقط؛ لثبوت الحرؼ المحذوؼ ً

{ر ّْ
ؼ تُ ْحيِي
وقد يحذؼ حرؼ المد وصبلً ً
ب أ َِرنِي َك ْي َ
رسما وذلؾ في مثؿ قولو تعالىَ :
ووقفا لحذفو ً
اْل َم ْوتَى} بالبقرة ،8فإذا وقفنا عمى :تُ ْحي ،نقؼ بإسكاف الياء التي ىي عيف الكممة ،ألف الياء الثانية -
رسما لعمة التقاء الساكنيف.
التي ىي الـ الكممة -محذوفة ً
وأما التخمص مف الساكنيف بالتحريؾ فالق ارء يختمفوف فيو تارة ،ويتفقوف تارة أخرى.

فيختمفوف فيما إذا كاف الساكف األوؿ آخر الكممة ،والساكف الثاني في كممة مبدوءة بيمزة وصؿ

الزما ،فنافع وابف كثير وابف عامر والكسائي يحركوف
مضمومة في االبتداء لضـ الثالث ِّ
ضما ً
تبعا لضـ الثالث.
الساكف األوؿ بالضـ ً

ػػػػ

 1سورة عبس.33 :

 2سورة األنعاـ.80 :
 3اآليتاف.91 ،51 :
 4سورة البقرة.1 :

 5سورة التكوير.1 :

 6سورة األنفاؿ.32 :

 7سورة الذاريات.22 :
 8اآلية.260 :
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وأما حفص ومف معو مف باقي القراء السبعة فيحركوف الساكف األوؿ بالكسر عمى األصؿ في

التخمص مف التقاء الساكنيف ،والساكف األوؿ ىو أحد حروؼ "لتنود" والتنويف.1
"اد ُعوا"
ت بالداؿ مف ْ
فمثاؿ البلـ قولو تعالىُ { :ق ِؿ ْاد ُعوا المَّ َو} باإلسراء ،2فالبلـ مف " ُق ْؿ" ساكنة ،والتَقَ ْ
أيضا فحركت البلـ بالكسر؛ لمتخمص مف التقاء الساكنيف.
وىي ساكنة ً
اخ ُرْج َعمَ ْي ِي َّف} بيوسؼ ،3وليس غيره في القرآف فتاء التأنيث في
{وَقالَ ِت ْ
ومثاؿ التاء قولو تعالىَ :
أيضا فحركت التاء بالكسر؛ لمتخمص مف
ت" ساكنة ،والتقت بالخاء مف ْ
َ"وَقاَل ْ
"اخ ُرْج" وىي ساكنة ً
التقاء الساكنيف.
{ولَ ْو أََّنا َكتَْب َنا َعمَ ْي ِي ْـ أ ِ
َف" ساكنة،
َف ا ْقتُمُوا أ َْنفُ َس ُك ْـ} بالنساء ،4فالنوف مف "أ ْ
ومثاؿ النوف قولو تعالىَ :
أيضا -فحركت النوف بالكسر؛ لمتخمص مف التقاء الساكنيف.
والتقت بالقاؼ -وىي ساكنة ً

ومثاؿ الواو يأتي في ثبلثة مواضع ال رابع ليـ:
اخ ُر ُجوا ِم ْف ِد َي ِارُك ْـ} بالنساء.5
 -1قولو تعالى{ :أ َِو ْ
الر ْح َم َف} باإلسراء.6
 -2قولو تعالى{ :أ َِو ْاد ُعوا َّ
ص ِم ْنوُ َقِميبلً} بالمزمؿ.7
 -3قولو تعالى{ :أ َِو ْانقُ ْ

ت ٍّ
بكؿ مف الخاء والداؿ والنوف وكميا ساكنة ،فحركت الواو بالكسر
فالواو مف "أو" ساكنة التَقَ ْ
لمتخمص مف التقاء الساكنيف.
ومثاؿ الداؿ قولو تعالىِ :
ئ بِ ُر ُس ٍؿ ِم ْف قَْبِم َؾ} باألنعاـ ،8والرعد ،9واألنبياء ،10فالداؿ مف
{ولَقَد ْ
استُ ْي ِز َ
َ
" َقِد" ساكنة التقت بالسيف
ػػػػ

 1انظر" :إتحاؼ فضبلء البشر" ص ،153وشرح ابف الفاصح عمى الشاطبية ،ص206.
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()192/1

أيضا فحركت بالكسر لمتخمص مف التقاء الساكنيف.
وىي ساكنة ً
ؼ
{وال ُي ْ
وف فَتِيبلً ،انظُ ْر} بالنساء ،1وقولو{ :بِ َر ْح َم ٍة ْاد ُخمُوا اْل َجَّنةَ ال َخ ْو ٌ
ظمَ ُم َ
ومثاؿ التنويف قولو تعالىَ :
َعَم ْي ُك ْـ} باألعراؼ ،2فالتنويف ىو عبارة عف نوف ساكنة زائدة التقت مع النوف والداؿ الساكنتيف
فحركت بالكسر؛ لمتخمص مف التقاء الساكنيف.

الرو ُح ِم ْف
الرو ِح ُق ِؿ ُّ
َلون َؾ َع ِف ُّ
{وَي ْسأ َ
ويتفؽ القراء فيما خالؼ الشروط المذكورة وذلؾ مثؿ قولو تعالىَ :
ِ ِ
َم ِر َربّْي} باإلسراء ،3وقولو { :أ ِ
ص َر َى ْؿ
ام ُشوا َو ْ
اصبِ ُروا َعَمى آليَت ُك ْـ} بػ"ص" ،4وقولوَ { :ف ْارِج ِع اْل َب َ
َف ْ
أْ
تََرى ِم ْف فُطُ ٍ
ؽ} بالطارؽ.6
اف ِم َّـ ُخِم َ
ور} بالممؾ ،5وقولوَ { :فْم َي ْنظُ ِر ْاإل ْن َس ُ
فجميع القراء متفقوف عمى تحريؾ الساكف األوؿ بالكسر في ىذه األمثمة وما ماثميا.
حفصا يق أر كؿ ما ذكر وأمثالو بتحرؾ الساكف األوؿ بالكسر وذلؾ عمى األصؿ في
فتمخص لنا أف
ً
التخمص مف التقاء الساكنيف.
وقد يخرج عف ىذا األصؿ في بعض المواضع ،فيحرؾ الساكف األوؿ بالفتح أو الضـ أما التحريؾ

بالفتح فيأتي في ثبلث صور:
"مف" الجارة مثؿ قولو تعالى{ :وأ ََنا عَمى َذِل ُكـ ِمف َّ ِ ِ
ِ
يف} باألنبياء ،7فمف،
َ َ
الصورة األولى فيْ :
الشاىد َ
ْ َ
حرؼ جر مبني عمى السكوف ،ولكنو ُحرؾ بالفتح؛ لمتخمص مف التقاء الساكنيف دوف الكسر؛ لما في

االنتقاؿ مف الكسر إلى الفتح مف الثقؿ.

الصورة الثانية في" :تاء التأنيث" إذا أضيفت إلى التثنية مثؿ قولو تعالى:

ػػػػ

 1اآليتاف.50 ،49 :
 2اآلية.49 :
 3اآلية.85 :
 4اآلية.6 :
 5اآلية.3 :
 6اآلية.5 :

 7اآلية.56 :
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ِ ِ ِ
ص ِال َح ْي ِف} بالتحريـ ،1فتاء التأنيث حرؼ مبني عمى السكوف ،وألؼ
{ َك َانتَا تَ ْح َ
ت َع ْب َد ْي ِف م ْف ع َباد َنا َ
أيضا فحركت التاء بالفتح؛ ألف األلؼ ال يناسبيا إال فتح ما قبميا.
التثنية ساكنة ً
َّ
ِ ِ َّ
ُّوـ} أوؿ آؿ عمراف ،فالميـ حرؼ ىجاء مبني
الصورة الثالثة في{ :الـ ،الموُ ال إلَ َو إال ُى َو اْل َح ُّي اْلقَي ُ
عمى السكوف التَقَت بالبلـ مف لفظ الجبللة وىي ساكنة بعد حذؼ ىمزة الوصؿ ،فحركت الميـ دوف
الكسر؛ محافظة عمى تفخيـ لفظ الجبللة ،وأما التحريؾ بالضـ فيأتي في صورتيف:
ت ِإف ُك ْنتُـ ِ ِ
ّْ
يف}
صادق َ
الصورة األولى في" :واو الميف" التي لمجمع مثؿ قولو تعالىَ { :فتَ َمَّن ُوا اْل َم ْو َ ْ ْ َ
َِّ
ٍِ
ض} بالنساء ،3فواو
ص ُوا َّ
الر ُس َ
وؿ لَ ْو تُ َس َّوى بِ ِي ُـ ْاأل َْر ُ
بالبقرة ،2ومثؿ قولوَ :
{ي ْو َمئذ َي َوُّد الذ َ
يف َك َف ُروا َو َع َ
حرؾ بالضـ؛ لمتخمص مف التقاء الساكنيف.
الميف في المثاليف حرؼ ساكف مفتوح ما قبمو ،ولكنو ّْ
{و َس َّخ َر لَ ُك ُـ المَّْي َؿ َو َّ
النيَ َار} بالنحؿ،4
وأما الصورة الثانية ففي" :ميـ الجمع" وذلؾ في مثؿ قولو تعالىَ :
وقولو{ :ثَُّـ َرَد ْد َنا لَ ُك ُـ اْل َك َّرةَ َعمَ ْي ِي ْـ} باإلسراء 5فميـ الجمع حرؼ مبني عمى السكوف التقت ببلـ
التعريؼ الساكنة بعد حذؼ ىمزة الوصؿ فحركت الميـ بالضـ لمتخمص مف التقاء الساكنيف؛ ألنو

أصؿ حركتيا.6
ػػػػ

 1اآلية.10 :
 2اآلية.94 :
 3اآلية.42 :
 4اآلية.12 :
 5اآلية.6 :

 6انظر" :إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربع عشر" ،ص.124
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أسئمة2
...

نموذج مف األسئمة:

ّْف حكـ التقاء الساكنيف في كممة واحدة حالة الوقؼ ،وما الحروؼ التي يأتي فييا الساكف األوؿ
َ -1بي ْ
ٍ
حينئذ مع التمثيؿ؟
 -2اذكر حكـ التقاء الساكنيف في كممة واحدة وصبلً ووقفًا مع التمثيؿ.
ال لكؿ حالة مف حاالتو.
 -3ىؿ يمتقي الساكناف في كممتيف؟ بِ َـ يتـ التخمص منيما؟ اذكر مثا ً

 -4بِ َـ يتـ التخمص مف الساكنيف فيما تحتو خط مف األمثمة اآلتية ،مع ذكر السبب؟
ِ ِ َّ
َّ
ت ِإف ُكنتُـ ِ ِ
يبل ،انظُ ْر}
{وال يُ ْ
وف َفتِ ً
ظَم ُم َ
صادق َ
{ َفتَ َمَّن ُوا اْل َم ْو َ ْ ْ َ
يف} { ،الـ ،الموُ ال إَل َو إال ُى َو اْل َح ُّي اْل َقي ُ
ُّوـ} َ ،
ت ُك َّؿ و ِ
َّ ِ ِ ِ
َّ
اخ ُرْج
اح َد ٍة ِم ْنيُ َّف ِس ّْك ًينا َوَقالَ ِت ْ
{وآتَ ْ
 ،واذ { َقالُوا الميُ َّـ ِإ ْف َك َ
َ
اف َى َذا ُى َو اْل َحؽ م ْف ع ْند َؾ} َ ،
َّ
النيار و َّ
ِ
َّ
{وأ ََنا َعمَى
الش ْم َس َواْلقَ َم َر} ُ { ،ق ِؿ ْاد ُعوا المَّ َو أ َِو ْاد ُعوا َّ
الر ْح َم َف} َ ،
{و َسخ َر لَ ُك ُـ المْي َؿ َو َّ َ َ َ
َعمَ ْيي َّف} َ ،
ِ
اىِديف} { ،وِفي الس ِ
َذِل ُكـ ِمف َّ ِ
اء ِت
ص ِم ْنوُ َقِم ً
َّماء ِرْزقُ ُك ْـ َو َما تُ َ
وع ُد َ
الش َ
ْ َ
ص َفوُ أ َِو ْانقُ ْ
وف} { ،ن ْ
يبل} َ { ،فِإ َذا َج َ
َ
َ
َّاخةُ} ِ{ ،إ َذا َّ
الص َّ
ت} .
س ُك ّْوَر ْ
الش ْم ُ
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اإلثبات:
الحذؼ و
ُ
ُ
تمييد:
ٌ

المقصود بالحذؼ واإلثبات ما يكوف في حروؼ المد الثبلثة وىي :األلؼ ،والياء ،والواو ،واثباتيا

وحذفيا إنما ىو مف خصائص الرسـ العثماني الواجب اتباعو شرًعا ،فالقارئ مطالب باتباع الرسـ في
غالبا إال
رسما بالحذؼ؛ ألف الوقؼ تابع لمرسـ ً
رسما باإلثبات ،وما حذؼ ً
قراءتو؛ ليقؼ عمى ما ثبت ً
ما استثني بسبب الرواية.

وعمى ىذا إذا أريد الوقؼ عمى كممة آخرىا حرؼ مف حروؼ المد الثبلثة سواء كاف مف بنية الكممة

أـ ال فبل بد أف تتحقؽ فيو صورة مف الصور األربع اآلتية:

الصورة األولى :الحرؼ الثابت في الرسـ وفي الوصؿ مثؿَ { :قاال َرب ََّنا} ِ{ ،1إّْني َم َع ُك ْـ} َ { ،2قالُوا
َخ ْي ًرا}  3وحكـ الوقؼ عمى مثؿ ذلؾ باإلثبات.
ِ َّ َّ
{و ِم ْف َآياتِ ِو
{وَل ْـ َي ْخ َش إال الم َو} َ ،4
الصورة الثانية :الحرؼ المحذوؼ في الرسـ وفي الوصؿ مثؿَ :

{ادعُ ِإ َؿَى سبِ ِ
يؿ َربّْؾ}  6وحكـ الوقؼ عمى مثؿ ذلؾ بالحذؼ.
اْل َج َو ِار} ْ ،5
َ َ
ُّ
{ن ْن ِجي
وناُ ،ى َن ِال َؾ} ُ ،7
الصورة الثالثة :الحرؼ الثابت في الرسـ والمحذوؼ في الوصؿ مثؿ{ :الظنُ َ
ِ
{م ْرِسمُو َّ
الناقَ ِة}  9وحكـ الوقؼ عمى مثؿ ذلؾ باإلثبات.
اْل ُم ْؤ ِمن َ
يف}  8باألنبياءُ ،
ػػػػ

 1سورة طو.45 :

 2سورة األعراؼ.71 :
 3سورة النحؿ.30 :
 4سورة التوبة.18 :

 5سورة الشورى.32 :

 6سورة النحؿ.125 :

 7سورة األحزاب.11 ،10 :
 8اآلية.88 :

 9سورة القمر.27 :
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الصورة الرابعة :الحرؼ المحذوؼ في الرسـ والثابت في الوصؿ مثؿِ{ :إَّنو ُىو} ِ { ،1ب ِو ب ِ
ص ًيرا} 2
َ
ُ َ
تبعا لحذفو في الرسـ.
وحكـ الوقؼ عمى ذلؾ بالحذؼ ً

تابعا في اإلثبات والحذؼ
وعمى ىذا فميعرؼ أف الوقؼ عمى الكممات التي آخرىا حرؼ مد ليس ً
لحالتيا في الوصؿ ،وانما ىو تابع لحالتيا في الرسـ إثباتًا وحذفًا.

ويستثنى مف ىذه القاعدة بعض الكممات مثؿ ألؼ:
ِ
ِ
رس ًما،
رس ًما ،والثانية محذوفة ْ
{سبلسبل}  3بالدىر ،وياء {آتَان َي} بالنمؿ :آية  ،36فإف األُولى ثابتة ْ
َ
مع أنو يجوز في كؿ منيما لحفص عند الوقؼ وجياف :اإلثبات والحذؼ ،كما يستثنى مف ذلؾ أيضا

ودْا} بيود في الموضع الثاني آية  ،68والفرقاف آية  ،38والعنكبوت آية  ،38والنجـ آية 51
ألؼ {ثَ ُم َ
رس ًما ،ولكنيا محذوفة وقفًا ووصبل كما سيأتي بيانو4؛ ألف العبرة في ذلؾ كمو بالرواية،
فإنيا ثابتة ْ
والقراءةُ سنةٌ متبعة.

تنبيوٌ:
الحرؼ الذي مف بنية الكممة إما أف يحذؼ لعمة أو ال ،فإف حذؼ لعمة فإنيا تراعى فيو عند الوقؼ

{ر ّْ
ؼ
ب أ َِرنِي َك ْي َ
ويوقؼ عميو بالحذؼ ،وذلؾ في الياء المحذوفة اللتقاء الساكنيف مف قولو تعالىَ :
ِ
بالروـِ{ ،إَّنا َن ْح ُف نُ ْح ِي اْل َم ْوتَى}  7بػ"يس" ،وما
ض َب ْع َد َم ْوتِيَا} ُّ 6
{وُي ْحيِي ْاأل َْر َ
تُ ْحيي اْل َم ْوتَى} 5بالبقرةَ ،

شابو ذلؾ.

وأما إف كاف الحرؼ المحذوؼ لغير عمة فإنو يعوض عنو بحرؼ المد الصغير مثؿ

ػػػػ

 1سورة اإلسراء.1 :

 2سورة االنشقاؽ.15 :
 3اآلية.4 :

 4مف كتاب "العميد في عمـ التجويد" ص 193 -192بتصرؼ.
 5اآلية260 :
 6اآلية.19 :
 7اآلية.12 :
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َّ
ُحيِي
يت} َ { ،2قا َؿ أ ََنا أ ْ
ّْي الَِّذي ُي ْحيِي َوُي ِم ُ
َف َي ْ
ض ِر َ
قولو تعالىِ{ :إ َّف الم َو ال َي ْستَ ْحيِي أ ْ
ب َمثَبلً} َ ،1
{رب َ
وأ ِ
يت}  3ويوقؼ عميو باإلثبات؛ ألف المحذوؼ لغير عمة كالثابت إال إذا ورد نص بحذفو في
ُم ُ
َ
َّ
ِ
حفصا يق أر "يأت" بالحذؼ .وفيما
س}  4فإف
الرواية فإنو يحذؼ مثؿ قولو تعالىَ :
{ي ْوَـ َيأْت ال تَ َكم ُـ َن ْف ٌ
ً
يمي بياف ذلؾ مفصبل لمحروؼ الثبلثة:

ػػػػ

 1سورة البقرة.26 :

 3 ،2سورة البقرة.258 :
 4سورة ىود.105 :
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حكـ األلؼ:

الحرؼ األوؿ :األلؼ.

واأللؼ ليا خمس حاالت:

الحالة األولى:

األلؼ الثابتة في الرسـ والوقؼ والوصؿ كما في الصورة األولى وىذه يوقؼ عمييا باإلثبات كما

اد َس َنا َب ْرِق ِو} .1
{ي َك ُ
عممت مثؿَ :
الحالة الثانية:

األلؼ الثابتة في الرسـ والوقؼ ولكنيا محذوفة في الوصؿ وىذه تحتيا أنواع ثمانية:
 -1األلؼ المحذوفة في الوصؿ؛ لمتخمص مف التقاء الساكنيف سواء َدلَّت عمى التثنية مثؿَ { :فِإ ْف
ِ
{وتَ ْخ َشى َّ
اس}  4أو
الن َ
{وآتَى اْل َما َؿ َعمَى ُحبّْو} َ ،3
َك َانتَا اثَْنتَْي ِف}  ،2أو كانت منقمبة عف ياء مثؿَ :
غير ذلؾ مثؿ{ :موسى اْل ِكتَاب} ِ ،5
{ذ ْك َرى َّ
الد ِار}  ،6وما أشبو ذلؾ مف األسماء واألفعاؿ.7
َ
ُ َ
{يا أَيُّيَا َّ
الر ُسو ُؿ}  9إال
{يا أَيُّيَا َّ
اس} َ ،8
 -2األلؼ الواقعة في لفظ "أييا" في جميع القرآف مثؿَ :
الن ُ
تبعا لحذفيا
في ثبلثة مواضع يجب الوقؼ عمييا بالحذؼ ً
ػػػػ

 1سورة النور.43 :

 2سورة النساء.176 :
 3سورة البقرة.177 :

 4سورة األحزاب.37 :
 5سورة البقرة.53 :
 6سورة ص.46 :

 7انظر" :نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.202 ،201
 8سورة النساء.1 :

 9سورة المائدة.41 :

()198/1

ِ
ُّو الثَّقَ ِ
بلف} .3
ُّو السَّاح ُر} { ،2أَي َ
{يا أَي َ
وف} َ ،1
في الرسـ وذلؾ في{ :أَي َ
ُّو اْل ُم ْؤ ِمنُ َ
ُّ
يبل}  6ثبلثتيا
ال} َّ ،5
ون ْا}  ،4و َّ
{السبِ ِ ْ
{الر ُسوَ ْ
 -3األلؼ الواقعة في بعض رءوس اآلي وذلؾ في{ :الظ ُن َ
ووقفا كما سيأتي.
باألحزابَ { ،ق َو ِار َْا
ير}  7الموضع األوؿ بسورة اإلنساف أما الثاني فمحذوؼ وصبل ً
ِ
 -4األلؼ المبدلة مف نوف التوكيد الخفيفة وذلؾ في موضعيف{ :ولَي ُك ً ِ
يف}  8بيوسؼ،
ََ
ونا م َف الصَّاغ ِر َ
الن ِ
{َل َن ْسفَ ًعا بِ َّ
اص َي ِة}  9بالعمؽ.
{غفُ ا ِ
ِ
يما} .11
 -5األلؼ المبدلة مف التنويف المنصوب نحوْ :
{اىبِطُوا م ْ
ص ًرا} ً َ ،10
ور َرح ً

وف} .12
{وِا ًذا ال َيْم َبثُ َ
 -6األلؼ الواقعة في لفظ" :إذًا" المنوف حيث وقع مثؿَ :
َّ ِ
ير} ِ{ ،13إَّننِي أ ََنا
 -7األلؼ الواقعة في لفظ "أنا" ضمير المتكمـ في جميع القرآف مثؿِ{ :إ ْف أ ََنا ِإال َنذ ٌ
اع ُب ْدنِي} .14
المَّوُ ال ِإلَ َو ِإ َّال أ ََنا فَ ْ

 -8األلؼ الواقعة في لفظ " َل ِكَّنا" في قولو تعالىَ{ :ل ِكَّنا ُى َو المَّوُ َربّْي}  15بالكيؼ.
فاأللؼ الواقعة في كؿ ىذه األنواع ثابتة في الوقؼ؛ لثبوتيا في الرسـ ومحذوفة وصبل.
ػػػػ

 1سورة النور.31 :

 2سورة الزخرؼ.49 :
 3سورة الرحمف.31 :

 4سورة األحزاب.10 :
 5سورة األحزاب.66 :
 6سورة األحزاب.67 :
 7سورة اإلنساف.15 :
 8اآلية.32 :
 9اآلية.15 :

 10سورة البقرة.61 :

 11سورة النساء.23 :

 12سورة اإلسراء.76 :

 13سورة األعراؼ.188 :
 14سورة طو.14 :

 15سورة الكيؼ.28 :
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الحالة الثالثة:

وقفا أي اإلثبات والحذؼ ،وذلؾ
األلؼ الثابتة في الرسـ والمحذوفة في الوصؿ ويجوز الوجياف فييا ً
َعتَ ْد َنا ِلْم َك ِاف ِريف س ِ
بلسبل}  1بسورة اإلنساف ،ووجو
في لفظ واحد ىو "سبلسبل" في قولو سبحانو{ :إَِّنا أ ْ
َ َ
إثباتيا في الوقؼ تابع إلثباتيا في الرسـ ،وموافقة لقراءة مف ينونيا؛ ألنو إذا وقؼ عمييا وقؼ
باإلثبات ،وأما وجو الحذؼ فعمى خبلؼ القاعدة ومراعاة لموصؿ ،2ألنيا إذا وصمت حذفت.

الحالة الرابعة:

األلؼ الثابتة في الرسـ ،والمحذوفة في الوقؼ والوصؿ عمى خبلؼ القاعدة وذلؾ في لفظيف:

أحدىما" :ثمود" وذلؾ في أربعة مواضع:

ود َكفَ ُروا َربَّيُ ْـ}  3بيود في الموضع الثاني،
{ -1أَال ِإ َّف ثَ ُم َ

ادا
{و َع ً
َ -2
ادا
{و َع ً
َ -3

ود}  4بالفرقاف،
َوثَ ُم َ
َّف لَ ُك ْـ}  5بالعنكبوت،
َوثَ ُم َ
ود َوَق ْد تََبي َ

رسما؛ الحتماؿ قراءة مف ينونيا وصبل فإذا وقؼ
{وثَ ُم َ
ود فَ َما أ َْبقَى}  6بالنجـ ،وثبوت األلؼ فييا ً
َ -4
تبعا لحذفيا وصبل عمى خبلؼ القاعدة.
ألفا ،وحذفيا ً
عمييا وقؼ بإبداؿ التنويف ً
وقفا ً
والثاني" :قوارير" في الموضع الثاني مف قولو تعالى{ :قَو ِارير ِمف ِفض ٍ
َّة}  7باإلنساف.
َ َ ْ
وقفا ووصبل.
فاأللؼ في المفظيف محذوفة ً
الحالة الخامسة:
"يؤت" مف قولو
األلؼ المحذوفة في الرسـ والوقؼ والوصؿ كما في الصورة الثانية التي تقدمت مثؿ َ
ت سع ًة ِم َف اْلم ِ
اؿ} 8.
{وَل ْـ يُ ْؤ َ َ َ
َ
تعالىَ :

ػػػػ

 1اآلية4. :

 2انظر ":العميد في عمـ التجويد" ص195.
 3سورة ىود68. :

 4سورة الفرقاف38. :

 5سورة العنكبوت38. :
 6سورة النجـ.51 :

 7سورة اإلنساف.16 :
 8سورة البقرة.247 :
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ِ
{و ْان َو َع ِف اْل ُم ْن َك ِر}  1فألفو محذوفة لمبناء ،ومثؿ
فألفُوُ محذوفة لمجازـ ،ومثؿ"َ :و ْان َو" مف قولو تعالىَ :
ِ
وف}  2مف كؿ "ما" استفيامية دخؿ عمييا حرؼ الجر
"بِ َـ" مف قولو تعالىَ { :ف َناظ َرةٌ بِ َـ َي ْرِجعُ اْل ُم ْر َسمُ َ
ِ ِ
فيـَ ،ع َّـِ ،م َّـ" إال أنو يوقؼ عمى الثبلثة األ َُوؿ بسكوف الميـ
وحذفت ألفيا ْ
رس ًما وذلؾ في" :ب َـ ،ل َـَ ،
مخففة ،وعمى األخيرتيف بسكونيا مع التشديد.

ػػػػ

 1سورة لقماف.17 :
 2سورة النمؿ.35 :
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حكـ الياء:

الحرؼ الثاني :الياء:

والياء ّْ
المديَّة ليا حالتاف:

رس ًما.
األولى :أف تكوف الياء ثابتة ْ

رس ًما.
الثانية :أف تكوف الياء محذوفة ْ
وفيما يمي بياف ذلؾ بالتفصيؿ:

الحالة األولى:

رس ًما وتحتيا قسماف:
الياء الثابتة ْ
األوؿ :أف يكوف بعدىا محرؾ ،الثاني :أف يكوف بعدىا ساكف.

رس ًما،
القسـ األوؿ :الياءات التي بعدىا محرؾ ،وحكـ الياء فيو :ثبوتيا ً
تبعا لثبوتيا ْ
وقفا ووصبل ً
وذلؾ في مواضع كثيرة في القرآف سواء قُ ِرَنت بالحرؼ أو الفعؿ أو االسـ وفيما يمي بعض األمثمة:
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وىناؾ مف ىذا القسـ بعض الياءات ليا نظائر محذوفة في الرسـ فبل بد لمقارئ مف معرفتيا حتى ال
يقع في الخطأ ،وبذلؾ يستطيع التفرقة بيف الثابت منيا والمحذوؼ.

موضعا1
ونبدأ بذكر المواضع الثابتة في الرسـ وذلؾ في سبع عشرة كممة توجد في اثنيف وعشريف
ً

واليؾ بيانيا.

ػػػػ

 1مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص ،205بتصرؼ.
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موضعا وسوؼ نذكرىا ىنا لكوف
رس ًما ففي ست عشرة كممة في ثمانية عشر
وأما نظائرىا المحذوفة ْ
ً
رس ًما،
الف ْيـ ،وأوضح و َّ
أتـ ،1وىي محذوفة ً
ذكر الشيء مع نظيره أقرب إلى َ
تبعا لحذفيا ْ
وقفا ووصبل ً
واليؾ بيانيا مرتبة حسب نظائرىا:

ػػػػ

 1مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص ،206 ،205بتصرؼ.

()204/1

القسـ الثاني :الياءات التي بعدىا ساكف ،وحكـ الياء في ىذا القسـ :ثبوتيا وقفًا وحذفيا وصبل؛ ألجؿ
وجود ىذا الساكف.
والساكف نوعاف:

 -1ىمزة وصؿ مقرونة ببلـ التعريؼ.

 -2ىمزة وصؿ مجردة مف الـ التعريؼ.
بياف النوع األوؿ:

غالبا بيانيا كاآلتي:
ويوجد فيو أربع صور ً
الصورة األولى :الياء الممحقة بجمع المذكر السالـ وذلؾ في ست كممات بسبعة مواضع ُن َبيّْنُيا فيما
يمي:
وقد أشار صاحب "آللئ البياف" إلى ىذه الكممات الس ّْ
ّْت وحكـ الوقؼ عمييا بقولو:
ِ
ِ
ِ ّْ
ِ
وم ْيمِكي باليا دري
ووقؼ ُم ْعجزي ُمحمي َحاض ِري  ...آتي المقيمي ُ
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َّ ِ ِ
ِ
يف}
الصورة الثانية :الياء الممحقة بالمصدر نحو" :عيدي" مف قولو تعالىَ { :ق َ
اؿ ال َي َنا ُؿ َع ْيدي الظالم َ
 1بالبقرة ،ونحو" :بيادي" مف قولو تعالى{ :وما أ َْن َ ِ
ضبللَتِ ِي ْـ}  2بالنمؿ.
ت بِيَادي اْل ُع ْم ِي َع ْف َ
ََ
َّدقَ ِ
ِ
ات}  3بالبقرة،
{وُي ْربِي الص َ
الصورة الثالثة :الياء الممحقة بالفعؿ نحو"ُ :ي ْربي" مف قولو تعالىَ :
يات َو ُّ
الن ُذ ُر}  4بيونس.
{و َما تُ ْغنِي ْاآل ُ
ونحو" :تغني" مف قولو تعالىَ :
{وأ َّ
َف المَّ َو ُم ْخ ِزي
الصورة الرابعة :الياء الممحقة باألسماء
ً
عموما نحو" :مخزي" مف قوؿ تعالىَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
يف} 6
يف}  5بالتوبة ،ونحو" :أيدي" مف قولو تعالىُ :
وف ُبيُوتَيُ ْـ بِأ َْيدي ِي ْـ َوأ َْيدي اْل ُم ْؤ ِمن َ
{ي ْخ ِرُب َ
اْل َكاف ِر َ
بالحشر.

بياف النوع الثاني:

ويوجد في ياءات اإلضافة السبعة اآلتية:

ػػػػ

 1اآلية.124 :
 2اآلية.81 :

 3اآلية.276 :
 4اآلية.101 :
 5اآلية.2 :
 6اآلية.2 :
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الحالة الثانية:

رس ًما وىي عمى ثبلثة أقساـ:
الياء المحذوفة ْ
رس ًما.
تبعا لحذفيا ْ
 -1قسـ تحذؼ فيو الياء وصبل ووقفًا ً
رس ًما.
 -2قسـ تثبت فيو الياء وصبل وتحذؼ ً
تبعا لحذفيا ْ
وقفا ً
وقفا.
 -3قسـ تثبت فيو الياء وصبل ومختمؼ في إثباتيا وحذفيا ً
وفيما يمي بياف األقساـ الثبلثة بالتفصيؿ:

القسـ األوؿ:

ويشتمؿ عمى أنواع ثبلثة:

رس ًما مف األسماء المنقوصة؛ ألجؿ التنويف نحو" :ز ٍ
اف" مف قولو تعالى:
النوع األوؿ :الياء المحذوفة ْ
"كاؼ" مف قولو تعالى{ :أَلَ ْيس المَّو بِ َك ٍ
ٍ
{و َّ
الزانِ َيةُ ال َي ْن ِك ُحيَا ِإ َّال َز ٍ
اؼ َع ْب َدهُ} 2
اف}  1بالنور ،ونحو:
َ ُ
َ
رس ًما.
بالزمر ،وكؿ ما شابو ذلؾ فيو محذوؼ الياء وصبل ً
تبعا لحذفيا ْ
ووقفا ً

رسما وبعدىا وصؿ مقرونة ببلـ التعريؼ وذلؾ في ثبلث صور:
النوع الثاني :الياء المحذوفة ً
الصورة األولى :الياء المحذوفة مف الفعؿ المضارع المجزوـ بحذؼ الياء نحو" :تبغ" مف قولو تعالى:
اد ِفي ْاأل َْر ِ
ض}  3بالقصص.
{وال تَْب ِغ اْل َف َس َ
َ
الصورة الثانية :الياء المحذوفة مف فعؿ األمر المبني عمى حذؼ الياء نحو" :اتؽ" مف قولو تعالى:
النبِ ُّي اتَّ ِ
{يا أَيُّيَا َّ
ؽ المَّ َو}  4أوؿ األحزاب.
َ
ػػػػ
 1اآلية.3 :

 2اآلية.36 :
 3اآلية.77 :
 4اآلية.1 :
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الصورة الثالثة :الياءات الزوائد 1التي بعدىا ىمزة وصؿ مقرونة ببلـ التعريؼ وىي لحفص ،توجد

موضعا بيانيا كاآلتي:
في عشر كممات بخمسة عشر
ً
ػػػػ

 1الياءات الزوائد ىي التي أشار إلييا اإلماـ الشاطبي بقولو:
تسمى زوائدا  ...ألف كف عف خطّْ
ِ
المصاحؼ معزال
ودونؾ
ياءات َّ
ٌ

وسميت بذلؾ؛ لزيادتيا عمى المتبع وىو رسـ المصاحؼ العثمانية التي أجمع الصحابة عمييا .اىػ.
ّْ
مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.206
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رسما ويمحؽ بيا لفظ "عباد" مف
وحكـ الياء في ىذه الصور الثبلث الحذؼ وصبل ووقفًا ً
تبعا لحذفيا ً
ِ
ِ ِ َِّ
وف اْل َق ْو َؿ}  1بالزمر.
يف َي ْستَم ُع َ
قولو تعالىَ { :ف َب ّْش ْر ع َباد ،الذ َ
النوع الثالث :ويوجد في صورتيف:

الصورة األولى :الياء المحذوفة مف االسـ المضاؼ إلى ياء المتكمـ سواء حذفت منو ياء النداء أـ

ذكرت معو ،وسواء أتى بعده ىمزة وصؿ أـ حركة.

{ر ّْ
ؾ َب ْيتًا ِفي
ب ْاب ِف ِلي ِع ْن َد َ
فالذي حذفت منو ياء النداء وجاء بعده ىمزة وصؿ نحو قولو تعالىَ :
ِ
{ر ّْ
ؼ تُ ْحيِي اْل َم ْوتَى}  3بالبقرة.
ب أ َِرنِي َك ْي َ
اْل َجَّنة}  2بالتحريـ ،والذي بعده حركة نحو قولو تعالىَ :

وأما الذي ذكرت معو ياء النداء :فإما أف يأتي بعده ىمزة وصؿ مجردة مف الـ التعريؼ نحو قولو
اع َممُوا َعمَى َم َك َانتِ ُك ْـ}  4بالزمر ،واما أف يأتي بعده ىمزة وصؿ مقرونة ببلـ
تعالىُ { :ق ْؿ َيا قَ ْوِـ ْ
ِ ِ َِّ
آم ُنوا اتَّقُوا َربَّ ُك ْـ}  5بالزمر ،واما أف يأتي بعده محرؾ
التعريؼ نحو قولو تعالىُ { :ق ْؿ َيا ع َباد الذ َ
يف َ
وف}  5بالزمر أيضا ،ويستثنى مف ذلؾ قولو تعالى{ :يا ِعب ِاد َِّ
{يا ِع َب ِاد فَاتَّقُ ِ
يف}
ً
نحو قولو تعالىَ :
ي الذ َ
َ َ َ

بكؿ مف العنكبوت ،18والزمر 19فقد ثبتت الياء فييما اتفاقًا ،وأما موضع الزخرؼ وىو قولو تعالى:
ؼ َعمَ ْي ُك ُـ اْل َي ْوَـ}  6فقد رسـ في المصاحؼ المدنية والشامية باإلثبات وفي غيرىا
{يا ِع َب ِاد ال َخ ْو ٌ
َ

بالحذؼ ،ولذلؾ اختمؼ القراء في إثبات الياء وحذفيا ،وحفص ممف يقرؤه بالحذؼ في الحاليف.

الصورة الثانية :الياء المحذوفة مف ياءات الزوائد التي بعدىا محرؾ وجممتيا في القرآف مائةٌ واحدى
ياء ،منيا ما يكوف في األسماء نحوَّ :
"الداع" وما
وعشروف ً

ػػػػ

 1اآلية.18 ،17 :
 2اآلية.11 :

 3اآلية.260 :
 4اآلية.39 :
 5اآلية.10 :
 6اآلية.16 :
 7اآلية.56 :
 8اآلية.53 :
 9اآلية.68 :
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يكوف في األفعاؿ نحو" :يتَّ ِ
ؽ" كما تكوف فاصمة وغير فاصمة.

اؿ َذِل َؾ
ياء منيا األصمية نحو"َ :ن ْب ِغ" مف قولو تعالىَ { :ق َ
أما غير الفاصمة :فجممتيا ٌ
خمس وثبلثوف ً
َما ُكنَّا َن ْب ِغ}  1بالكيؼ ،ومنيا غير األصمية نحو" :اتَّبِ ُعوف" مف قولو تعالى{ :اتَّبِ ُع ِ
َىِد ُك ْـ َسبِي َؿ
وف أ ْ
الر َش ِاد}  2بغافر.
َّ

ست وثمانوف ياء منيا األصمية وىي خمس{ :المتع ِ
اؿ} بالرعد آية { ،9التَّبل ِ
وأما الفاصمة :فجممتيا ّّ
ؽ}
ُ َ
ِ
ِ
أيضا آية .9
{ي ْس ِر} بالفجر آية { ،4بِاْل َواد} بالفجر ً
أيضا آية َ ،32
بغافر آية { ،15التََّناد} بغافر ً
َّاي َف ْارَى ُب ِ
وف} 3
{وِاي َ
وأما غير األصمية فجممتيا :إحدى وثمانوف ياء نحو" :فارىبوف" مف قولو تعالىَ :
َّ ِ
يع ِ
وف}  4بآؿ عمراف ،وقد تركنا حصر
بالبقرة ،ونحو" :أطيعوف" مف قولو تعالىَ { :فاتَّقُوا الم َو َوأَط ُ
الياءات الزوائد وذكرىا بالتفصيؿ مراعاة لبلختصار ،فمف أراد حصرىا فميرجع إلى كتب القراءات

المطولة.
وكتب التجويد
َّ

القسـ الثاني:

رس ًما وىذا القسـ خاص بالياء التي تقع صمة
وىو الياء التي تثبت وصبل وتحذؼ ً
تبعا لحذفيا ْ
وقفا ً
ّّ
آم َف بِالمَّ ِو َو َمبلئِ َكتِ ِو َو ُكتُبِ ِو َوُر ُسِم ِو}  5بالبقرة.
لياء الضمير المكسورة وصبل نحو قولو تعالىُ { :كؿ َ
وحكميا :أنيا تثبت عند صمة الياء وصبل ،أما في الوقؼ فتحذؼ لسكوف الياء مف غير صمة.

القسـ الثالث:

وقفا وىو خاص بكممة:
وىو الياء التي تثبت وصبل ويجوز اإلثبات والحذؼ فييا ً
"آتاف" مف قولو تعالى{ :فَ َما آتَ ِ
حفصا يصميا بياء
اف المَّوُ َخ ْيٌر ِم َّما آتَا ُك ْـ}  6بالنمؿ ،وحكميا أف
ً

تبعا لحذفيا في الرسـ.
مفتوحة ويقؼ عمييا ،إما اإلثبات مراعاة لموصؿ ،واما بالحذؼ ً
ػػػػ
 1اآلية.64 :
 2اآلية.38 :
 3اآلية.40 :
 4اآلية.50 :

 5اآلية.285 :
 6اآلية.36 :
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حكـ الواو:

الحرؼ الثالث :الواو.

{ي ْم ُحو}  ،1أو دالة عمى الجمع
والواو إما أف تكوف دالة عمى المفرد فتكوف مف ِب ْن َية الكممة مثؿَ :
ِ
رس ًما.
رس ًما ،وحالة تحذؼ فييا ْ
مثؿَ { :كاشفُوا}  2وليا حالتاف :حالة تثبت فييا ْ

الحالة األولى:

وتشتمؿ عمى قسميف:

ت في الرسـ ولـ
القسـ األوؿ :الواو الثابتة في الرسـ والوقؼ والوصؿ ،وىذا القسـ خاص بكؿ واو ثََبتَ ْ
يقع بعدىا ساكف.

حكميا :أنيا تثبت قراءة في حالتي الوقؼ والوصؿ؛ وذلؾ لثبوتيا في الرسـ نحو" :ندعو" مف قولو
َِّ
ِ
{ي ْوَـ َن ْد ُعو ُك َّؿ أ َُن ٍ
وف
تعالىَ :
يف َيظُُّن َ
اس بِِإ َمام ِي ْـ}  3باإلسراء .ونحو" :مبلقوا" مف قولو تعالى{ :الذ َ
أََّنيُ ْـ ُمبلقُو َربّْ ِي ْـ}  4بالبقرة.

القسـ الثاني :الواو الثابتة في الرسـ والوقؼ والمحذوفة في الوصؿ ،وىذا القسـ خاص بكؿ واو ثبتت
في الرسـ ووقع بعدىا ساكف.

وحكميا :أنيا تثبت قراءة في حالة الوقؼ فقط؛ وذلؾ لثبوتيا في الرسـ ،أما في الوصؿ فتحذؼ؛
لمتخمص مف التقاء الساكنيف نحو" :تتموا" مف قولو تعالى{ :واتَّبعوا ما تَ ْتمُوا َّ ِ
يف}  5بالبقرة،
الش َياط ُ
َ َُ َ
ونحو" :جابو" مف قولو تعالى{ :وثَم َ َِّ
َّخ َر بِاْل َو ِاد}  6بالفجر.
يف َج ُابوا الص ْ
ود الذ َ
َ ُ

ػػػػ

 1سورة الرعد.39 :

 2سورة ُّ
الد َخاف.15 :
 3اآلية.71 :
 4اآلية.46 :

 5اآلية.102 :
 6اآلية.9 :
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الحالة الثانية:

أيضا:
وتشتمؿ عمى قسميف ً

القسـ األوؿ :الواو المحذوفة في الرسـ والوقؼ والوصؿ ،وىذا القسـ خاص بكؿ واو حذفت في الرسـ

سواء لعمة جزـ أو بناء أو لغيرىما.

ؼ َما لَ ْي َس لَ َؾ بِ ِو ِعْم ٌـ}  1باإلسراء.
{وال تَ ْق ُ
فالمحذوفة لمجزـ نحو" :تَ ْق ُ
ؼ" مف قولو تعالىَ :
{ادعُ ِإَلى سبِ ِ
ّْؾ بِاْل ِح ْك َم ِة}  2بالنحؿ.
يؿ َرب َ
"ادعُ" مف قولو تعالىْ :
والمحذوفة لمبناء نحوْ :
َ

وأما المحذوفة لغيرىما فيي توجد في أربع كممات بخمسة مواضع ثبلثة منيا أفعاؿ وىي"َ :ي ْدعُ،
وسن ْدعُ" واسـ واحد وىو" :صالح".
وي ْم ُحَ ،
َ

الكممة األولى" :يدع" وتقع في موضعيف:

اف بِ َّ
اءهُ بِاْل َخ ْي ِر}  3باإلسراء.
{وَي ْدعُ ْاإل ْن َس ُ
الش ّْر ُد َع َ
 -1في قولو تعالىَ :
{ي ْوـ َي ْدعُ َّ
اع ِإَلى َش ْي ٍء ُن ُك ٍر}  4بالقمر.
الد ِ
 -2في قولو تعالىَ َ :
الكممة الثانية" :يمح" مف قولو تعالى{ :ويمح المَّو اْلب ِ
اط َؿ}  5بالشورى.
ََْ ُ ُ َ
{س َن ْدعُ َّ
الزَبانَِي َة}  6بالعمؽ.
الكممة الثالثة" :سندع" مف قولو تعالىَ :
ِ
الكممة الرابعة" :صالح" مف قولو تعالى{ :و ِ
يف}  7بالتحريـ عمى القوؿ بأنو جمع مذكر
صال ُح اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ َ
سالـ.

تبعا لحذفيا في
وحكميا :أنيا تحذؼ قراءة في كؿ ذلؾ سواء في حالة الوقؼ أو الوصؿ وذلؾ ً
الرسـ.
القسـ الثاني :الواو المحذوفة في الرسـ والوقؼ والثابتة في الوصؿ ،وىذا القسـ
ػػػػ

 1اآلية.36 :

 2اآلية.125 :
 3اآلية.11 :
 4اآلية.6 :

 5اآلية.24 :
 6اآلية.18 :
 7اآلية.4 :
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خاص بالواو التي تقع صمة لياء الضمير التي َّ
يكنى بيا عف المفرد المذكر الغائب المضمومة
ْخ ُذهُ ِس َنةٌ َوال َن ْوٌـ}  1بالبقرة ،ونحو" :لو" مف قولو تعالى:
وصبل نحو" :تأخذه" مف قولو تعالى{ :ال تَأ ُ
{لَو ما ِفي الس ِ
ات و َما ِفي ْاأل َْر ِ
ض }  2الشورى.
َ
ُ َ
َّم َو َ
وحكميا :أنيا تثبت عند صمة الياء في الوصؿ ،وأما في الوقؼ فتحذؼ لسكوف الياء مف غير

صمة.

والى بعض أحكاـ الحذؼ واإلثبات يشير صاحب "آللئ البياف" بقولو:
ووارد إثبات يا في األيدي  ...بعد أولي والحذؼ في ذا األيد

ووقؼ معجزي محمي حاضري  ...آتي المقيمي ميمكي باليا ُدري
وقفا كوصؿ عند ننج يونُسا
والحذؼ قبؿ ساكف في اليا رسا ً ...
واخشوف مع يؤت النسا والواد  ...وواد والجوار مع لياد

وىاد روـ صاؿ تغف بالقمر  ...يردف مع عباد َّأولي ُزمر

والواو في ويمح ثـ يدع ...
إلنساف والداع كذا سندعُ
ُ
ِ
األلؼ  ...في أية الرحمف نور الزخرؼ
وصالح التحريـ ثـ

وفي سبلسبل وما آتاف قؼ  ...بالحذؼ واإلثبات في اليا واأللؼ
وقؼ بيا في لَيكونا نسفعا  ...إذاً ولكنا ونحو ُرَّكعا
أنا مع الظنونا والرسوال  ...كانت قواري ار مع السبيبل

ومطمقا لدى  ...ثمود مع أخرى قوارير بدا
وحذفيا وصبل
ً
ػػػػ
 1البقرة.255 :
 2الشورى.4 :
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أسئمة:

 -1في أي الحروؼ يكوف الحذؼ واإلثبات؟

 -2القارئ مطالب باتباع الرسـ في قراءتو فكيؼ يقؼ بالحذؼ أو اإلثبات؟

 -3ما ىي الصور التي يقع فييا الحذؼ واإلثبات مع التمثيؿ وذكر حكـ كؿ صورة؟
-4
-5
-6
-7

اذكر المواضع التي خرجت عف القاعدة األساسية وىي أف الوقؼ تابع لمرسـ إثباتًا وحذ ًفا.
ما ىي الصور التي تثبت فييا األلؼ في الرسـ وفي الوقؼ وتحذؼ في الوصؿ؟
اذكر حكـ األلؼ في {س ِ
ووقفا.
بلسبل}  1بالدىر وصبل ً
َ
وقفا ووصبل.
رس ًما وتحذؼ ً
َبي ْ
ّْف المواضع التي تثبت فييا األلؼ ْ

محرؾ في كؿ مف الوقؼ والوصؿ مع التمثيؿ؟
رس ًما وبعدىا َّ
 -8ما حكـ الياء الثابتة ْ
ووقفا ووصبل اذكر موضعيف
رس ًما ً
رس ًما ً
ووقفا ووصبل ليا نظائر محذوفة ْ
 -9ىناؾ ياءات ثابتة ْ
منيا.

رس ًما وبعدىا ىمزة وصؿ مقرونة ببلـ التعريؼ ،مع ذكر اثنتيف منيا؟
 -10ما حكـ الياءات الثابتة ْ
 -11اذكر حكـ الياء في قولو تعالى{ :فَ َما آتَانِ َي المَّوُ}  2بالنمؿ وقفًا ووصبل.
وقفا ووصبل مع التمثيؿ.
 -12ىناؾ واو ثابتة في الرسـ وقد وقع بعدىا ساكف ،فما حكميا ً
ػػػػ
 1اآلية.4 :

 2اآلية.36 :

()214/1

ّْف حكـ الكممات التي تحتيا خط فيما يأتي وقفًا ووصبل مف حيث الحذؼ واإلثبات:
َ -13بي ْ
وؿ َك ِر ٍيـ} ِ ،2
اح ِم ْؿ ِفييا} ِ{ ،1إَّنوُ َلقَو ُؿ رس ٍ
{ع ْن َد ِذي اْل َع ْر ِ
ُّو الثَّقَ ِ
ش َم ِك ٍ
بلف} { ،4نُ ْن ِج
{ ُقْم َنا ْ
يف} { ،3أَي َ
ْ َُ
َ
ُّ
َِّ
ِ
الن ِ
يف ِإ َذا ا ْكتَالُوا َعمَى َّ
اس
{وثَ ُم َ
وف بِالمَّ ِو الظ ُن َ
ود فَ َما أ َْبقَى} { ،7الذ َ
{وتَظُُّن َ
اْل ُم ْؤ ِمن َ
ونا} َ ،6
يف}  5بيونسَ ،
الناس} ِ{ ،9إَّنا مرِسمُو َّ ِ
{س َن ْدعُ
َف َل ْـ َي َرهُ أ َ
ب أْ
النا َقة} { ،10أ ََي ْح َس ُ
َي ْستَ ْوفُ َ
َح ٌد} َ ،11
{وتَ ْخ َشى َّ َ
ُْ
وف} َ ،8
َّ
الزَبانِ َيةَ} .12
ػػػػ

 1سورة ىود.40 :

 2سورة التكوير.19 :
 3سورة التكوير.20 :

 4سورة الرحمف.31 :
 5اآلية.103 :

 6سورة األحزاب.10 :
 7سورة النجـ.51 :

 8سورة المطففيف.2 :

 9سورة األحزاب.37 :

 10سورة القمر.27 :
 11سورة البمد.7 :

 12سورة العمؽ.18 :
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ىاء الكناية
مدخؿ

...

ِ
الكناية:
ىاء
ُ
ِ
تعريفُيَا :ىي ىاء الضمير الزائدة عف بِ ْن َية الكممة والتي يكنَّى بيا عف الواحد المذكر الغائب ،وقولنا:
{ي ْنتَ ِو}  3فالياء في مثؿ
"الزائدة عف بنية الكممة" خرج بو الياء األصمية مثؿَ :
{و ْجوُ} َ ،2
{ن ْفقَوُ} َ ،1
ذلؾ كمو أصمية؛ ألنيا مف نفس الكممة وليست بياء ضمير.

وقولنا" :التي َّ
يكنى بيا عف الواحد المذكر الغائب" خرج بو الياء الدالة عمى الواحدة المؤنثة في

{عَم ْي ِي ْـ}  ،6وجمع اإلناث في:
{عَم ْي ِي َما}  ،5وجمع الذكور في َ
{عَم ْييَا}  4والمثنى بنوعيو فيَ :
َ
اصطبلحا.8
تسمى ىاءات كناية
{عَم ْي ِي َّف}  ،7فكؿ ىذه واف كانت ىاءات ضمير إال أنيا ال َّ
ً
َ

فائدتُيَا :اإليجاز واالختصار.
واألصؿ فييا البناء عمى الضـ مثؿَ{ :لو} ِ ،9
{م ْنوُ}  10إال أف يقع قبميا كسر مثؿ{ :بِو}  11أو ياء
ُ
ٍ
فحينئذ تكسر ،13وذلؾ لمجاورتيا الكسر أو الياء الساكنة.
{عمَ ْي ِو} 12
ساكنة مثؿَ :
{و َما
وقد قرأىا حفص بالضـ مراعاة لؤلصؿ وذلؾ ً
تبعا لمرواية فيَ :
ػػػػ

 1سورة ىود.91 :

 2سورة يوسؼ.9 :

 3سورة العمؽ.15 :
 4سورة النور.9 :

 5سورة النساء.128 :
 6سورة النساء.6 :

 7سورة النساء.15 :

 8مف كتاب "الوافي عمى شرح الشاطبية" لمشيخ عبد الفتاح القاضي ،ص ،68بتصرؼ.
 9سورة البقرة.102 :

 10سورة البقرة.60 :
 11سورة البقرة.26 :

 12سورة المطففيف.13 :

 13مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص ،148بتصرؼ.
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ِ
{عَم ْيوُ المَّ َو}  2بالفتح.
أ َْن َسانيوُ}  1بالكيؼَ ،
اؿ لَو ص ِ
اح ُبوُ َو ُى َو يُ َح ِاوُرهُ}
وتتصؿ ىاء الكناية باألسماء واألفعاؿ والحروؼ ،ويجمعيا قولو تعالىَ { :ق َ ُ َ
.3
أحوالُيَا:
ىاء الكناية ليا أربع حاالت:

متحركيف مثؿِ{ :إَّنو َكاف تََّوابا} { ،4ي ِ
ير
ير َوَي ْيِدي بِ ِو َكثِ ًا
ض ُّؿ بِ ِو َكثِ ًا
الحالة األولى :أف تقع بيف حرفيف
ّْ
ُ
ُ َ ً
ِ
ِِ
ِ ِ َّ
يـ} .6
{والمَّوُ ِع ْن َدهُ أ ْ
َو َما يُض ُّؿ بِو ِإال اْل َفاسق َ
َجٌر َعظ ٌ
يف} َ ،5

وحكميَا :أف توصؿ بواو ممدودة مقدار حركتيف إف كانت مضمومة ،وبياء ممدودة مقدار حركتيف إف
ُ
كانت مكسورة .ىذا إذا لـ يقع بعدىا ىمز ،فإذا وقع بعدىا ىمز كما في اآليتيف السابقتيف فيكوف المد
ٍ
حينئذ مف باب المد المنفصؿ.
ويستثنى مف ىذه القاعدة ثبلث كممات:

َخاهُ َوأ َْرِس ْؿ}  7باألعراؼ ،وقولو تعالى{ :قَالُوا أ َْرِج ْو
األولى" :أرجو" في قولو تعالى{ :قَالُوا أ َْرِج ْو َوأ َ
ث}  8بالشعراء فتق أر في كبل الموضعيف بسكوف الياء.
َخاهُ َو ْاب َع ْ
َوأ َ
ِ
الثانية" :ألقو" في قولو تعالى{ :ا ْذ َى ْ ِ
أيضا بسكوف الياء.
ب بِكتَابِي َى َذا َفأَْلق ْو ِإلَ ْي ِي ْـ}  9فتق أر ً
ضوُ لَ ُك ْـ}  10فتق أر
{وِا ْف تَ ْش ُك ُروا َي ْر َ
الثالثة" :يرضو" في قولو تعالىَ :

ػػػػ

 1سورة الكيؼ.63 :
 2سورة الفتح.10 :

 3سورة الكيؼ.37 :
 4سورة النصر.3 :
 5سورة البقرة.26 :

 6سورة التغابف.15 :

 7سورة األعراؼ.111 :
 8سورة الشعراء.36 :
 9سورة النمؿ.28 :

 10سورة الزمر.7 :
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بضـ الياء مف غير صمة.

بالصَمة :إشباع الضمة حتى تتولد منيا واو ساكنة ّْ
مدَّية ،واشباع الكسرة حتى تتولد منيا ياء
والمراد
ّْ
ساكنة مدية ،وىذه الصمة تثبت في حالة الوصؿ ،وتحذؼ في حالة الوقؼ.

الحالة الثانية:

ِِ
أف تقع بيف ساكنيف مثؿَ { :شير رمض َِّ
{و َم ْف أ َْوَفى بِ َما
اف الذي أ ُْن ِز َؿ فيو اْلقُْر ُ
ُْ َ َ َ َ
آف}  ،1وكذا قولو تعالىَ :
اى َد َعمَ ْيوُ المَّ َو} .2
َع َ

مطمقا لجميع القراء.
وحكميَا :أف ال صمة فييا
ً
ُ
الحالة الثالثة:

ؾ} .3
أف يكوف قبميا متحرؾ وبعدىا ساكف مثؿ{ :تََب َار َؾ الَِّذي ِب َيِد ِه اْل ُمْم ُ
وحكميَا :عدـ الصمة كالحالة التي قبميا؛ لئبل يجتمع ساكناف عمى غير حدىما 4حيث ال يجتمعاف
ُ
إال في حالة الوقؼ.

الحالة الرابعة:

يو ُى ِ ِ
ؾ اْل ِكتَاب ال رْيب ِف ِ
يف}  ،5وكذا قولو تعالى:
أف يكوف قبميا وبعدىا متحرؾ مثؿَ { :ذِل َ
ُ َ َ
دى لْم ُمتَّق َ
ً
{خ ُذوهُ فَ ُغمُّوهُ} .6
ُ

اع ْ
ؼ لَوُ
ض َ
وحكميَا :عدـ الصمة لحفص إال في موضع واحد في سورة الفرقاف ،وىو قولو تعالى{ :يُ َ
ُ
اْلع َذاب يوـ اْلِقيام ِة وي ْخمُ ْد ِف ِ
يو ُميَ ًانا}  7فتق أر
َ ُ َْ َ َ َ َ َ

ػػػػ

 1سورة البقرة.185 :
 2سورة الفتح.10 :
 3سورة الممؾ.1 :

 4انظر" :إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربع عشر" لمشيخ البنا ،ص.34
 5سورة البقرة.2 :

 6سورة الحاقة.30 :

 7سورة الفرقاف.69 :
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تشنيعا بحاؿ العاصي.
بالصمة ،وذلؾ
ً
ممحوظةٌ:

كؿ ىاء ضمير تق أر بالصمة يكوف بعدىا واو صغيرة أو ياء صغيرة حسب حركتيا؛ إشارة إلى المد؛

فعوض عنو بالحرؼ الصغير.
رس ًما ّْ
ألف حرؼ المد محذوؼ ْ
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أسئمة:

عرؼ ىاء الكناية ثـ بيف ُم ْحتََرَزات التعريؼ.
ّْ -1
 -2في أي أنواع الكممة تأتي ىاء الكناية؟ وما فائدتيا؟

 -3إذا وقعت ىاء الكناية بيف حرفيف متحركيف فما حكميا مع التمثيؿ؟

ّْف حكـ ىاء الكناية إذا وقع قبميا ساكف وبعدىا متحرؾ مع التمثيؿ؟
َ -4بي ْ
 -5ما اإلشارة التي توضع في المصحؼ بعد ىاء الكناية التي حكميا الصمة؟
 -6استخرج ىاءات الكناية مما يأتي:

يأتيو ،فواكو ،إليو ،إف ربو ،تنتو ،ىداه ،بمثمو ،نفقو ،يأخذه ،وجو.

ّْف حكـ ىاء الكناية في األمثمة اآلتية:
َ -7بي ْ
يو يمتَروف} { ،بِ ِو ب ِ
ِِ
ِِ
اجعْمو ر ّْ ِ
اح} ،
ص ًيرا} { ،تَ ْذ ُروهُ ّْ
الرَي ُ
َ
ب َرضيِّا} َ { ،فْمُيْمقو اْل َي ُّـ} ِ{ ،إَّنوُ َلقَ ْو ُؿ} { ،ف َ ْ ُ َ
{و ْ َ ُ َ
َ

َخاه} ِ ،
ِ
ِِ
{رب ِ
{م ْف قَْبِم ِو َل ِم َف
ّْو األ ْ
{اس ُموُ اْل َمس ُ
{ي ْر َ
َعَمى} { ،فيو ُميَ ًانا} َ ،
ضوُ َل ُك ْـ} ْ ،
يح} { ،أ َْرِجو َوأ َ ُ
َ
ّْ
يف} .
الضَّال َ
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االبتداء:
الوقؼ و
ُ
ُ
تمييد:
ٌ

عمما بأنو لـ َي ُج ْز
القارئ لمقرآف الكريـ ال يستطيع أف يق أر السورة أو القصة منو في نفس واحدً ،
التََّنفُّس بيف الكممتيف حالة الوصؿ ،وال في أثناء الكممة.

ليذا فقد وجب اختيار وقؼ لمتنفس واالستراحة ،وتعيَّف عمى القارئ أف يرتضي ابتداء بعد التنفس
الف ْيـ حتى يظير إعجاز القرآف.
واالستراحة ،بشرط أف ال يكوف ذلؾ مما ُي ِخ ُّؿ بالمعنى أو َ
ومف أجؿ ىذا كمو فقد َّ
تامة.1
حض األئمة عمى تعمـ الوقؼ واالبتداء ومعرفتو معرفة َّ

واألصؿ في ىذا الباب ما رواه ابف أبي ُممَي َكةَ عف أـ سممة -رضي اهلل عنيا -حيف سئمت عف قراءة
رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -قالت :كاف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -يُقَطّْع قراءتو
ِ
{الر ْحم ِف َّ ِ ِ
{م ِال ِؾ َي ْوِـ ّْ
الد ِ
يقوؿ{ :اْل َح ْم ُد ِلمَّ ِو َر ّْ
يف}
ب اْل َعالَم َ
الرحيـ}  ،ثـ يقؼ ،وكاف يق أر َ
يف}  ،ثـ يقؼ َّ َ
.2

وفي رواية أخرى قالت :قراءة رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ{ .اْل َح ْم ُد
ِ
{الر ْحم ِف َّ ِ ِ
{م ِال ِؾ َي ْوِـ ّْ
الد ِ
ِلمَّ ِو َر ّْ
طع قراءتو آية آية.3
يف}  .يق ْ
ب اْل َعاَلم َ
الرحيـ} َ .
يف} َ َّ .
ػػػػ

1مف كتاب "النشر" "ج ،1 :ص ،"316بتصرؼ.

 2أخرجو الترمذي ،رقـ  ،2924وقاؿ :حديث حسف صحيح.

 3أخرجو أبو داود ،رقـ  ،1466كما أخرجو النسائي وأحمد وصححو ابف خزيمة والدارقطني

والحاكـ .انظر" :جامع األصوؿ في أحاديث الرسوؿ" بتحقيؽ :عبد القادر األرناءوط "ج،2 :

ص."463
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ولقد كاف صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يقرئ أصحابو عمى مثؿ ذلؾ ويعممو ليـ ،كما أف بعض األئمة

اجبا؛ لما ثبت أف اإلماـ عمي بف أبي طالب -رضي اهلل عنو -لما سئؿ عف
جعؿ تعمـ الوقؼ و ً

يبل}  1فقاؿ :الترتيؿ ىو تجويد الحروؼ ومعرفة
آف تَْرِت ً
{وَرتّْ ِؿ اْلقُ ْر َ
معنى الترتيؿ في قولو تعالىَ :
الوقوؼ.2

والواقع أف معرفة الوقوؼ مف أىـ متطمبات التجويد في القراءة ،ومما يدؿ عمى ذلؾ ما أخرجو الحاكـ

والبييقي عف ابف عمر -رضي اهلل عنيما -قاؿ :لقد عشنا ُب ْرَى ًة مف الدىر واف أحدنا يؤتى اإليماف
قبؿ القرآف ،وتنزؿ السورة فيتعمـ حبلليا وحراميا وأوامرىا وزواجرىا وما ينبغي أف يقؼ عنده منيا،

ولقد رأيت رجاال يؤتى أحدىـ القرآف قبؿ اإليماف ،فيق أر ما بيف فاتحة الكتاب إلى خاتمتو ال يدري ما

أمره وما زاجره وما ينبغي أف يقؼ عند َي ْنثُُره َنثَْر َّ
الد َقؿ.3
فقد شبو -رضي اهلل عنو -عدـ عنايتيـ بالقراءة -حيث يرسمونيا ممموءة باألخطاء وعدـ تماـ

الوقوؼ -بنثر التمر الرديء اليابس.4

ومما تقدـ يتضح لنا أف الوقؼ واالبتداء كاف محؿ عناية رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ-

والصحابة -رضواف اهلل عمييـ -لما يترتب عميو مف إيضاح المعاني القرآنية لممستمع .وذلؾ ال يتأتى
إال إذا كاف قارئ القرآف عمى دراية واسعة ومعرفة تامة بالوقوؼ.

وقد أدرؾ المتقدموف ما لموقؼ واالبتداء مف أىمية كبرى حتى إنيـ أفردوه بالتآليؼ.

ػػػػ

 1سورة المزمؿ.4 :

 2انظر" :النشر في القراءات العشر" ص ،316و"نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.7

 3ذكره صاحب كتاب "قواعد التجويد" ص ،75كما ذكره اإلماـ ابف الجزري في "النشر" باختبلؼ
يسير "ج ،1 :ص "316تحقيؽ :محمد سالـ محيسف.

 4قاؿ ابف الجزري في النشر :ففي كبلـ عمي -رضي اهلل عنو -دليؿ عمى وجوب تعممو ومعرفتو،
وفي كبلـ ابف عمر برىاف عمى أف تعمُّ َمو إجماع مف الصحابة -رضي اهلل عنيـ .انظر :النشر "ج:
 ،1ص."316
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الوقؼ:

ِ
الوقؼ:
يؼ
تعر ُ
الوقؼ لغة :الحبس و ُّ
الكؼ .يقاؿ :وقؼ الشيء أي حبسو ،ويقاؿ :أوقفت الدابة أي :كففتيا عف
المشي.

زمنا يتنفس فيو القارئ عادة ِبنِيَّة استئناؼ القراءة :إما
و
اصطبلحا :قطع الصوت عمى الكممة القرآنية ً
ً
بما يمي الكممة الموقوؼ عمييا أو بيا أو بما قبميا وليس بنية اإلعراض عنيا.

ويأتي في رءوس اآلي وأواسطيا وال بد معو مف التنفس ،وال يأتي في وسط الكممة ،وال فيما اتصؿ

ّْيوُ} َّ 2
رس ًما.
بالنحؿ التصالو ْ
ْ
رس ًما .1فبل يصح الوقؼ عمى" :أيف" مف قولو تعالى{ :أ َْي َن َما ُي َوج ْ
ِ
الوقؼ:
حكـ
ُ
الوقؼ جائز ما لـ يوجد ما يوجبو أو يمنعو.

وايضاح ذلؾ أنو ال يوجد في القرآف الكريـ وقؼ واجب يأثـ القارئ بتركو ،وال وقؼ حراـ يأثـ بفعمو.

وانما يرجع وجوب الوقوؼ وتحريميا إلى ما يترتب عمى الوقؼ واالبتداء مف إيضاح المعنى المراد،

مقصودا ،والى ذلؾ يشير اإلماـ ابف الجزري بقولو:
أو إيياـ غيره مما ليس
ً
آف ِمف ٍ
سبب
ب  ...وال حراـ غير ما لو ْ
وقؼ َو َج ْ
وليس في القر ِ ْ

ير المعنى لزـ الوقؼ ،واف كاف الوقؼ يغير المعنى وجب الوصؿ ،وكؿ ما ثبت
فإف كاف الوصؿ ُي ّْغ ُ
سّْنيَّة الوقؼ عمى رءوس اآلي لحديث أـ سممة السابؽ ،وجوازه عمى ما
شرًعا في ىذا الصدد ىو ُ
عداىا ما لـ يوىـ خبلؼ المعنى المراد.

ػػػػ

 1مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص ،153بتصرؼ.
 2اآلية.76 :
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ِ
الوقؼ:
أقساـ
ُ
ينقسـ الوقؼ في ذاتو إلى أربعة أقساـ:

 -1اختياري -2 ،اضطراري -3 ،انتظاري -4 ،اختياري.
وفيما يمي بيانيا بالتفصيؿ:

َّدة.-
القسـ األوؿ :الوقؼ االختباري -بالباء اْل ُم َوح َ

وىو أف يقؼ القارئ عمى كممة ليست محبل لموقؼ عادة ،ويكوف ذلؾ في مقاـ االختبار أو التعميـ

مف أجؿ بياف حكـ الكممة الموقوؼ عمييا مف حيث الحذؼ واإلثبات كما في كممة" :األيدي" مف
قولو تعالى{ :وا ْذ ُكر ِعب َ ِ ِ
وب أُوِلي ْاأل َْيِدي}  1فيوقؼ عمييا باإلثبات ،أما في
يـ َوِا ْس َح َ
اؽ َوَي ْعقُ َ
َ ْ َ
اد َنا إ ْب َراى َ
{وا ْذ ُك ْر َع ْب َد َنا َد ُاوَد َذا ْاأل َْيِد}  2فيوقؼ عمييا بالحذؼ أو مف حيث التاءات المفتوحة
قولو تعالىَ :
َت لُ ٍ
وط}  3فيوقؼ عمييما
ام َأر َ
{ام َأر َ
َت ُنو ٍح َو ْ
والتاءات المربوطة كما في كممة" :امرأة" مف قولو تعالىْ :
ت}  4فيوقؼ عمييا بالياء حسب الرسـ العثماني.
ام َأرَةٌ َخا َف ْ
{وِا ِف ْ
بالتاء المفتوحة ،أما في قولو تعالىَ :
وسمي اختباريِّا؛ لحصولو إجابة عمى سؤاؿ أو تعميـ متعمـ؛ ألنو ليس محؿ وقؼ في العادة.

وحكموُ :جواز الوقؼ عمى أي كممة طالما كاف ذلؾ في مقاـ االختبار أو التعميـ عمى أف يعود إلى
ُ

ما وقؼ عميو فيصمو بما بعده -إف صمح ذلؾ -واال فبما قبمو مما يصمح االبتداء بو.

القسـ الثاني :الوقؼ االضطراري.

ض لمقارئ في أثناء قراءتو بسبب ضرورة كالعطاس ،أو ضيؽ نفس،
وىو ما َي ْع ِر ُ
ػػػػ
 1سورة ص.45 :
 2سورة ص.17 :

 3سورة التحريـ.10 :

 4سورة النساء.128 :
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أو عجز عف القراءة بسبب نسياف أو غمبة بكاء ،أو أي عذر مف األعذار يضطره لموقؼ عمى أي
كممة مف الكممات القرآنية.

وسمي اضط ارريِّا؛ ألف سببو االضطرار الذي عرض لمقارئ في أثناء قراءتو فمـ يتمكف مف وصؿ

الكممة بما بعدىا.

وحكموُ :جواز الوقؼ عمى أي كممة حتى تنتيي الضرورة التي دعت إلى ذلؾ ،ثـ يعود القارئ إلى
ُ
الكممة التي وقؼ عمييا فيصميا بما بعدىا إف صمح االبتداء بيا واال فيما قبميا.

القسـ الثالث :الوقؼ االنتظاري.

وىو الوقؼ عمى الكممة القرآنية بقصد استيفاء ما في اآلية مف أوجو الخبلؼ حيف القراءة بجمع

الروايات.

وسمي انتظاريِّا؛ لما ينتظره األستاذ مف الطالب بشأف تكممتو لؤلوجو التي وردت في اآلية التي
يقرؤىا.

وحكموُ :يجوز لمقارئ الوقؼ عمى أي كممة حتى يعطؼ عمييا باقي أوجو الخبلؼ في الروايات واف
ُ
لـ يتـ المعنى.
وليعمـ أنو إذا انتيى القارئ مف جمعو لمروايات عمى الكممة التي وقؼ عمييا فبل بد لو مف وصميا

ومعنى.
ظا
بما بعدىا إف كانت متعمقة بما بعدىا لف ً
ً
القسـ الرابع :الوقؼ االختياري -بالي ِ
اء التَّ ْحتِيَّة.-
َ

وىو أف يقؼ القارئ عمى الكممة القرآنية باختياره دوف أف يعرض لو ما يمجئو لموقؼ مف عذر أو

إجابة عمى سؤاؿ.

وسمي اختياريِّا؛ لحصولو بمحض اختيار القارئ وارادتو.
ّْ

وحكموُ :جواز الوقؼ عميو إال إذا أوىـ معنى غير المعنى المراد فيجب وصمو ،كما يجوز االبتداء
ُ
بما بعد الكممة الموقوؼ عمييا إف صمح االبتداء بيا واال فيعود إلييا
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ويصميا بما بعدىا إف صمح ذلؾ واال فبما قبميا.

أقساموُ :الوقؼ االختياري ىو المقصود في ىذا الباب ،وقد اختمؼ العمماء -رحميـ اهلل -في تقسيمو
ُ
طمبا لبلختصار ،1وسنكتفي بذكر أشيرىا وأعدليا ،وىو ما ذكره
إلى أقواؿ كثيرة لـ نتعرض لذكرىا ً
تاـٍ ،
اإلماـ َّ
ٍ
حسف،
كاؼ،
الداني والمحقؽ ابف الجزري مف أف الوقؼ االختياري ينقسـ إلى أقساـٍّ :2

قبيح ،وىا ىو ابف الجزري يشير إلى أقسامو األربعة فيقوؿ:
ٍ
ِ
لمحروؼ  ...ال بد مف معر ِ
ِ
ِ
الوقوؼ
فة
تجويدؾ
وبعد
َ
ٍ
وكاؼ وحسف
تاـ
واالبتدا وىي تقسـ إ ًذا  ...ثبلثة ٌ
وىي لما تـ فإف لـ يوجد  ...تعمؽ أو كاف معنى فابتدى

ءوس اآلي جوز فالحسف
فالتاـ فالكافي ولفظًا فامنعف  ...إال ر َ
وي ْب َدا قبمو
ًا
ؼ
قبيح ولو  ...يوقَ ُ
وغير ما تـ ٌ
مضطر ُ

وفيما يمي الكبلـ بالتفصيؿ عف كؿ قسـ مف ىذه األقساـ األربعة:

القسـ األوؿ :الوقؼ التاـ

مطمقا :ال مف جية المفظ وال مف جية
تعريفُوُ :ىو الوقؼ عمى كبلـ تاـ في ذاتو ولـ يتعمؽ بما بعده
ً
المعنى ،وتحتو نوعاف:

النوع األوؿ :ىو الذي يمزـ الوقؼ عميو واالبتداء بما بعده؛ ألنو لو وصؿ بما بعده ألوىـ وصمو

معنى غير المعنى المراد ،ومف أجؿ ىذا يسميو بعضيـ بالبلزـ وبعضيـ بالواجب ،ويطمؽ عمى ىذا
ً
النوع التاـ المقيد أي المقيد بالبلزـ أو الواجب

أمثمتُوُ :قوؿ تعالى{ :فَبل َي ْح ُزْن َؾ َق ْولُيُ ْـ}  3فالوقؼ عمى "قوليـ" الزـ؛ ألنو لو وصؿ بما بعده ألوىـ
ِ
ِ
وف}
وف َو َما يُ ْعمنُ َ
أف جممةِ{ :إَّنا َن ْعَم ُـ َما ُيس ُّر َ
ػػػػ

 1راجع" :اإلضاءة في أصوؿ القراءة" مف ص.53 -48

 2مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.154
 3سورة يس.76 :
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وؿ الكافريف وىو ليس كذلؾ ،وكذا قولو تعالىِ{ :إنَّما يستَ ِج َِّ
مف مقُ ِ
وف}  1فالوقؼ عمى
َ َْ ُ
يف َي ْس َم ُع َ
يب الذ َ
َ
َّ
{واْل َم ْوتَى َي ْب َعثُيُ ُـ الموُ}
"يسمعوف" الزـ؛ ألنو لو وصؿ بما بعده ألوىـ أف "الموتى" مف قولو تعالىَ :
يشتركوف مع األحياء في االستجابة.

الزما.
حكموُ :يمزـ الوقؼ عميو ويمزـ االبتداء بما بعده ،ومف أجؿ ىذا ّْ
سمي ً
ُ
وعبلمتُوُ :وضع ميـ أفقية ىكذا "مػ" عمى الكممة التي يمزـ الوقؼ عمييا.
ومف أجؿ ىذا كمو نجد أف بعض العمماء قسـ الوقؼ االختياري إلى خمسة أقساـ ،واعتبر الوقؼ

قسما مستقبل مف أقسامو كاإلماـ السجاوندي ،والشيخ محمد خمؼ الحسيني.
البلزـ ً
{وتُ َع ّْزُروهُ
كما يسميو بعضيـ بوقؼ البياف؛ ألنو يبيف معنى ال يفيـ بدونو كالوقؼ عمى قولو تعالىَ :
ّْحوهُ} بعدىا هلل
َوتَُوقُّْروهُ}  2فالضمير فييما لمنبي -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -والضمير في {وتُ َسب ُ
تعالى ،والوقؼ عمى {وتَُوقُّْروهُ} ىو الذي يظير ىذا المعنى المراد.3

النوع الثاني :ىو الذي يحسف الوقؼ عميو ويحسف االبتداء بما بعده ومعنى ىذا أنو يجوز وصمو بما
ويسميو بعضيـ بالتاـ المطمؽ.
بعده طالما أف وصمو ال يغير المعنى الذي أراده اهلل تعالى
ّْ

غالبا في
وسمي ِّ
ّْ
تاما؛ لتماـ الكبلـ عنده وعدـ احتياجو إلى ما بعده في المفظ أو المعنى ويكوف ً
أواخر السور وأواخر اآليات وانقضاء القصص ونياية الكبلـ عمى حكـ معيف ،وقد يكوف في وسط

اآلية وفي أوائميا كما سيأتي في األمثمة.

أمثمتُوُ :ىذا النوع يأتي عمى أربع صور:
ػػػػ
 1سورة األنعاـ.36 :
 2سورة الفتح.9 :

 3مف كتاب "اإلضاءة في أصوؿ القراءة" ص.51
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ػػػػ

 1سورة البقرة.5 :

 2سورة األحزاب.39 :
 3سورة الفرقاف.29 :

 4سورة الصافات.138 ،137 :
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وأما التعمؽ المعنوي :فيو أف يكوف تعمقو مف جية المعنى فقط دوف شيء مف متعمقات اإلعراب
ِ
وف}  1واإلخبار عف حاؿ
كاإلخبار عف حاؿ المؤمنيف أوؿ البقرة فإنو ال يتـ إال عند قولو{ :اْل ُم ْفم ُح َ
الكافريف ال يتـ إال عند قولو{ :ولَيـ ع َذ ٌ ِ
يـ}  2واإلخبار عف أحواؿ المنافقيف ال يتـ إال عند
َ ُْ َ
اب َعظ ٌ
ٍ ِ
َّ
ّْ
ظا وال
ير}  3حيث لـ يبؽ لما بعده تعمؽ بما قبمو ال لف ً
قولو سبحانوِ{ :إ َّف الم َو َعَمى ُكؿ َش ْيء َقد ٌ
معنى.4
ً

القسـ الثاني :الوقؼ الكافي

تاـ في ذاتو متعمؽ بما بعده في المعنى دوف المفظ.
تعريفُوُ :ىو الوقؼ عمى كبلـ ٍّ
ِ
{ختَ َـ المَّوُ َعمَى
وف}  5واالبتداء بقولو تعالىَ :
أمثمتُوُ :الوقؼ عمى قولو تعالى{ :أ َْـ لَ ْـ تُْنذ ْرُى ْـ ال يُ ْؤ ِم ُن َ
ظا ،ولكنو متعمؽ بو مف جية المعنى؛ ألف كبل
ُقمُوبِ ِي ْـ} فآخر اآلية كبلـ تاـ ليس لو تعمُّؽ بما بعده لف ً
ِ
يف}  6واالبتداء بقوؿ
{و َما ُى ْـ بِ ُم ْؤ ِمن َ
منيما إخبار عف حاؿ الكفار ،وكذلؾ الوقؼ عمى قولو تعالىَ :
َّ َِّ
ِ
ظا ،واف تعمؽ بو
آم ُنوا} فآخر اآلية كبلـ تاـ ولـ يتعمؽ بما بعده لف ً
سبحانوُ :
وف الم َو َوالذ َ
{ي َخاد ُع َ
يف َ
معنى؛ ألف كبل منيما إخبار عف حاؿ المنافقيف إلى غير ذلؾ مف األمثمة ،وقد يكوف في نياية اآلية
َِّ
الص ْي َد َوأ َْنتُ ْـ
آم ُنوا ال تَ ْقتُمُوا َّ
كاألمثمة السابقة ،كما يكوف في وسطيا نحو قولو تعالىَ :
{يا أَيُّيَا الذ َ
يف َ
ُح ُرٌـ} .7
حكموَُ :ي ْح ُسف الوقؼ عميو واالبتداء بما بعده كالوقؼ التاـ غير أف الوقؼ عمى التاـ يكوف أكثر
ُ
ُح ْسًنا.

ظا ،وىو أكثر
ّْ
كافيا؛ لبلكتفاء بو واستغنائو عما بعده؛ لعدـ تعمقو بو لف ً
وسمي ً
ػػػػ
 1سورة البقرة.5 :
 2سورة البقرة.7 :

 3سورة البقرة.20 :

 4مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص ،155 ،154بتصرؼ.
 5سورة البقرة.6 :
 6سورة البقرة.8 :

 7سورة المائدة.95 :
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ػػػػ

 1مف كتاب "العميد في عمـ التجويد" ص185.
 2سورة البقرة10. :

 3سورة البقرة127. :

 4انظر" :النشر في القراءات العشر" "ج ،1 :ص."320
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صفتاف لمفظ الجبللة وال يصح فصؿ الصفة عف الموصوؼ.

ظا
وحكـ ىذا النوِع :أنو يحسف الوقؼ عميو وال يحسف االبتداء بما بعده اتفاقًا؛ لشدة تعمقو بما بعده لف ً
ُ
ومعنى.
ً
النوع الثاني :أف يكوف رأس آية ويأتي عمى صورتيف:

الصورة األولى :أف يكوف الوقؼ عمى رأس اآلية ال يوىـ معنى غير المعنى المراد مثؿ الوقؼ عمى
َّ
ِ
قولو تعالى{ :اْل َح ْم ُد ِلمَّ ِو َر ّْ
وف}  1بالبقرة والوقؼ
يف} أوؿ الفاتحة ،والوقؼ عمىَ{ :ل َعم ُك ْـ تَتَ َف َّك ُر َ
ب اْل َعاَلم َ
{يا أَيُّيَا اْل ُم َّزّْم ُؿ}  2فيذه الوقوؼ وما َماثَمَيا اختمؼ العمماء فييا عمى ثبلثة مذاىب.
عمىَ :

مطمقا؛ ألف الوقؼ
المذىب األوؿ :يرى أصحابو أنو يحسف الوقؼ عميو ويحسف االبتداء بما بعده
ً
عمى رءوس اآلي سنة؛ وذلؾ لمجيئو عف النبي -صمى اهلل عميو وآلو وسمـ -في الحديث السابؽ ألـ

سممة -رضي اهلل عنيا -وىذا رأي أكثر أىؿ األداء ومعيـ اإلماـ المحقؽ ابف الجزري.3

مفيدا
المذىب الثاني :يرى أصحابو أنو يحسف الوقؼ عميو ويحسف االبتداء بما بعده إذا كف ما بعده ً
الد ْنيا و ِ
لمعنى واال فبل يحسف االبتداء بو كقولو تعالى{ :لَ َعمَّ ُك ْـ تَتَفَ َّك ُر َ ِ ُّ
اآلخ َرِة}  4فإف "تتفكروف"
وف ،في َ َ
الع ْود
رأس آية ،ولكف ال يفيد ما بعده معنى ،ومف أجؿ ىذا فبل يحسف االبتداء بما بعده بؿ يستحب َ

إلى ما قبمو.5

المذىب الثالث :يرى أصحابو أنو يحسف الوقؼ عميو وال يحسف االبتداء بما بعده مطمقًا وأف رءوس
اآلي وغيرىا عندىـ في حكـ واحد ،وىذا ما ذىب إليو أرباب

ػػػػ

 1سورة البقرة.219 :
 2سورة المزمؿ.1 :

 3انظر" :النشر في القراءات العشر" لئلماـ ابف الجزري" ،ج ،1 :ص."318

 4سورة البقرة.220 ،219 :

 5انظر" :نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.161
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الوقوؼ كالسجاوندي وصاحب الخبلصة وغيرىما.1

الصورة الثانية :أف يكوف الوقؼ عمى رأس اآلية يوىـ معنى غير المراد مثؿ الوقؼ عمى قولو تعالى:
{فَوْي ٌؿ ِلْمم ّْ
يف}  ،2وقد اختمؼ العمماء فيو عمى ثبلثة مذاىب.
صم َ
ُ َ
َ
المذىب األوؿ :يرى أصحابو أنو ال يجوز الوقؼ عميو بؿ يجب وصمو؛ ألف المصميف اسـ ممدوح ال
َِّ
يف ُى ْـ َع ْف
يميؽ بو الويؿ ،وانما خرج مف جممة الممدوحيف بنعتو المتصؿ بو وىو قولو تعالى{ :الذ َ
وف}  3فالوقؼ عميو ال يجوز إال في حالة االضطرار فقط ،ومف أصحاب ىذا المذىب
صبلتِ ِي ْـ َس ُ
اى َ
َ
اإلماـ المحقؽ ابف الجزري وصاحب نياية القوؿ المفيد ،إذ يعتبراف الوقؼ عميو مف الوقؼ القبيح.4
المذىب الثاني :يرى أصحابو جواز الوقؼ عمى {فَوْي ٌؿ ِلْمم ّْ
يف} واالبتداء بما بعده بشرط أف يكوف
صم َ
ُ َ
َ
مستمر في قراءتو ولـ يقطعيا وينصرؼ عنيا ألنيـ يعتبروف الوقؼ عمى رءوس اآلي سنة،
ِّا
القارئ

ولـ ينظروا إلى إيياـ ما يترتب عمى الوقؼ 5مف فساد المعنى.
المذىب الثالث :يرى أصحابو جواز الوقؼ عمى { َفوْي ٌؿ ِلْمم ّْ
يف} وال يجيزوف االبتداء بما بعده،
صم َ
ُ َ
َ
ِ
بمعنى أف القارئ يقؼ باعتباره رأس آية؛ ليأخذ َن َف َسوُ ثـ يعود فيصمُو بما بعده .6
والذي أرتضيو مف ىذه المذاىب ىو المذىب األوؿ الذي اختاره اإلماـ ابف الجزري ومف تَبِ َعوُ؛ ألف

األولى بالقارئ أف ال يقؼ عمى كبلـ يوِىـ غير ما أراده
ػػػػ

 1انظر :المرجع السابؽ نفس الصفحة.
 2سورة الماعوف.4 :
 3سورة الماعوف.6 :

 4انظر" :النشر" "ج ،1 :ص "322وكذا "نياية القوؿ المفيد" ص.169
 5انظر" :نياية القوؿ المفيد" ص.164

 6مف كتاب "العميد في عمـ التجويد" ص ،188 ،187بتصرؼ.

()231/1

اهلل تعالى طالما استطاع ذلؾ.

وؿ} 1
وف َّ
الر ُس َ
تتمةٌ :قد يكوف الوقؼ ً
قبيحا وذلؾ نحو قولو تعالىُ :
حسنا واالبتداء بما بعده ً
{ي ْخ ِر ُج َ
َف تُ ْؤ ِم ُنوا بِالمَّ ِو َربّْ ُك ْـ} قبيح لفساد
{وِايَّا ُك ْـ أ ْ
فالوقؼ عميو حسف ولكف االبتداء بما بعده وىو قولو تعالىَ :

تحذير مف اإليماف باهلل.
ًا
المعنى إذ يصبح
دى
حسنا عمى تقدير،
وكافيا عمى آخرِّ ،
وقد يكوف الوقؼ ً
وتاما عمى غيرىما نحو قولو تعالىُ :
ً
{ى ً
َِّ
ِ ِ
وف بِاْل َغ ْي ِب} نعتًا لممتقيف ،وأف يكوف
يف ُي ْؤ ِمنُ َ
لْم ُمتَّقيف}  2أوؿ البقرة فيجوز أف يكوف حسنا إذا جعؿ {الذ َ
وف بِاْل َغ ْي ِب} خب ار لمبتدأ محذوؼ تقريره :ىـ الذيف ،أو مفعوال لفعؿ محذوؼ
كافيا إذا جعؿ ُ
ً
{ي ْؤ ِم ُن َ
ِ
دى ِم ْف َربّْ ِي ْـ}  .اىػ .مف َّ
الن ْشر
تقديره :أعني الذيف ،وأف يكوف ِّ
تاما إذا جعؿ مبتدأ خبره {أُولَئ َؾ َعمَى ُى ً
بتصرؼ.
القسـ الرابع :الوقؼ القبيح

ظا
معنى
تعريفُوُ :ىو الوقؼ عمى كبلـ لـ يتـ في ذاتو ،ولـ يؤِد
صحيحا؛ لشدة تعمقو بما بعده لف ً
ً
ً
ومعنى.
ً
قبيحا؛ لقبح الوقؼ عميو لعدـ تمامو ،فبل يجوز لمقارئ أف يعتمد الوقؼ عميو إال لضرورة
وسمي ً
ُمِمحَّة.

اعوُ :الوقؼ القبيح نوعاف:
أنو ُ
ومعنى كالوقؼ عمى
ظا
النوع األوؿ :ىو الوقؼ عمى كبلـ لـ يفيـ منو معنى؛ لشدة تعمُِّقو بما بعده لف ً
ً
"بسـ" مف{ :بِسِـ ِ
اهلل}  3والوقؼ عمى "الحمد" مف {اْل َح ْم ُد ِلمَّ ِو}  4فالوقؼ عمى مثؿ ذلؾ قبيح؛ ألنو لـ
ْ
يعمـ إلى أي
ػػػػ

 1سورة الممتحنة.1 :
 2اآلية.2 :

 3أوؿ الفاتحة.1 :
 4أوؿ الفاتحة.2 :
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شيء أضيؼ ،وال يجوز إال عند الضرورة -كما سبؽ -وبعد أف تزوؿ الضرورة يبتدئ بالكممة التي
وقؼ عمييا إف صمح االبتداء بيا واال فبما قبميا كما أشار إلى ذلؾ اإلماـ ابف الجزري بقولو:

مضطر َوُي ْبدا قبمو
ًا
ؼ
وغير ما َّ
تـ قبيح ولو ُ ...يوقَ ُ
معنى غير إرادة اهلل تعالى كالوقؼ عمى قولو تعالىِ{ :إ َّف المَّ َو ال
النوع الثاني :الوقؼ عمى كبلـ ُيوِى ُـ
ً

ِ ِ
ِ
{و َما أ َْر َسْم َناؾ}  ،3وعمى
{و َما م ْف إَلو}  ،2وعمى قولو جؿ وعبلَ :
َي ْستَ ْحيي}  1وعمى قولو سبحانوَ :
ِ ِ َّ ِ ِ
قولو تعالى{ :ال تَ ْقربوا الصَّبلةَ}  ،4وعمى قولو{ :ي ْد ِخ ُؿ مف ي َش ِ
يف}  5فالوقؼ
ُ
َُ
اء في َر ْح َمتو َوالظالم َ
َْ َ ُ

ص َدهُ يأثـ بؿ ربما ُي ْفضي قصده ىذا
عمى ىذا وأمثالو أقبح وأشنع؛ لما فيو مف فساد المعنى ،ومف قَ َ
مضطر -كما سبؽَ -ل ِزَمو أف يرجع حتى يصمو بما بعده؛
ِّا
إلى الكفر والعياذ باهلل ،فإذا وقؼ عميو
لتكتمؿ المقاطع وتتضح المعاني ،ويظير حسف التبلوة وجماليا.

والى ىنا ينتيي الكبلـ عمى الوقؼ بأنواعو ،ثـ نبدأ في الكبلـ عمى االبتداء.

ػػػػ

 1سورة البقرة.26 :

 2سورة آؿ عمراف.62 :
 3سورة األنبياء.107 :
 4سورة النساء.43 :
 5اإلنساف.31 :
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االبتداء:

ِ
االبتداء:
يؼ
تعر ُ
صر ٍ
ط ٍع و ْان ِ
اؼ عنيا أو بعد وقؼ ،فإذا كاف بعد قطع
االبتداء ىو الشروع في القراءة سواء كاف بعد َق ْ
فبل بد فيو مف مراعاة أحكاـ االستعاذة والبسممة وقد سبؽ توضيح ذلؾ.
وأما إذا كاف بعد وقؼ ،فبل حاجة إلى مبلحظة ذلؾ؛ ألف الوقؼ إنما ىو لبلستراحة وأخذ َّ
النفَس
فقط.
وقاؿ اإلماـ ابف الجزري :االبتداء ال يكوف إال اختياريِّا؛ ألنو ليس كالوقؼ تدعو
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إليو ضرورة ،فبل يجوز إال بكبلـ مستقؿ في المعنى ٍّ
موؼ بالمقصود  ،1واالبتداء نوعاف:

 -1ابتداء حسف -2 ،ابتداء قبيح.

األوؿ :يجوز االبتداء بو .الثاني :ال يجوز االبتداء بو.

فالنوع األوؿ :االبتداء بكبلـ مستقؿ في المعنى بحيث ال يُ َغيّْر ما أراده اهلل تعالى ،وأمثمتو واضحة

َجِميَّة ال تحتاج إلى بياف.
والنوع الثاني :ىو االبتداء بكبلـ يفسد المعنى أو ُي ِحيمُو ويُ َغي ُّْره ،وىذا يتفاوت في القبح ،فإذا ابتدأت
بكممة متعمقة بما قبميا لفظًا ومعنى نحو قولو تعالى{ :أَبِي لَيَ ٍب َوتَ َّ
ب}  2فيو ابتداء قبيح؛ ألنو يجعؿ

مبتور وال بد مف االبتداء بما قبمو.
ًا
المعنى
َّ ِ
{ع َزْيٌر ْاب ُف المَّ ِو}
{ي ُد المو َم ْغمُولَةٌ}  3وقولوُ :
أما إذا ابتدأت بكممة تغير معنى ما أراده اهلل تعالى مثؿَ :
قبحا ،وكؿ ىذا
َع ُب ُد الَِّذي َف َ
َف تُ ْؤ ِم ُنوا بِالمَّ ِو َرّْب ُك ْـ}  5وقولو{ :ال أ ْ
ط َرنِي}  6فيو أشد ً
{وِايَّا ُك ْـ أ ْ
 ،4وقولوَ :
ونحوه َجِم ّّي في القبح يجب عمى القارئ أف يتجنبو ما استطاع إلى ذلؾ سبيبل.
طع .وفيما يمي بياف كؿ منيما.
وي ْشبِو الوقؼَّ :
الس ْكت والقَ ْ
ُ
ػػػػ

 1انظر" :النشر في القراءات العشر" "ج ،1 :ص ،322بتصرؼ.
 2سورة المسد.1 :

 3سورة المائدة.64 :
 4سورة التوبة.30 :

 5سورة الممتحنة.1 :
 6سورة يس.22 :
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السكت والقطع:
الس ْك ِت:
يؼ َّ
تعر ُ

ت الرجؿ عف الكبلـ أي امتنع عنو.1
السكت لغة :المنع .يقاؿَ :س َك َ
يسير مف غير تنفس مقداره حركتاف ،وىو مقيد
زمنا ًا
و
اصطبلحا :قَ ْ
طعُ الصوت عمى الكممة القرآنية ً
ً
بالسماع والنقؿ كما قاؿ اإلماـ ابف الجزري فبل يجوز إال فيما صحَّت الرواية بو.2

ػػػػ

 1مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.153
 2انظر" :النشر في القراءات العشر" "ج ،1 :ص."337
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وجوبا عف حفص في أربعة مواضع بمعنى إذا وصؿ الكممة بما بعدىا فميس لو إال
الس ْكت
وقد ُروي َّ
ً
السَّكت ،وفيما يمي بياف ىذه المواضع:
ِ
ّْما} بالكيؼ.1
أوال :السكت عمى ألؼ:
ً
{ولَ ْـ َي ْج َع ْؿ لَوُ ع َو ًجا ،قَي ً
"عوجا" مف قولو تعالىَ :
الس ْكت عمى ألؼ" :مرقدنا" مف قولو سبحانوَ { :قالُوا َيا َوْيمََنا َم ْف َب َعثََنا ِم ْف َم ْرَقِد َنا َى َذا} بػ"يس".2
ثانياَّ :
ً
الس ْكت عمى نوف" :مف" مف قولو تعالى{ :وِقي َؿ َم ْف َار ٍ
ؽ} بالقيامة.3
ثالثًاَّ :
َ
َّ
ِ
اف َعَمى ُقمُوبِ ِي ْـ} بالمطففيف 4وعبلمة
ابعا :السَّكت عمى الـ" :بؿ" مف قولو َع َّز م ْف قائؿَ { :كبل َب ْؿ َر َ
رً
السكت في المصحؼ وضع "س" عمى الكممة المطموب السكت عمييا كما ترى في األمثمة.
وقد أشار اإلماـ الشاطبي إلى ىذه المواضع بقولو:

وسكتة حفص دوف قطع لطيفة  ...عمى ألؼ التنويف في عوجا َببل

وفي نوف مف راؽ ومرقدنا وال  ...ـ بؿ راف والباقوف ال سكت موصبل

از في موضعيف:
كما روي السكت عف حفص جو ًا
أوال :السَّكت بيف سورتي األنفاؿ وبراءة ،وىو أحد أوجو ثبلثة سبؽ الكبلـ عمييا وىي القطع والسكت
والوصؿ.

طانَِي ْو} 5
َغ َنى َعّْني َم ِال َي ْوَ ،ىَم َؾ َعّْني ُسْم َ
{ما أ ْ
ً
ثانيا :السكت عمى الياء في "ماليو" مف قولو تعالىَ :
بالحاقة فيجوز لحفص السكت وعدمو في حالة الوصؿ ،والسكت ىو َّ
المقدـ في األداء.

ػػػػ

 1اآلية.2 ،1 :
 2اآلية.52 :
 3اآلية.27 :

 4اآلية 14 :وسيأتي الكبلـ عمى الحكمة مف السكت الواجب ص.293
 5اآلية.29 ،28 :
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ط ِع:
يؼ القَ ْ
تعر ُ
القطع لغة :ىو اإلبانة واإلزالة .تقوؿ قطعت الشجرة إذا ابنتيا وأزلتيا.1

أسا واالنصراؼ عنيا إلى أمر خارجي ال عبلقة لو بيا ،فإذا عاد إلييا مرة
و
ً
اصطبلحا :قطع القراءة ر ً
ثانية استحب لو أف يستعيذ.

وال يكوف قطع القراءة إال في أواخر السور أو عمى رءوس اآلي عمى األقؿ؛ ألف رءوس اآلي في

نفسيا مقاطع ،2وقد ذكر اإلماـ ابف الجزري في النشر بسند متصؿ إلى عبد اهلل بف أبي اليذيؿ قاؿ:

وي َد ُعوا بعضيا .وعبد اهلل بف أبي اليذيؿ تابعي كبير ،وقولو :كانوا،
كانوا يكرىوف أف يقرءوا اآلية َ
يدؿ عمى أف الصحابة كانوا يكرىوف ذلؾ واهلل تعالى أعمـ 3اىػ .منو بمفظو.

ػػػػ

 1مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.153
 2مف كتاب "النشر" ص.332

 3انظر :المرجع السابؽ ص.333
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ِ
الوقؼ المشيورة:
عبلمات
ُ
رموز وعبلمات في المصاحؼ يعرؼ بيا حتى يسيؿ عمى القارئ
لقد جعؿ العمماء ألقساـ الوقؼ ًا
لكتاب اهلل تعالى أف يقرأه عمى الوجو الذي يرضيو عز وجؿ وفيما يمي بياف ىذه العبلمات التي
أخير في طبع المصاحؼ.
استقروا عمييا ًا
"مػ" عبلمة الوقؼ البلزـ ،وقد سبؽ أف قمنا :إف وصمو يوىـ غير المراد كما سبؽ مثالو.
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يمي مف األبيات:

الوقؼ تاـ حيث ال تعمقا  ...فيو وكاؼ حيث معنى عمقا

قؼ وابتدئ وحيث لفظا فحسف  ...فقؼ وال تبدأ وفي اآلي ُيسف
وحيث لـ يتـ فالقبيح قؼ  ...ضرورة وابدأ بما قبؿ عرؼ

ولـ يجب وقؼ ولـ يحرـ عدا  ...ما يقتضي مف سبب إف قصدا
والقطع كالوقؼ وفي اآليات جا  ...واسكت عمى مرقدنا وعوجا

بالكيؼ مع بؿ راف مف راؽ ومر  ...خمؼ بماليو ففي الخمس انحصر

ػػػػ

 1مف كتاب "قواعد التجويد" لمدكتور :عبد العزيز القاري ،ص ،82بتصرؼ.
 2سورة األنفاؿ.50 :

 3سورة المزمؿ.20 :
 4سورة البقرة.2 :
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أسئمة:

ّْف حكمو.
عرؼ الوقؼ لغة و
ّْ -1
اصطبلحا ،ثـ َبي ْ
ً
 -2اذكر أقساـ الوقؼ في ذاتو ،مع تعريؼ كؿ قسـ وبياف سبب تسميتو بذلؾ وحكمو.
 -3إلى كـ قسـ ينقسـ الوقؼ االختياري؟
-4
-5
-6
-7

عرؼ الوقؼ التاـ ،واذكر أنواعو وحكـ كؿ نوع ،مع التمثيؿ.
ّْ
ِ
ومثّْ ْؿ لو بمثاؿ.
ّْ
س ّْمي ً
عرؼ الوقؼ الكافي ،اذكر حكمو َ
وبيّْف ل َـ ُ
كافيا؟ َ
حسنا؟ وما أنواعو؟ وحكـ كؿ نوع بالتفصيؿ؟
ما ىو الوقؼ الحسف؟ ولـ سمي ً
ّْح حقيقة التعمُّؽ المفظي والتعمؽ المعنوي.
وض ْ

قبيحا؟
 -8ما ىو الوقؼ القبيح؟ وِل َـ ّْ
سمي ً
 -9اذكر أنواع الوقؼ القبيح وحكـ كؿ نوع ،مع التمثيؿ.
عرؼ االبتداء واذكر أنواعو وحكـ كؿ نوع.
ّْ -10

اصطبلحا ،ثـ اذكر السكتات الواجبة ،والسكتات الجائزة عند حفص.
عرؼ السكت لغة و
ّْ -11
ً
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المقطوع والموصوؿ وحكـ الوقؼ عمييما
تمييد

...

ِ
الوقؼ عمييما:
وحكـ
وصو ُؿ
اْل َم ْقطُوعُ اْل َم ُ
ُ
تمييد:
ٌ
المقطوع :ىو كؿ كممة مفصولة عما بعدىا في رسـ المصاحؼ العثمانية.

رسما في تمؾ المصاحؼ.
والموصوؿ :ىو كؿ كممة متصمة بما بعدىا ً
والمقطوع ىو األصؿ والموصوؿ فرع عنو؛ ألف الشأف في كؿ كممة أف ترسـ مفصولة عف غيرىا،

رسما وانفصاليا لغة في بعض األحواؿ.1
والكممات الموصولة ليست كذلؾ التصاليا ً
والقطع والوصؿ مف خصائص الرسـ العثماني الذي أوجب عمماء األداء عمى القارئ معرفتو واتباعو؛

ليقؼ عمى كؿ كممة مف كممات القرآف الكريـ حسب رسميا في المصاحؼ العثمانية ،إال ما استثنى
مف ىذه القاعدة.

فإف كانت الكممة مفصولة عف غيرىا جاز الوقؼ عمييا في مقاـ التعميـ أو االختبار أو حالة

االضطرار ،واذا كانت موصولة بما بعدىا لـ َي ُج ْز الوقؼ عمييا بؿ عمى الثانية منيما ،واف كاف
نظر إلى قطعيما ،ولـ يجز إال عمى
مختمؼ في قطعيما ووصميما جاز الوقؼ عمى األولى منيما ًا

نظر إلى وصميما.
الثانية ًا
وعمى ىذا فميعمـ أنو ال يجوز تعمد الوقؼ عمى شيء مف الكممات المفصولة لقبحو2؛ وألنيا ليست
طا بمقاـ التعميـ أو االختبار أو في حالة
محؿ وقؼ في العادة ،وانما جواز الوقؼ يكوف مرتب ً

االضطرار كما ذكر مف قبؿ.

ػػػػ

 1مف كتاب "العميد في عمـ التجويد" ص ،199بتصرؼ.

 2مف كتاب "إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربع عشر" ص ،108بتصرؼ.
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ىذا والمراد مما سنذكره مف قولنا :ىذا مقطوع وىذا موصوؿ ،أف المقطوع ال بد فيو مف ثبوت الحرؼ

َف" مفتوحة اليمزة مخففة النوف
رسما في الكممة المقطوعة إف كاف
مدغما فيما بعده مثؿ" :أ ْ
ً
األخير ً
ظا فيي
َف ال تُ ْش ِر ْؾ بِي َش ْيًئا}  1فيي واف كانت النوف مدغمة في البلـ لف ً
مع "ال" في قولو تعالى{ :أ ْ
مفصولة خطِّا.

مدغما فيما بعده
رسما إف كاف
ً
والمراد بالموصوؿ :ىو حذؼ الحرؼ األخير مف الكممة الموصولة ً
ص َرهُ المَّوُ} 2
ص ُروهُ َف َق ْد َن َ
مثؿِ" :إ ْف" مكسورة اليمزة مخففة النوف مع "ال" في مثؿ قولو تعالىِ{ :إالّ تَْن ُ
فقد رسمت مف غير نوف ،وىكذا الشأف في كؿ ما شابو ذلؾ ،فميعمـ حتى ال نضطر إلى التنبيو عميو

في كؿ موضع.

والكبلـ عمى المقطوع والموصوؿ يشتمؿ عمى أنواع ثبلثة:

األوؿ :الكممات التي اتفقت المصاحؼ العثمانية عمى قطعيا في كؿ موضع.

أيضا في كؿ موضع.
الثاني :الكممات التي اتفقت المصاحؼ عمى وصميا ً
الثالث :الكممات التي وقع فييا اختبلؼ فبعضيا مقطوع باتفاؽ ،وبعضيا موصوؿ باتفاؽ ،وبعضيا
مقطوعا ،ورسـ في بعضيا موصوال.
مختمؼ فيو بيف المصاحؼ فَ ُرسـ في بعضيا
ً
وفيما يمي الكبلـ بالتفصيؿ عف كؿ نوع مف األنواع الثبلثة:

ػػػػ

 1سورة الحج.26 :

 2سورة التوبة.40 :
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النوع األوؿ :الكممات التي اتفقت المصاحؼ عمى قطعيا في كؿ موضع
وىي تنحصر في ست كممات بيانيا كاآلتي:

َف" مفتوحة اليمزة مخففة النوف مع "لـ" فيي مقطوعة باتفاؽ المصاحؼ ،حيث
الكممة األولى" :أ ْ
ؾ أَف َلـ ي ُكف رُّب َ ِ
ِ
َف َل ْـ تَ ْغ َف بِ ْاأل َْمس} 2
ؾ ُم ْيم َؾ اْلقَُرى بِظُْمٍـ}  1باألنعاـَ { ،كأ ْ
وقعت في القرآف نحوَ { :ذل َ ْ ْ َ ْ َ
بيونس،

ػػػػ

 1اآلية.131 :
 2اآلية.24 :
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َح ٌد}  1بالبمد وغير ذلؾ مف المواضع.
َف َل ْـ َي َرهُ أ َ
ب أْ
{أ ََي ْح َس ُ
الكممة الثانية" :عف" مع "مف" الموصولة فيي مقطوعة باتفاؽ المصاحؼ وذلؾ في موضعيف:
ِ
ِ
اء }  2بالنور.
 -1قوؿ تعالىَ { :فيُص ُ
اء َوَي ْ
ص ِرفُوُ َع ْف َم ْف َي َش ُ
يب بِو َم ْف َي َش ُ
ض َع ْف َم ْف تََولَّى َع ْف ِذ ْك ِرَنا}  3بالنجـ ،وليس في القرآف غيرىما.
َع ِر ْ
 -2قولو تعالىَ { :فأ ْ
الكممة الثالثة" :حيث" مع "ما" فيي مقطوعة باتفاؽ المصاحؼ وذلؾ في موضعيف:
ط َرهُ}  4الموضع األوؿ بسورة البقرة.
وى ُك ْـ َش ْ
{و َح ْي ُ
ث َما ُك ْنتُ ْـ فَ َولُّوا ُو ُج َ
 -1قولو تعالىَ :
ث ما ُكنتُـ فَولُّوا وجوى ُكـ َش ْ ِ َّ
أيضا ،وليس في
ط َرهُ ل َئبل}  5الموضع الثاني بيا ً
ْ َ ُُ َ ْ
{و َح ْي ُ َ
 -2قولو تعالىَ :
القرآف غيرىما.

الكممة الرابعة" :أَيِّا" مع "ما" فيي مقطوعة باتفاؽ المصاحؼ ،وال توجد إال في موضع واحد ىو قولو
اء اْل ُح ْس َنى}  6باإلسراء ،وفييا خبلؼ :ىؿ الوقؼ عمى "أيَّا" أـ عمى
تعالى{ :أَيِّا َما تَ ْد ُعوا َفَموُ ْاأل ْ
َس َم ُ
"ما" والمشيور أنو يجوز الوقؼ عمى "أيِّا" أو عمى "ما" في حالة االضطرار أو االختبار كما اختاره

اإلماـ ابف الجزري في َّ
الن ْشر ،7ولكف يتعيف البدء بأَيَّا ،والى ذلؾ يشير صاحب آللئ البياف بقولو:
 ... ..................................كوقؼ أَيِّا َما بأيا أو بما
الكممة الخامسة" :ابف" مع "أـ" فقد أجمعت المصاحؼ عمى قطع كممة" :ابف" عف "أـ" مف قولو

ض َعفُونِي} 8
تعالى{ :قَ َ
استَ ْ
اؿ ْاب َف أ َُّـ ِإ َّف اْل َق ْوَـ ْ
ػػػػ

 1اآلية.7 :

 2اآلية.43 :
 3اآلية.29 :

 4اآلية.144 :
 5اآلية.150 :
 6اآلية.110 :

 7انظر" :النشر" "ج ،2 :ص " 312تحقيؽ د .محمد سالـ محيسف.
 8اآلية.150 :
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باألعراؼ ،وعمى ىذا يجوز الوقؼ االضطراري أو االختباري عمى كؿ مف "ابف" أو "أـ" ،ولكف يتعيف

االبتداء بكممة "ابف" دوف "أـ" جو ًازا.
ِ
يف}  1بالصافات ،فقد ق أر
بلـ َعَمى ِإ ْؿ َياس َ
الكممة السادسةِ" :إ ْؿ" مع "ياسيف" مف قولو تعالىَ :
{س ٌ
حفص ومف وافقو بكسر اليمزة مف غير ٍّ
مد مع سكوف البلـ فيي حينئذ كممة واحدة واف انفصمت

إجماعا ،ولـ يقع ليذه
رسما فبل يجوز قطع إحداىا عف األخرى ،كما ال يجوز اتباع الرسـ فييا وقفًا
ً
ً
الكممة نظير في القرآف.2
وأما مف قرأىا "ء ِ
اؿ" بفتح اليمزة وكسر البلـ وألؼ بينيما وفصميا عما بعدىا فيجوز قطعيا وقفًا؛
َ
ألجؿ االضطرار أو االختبار ،والمراد بيا حينئذ ولد ياسيف وأصحابو.3
والى ىذه األحكاـ يشير صاحب آللئ البياف بقولو:

وجاء إؿ ياسيف بانفصاؿ  ...وصح وقؼ مف تبلىا آؿ

ػػػػ
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النوع الثاني :الكممات التي اتفقت المصاحؼ عمى وصميا في كؿ موضع
وىي تنحصر في اثنتيف وعشريف كممة بيانيا كاآلتي:

"إف" الشرطية مع "ال" النافية فيي موصولة باتفاؽ المصاحؼ نحو قولو تعالىِ{ :إ َّال
الكممة األولىْ :
َّ
تَ ْف َعمُوهُ تَ ُك ْف ِفتَْنةٌ ِفي ْاأل َْر ِ
{وِا َّال تَ ْغِف ْر ِلي
ص ُروهُ َف َق ْد َن َ
ض}  1باألنفاؿِ{ ،إالّ تَْن ُ
ص َرهُ الموُ}  2بالتوبةَ ،
ِ
ِ
ِ
يف}  3بيود ،وقد سبؽ أف قمنا بأف معنى وصميا ىو إدغاـ النوف في البلـ
َوتَْر َح ْمني أَ ُك ْف م َف اْل َخاس ِر َ

ػػػػ

 1اآلية.73 :
 2اآلية.40 :
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رسما.
نطقًا و ً

ِ
اـ
الكممة الثانية" :أـ" مع "ما" فقد اتفقت المصاحؼ عمى وصميا نحو{ :أ َّ
َما ا ْشتَ َمَم ْ
ت َعَم ْيو أ َْر َح ُ
أيضا ،وليس
َما ُي ْش ِرُكوف}  2بالنمؿ{ ،أ َّ
ْاأل ُْنثََي ْي ِف}  1بموضعي األنعاـ{ ،أ َّ
وف}  3بيا ً
َما َذا ُكنتُـ تَ ْع َممُ َ
منيا أما الشرطية في نحو{ :فَأ َّ ِ
َما السَّائِ َؿ َفبل تَْنيَ ْر}  4بالضحى فيي موصولة
يـ َفبل تَ ْقيَ ْرَ ،وأ َّ
َما اْل َيت َ
أيضا باتفاؽ 5المصاحؼ.
ً
الكممة الثالثة"ِ :ن ْعـ" مع "ما" فقد اتفقت المصاحؼ عمى وصميا في قولو تعالى{ :فَ ِن ِع َّما ِىي} 6
بالبقرةِ{ ،إ َّف المَّ َو نِ ِع َّما َي ِعظُ ُك ْـ بِ ِو}  7بالنساء وال ثالث ليما في القرآف.
الكممة الرابعةَّ :
"كأف" المشددة مع "ما" فقد اتفقت المصاحؼ عمى وصميا في جميع القرآف نحو قولو
اء}  8باألنعاـَ { ،ف َكأَنَّما َخ َّر ِمف السَّم ِ
َّد ِفي السَّم ِ
اء}  9بالحج.
تعالىَ { :كأَنَّ َما َيصَّع ُ
َ
َ
َ
َ
َجمَ ْي ِف
َّما األ َ
الكممة الخامسة" :أي" مع "ما" فقد اتفقت المصاحؼ عمى وصميا في قولو تعالى{ :أَي َ

اف َعَم َّي} .
ض ْي ُ
َق َ
اف َعَم َّي}  10بالقصص ،وىي شرطية 11وجوابياَ { :فبل ُع ْد َو َ
ت فَبل ُع ْد َو َ
{وَقالُوا َم ْي َما تَأْتَِنا ِب ِو ِم ْف
الكممة السادسة" :ميما" فقد اتفقت المصاحؼ عمى وصميا في قولو تعالىَ :
َآي ٍة}  12باألعراؼ.
ػػػػ
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وفييا ُّ
لمن َحاة أقواؿ ثبلثة :األوؿ :أنيا بسيطة غير مركبة ،واختاره ابف ىشاـ .الثاني :أنيا مركبة مف
"مو" وما الشرطية.
الثالث :أنيا مركبة مف ما الشرطية وما الزائدة وأبدلت ألؼ األولى ىاء.1

َِّ
يف
{رَب َما َي َوُّد الذ َ
الكممة السابعة" :رب" مع "ما" فقد اتفقت المصاحؼ عمى وصميا في قولو تعالىُ :
َكفَ ُروا}  2بالحجر وال ثاني ليا في القرآف.
ِ
"م ْف" الموصولة ،فقد اتفقت المصاحؼ عمى وصميا حيث وقعت في
الكممة الثامنة" :م ْف" الجارة مع َ
ِ
ظَمـ ِم َّمف م َنع مس ِ َّ ِ
ال
َح َس ُف َق ْو ً
{و َم ْف أ ْ
اج َد المو أ ْ
َف ُي ْذ َك َر فييَا ْ
{و َم ْف أَ ْ ُ ْ َ َ َ َ
اس ُموُ}  3بالبقرةَ ،
القرآف وذلؾ نحوَ :
َّ ِ ِ
ِ
صالِحاً}  4بفصمت.
م َّم ْف َد َعا ِإَلى المو َو َعم َؿ َ
الكممة التاسعةِ :
"م ْف" الجارة مع "ما" االستفيامية محذوفة األلؼ فقد اتفقت المصاحؼ عمى وصميا
ؽ}  5بالطارؽ وليس في القرآف غير ىذا الموضع.
اف ِم َّـ ُخِم َ
في قولو تعالىَ { :فْم َي ْنظُ ِر ْاإل ْن َس ُ
الكممة العاشرة" :في" مع "ما" االستفيامية محذوفة األلؼ ،فقد اتفقت المصاحؼ عمى وصميا حيث
ِ
ِ
اىا}  7بالنازعات ،وليعمـ
يـ أ َْن َ
ت ِم ْف ِذ ْك َر َ
يـ ُكنتُ ْـ}  6بالنساء ،ونحو {ف َ
وقعت في القرآف نحوَ { :قالُوا ف َ
ظا فرًقا بيف االستفياـ والخبر.8
رسما ولف ً
أنو إذا ُج َّرت ما االستفيامية حذفت ألفيا ً
الكممة الحادية عشرة" :عف" مع "ما" االستفيامية محذوفة األلؼ ،فقد اتفقت المصاحؼ عمى وصميا
وف}  9أوؿ النبأ.
وذلؾ في موضع واحد ىو قولو تعالىَ :
اءلُ َ
{ع َّـ َيتَ َس َ
ػػػػ
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الرْز َ ِ
{وْي َكأ َّ
اء ِم ْف ِع َب ِاد ِه
َف المَّ َو َي ْب ُسطُ ّْ
ؽ ل َم ْف َي َش ُ
الكممة الثانية عشرة" :وي" مع "كأف" في قولو تعالىَ :
َوَي ْقِد ُر}  1بالقصص.

الكممة الثالثة عشرة" :وي" مع "كأنو" بزيادة الياء عف الكممة السابقة وىي في نفس اآلية السابقة مف
ِ
ِ
وف} .2
{وْي َكأََّنوُ ال ُي ْفم ُح اْل َكاف ُر َ
قولو تعالىَ :
وحفص ممف يقؼ عمى النوف في الكممة األولى وعمى الياء في الكممة الثانية وىذا ىو األولى
والمختار في مذاىب الجميع اقتداء بالجميور ،وأخ ًذا بالقياس الصحيح كما قالو في النشر.3

الكممة الرابعة عشرة" :إْلياس" فقد اتفقت المصاحؼ عمى وصميا حيث وقعت نحو قولو تعالى:
ِ
ِ
ِِ
ِ
يف} 5
اس لَم َف اْل ُم ْر َسم َ
اس ُك ّّؿ م َف الصَّالح َ
{وِا َّف ِإْل َي َ
يسى َوِاْل َي َ
{وَزَك ِريَّا َوَي ْح َيى َو ِع َ
يف}  4باألنعاـَ ،
َ
بالصافات.
ْخ ْذ بِِم ْحيتِي وال بِ أر ِ
ْسي}  6بطو فقد
الكممة الخامسة عشرة" :يبنؤـ" مف قولو تعالىَ { :ق َ
اؿ َيا ْاب َف أ َُّـ ال تَأ ُ
َ َ َ
اتفقت المصاحؼ عمى وصميا وجعميا كممة واحدة ،واألصؿ فييا أنيا ثبلث كممات "يا"" ،ابف"" ،أـ"

فحذفت ألؼ "يا" وكذا ألؼ ىمزة الوصؿ ووصمتا بأ َُّـ وصورت ىمزتيا عمى الواو فصارت كممة واحدة
وعمى ىذا ال يجوز الوقؼ إال عمى نيايتيا.

الكممة السادسة عشرة" :يوـ" مع "إذ" فقد اتفقت المصاحؼ عمى وصميا حيث وقعت نحو قولو
اشعةٌ}  ،8وقولو {وجوه يومئٍِذ َن ِ
ٍِ ِ
ٍِ ِ
اع َمةٌ}
{و ُجوهٌ َي ْو َمئذ َخ َ
ُ ُ ٌ َْ َ
{و ُجوهٌ َي ْو َمئذ َناض َرةٌ}  7بالقيامة ،وقولوُ :
تعالىُ :
 9الموضعيف
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بالغاشية ،فيي كممة واحدة ال يحوز الوقؼ إال عمى نيايتيا.

ِ ٍِ
وف}  1بالواقعة فقد اتفقت
{وأ َْنتُ ْـ ح َينئذ تَْنظُُر َ
الكممة السابعة عشرة" :حيف" مع "إذ" في قولو تعالىَ :
أيضا وجعميا كممة واحدة مثؿ :يومئذ ،ال يجوز الوقؼ إال عمى نيايتيا.
المصاحؼ عمى وصميا ً

وى ْـ أ َْو
{وِا َذا َكالُ ُ
الكممة الثامنة عشرة ،والتاسعة عشرة" :كالوىـ"" ،وزنوىـ" بالمطففيف في قولو تعالى َ
ِ
وف}  2ولـ يوجد سواىما في القرآف ،وقد كتبت الكممتاف في جميع المصاحؼ
َوَزنُ ُ
وى ْـ يُ ْخس ُر َ
موصولتيف حكما بدليؿ حذؼ األلؼ بعد واو الجماعة فييما فدؿ ذلؾ عمى أف الواو غير منفصمة

منصوبا متصبل ،والصحيح أنو
فوعا منفصبل أـ
ً
فتكوف موصولة ،وقد اختمؼ في كوف ضمير "ىـ" مر ً
رسما بدليؿ حذؼ األلؼ إذ لو كاف ضمير رفع لفصؿ باأللؼ 3كما في قولو
منصوب التصالو ً
ِ
ِ
وف} [بالشورى :آية  ،]37وىو مخالؼ لما ذكر؛ ألف "غضبوا" كممة،
{وِا َذا َما َغض ُبوا ُى ْـ َي ْغف ُر َ
تعالىَ :
و"ىـ" ضمير فصؿ مرفوع عمى االبتداء ،وجممة "يغفروف" خبره بدليؿ ثبوت األلؼ بعد الواو ،ومف
{ى ْـ َي ْغِف ُروف}
أجؿ ىذا يصح الوقؼ عمييا عند الضرورة أو االختبار ،ولكف ال يصح االبتداء بقولوُ :
لما فيو مف الفصؿ بيف الشرط وجوابو بؿ يتعيف االبتداء بقولوِ{ :إ َذا} .
الكممة العشروف" :أؿ" التعريفية مطمقًا اتفقت المصاحؼ كميا عمى وصميا بما بعدىا فكأنيا لكثرة
دورانيا نزلت منزلة الجزء مف مدخوليا فوصمت 4نحو قولو تعالىَّ :
{الش ْم ُس َواْل َق َم ُر بِ ُح ْس َب ٍ
اف} 5

الرحمف.

{ىاأ َْنتُـ َىؤ ِ
الء}  6بآؿ عمراف
الكممة الحادية والعشروف" :ىا" التي تعرؼ بياء التنبيو في قولو تعالىُ ْ َ :
وغيرىا فالياء فييما دالة عمى التنبيو وقد اتفقت
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المصاحؼ عمى وصميا بما بعدىا وال يجوز الوقؼ عمييا مطمقًا؛ ألنيا لشدة امتزاجيا بما بعدىا
صارت كأنيا كممة واحدة ،وال يجوز الوقؼ عمى بعض الكممة.
الكممة الثانية والعشروف" :يا" التي لمنداء وىي كثيرة في القرآف نحو{ :يا مريـ ا ْق ُنتِي ِلرب ِ
ّْؾ}  1بآؿ
َ
َ َ ْ َُ
َّ ِ
َِّ
وحا}  2بالتحريـ فقد اتفقت المصاحؼ عمى
ص ً
آم ُنوا تُ ُ
عمراف ،نحو َ
{يا أَيُّيَا الذ َ
وبوا ِإَلى المو تَ ْوَب ًة َن ُ
يف َ
وصميا؛ ألنيا لما حذفت أَِلفُيا بقيت عمى حرؼ واحد فاتصمت.3
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النوع الثالث :الكممات التي وقع فييا اختبلؼ المصاحؼ

...

النوع الثالث :الكممات التي وقع فييا اختبلؼ بيف المصاحؼ

وقد جاء عمى ضربيف أحدىما غير متعدد المواضع ،واآلخر متعدد المواضع واليؾ بيانيما:

الضرب األوؿ :وقد جاء في كممة واحدة في موضع واحد ليس لو ٍ
ثاف في القرآف وىي:
"الت" مع "حيف" في قولو تعالى{ :و َ ِ
يف َم َن ٍ
اص}  1بسورة ص ،فقد اختمفت فييا المصاحؼ:
الت ح َ
َ
فرسمت في بعضيا بقطع التاء عف كممة "حيف" ورسمت في البعض اآلخر بالوصؿ ،والصحيح ىو
قطعيا عنيا وأف "الت" كممة مستقمة و"حيف" كممة أخرى ،وعميو فتكوف "ال" نافية دخمت عمييا تاء

التأنيث كما دخمت عمى "رب" و"ثـ" فيقاؿ" :ربت" و "ثمت" فتكوف التاء متصمة ببل ُح ْك ًما ،2وعمى
ىذا يصح الوقؼ عمى التاء عند االضطرار أو في مقاـ التعميـ أو االختبار ،ولكف ال يصح الوقؼ

اختيار والبدء بكممة "حيف" ،بؿ يجب االبتداء بكممة" :والت".
ًا
عمييا
وقيؿ :إف التاء موصولة بكممة "حيف" وترسـ ىكذا" :وال تحيف" وىو غير
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اعتبار بما عميو أكثر المصاحؼ وىو المعموؿ بو.1
ًا
مشيور وال شؾ أف شيرة الفصؿ صحيحة
الضرب الثاني :وىو متعدد المواضع ،وينحصر في سبع عشرة كممة جاءت عمى ثبلث صور.

َف" مفتوحة اليمزة مخففة
الصورة األولى :جاءت في كممة واحدة وقعت في أربعة مواضع وىي" :أ ْ
النوف مع "لو" وىي عمى قسميف:
القسـ األوؿ :اتفقت المصاحؼ عمى قطعو وذلؾ في ثبلثة مواضع:

َف
 -1قولو تعالى{ :أ ْ
َف
 -2قولو تعالى{ :أ ْ

َل ْو
لَ ْو

اء
َن َش ُ
اء
َي َش ُ

اى ْـ بِ ُذ ُنوبِ ِي ْـ}  2باألعراؼ،
َص ْب َن ُ
أ َ
ِ
المَّوُ لَيَ َدى َّ
يعا}  3بالرعد،
اس َجم ً
الن َ

ب}  4بسبأ.
وف اْل َغ ْي َ
 -3قولو تعالى{ :أ ْ
َف َل ْو َك ُانوا َي ْعمَ ُم َ
{وأَلَّ ِو
القسـ الثاني :اختمفت المصاحؼ في قطعو ووصمو وذلؾ في الموضع الرابع وىو قولو تعالىَ :
استَ َقاموا عَمى َّ
يق ِة}  5بالجف ،ولقد ذكرت أكثر كتب التجويد أف العمؿ في ىذا الموضع عمى
الط ِر َ
ْ ُ َ
القطع ،ولكف بنظرة فاحصة إلى أغمب المصاحؼ التي بيف أيدينا ومنيا مصحؼ األزىر ،ومصحؼ

المدينة النبوية ُو ِج َد أف العمؿ عمى الوصؿ وىذا ىو ما اختاره أبو داود سميماف بف نجاح في التنزيؿ.
الصورة الثانية :جاءت في سبع كممات متعددة المواضع 6وفيما يؿ بيانيا بالتفصيؿ:

"إف" مكسورة اليمزة مخففة النوف مع "ما" وجاءت عمى قسميف:
الكممة األولىْ :
ػػػػ
 1انظر :ىامش "لطائؼ البياف شرح مورد الظمآف" "ج ،2 :ص."72
 2اآلية.100 :
 3اآلية.31 :
 4اآلية.14 :
 5اآلية.16 :

 6ىذه الصورة مختمفة عف األولى حيث إف كؿ كممة مف السبع بعضيا متفؽ عمى قطعو والبعض

اآلخر متفؽ عمى وصمو.
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ض
{وِا َّما ُن ِرَينَّ َؾ َب ْع َ
القسـ األوؿ :اتفقت المصاحؼ عمى قطعو وذلؾ في موضع واحد ىو قولو تعالىَ :
الَِّذي َن ِع ُد ُى ْـ}  1بالرعد.
القسـ الثاني :اتفقت المصاحؼ عمى وصمو وذلؾ فيما عدا الموضع السابؽ نحو قولو تعالى{ :فَِإ َّما
ِ
ِ
{وِا َّما تَ َخا َف َّف ِم ْف َق ْوٍـ ِخ َي َان ًة}  3بيا أيضا وقولو تعالى:
تَثْ َق َفنَّيُ ْـ في اْل َح ْرب}  2باألنفاؿ ،وقولو تعالىَ :
ِ
َِّ ِ
َح ًدا َفقُوِلي}  5بمريـ وغير
ُ
ض الذي َنع ُد ُى ْـ}  4بيونس ،وقولو تعالىَ { :فِإ َّما تََريِ َّف م َف اْل َب َش ِر أ َ
{ن ِرَيَّن َؾ َب ْع َ
ذلؾ كثير.
الكممة الثانية" :عف" مع "ما" الموصولة وجاءت عمى قسميف:

القسـ األوؿ :اتفقت المصاحؼ عمى قطعو وذلؾ في موضع واحد ىو قولو تعالىَ { :فمَ َّما َعتَ ْوا َع ْف َما
ُنيُوا َع ْنوُ}  6باألعراؼ.

{وِا ْف
القسـ الثاني :اتفقت المصاحؼ عمى وصمو وذلؾ فيما عدا الموضع السابؽ نحو قولو تعالىَ :
لَـ ي ْنتَيوا ع َّما يقُولُوف}  7بالمائدة ،وقولو تعالى{ :س ْبح َّ ِ
وف}  8بالقصص،
اف المو َوتَ َعالَى َع َّما ُي ْش ِرُك َ
ُ َ َ
ْ َ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ؾ َر ّْ
وف}  9بالصافات ،وكؿ ما شابو ذلؾ.
اف َرّْب َ
ب اْلع َّ ِزة َع َّما َيصفُ َ
{س ْب َح َ
وقولو تعالىُ :
الكممة الثالثة" :يوـ" مع "ىـ" وىي عمى قسميف:
القسـ األوؿ :أف يكوف "ىـ" ضمير منفصؿ في محؿ رفع ،وقد اتفقت المصاحؼ عمى قطعو أي
قطع "يوـ" عف "ىـ" وذلؾ في موضعيف:

{ي ْوَـ
 -1قولو تعالىَ :
{ي ْوَـ
 -2قولو تعالىَ :
الموضعيف
ػػػػ

 1اآلية.40 :
 2اآلية.57 :
 3اآلية.58 :
 4اآلية.46 :
 5اآلية.26 :

 6اآلية.166 :
 7اآلية.73 :
 8اآلية.68 :

 9اآلية.180 :

ُى ْـ
ُى ْـ

وف}  10بغافر،
َب ِارُز َ
َعمَى َّ
وف}  11بالذاريات وانما فصمت "يوـ" عف "ىـ" في
الن ِار ُي ْفتَُن َ
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السَّابِ َق ِ
يف؛ ألف يوـ ليس بمضاؼ إلى ضمير وانما ىو مضاؼ إلى الجممة ،يعني يوـ فتنتيـ ،يوـ
بروزىـ فالضمير في موضع رفع عمى االبتداء وما بعده الخبر.1

القسـ الثاني :أف يكوف "ىـ" ضمير متصؿ في محؿ جر ،وقد اتفقت المصاحؼ عمى وصمو وذلؾ
َِّ
{حتَّى
وف} بالزخرؼ ،2والمعارج ،3وقولو تعالىَ :
{حتَّى ُيبلقُوا َي ْو َميُ ُـ الذي ُي َ
نحو قولو تعالىَ :
وع ُد َ
َِّ ِ ِ
وف}  4بالطور.
ص َعقُ َ
ُيبلقُوا َي ْو َميُ ُـ الذي فيو يُ ْ
وانما وصؿ "يوـ" بػ "ىـ" فيما تقدـ؛ ألف "ىـ" ضمير متصؿ مضاؼ إلى "يوـ" فأصبحا كالكممة

الواحدة.

َِِّ
يف َكفَ ُروا ِم ْف َي ْو ِم ِي ُـ الَِّذي
أما إذا كاف "يوميـ" مكسور الميـ والياء كما في قولو تعالى{ :فَ َوْي ٌؿ لمذ َ
أيضا باتفاؽ المصاحؼ.
وف}  5بآخر الذاريات فيو موصوؿ ً
ُي َ
وع ُد َ
الكممة الرابعة" :كي" مع "ال" النافية وىي عمى قسميف:

القسـ األوؿ :اتفقت المصاحؼ عمى قطع "كي" عف "ال" في ثبلثة مواضع:
 -1قولو تعالى{ :لِ َك ْي ال َي ْعمَ َـ َب ْع َد ِعْمٍـ َش ْيًئا}  6بالنحؿ،
ِ
ِ
يف َح َرٌج}  7الموضع األوؿ باألحزاب،
وف َعَمى اْل ُم ْؤ ِمن َ
 -2وقولو تعالى{ :ل َك ْي ال َي ُك َ
َغنِي ِ
اء ِم ْن ُك ْـ}  8بالحشر.
وف ُدوَل ًة َب ْي َف ْاأل ْ َ
 -3قولو تعالىَ { :ك ْي ال َي ُك َ
القسـ الثاني :اتفقت المصاحؼ عمى وصمو وذلؾ في أربعة مواضع:
 -1قولو تعالى{ِ :ل َك ْيبل تَ ْح َزُنوا َعَمى َما َفاتَ ُك ْـ}  9بآؿ عمراف،
 -2قولو تعالى{ :لِ َك ْيبل َي ْعمَ َـ َم ْف َب ْعِد ِعْمٍـ َش ْيًئا}  10بالحج،
ِ
وف
 -3قولو تعالى{ :ل َك ْيبل َي ُك َ
ػػػػ

 1مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص ،197بتصرؼ.
 2اآلية.83 :
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 5اآلية.60 :
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َعمَ ْي َؾ َح َرٌج}  1الموضع الثاني باألحزاب،
ِ
ْس ْوا َعَمى َما َفاتَ ُك ْـ}  2بالحديد.
 -4قولو تعالى{ :ل َك ْيبل تَأ َ
"م ْف" االستفيامية وىي عمى قسميف:
"أـ" مع َ
الكممة الخامسةْ :

القسـ األوؿ :اتفقت المصاحؼ عمى قطع "أـ" عف "مف" في أربعة مواضع:
وف َعمَ ْي ِي ْـ َو ِكيبلً}  3بالنساء.
 -1قولو تعالى{ :أ َْـ َم ْف َي ُك ُ
َّس بُ ْن َي َانوُ}  4بالتوبة.
 -2قولو تعالى{ :أ َْـ َم ْف أَس َ
َى ْـ أَ َش ُّد َخْم ًقا أ َْـ َم ْف َخَم ْق َنا}  5بالصافات.
 -3قولو تعالى{ :أ ُ
ِ
ِ ِ
ام ِة}  6بفصمت.
 -4قولو تعالى{ :أ َْـ َم ْف َيأْتي آمًنا َي ْوَـ اْلق َي َ

القسـ الثاني :اتفقت المصاحؼ عمى وصمو وذلؾ في غير المواضع األربعة السابقة نحو قولو

َم ْف
تعالى{ :أ َّ
َم ْف
تعالى{ :أ َّ

ط َّر ِإ َذا َد َعاهُ}  8بالنمؿ ،وقولو
ال َي ِي ّْدي}  7بيونس ،وقولو سبحانو{ :أ َّ
ضَ
يب اْل ُم ْ
َم ْف ُي ِج ُ
َى َذا الَِّذي ُى َو ُج ْن ٌد َل ُك ْـ}  9بالممؾ ،وغير ذلؾ كثير.

الكممة السادسة" :الـ الجر" مع مجرورىا وىي عمى قسميف:

القسـ األوؿ :اتفقت المصاحؼ عمى قطع "البلـ" عف مجرورىا في أربعة مواضع:
اؿ َىؤ ِ
 -1قولو تعالى{ :فَم ِ
الء اْل َق ْوِـ}  10بالنساء،
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
{ماؿ َى َذا اْلكتَاب}  11بالكيؼ،
 -2قولو تعالىَ :
الرس ِ
 -3قولو تعالىِ :
وؿ}  12بالفرقاف،
{ماؿ َى َذا َّ ُ
َ
ِ
ِ
َّ
 -4قولو تعالى{ :فَم ِ
ؾ
يف َكفَ ُروا قَبَم َ
اؿ الذ َ
َ
ػػػػ
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ِِ
يف}  1بالمعارج ،وحينئذ يجوز الوقؼ عمى "ما" أو عمى "البلـ" في حالة االضطرار أو في مقاـ
ُم ْيطع َ
االختبار كما أشار صاحب آللئ البياف بقولو:
 .........وقطع ماؿ في النسا  ...وساؿ والفرقاف والكيؼ رسا

ووقفو بما أو البلـ اعمما ...................... ...

ولكف ال يجوز االبتداء بالبلـ وال بما بعد البلـ في ىذه المواضع بؿ يتعيف االبتداء بما.2

القسـ الثاني :اتفقت المصاحؼ عمى وصمو وذلؾ في غير المواضع األربعة السابقة نحو قولو
ِ َّ ِ ِ
يف ِم ْف َح ِم ٍيـ}  4بغافر ،وقولو
{ما لَ ُك ْـ َك ْي َ
{ما لمظالم َ
ؼ تَ ْح ُك ُم َ
وف}  3بالصافات ،وقولو تعالىَ :
تعالىَ :
َحٍد ِع ْن َدهُ ِم ْف نِ ْع َم ٍة تُ ْج َزى}  5بالميؿ.
{و َما ِأل َ
تعالىَ :

"إف" المكسورة اليمزة المخففة النوف مع "لـ" وىي عمى قسميف:
الكممة السابعةْ :
القسـ األوؿ :اتفقت المصاحؼ عمى وصؿ "إف" بػ "لـ" في موضع واحد فقط ىو قولو تعالىَ { :فِإلَّ ْـ
َي ْستَ ِج ُيبوا َل ُك ْـ}  6بيود.
القسـ الثاني :اتفقت المصاحؼ عمى قطع "إف" عف "لـ" في غير الموضع السابؽ حيث جاء في

ِ
{وِا ْف َل ْـ َي ْنتَيُوا
القرآف الكريـ وذلؾ نحو قولو تعالى{ :فَإ ْف َل ْـ تَ ْف َعمُوا َوَل ْف تَ ْف َعمُوا}  7بالبقرة ،وقولو تعالىَ :
وف}  8بالمائدة وقولو تعالىَ{ :لئِ ْف َل ْـ َي ْر َح ْم َنا َرب َُّنا}  9باألعراؼ ،وقولو تعالى{ :إِ ْف َل ْـ ُي ْؤ ِم ُنوا
َع َّما َيقُولُ َ
ِ ِ
َسفًا}  10بالكيؼ وكؿ ما شابو ذلؾ.
بِيَ َذا اْل َحديث أ َ
ػػػػ
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أيضا ،وىذه الصورة تختمؼ عف
الصورة الثالثة :وقد جاءت في تسع كممات متعددة المواضع ً
الصورتيف السابقتيف حيث إف كؿ كممة مف الكممات التسع تأتي عمى ثبلثة أقساـ :أحدىا متفؽ عمى
قطعو ،واآلخر متفؽ عمى وصمو ،والثالث مختمؼ فيو بيف المصاحؼ ،وفيما يمي بياف ذلؾ

بالتفصيؿ:

الكممة األولىَّ :
"إف" المكسورة اليمزة مشددة النوف مع "ما" الموصولة ،وىي عمى ثبلثة أقساـ:

القسـ األوؿ :اتفقت المصاحؼ عمى قطع َّ
"إف" عف "ما" في موضع واحد ىو قولو تعالىِ{ :إ َّف َما
وف َآل ٍت}  1باألنعاـ.
تُ َ
وع ُد َ
مقطوعا ورسـ في بعضيا موصوال وذلؾ في
القسـ الثاني :اختمفت فيو المصاحؼ فرسـ في بعضيا
ً
موضع واحد ىو قولو تعالىِ{ :إَّن َما ِع ْن َد المَّ ِو ُى َو َخ ْيٌر َل ُك ْـ}  2بالنحؿ ،والوصؿ فيو أشير وأقوى3
وىو الذي عميو العمؿ.
القسـ الثالث :اتفقت المصاحؼ عمى وصمو وىو فيما عدا الموضعيف المذكوريف في القسميف
ِ
َّ ِ
ِ
وف َإ ْخ َوة} 5
الم ْؤ ِم ُن َ
السابقيف نحو قولو تعالى{ :إنَّ َما الموُ إَلوٌ َواح ٌد}  4بالنساء ،وقولو تعالى{ :إنَّ َما ُ
ص ِادؽ}  6بالذاريات ،وغير ذلؾ كثير.
بالحجرات ،وقولو تعالى{ :إَِّن َما تُ َ
وع ُد َ
وف لَ َ
الكممة الثانيةِ :
"م ْف" الجارة مع "ما" الموصولة وىي عمى ثبلثة أقساـ:
القسـ األوؿ :اتفقت المصاحؼ عمى قطع "مف" عف "ما" في موضع واحد ىو قولو تعالىَ { :ف ِم ْف َما
ت أ َْيم ُان ُكـ ِمف فَتَياتِ ُكـ اْلمؤ ِم َن ِ
ات}  7بالنساء.
َممَ َك ْ َ ْ ْ َ ُ ُ ْ
مقطوعا ورسـ في بعضيا
القسـ الثاني :اختمؼ فيو المصاحؼ فرسـ في بعضيا
ً

ػػػػ
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ت أ َْي َم ُان ُك ْـ}  1بالروـ ثانييما:
{ى ْؿ لَ ُك ْـ ِم ْف َما َممَ َك ْ
موصوال وذلؾ في موضعيف :أوليما :قولو تعالىَ :
{وأ َْنِفقُوا ِم ْف َما َرَزْق َنا ُك ْـ}  2بالمنافقوف ،والعمؿ فييما عمى قطع ،3والى ما ذكر يشير
قولو تعالىَ :
صاحب آللئ البياف بقولو:

الروـ اختمؼ
وفي النسا مف ما بقطعو وصؼ  ...وفي المنافقوف و ُّ

القسـ الثالث :اتفقت المصاحؼ عمى وصمو وذلؾ فيما عدا المواضع الثبلثة المذكورة في القسميف
السابقيف نحو قولو تعالى{ :و ِم َّما رَزْق َن ُ ِ
وف} 4
اى ْـ يُ ْنفقُ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
أيضا ،وقولو تعالى:
{وِا ْف ُك ْنتُ ْـ في َرْي ٍب م َّما َن َّزْل َنا َعَمى َع ْبد َنا}  5بالبقرة ً
اوؿ البقرة ،وقولو تعالىَ :
ِ
َِّ
ت أ َْي َمانُ ُك ْـ}  6بالنور ،وكؿ ما شابو ذلؾ.
اب ِم َّما َممَ َك ْ
وف اْلكتَ َ
يف َي ْبتَ ُغ َ
{والذ َ
َ
تنبيوٌ  :اتفقت المصاحؼ عمى قطع ِ
"م ْف" الجارة الداخمة عمى االسـ الظاىر الذي وقعت فيو "ما"
جزءا منو نحو قولو تعالىِ :
{م ْف م ٍ
اؿ َوَبنِيف}  7بالمؤمنوف،
ً
َ
{مف م ٍ
ِ
ِ َّ ِ َِّ
ِ
اء َد ِاف ٍ
ؽ}  9بالطارؽ ،وكؿ ما
وقولو تعالى{ :م ْف َماؿ المو الذي آتَا ُك ْـ}  8بالنور وقولو تعالىَ ْ :
شابو ذلؾ ،والى ىذا يشير صاحب مورد الظمآف لكي يرفع التوىـ بأنيا في مثؿ ذلؾ مقطوعة ال
موصولة 10حيث يقوؿ:
وقطع مف مع ظاىر...

الكممة الثالثة" :كؿ" مع "ما" وىي عمى ثبلثة أقساـ:

القسـ األوؿ :اتفقت المصاحؼ عمى قطع "كؿ" عف "ما" في موضع واحد
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{وآتَا ُك ْـ ِم ْف ُك ّْؿ َما َسأَْلتُ ُموهُ}  1بإبراىيـ.
ىو قولو تعالىَ :
القسـ الثاني :اختمفت فيو المصاحؼ فرسـ في بعضيا بالقطع ورسـ في بعضيا بالوصؿ وذلؾ في

أربعة مواضع ىي:

أوليا :قولو تعالىُ { :ك َّؿ َما ُرُّدوا ِإَلى اْلِفتَْن ِة أ ُْرِك ُسوا ِفييَا}  2بالنساء ،ثانييا :قولو جؿ وعبلُ { :كمَّ َما
َّ
ُمةً َر ُسولُيَا}  4بالمؤمنوف،
اء أ َّ
ت أ َّ
ت أْ
ُمةٌ لَ َع َن ْ
َد َخمَ ْ
ُختَيَا}  3باألعراؼ ،ثالثيا :قولو سبحانوُ { :كؿ َما َج َ
رابعيا :قولو عز وجؿُ { :كمَّ َما أُْلِق َي ِفييَا فَ ْوٌج}  5باْل ُممؾ .ولكف العمؿ عمى القطع في موضعي النساء
والمؤمنوف ،وعمى الوصؿ في موضعي األعراؼ والممؾ.6

القسـ الثالث :اتفقت المصاحؼ عمى وصمو وذلؾ في غير المواضع الخمسة المذكورة في القسميف
َّ
اء ُك ْـ َر ُسو ٌؿ}  7بالبقرة ،وقولو سبحانوُ { :كمَّ َما َد َخ َؿ َعَم ْييَا
السابقيف وذلؾ نحو قولو تعالى{ :أَ َف ُكم َما َج َ
ِ
َىا المَّوُ}  9بالمائدة
اب}  8بآؿ عمراف ،وقولو عز وجؿُ { :كمَّ َما أ َْوَق ُدوا َن ًا
ار ِلْم َح ْر ِب أَ ْ
ط َفأ َ
َزَك ِريَّا اْلم ْح َر َ
وغير ذلؾ.
الكممة الرابعة" :في" مع "ما" الموصولة ،وىذه الكممة اختمؼ فييا العمماء عمى خمسة مذاىب:
المذىب األوؿ :وىو لئلماـ ابف الجزري ،وىي فيو عمى قسميف:

القسـ األوؿ :القطع ببل خبلؼ في المواضع األحد عشر اآلتية:
 -1قولو تعالىِ :
{في َما َف َعْمف} الثاني بالبقرة.10
 -3 ،2قولو سبحانوِ :
{في َما آتَا ُك ْـ} بالمائدة 11واألنعاـ.12
ػػػػ
 1اآلية.34 :
 2اآلية.91 :
 3اآلية.38 :
 4اآلية.44 :
 5اآلية.8 :

 6انظر :ىامش "لطائؼ البياف بشرح مورد الظمآف" "ج ،2 :ص."74

 7اآلية.87 :
 8اآلية.37 :
 9اآلية.64 :

 10اآلية.240 :
 11اآلية.48 :

 12اآلية.165 :

()255/1

ِ
ِ
أيضا.
 -4قولو تعالى{ :في َما أُوح َي} باألنعاـً 1
 -5قولو سبحانوِ :
ت أ َْنفُ ُسيُ ْـ} باألنبياء.2
{في َما ا ْشتَيَ ْ
 -6قولو جؿ وعبلِ :
ضتُ ْـ} بالنور.3
{في َما أَ َف ْ
{في ما َى ُ ِ ِ
 -7قولو عز وجؿِ :
يف} بالشعراء.4
اى َنا آمن َ
َ
 -8قولو سبحانوِ :
{في َما َرَزْق َنا ُك ْـ} بالروـ.5
ِِ ِ
ِ
وف} بالزمر.6
 -9قولو تعالى{ :في َما ُى ْـ فيو َي ْختَمفُ َ
ِِ ِ
ِ
أيضا.
وف}  7بالزمر ً
 -10قولو تعالى{ :في َما َكانُوا فيو َي ْخ َتمفُ َ
ِ
وف} بالواقعة.8
 -11قولو سبحانو{ :في َما ال تَ ْعمَ ُم َ
ِ
يما
القسـ الثاني :الوصؿ ببل خبلؼ وذلؾ فيما عدا ىذه المواضع األحد عشر نحو قولو تعالى{ :ف َ
ِ
ِِ ِ
يما فَ َعْم َف}  10الموضع األوؿ بالبقرة ،وقولو جؿ
َك ُانوا فيو َي ْخ َتمفُ َ
وف}  9بالبقرة ،وقولو سبحانو{ :ف َ
َخ ْذتُـ ع َذ ٌ ِ
ِ
يـ}  11باألنفاؿ ،وكؿ ما شابو ذلؾ ،وىذا المذىب ىو الذي
يما أ َ ْ َ
اب َعظ ٌ
وعبل{ :لَ َم َّس ُك ْـ ف َ
عميو العمؿ 12ويؤخذ مف كبلـ اإلماـ ابف الجزري في المقدمة الجزرية حيث قاؿ:
معا
 ...............في ما اقطعا  ...أوحي أفضتـ اشتيت يبمو ً
ثاني فعمف وقعت روـ كبل  ...تنزيؿ شعراء وغير ذي صبل

أيضا حيث استثنى العشرة مواضع عدا موضع الشعراء،
المذىب الثاني :وىو لئلماـ ابف الجزري ً
وذكر فييا الخبلؼ وصرح بو في َّ
الن ْشر ثـ قاؿ :واألكثروف عمى فصميا ،وما عدا األحد عشر

موضعا فموصوؿ اتفا ًقا كالمذىب السابؽ.
ً
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المذىب الثالث :وىو لئلماـ أبي داود سميماف بف نجاح ،وىي عنده عمى ثبلثة أقساـ:

القسـ األوؿ :القطع ببل خبلؼ في موضعي األنبياء والشعراء.
القسـ الثاني :القطع بالخبلؼ في التسعة الباقية.

موضعا.
القسـ الثالث :الوصؿ ببل خبلؼ فيما عدا األحد عشر
ً

المذىب الرابع :وىو لئلماـ أبي عمرو َّ
الداني وىي عنده عمى قسميف:
موضعا.
القسـ األوؿ :القطع بالخبلؼ في األحد عشر
ً

القسـ الثاني :الوصؿ ببل خبلؼ فيما عدا ذلؾ.

المذىب الخامس :وىو لئلماـ الشاطبي وىي عنده عمى قسميف:

القسـ األوؿ :القطع ببل خبلؼ في موضع الشعراء.
القسـ الثاني :الوصؿ ببل خبلؼ فيما عداه.

وقد أشار صاحب مورد الظمآف إلى بعض ىذه الخبلفات فقاؿ:

 ... ...............................وخمؼ مقنع بكؿ مستطر
وخمؼ تنزيؿ بغير الشع ار  ...واألنبيا واقطعيما إذ كث ار

الكممة الخامسةَّ :
"أف" المفتوحة اليمزة المشددة النوف مع "ما" الموصولة وىي عمى ثبلثة أقساـ:

القسـ األوؿ :اتفقت المصاحؼ عمى قطع َّ
"أف" عف "ما" في موضعيف ىما:
َف ما ي ْدعوف ِمف ُدونِ ِو ُىو اْلب ِ
اط ُؿ}  1بالحج.
َ َ
{وأ َّ َ َ ُ َ ْ
 -1قولو تعالىَ :
َف ما ي ْدعوف ِمف ُدونِ ِو اْلب ِ
اط ُؿ}  2بمقماف.
َ
{وأ َّ َ َ ُ َ ْ
 -2قولو سبحانوَ :
ػػػػ
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مقطوعا وذلؾ في
القسـ الثاني :اختمفت المصاحؼ فيو فرسـ في بعضيا موصوال ،وفي بعضيا
ً
اعمَ ُموا أََّن َما َغنِ ْمتُ ْـ ِم ْف َش ْي ٍء}  1باألنفاؿ واألرجح فيو الوصؿ 2وىو
{و ْ
موضع واحد ىو قولو تعالىَ :
الذي عميو العمؿ.
القسـ الثالث :اتفقت المصاحؼ عمى وصمو ،وذلؾ فيما عدا المواضع الثبلثة المذكورة في القسميف
يف}  3بالتغابف وكؿ ما
السابقيف نحو قولو تعالى{ :فَِإ ْف تَ َولَّ ْيتُ ْـ فَ ْ
اعمَ ُموا أَنَّ َما َعمَى َر ُسوِل َنا اْل َببلغُ اْل ُمبِ ُ
شابو ذلؾ.

"أف" مفتوحة اليمزة ساكنة النوف مع "ال" النافية وىي عمى ثبلثة أقساـ:
الكممة السادسةْ :
القسـ األوؿ :اتفقت المصاحؼ عمى قطع "أف" عف "ال" في عشرة مواضع واليؾ بيانيا:
وؿ َعَمى المَّ ِو ِإ َّال اْل َح َّ
ؽ}  4باألعراؼ.
َف ال أَقُ َ
{حِق ٌ
يؽ َعَمى أ ْ
 -1قولو تعالىَ :
َف ال َيقُولُوا َعمَى المَّ ِو ِإ َّال اْل َح َّ
أيضا.
ؽ}  5بيا ً
 -2قولو جؿ شأنو{ :أ ْ
َف ال َمْم َجأَ ِم َف المَّ ِو ِإ َّال ِإَل ْي ِو}  6بالتوبة.
{و َ
ظُّنوا أ ْ
 -3قولو سبحانوَ :
ِ
َّ
وف}  7بيود.
{وأ ْ
َف ال إِلَ َو ِإال ُى َو َفيَ ْؿ أ َْنتُ ْـ ُم ْسم ُم َ
 -4قولو عز وجؿَ :
أيضا.
َخ ُ
َف ال تَ ْع ُب ُدوا ِإ َّال المَّ َو ِإّْني أ َ
اؼ َعَم ْي ُك ْـ}  8بيود ً
 -5قولو جؿ وعؿ{ :أ ْ
ِ
ِِ ِ
َف ال تُ ْش ِر ْؾ بِي َش ْيًئا}  9بالحج.
اف اْل َب ْيت أ ْ
يـ َم َك َ
{وِا ْذ َب َّوأ َْنا إل ْب َراى َ
 -6قولو تعالىَ :
َف ال تَ ْع ُب ُدوا َّ
اف}  10يس.
الش ْي َ
َعيَ ْد إِلَ ْي ُك ْـ َيا َبنِي َ
 -7قولو سبحانو{ :أَلَ ْـ أ ْ
آد َـ أ ْ
ط َ
ػػػػ
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يف} ُّ 1
اف ُمبِ ٍ
طٍ
بالد َخاف.
َف ال تَ ْعمُوا َعَمى المَّ ِو ِإّْني آتِي ُك ْـ بِ ُسْم َ
{وأ ْ
 -8قولو عز وجؿَ :
َف ال ُي ْش ِرْك َف بِالمَّ ِو َش ْيًئا}  2بالممتحنة.
{ي َبايِ ْع َن َؾ َعمَى أ ْ
 -9قولو تعالىُ :
يف}  3بالقمـ.
َف ال َي ْد ُخمَنَّيَا اْل َي ْوَـ َعمَ ْي ُك ْـ ِم ْس ِك ٌ
 -10قولو جؿ وعبل{ :أ ْ
مقطوعا وفي بعضيا موصوال ،وذلؾ في
القسـ الثاني :اختمفت فيو المصاحؼ فرسـ في أكثرىا
ً
ُّ ِ
موضع واحد ىو قولو تعالى{ :فَ َن َ ِ
ت ُس ْب َح َان َؾ}  4باألنبياء ،والمختار
َف ال ِإلَ َو ِإ َّال أ َْن َ
ادى في الظمُ َمات أ ْ
فيو القطع وعميو العمؿ.5
القسـ الثالث :اتفقت المصاحؼ عمى وصمو وذلؾ في غير المواضع األحد عشر المذكورة في
ِ
ِ ِ
َّ َّ ِ
َّ
ير}  6بيود ،وقولو
ير َوَبش ٌ
القسميف السابقيف نحو قولو تعالى{ :أَال تَ ْعبُ ُدوا ِإال الم َو ِإَّنني لَ ُك ْـ م ْنوُ َنذ ٌ
َّ
الر ُس ُؿ ِم ْف َب ْي ِف أ َْيِدي ِي ْـ
اءتْيُ ُـ ُّ
تعالى{ :أَ َفبل َي َرْو َف أَال َي ْرِجعُ ِإَل ْي ِي ْـ َق ْوًال}  7بطو ،وقولو سبحانوِ{ :إ ْذ َج َ
و ِم ْف َخْمِف ِيـ أ ََّال تَ ْع ُب ُدوا ِإ َّال المَّ َو}  8بفصمت ،وقولو عز وجؿ{ :وما لَ ُكـ أ ََّال تُْنِفقُوا ِفي سبِ ِ
يؿ المَّ ِو} 9
َ
ََ ْ
ْ
َ
بالحديد ،وغير ذلؾ كثير في القرآف.

"أف" مفتوحة اليمزة ساكنة النوف مع "لف" وىي عمى ثبلثة أقساـ:
الكممة السابعةْ :
القسـ األوؿ :اتفقت المصاحؼ عمى وصؿ "أف" بػ"َل ْف" وذلؾ في موضعيف:
 -1قولو تعالى{ :أَلَّ ْف َن ْج َع َؿ لَ ُك ْـ َم ْو ِع ًدا}  10بالكيؼ.
اموُ}  11بالقيامة.
 -2قولو سبحانو{ :أَلَّ ْف َن ْج َم َع ِع َ
ظَ
ػػػػ
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مقطوعا ،ورسـ في بعضيا موصوال ،وذلؾ
القسـ الثاني :اختمفت فيو المصاحؼ فرسـ في بعضيا
ً
في موضع واحد ىو قولو تعالىِ :
صوهُ}  1بالمزمؿ ،ولكف المشيور فيو القطع وعميو
{عم َـ أ ْ
َ
َف لَ ْف تُ ْح ُ

العمؿ.2

القسـ الثالث :اتفقت المصاحؼ عمى قطعو وذلؾ في غير المواضع الثبلثة المذكورة في القسميف
الرسو ُؿ}  3بالفتح ،وقولو سبحانوَِّ َ :
ِ
َف لَ ْف
يف َكفَ ُروا أ ْ
َف لَ ْف َي ْن َقم َ
السابقيف نحو قولو تعالى{ :أ ْ
{زَع َـ الذ َ
ب َّ ُ
ِ
ِ
َح ٌد}  5بالبمد إلى غير ذلؾ مما ورد في
َف َل ْف َي ْقد َر َعَم ْيو أ َ
ُي ْب َعثُوا}  4بالتغابف ،وقولو عز وجؿ{ :أ ْ

القرآف الكريـ.

الكممة الثامنة" :بئس" مع "ما" وىي عمى ثبلثة أقساـ:

القسـ األوؿ :اتفقت المصاحؼ عمى وصؿ "بئس" بػ "ما" وذلؾ في موضع واحد ىو قولو تعالى:
{بِ ْئ َس َما ا ْشتََرْوا بِ ِو أ َْنفُ َسيُ ْـ}  6الموضع األوؿ بالبقرة.
مقطوعا ورسـ في بعضيا موصوال وذلؾ في
القسـ الثاني :اختمؼ فيو المصاحؼ فرسـ في بعضيا
ً
موضعيف:

ِِ ِ
ِ
يمانُ ُك ْـ}  7الموضع الثاني بالبقرة.
ْم ُرُك ْـ بو إ َ
 -1قولو سبحانو وتعالىُ { :ق ْؿ ب ْئ َس َما َيأ ُ
 -2قولو عز وجؿَ { :قا َؿ بِ ْئ َس َما َخَم ْفتُ ُمونِي ِم ْف َب ْعِدي}  8باألعراؼ ،والعمؿ فييما عمى الوصؿ.

لقد ذكر اإلماـ ابف الجزري الوصؿ باتفاؽ في موضع األعراؼ ،ولكف صاحب مورد الظمآف أثبت

فيو الخبلؼ عف أبي دواد سميماف بف نجاح ،حيث قاؿ:

ػػػػ

 1اآلية.20 :

 2انظر :لطائؼ البياف شرح مورد الظمآف" ،ج ،2 :ص."79
 3اآلية.12 :
 4اآلية.7 :
 5اآلية.5 :

 6اآلية.90 :
 7اآلية.93 :

 8اآلية.150 :
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ص ٌؿ وقؿ بالوصؿ بئسما اشتروا  ...عف أبي عمرو في األعراؼ رووا
فَ ْ
وخمفو البف نجاح رسما  ...وعنيما كذاؾ في قؿ بئسما

احدا فيما جاور "اشتروا" وأثبت الخبلؼ فيما وقع بعد "قاؿ" أو "قؿ" باألعراؼ
فأثبت الوصؿ قوال و ً
والبقرة.1
كما أشار صاحب آللئ البياف إلى ذلؾ بقولو:

وبئسما اشتروا فصؿ والخمؼ في  ...خمفتموني مع يأمركـ قفي

القسـ الثالث :اتفقت المصاحؼ عمى قطعو وذلؾ في ستة مواضع:

وف}  2بآؿ عمراف ،والخمسة الباقية قرنت بالبلـ:
أحدىا :قرف بالفاء وىو قولو تعالى{ :فَبِ ْئ َس َما َي ْشتَُر َ
{وَلبِ ْئ َس َما َش َرْوا بِ ِو أ َْنفُ َسيُ ْـ}  3الموضع الثالث بالبقرة ،واألربعة جميعيا بسورة
أوليا قولو تعالىَ :

وف} { ،5لَبِ ْئ َس َما َك ُانوا
ص َن ُع َ
المائدة وىي قولو سبحانو{ :لَبِ ْئ َس َما َك ُانوا َي ْع َممُ َ
وف} { ،4لَبِ ْئ َس َما َك ُانوا َي ْ
سيُ ْـ} .7
وف} { 6لَبِ ْئ َس َما قَ َّد َم ْ
َي ْف َعمُ َ
ت لَيُ ْـ أ َْنفُ ُ
الكممة التاسعة" :أيف" مع "ما" وىي عمى ثبلثة أقساـ:

القسـ األوؿ :اتفقت المصاحؼ عمى وصؿ "أيف" بػ "ما" وذلؾ في موضعيف:
 -1قولو تعالىَ { :فأ َْي َن َما تَُولُّوا َفثََّـ َو ْجوُ المَّ ِو}  8المقروف بالفاء وىو الموضع األوؿ بالبقرة.
 -2قولو سبحانو{ :أ َْي َنما يوجّْيو ال يأ ِ
ْت بِ َخ ْي ٍر}  9بالنحؿ.
َ َُ ْ ُ َ
ػػػػ
 1انظر" :لطائؼ البياف شرح مورد الظمآف" "ج ،2 :ص."77
 2اآلية.187 :
 3اآلية.102 :
 4اآلية.62 :
 5اآلية.63 :
 6اآلية.79 :
 7اآلية.80 :

 8اآلية.115 :
 9اآلية.76 :
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القسـ الثاني :اختمفت فيو المصاحؼ فرسـ في بعضيا مقطوعا ورسـ في بعضيا موصوال وذلؾ في

ثبلثة مواضع.

ت}  1بالنساء.
ونوا ُي ْد ِرْك ُك ُـ اْل َم ْو ُ
 -1قولو تعالى{ :أ َْي َن َما تَ ُك ُ
وف}  2بالشعراء.
{وِق َ
يؿ لَيُ ْـ أ َْي َف َما ُك ْنتُ ْـ تَ ْع ُب ُد َ
 -2قولو سبحانوَ :
 -3قولو عز وجؿ{ :مْمعونِيف أ َْي َنما ثُِقفُوا أ ِ
ُخ ُذوا َوقُتّْمُوا تَ ْقتِيبلً}  3باألحزاب.
َ ُ َ َ
والعمؿ عمى الوصؿ في موضعي النساء واألحزاب ،وعمى القطع في موضع الشعراء.4

القسـ الثالث :اتفقت المصاحؼ عمى قطعو وذلؾ في غير المواضع الخمسة المذكورة في القسميف
َّ ِ
ِ
يعا}  5الموضع الثاني بالبقرة ،قولو
السابقيف نحو قولو تعالى{ :أ َْي َف َما تَ ُك ُ
ونوا َيأْت بِ ُك ُـ الموُ َجم ً
َّ ِ
سبحانوَ { ،قالُوا أ َْيف ما ُك ْنتُـ تَ ْدع ِ
{و ُى َو َم َع ُك ْـ أ َْي َف َما
ْ ُ َ
َ َ
وف م ْف ُدو ِف المو}  6باألعراؼ ،قولو عز وجؿَ :
ُك ْنتُ ْـ}  7بالحديد ،وغير ذلؾ.
قاؿ صاحب آللئ البياف:

المقطوعُ والموصو ُؿ:
تقطع أف عف كؿ لـ ولو نشا  ...كانوا يشا والخمؼ في الجف فشا
وقطع أف لف غير ألَّف نجعبل  ...نجمع والخمؼ بتحصوه انجمى
ونوف أف ال يدخمنيا افصبل  ...يشركف مع ممجأ مع تعموا عمى
تشرؾ أقوؿ مع يقولوا تعبدوا  ...يس واألخرى بيود قيدوا

ػػػػ

 1اآلية.78 :
 2اآلية.92 :
 3اآلية.61 :

 4انظر ىامش لطائؼ البياف شرح مورد الظمآف "ج ،2 :ص."77
 5اآلية.148 :
 6اآلية.37 :
 7اآلية.4 :
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كذا بيا أف ال إلو واختمؼ  ...في األنبياء ووصؿ إال الكؿ صؼ
َّ
إف ما  ...بالرعد ثـ صؿ جميع أما
كنوف إلـ ىود وافصؿ ْ
أيضا وأـ مف أسسا
وقطعت أـ مف بذبح والنسا  ...وفصمت ً
وأف ما يدعوف االثنيف افصبل  ...وخمؼ أنما غنمتـ حصبل

مع إنما عند لدى النحؿ وقع  ...وقبؿ توعدوف األنعاـ انقطع

وصؿ فأينما كنحؿ وجرى  ...خمؼ باألحزاب النسا والشع ار

وقطع حيث ما معا ويوـ ىـ  ...عمى وبارزوف عكس يبنؤـ

وفي النسا مف ما بقطعو وصؼ  ...وفي المنافقيف والروـ اختمؼ

ومـ مع ممف جميعيا صبل  ...وموضعي عف مف وما نيو افصبل

وعـ صؿ وقطع ماؿ في النسا  ...وساؿ والفرقاف والكيؼ رسا

ِّاما بأيَّا أو بما
ووقفو بما أو البلـ اعمما  ...كوقؼ أي َّ

وكؿ ما سألتموه فصمت  ...وخمؼ جا ردوا وألقى دخمت
وبئسما اشتروا فَ ِ
صؿ والخمؼ في  ...خمفتموني مع يأمركـ قفى

وقع
مع  ...نحؿ وحشر وبعمراف ْ
وقطع كي ال أوؿ األحزاب ْ
معا أُوحي وال
خمؼ كفي ما الروـ ىينا كبل  ...تنزيؿ آتاكـ ً

فعمف في األخرى افضتـ واشتيت  ...أو خمفيا مع قطع ىينا ثبت
أو ىي واشتيت أو الكؿ فصؿ  ...وفيـ صؿ والت حيف منفصؿ

وقيؿ وصمو وىا ويا وأؿ  ...كالوىـ أو وزنوىـ اتصؿ

َك ُربَّما ميما نعما يؤمئذ  ...كأنما وويكأف حينئذ
وجاء إؿ يا سيف بانفصاؿ  ...وصح وقؼ مف تبلىا آؿ
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أسئمة:

 -1ما المراد بكؿ مف المقطوع والموصوؿ؟ وأييما أصؿ لآلخر؟ ولماذا؟
ّْف الفائدة التي تعود عمى القارئ مف معرفة المقطوع والموصوؿ.
َ -2بي ْ

()263/1

 -3متى يجوز الوقؼ عمى الكممة المفصولة عما بعدىا؟ واذا كانت موصولة فيؿ يجوز الوقؼ
عمييا؟ وما الحكـ إف كاف ىناؾ اختبلؼ في قطعيا ووصميا؟

 -4اذكر ثبلثا مف الكممات التي اتفقت المصاحؼ العثمانية عمى قطعيا في كؿ موضع.

 -5اذكر خمسا مف الكممات التي اتفقت المصاحؼ العثمانية عمى وصميا في كؿ موضع.

"أف" مفتوحة اليمزة مخففة النوف مع "ال" النافية مف حيث القطع والوصؿ؟ وفي أي
 -6ما حكـ ْ
موضع اختمؼ فيو؟ وما الرأى الراجح الذي عميو العمؿ؟
"أف" مفتوحة اليمزة مخففة النوف مع "لو" في مواضعيا األربعة؟
 -7ما حكـ ْ
 -8ما حكـ "عف" مع "ما" مف حيث القطع والوصؿ؟

 9ما حكـ "يوـ" مع "ىـ" مف حيث القطع والوصؿ؟
الت ِحيف} بسورة ص ثـ وضح ما الذي عميو العمؿ؟
{و َ
 -10بيّْف الخبلؼ في رسـَ :
 -11بيّْف المقطوع والموصوؿ والمختمؼ فيو بيف القطع والوصؿ فيما يأتي:
ِ
َّ
َف لَ ْـ َي َرهُ} َ { ،فِإ ْف لَ ْـ تَأْتُونِي بِ ِو} { ،فَِإ َّما تَثْقَ َفنَّيُ ْـ ِفي اْل َح ْر ِب} { ،أ َْـ
ب أْ
اموُ} { ،أ ََي ْح َس ُ
{أَل ْف َن ْج َم َع عظَ َ
ِ ِ َّ ِ
ط َرهُ} { ،لَبِ ْئ َس َما
وى ُك ْـ َش ْ
{و َح ْي ُ
ث َما ُكنتُ ْـ فَ َولُّوا ُو ُج َ
َم ْف أَس َ
َّس بُ ْن َي َانوُ} { ،إنَّ َما ع ْن َد المو ُى َو َخ ْيٌر لَ ُك ْـ} َ ،
اؿ الَِّذيف َكفَروا ِقبَم َ ِ ِ
وف} { ،فَم ِ
يف} .
َ ُ َ
ؾ ُم ْيطع َ
ص َن ُع َ
َك ُانوا َي ْ
َ
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ىاء التأنيث التي يوقؼ عمييا بالتاء

مدخؿ

...

ِ
يوقؼ عمييا بالتاء:
التأنيث التي
ىاء
ُ
ُ
تمييد:
ٌ

تاء التأنيث ال تخمو أف تكوف في فعؿ أو اسـ.

فإف كانت في فعؿ فإنيا ترسـ بالتاء المجرورة أي المفتوحة باتفاؽ العمماء ،وعمى ذلؾ فإنو ال يوقؼ
ت َِ
ِ ِ
ِ
ت
{وقَالَ ْ
{وَّد ْ
{وأ ُْزِلفَت اْل َجَّنةُ لْم ُمتَّق َ
طائفَةٌ}  ،2وقولوَ :
يف}  ،1وقولوَ :
عمييا إال بالتاء نحو قولو تعالىَ :
صِ
يو}  3وتسمى حينئذ تاء التأنيث؛ ألنيا يؤتى بيا لمداللة عمى تأنيث الفاعؿ.
ُختِ ِو قُ ّْ
ِأل ْ
واف كانت في اسـ فاألصؿ فييا والغالب في استعماليا أف ترسـ بالتاء المربوطة وتوصؿ بيا كذلؾ،
ويوقؼ عمييا بالياء ،ومف أجؿ ىذا تسمى ىاء التانيث نحو :رحمة ،نعمة ،جنة ،وال فرؽ في ذلؾ
بيف رسـ المصاحؼ العثمانية ورسـ الكتابة اإلمبلئية ،غير أف في المصاحؼ العثمانية كممات

خرجت عف ىذا األصؿ وكتبت بالتاء المجرورة أي المفتوحة فيوقؼ عمييا بالتاء عند ضيؽ نفس أو

تبعا لرسميا في المصحؼ تاء.
مقاـ تعميـ أو اختبار ً
وىي قسماف:

ػػػػ

 1سورة الشعراء.90 :

 2سورة آؿ عمراف.69 :
 3سورة القصص.11 :
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القسـ األوؿ ىاء التأنيث التي اتفؽ القراء عمى قراءتيا باإلفراد

...

القسـ األوؿ :اتفؽ فيو القراء عمى قراءتو باإلفراد:

وذلؾ في ثبلث عشرة كممة ولكنيـ اختمفوا فييا فمنيـ مف وقؼ عمييا بالياء ومنيـ مف وقؼ عمييا
بالتاء المفتوحة موافقة لمرسـ ،وحفص ممف وقؼ عمييا بالتاء المفتوحة وفيما يمي بيانيا بالتفصيؿ.

الكممة األولى :نعمت
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موضعا اتفا ًقا وىي:
وقد رسمت بالتاء المفتوحة في أحد عشر
ً
ت المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْـ َو َما أ َْن َز َؿ َعمَ ْي ُك ْـ}  1بالبقرة.
{وا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َ
َ -1
اء}  2بآؿ عمراف.
ت المَّ ِو َعَم ْي ُك ْـ ِإ ْذ ُك ْنتُ ْـ أ ْ
{وا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َ
َع َد ً
َ -2
ت المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْـ ِإ ْذ َى َّـ قَ ْوٌـ}  3بالمائدة.
{ -3ا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َ
َِّ
ت المَّ ِو ُك ْف ًرا} .4
يف َب َّدلُوا نِ ْع َم َ
{ -4أََل ْـ تََر ِإَلى الذ َ
{ -5وِاف تَع ُّدوا نِعم َ َّ ِ
وىا}  5كبلىما بإبراىيـ.
ص َ
ت المو ال تُ ْح ُ
َ ْ ُ
َْ
ِ َّ ِ ِ -6
وف} .6
{وبِن ْع َمت المو ُى ْـ َي ْكفُُر َ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ونيَا} .7
ت المو ثَُّـ يُ ْنك ُر َ
وف ن ْع َم َ
َ -7
{ي ْع ِرفُ َ
ت المَّ ِو}  8ثبلثتيا بالنحؿ.
{وا ْش ُك ُروا نِ ْع َم َ
َ -8
{ -9أََل ْـ تََر أ َّ
َف اْل ُفْم َؾ تَ ْج ِري ِفي اْل َب ْح ِر بِ ِن ْع َم ِت المَّ ِو}  9بمقماف.
{يا أَيُّيَا َّ
ت المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْـ}  10بفاطر.
اس ا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َ
َ -10
الن ُ

ّْؾ ِب َك ِ
اى ٍف َوال َم ْج ُن ٍ
وف}  11بالطور.
ت بِنِ ْع َم ِت َرب َ
َ { -11ف َذ ّْك ْر َف َما أ َْن َ
{ولَ ْوال نِ ْع َمةُ َربّْي}  12فقد ورد فيو الخبلؼ عف أبي داود سميماف بف
وأما موضع الصافات وىوَ :
نجاح والى ىذا الخبلؼ يشير صاحب مورد الظمآف بقولو:

نعمة ربي عف سميماف رسـ  ...عف ابف قيس وعطاء وحكـ

فكأنو نقؿ عف غيرىـ رسمو بالياء وىو الذي عميو العمؿ.13
أيضا يشير صاحب آللئ البياف بقولو:
والى ىذا الخبلؼ ً
والخمؼ في نعمة ربي...

ػػػػ

 1اآلية.231 :
 2اآلية.103 :
 3اآلية.11 :
 4اآلية.28 :
 5اآلية.34 :
 6اآلية.72 :
 7اآلية.83 :

 8اآلية.114 :
 9اآلية.31 :

 10اآلية.3 :

 11اآلية.29 :
 12اآلية.57 :

 13انظر لطائؼ البياف شرح مورد الظمآف "ج ،2 :ص."87 ،86
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وما عدا ىذه المواضع االثني عشر كتب بالتاء المربوطة ويوقؼ عميو بالياء مف غير خبلؼ نحو
ِ ِ َّ ِ
ث}  2بالضحى وغير
{وأ َّ
ّْؾ َف َح ّْد ْ
َما بِنِ ْع َم ِة َرب َ
قولو تعالى{ :أَ َفبِن ْع َمة المو َي ْج َح ُد َ
وف}  1بالنحؿ ،وقولوَ :
ذلؾ كثير.
الكممة الثانية :رحمت

وقد رسمت بالتاء المفتوحة في سبعة مواضع اتفا ًقا وىي:
ِ
ت المَّ ِو}  3بالبقرة.
وف َر ْح َم َ
{ -1أُولَئ َؾ َي ْر ُج َ

ِِ
ت المَّ ِو َق ِر ٌ ِ
يف}  4باألعراؼ.
ِ{ -2إ َّف َر ْح َم َ
يب م َف اْل ُم ْحسن َ
َى َؿ اْل َب ْي ِت}  5بيود.
ت المَّ ِو َوَب َرَكاتُوُ َعمَ ْي ُك ْـ أ ْ
{ر ْح َم ُ
َ -3
ِ -4
ّْؾ َع ْب َدهُ َزَك ِريَّا}  6بمريـ.
{ذ ْك ُر َر ْح َم ِت َرب َ
َ { -5ف ْانظُ ْر ِإَلى آثَ ِار َر ْح َم ِت المَّ ِو}  7بالروـ.
{ -6أ ُ ِ
ؾ}  8بالزخرؼ.
ت َربّْ َ
وف َر ْح َم َ
َى ْـ َي ْقس ُم َ
ِ
أيضا.
ت َرب َ
{وَر ْح َم ُ
وف}  9بيا ً
ّْؾ َخ ْيٌر م َّما َي ْج َم ُع َ
َ -7
ت لَيُ ْـ}  10فقد ورد فيو الخبلؼ عف أبي داود
وأما موضع آؿ عمراف وىوَ { :فبِ َما َر ْح َم ٍة ِم َف المَّ ِو ِل ْن َ
سميماف بف نجاح والمشيور رسميا بالياء 11وىو الذي عميو العمؿ ،والى ذلؾ يشير صاحب مورد
الظمآف بقولو:
ٍ
أيضا ذكرت  ...البف نجاح وبياء شيرت
كذا بما رحمة ً
كما أشار صاحب آللئ البياف إلى ىذا الخبلؼ بقولو:

وفي بما رحمة الخمؼ أتى ........................... ...

ػػػػ

 1اآلية71. :
 2اآلية11. :

 3اآلية218. :
 4اآلية56. :
 5اآلية73. :
 6اآلية2. :

 7اآلية50. :
 8اآلية32. :
 9اآلية32. :

 10اآلية.159 :

 11انظر" :لطائؼ البياف شرح مورد الظمآف" "ج ،2 :ص."85
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وما عدا ىذه المواضع الثمانية كتب بالتاء المربوطة ويوقؼ عميو بالياء مف غير خبلؼ ،نحو قولو
ّْؾ}  1باإلسراء وغير ذلؾ كثير.
تعالىِ{ :إ َّال َر ْح َمةً ِم ْف َرب َ
الكممة الثالثة :امرأت

وقد رسمت بالتاء المفتوحة في سبعة مواضع اتفا ًقا وىي:
ِ{ -1إ ْذ َقالَ ِت ام أر ُ ِ
اف}  2بآؿ عمراف.
َت ع ْم َر َ
َْ
-2
-3
-4
-5
-6
-7

َت اْل َع ِز ِ
اىا}  3بيوسؼ.
{ام َأر ُ
يز تَُرِاوُد فَتَ َ
ْ
ِ
ص اْل َح ُّ
َت اْل َع ِز ِ
أيضا.
ام َأر ُ
ؽ}  4بيا ً
يز ْاآل َف َح ْ
ص َح َ
{ َقاَلت ْ
ِ
َت ِف ْرَع ْو َف}  5بالقصص.
ام َأر ُ
{وقَالَت ْ
َ
َت ُنو ٍح} .6
{ام َأر َ
ْ
ٍ
َت لُوط} .7
ام َأر َ
{و ْ
َ
َت ِف ْرَع ْو َف}  8ثبلثتيا بالتحريـ.
{ام َأر َ
ْ

وضابط ذلؾ أف كؿ امرأة تذكر مقرونة بزوجيا ترسـ مقرونة بالتاء المفتوحة كما في ىذه المواضع

السبعة وليس غيرىا في القرآف ،وما عدا ىذه المواضع كتب بالتاء المربوطة ويوقؼ عميو بالياء مف
ام َأرَةً تَ ْمِم ُكيُ ْـ}  10بالنمؿ ،وقولو:
ام َأرَةٌ َخا َف ْ
ت} 9بالنساء ،وقولوِ{ :إنّْي َو َج ْد ُ
ت ْ
{وِا ِف ْ
غير خبلؼ نحوَ :
ام َأرَةً ُم ْؤ ِم َنةً}  11باألحزاب.
{و ْ
َ
الكممة الرابعة :سنت

وقد رسمت بالتاء المفتوحة في خمسة مواضع اتفا ًقا وىي:
ػػػػ
 1اآلية.87 :
 2اآلية.35 :

 4 ،3اآليتاف.51 ،30 :
 5اآلية.9 :

 6اآلية.10 :
 7اآلية.10 :
 8اآلية.11 :

 9اآلية.128 :

 10اآلية.23 :
 11اآلية.50 :

()268/1

يف}  1باألنفاؿ.
ضْ
سنَّ ُ
َ { -1ف َق ْد َم َ
ت ْاأل ََّوِل َ
ت ُ
يف} .2
وف ِإ َّال ُسنَّ َ
ت ْاألََّوِل َ
{ -2فَيَ ْؿ َي ْنظُ ُر َ

ِ
يبل} .3
سَّن ِت المَّ ِو تَْبِد ً
َ { -3فَم ْف تَ ِج َد ل ُ
ِ
يبل}  4ثبلثتيا بفاطر.
سنَّ ِت المَّ ِو تَ ْح ِو ً
{ولَ ْف تَ ِج َد ل ُ
َ -4
ت ِفي ِع َب ِاد ِه}  5بغافر.
ت المَّ ِو الَّتِي قَ ْد َخمَ ْ
{سنَّ َ
ُ -5
{سَّن َة
وما عدا ىذه المواضع الخمسة كتب بالتاء المربوطة ويوقؼ عميو بالياء مف غير خبلؼ نحوُ :
ِ
ِ
َّ ِ ِ َِّ
ت ِم ْف قَْب ُؿ}
سَّن ِة المَّ ِو تَْبِد ً
{سَّنةَ المَّ ِو الَّتِي قَ ْد َخمَ ْ
المو في الذ َ
يبل}  6باألحزابُ ،
يف َخمَ ْوا م ْف قَْب ُؿ َولَ ْف تَ ِج َد ل ُ
 7بالفتح وما شابو ذلؾ.
الكممة الخامسة :لعنت

وقد رسمت بالتاء المفتوحة في موضعيف اتفاقًا وىما:
ِ
َ { -1ف َن ْجع ْؿ َلع َن َ َّ ِ
يف}  8الموضع األوؿ بآؿ عمراف.
ت المو َعَمى اْل َكاذبِ َ
َ ْ
{ -2واْل َخ ِ
ام َسةُ أ َّ
ت المَّ ِو َعمَ ْي ِو}  9بالنور.
َف لَ ْع َن َ
َ

وما عدا ىذيف الموضعيف مرسوـ بالتاء المربوطة ،ويوقؼ عميو بالياء مف غير خبلؼ نحو:
ِ
َّ ِ
ِ
اؤ ُى ْـ أ َّ
َف َعمَ ْي ِي ْـ لَ ْع َنةَ المَّ ِو}  11الموضع الثاني بآؿ
{أُولَئ َؾ َعمَ ْي ِي ْـ لَ ْع َنةُ المو}  10بالبقرة{ ،أُولَئ َؾ َج َز ُ
عمراف{ ،وِا َّف َعمَ ْي َؾ المَّ ْع َنةَ ِإلَى َي ْوِـ ّْ
الد ِ
يف}  12بالحجر ،وغير ذلؾ مف المواضع.
َ
الكممة السادسة :معصيت

ػػػػ

 1اآلية38. :
 2اآلية.43 :
 3اآلية.43 :
 4اآلية.43 :
 5اآلية.85 :
 6اآلية.62 :
 7اآلية.23 :
 8اآلية.61 :
 9اآلية.7 :

 10اآلية.161 :
 11اآلية.87 :
 12اآلية.35 :
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وقد رسمت بالتاء المفتوحة في موضعيف اتفا ًقا وال ثالث ليما في القرآف الكريـ وىما:
ِ ِ
الرس ِ
اجو َف بِ ِْ
اإلثِْـ َواْل ُع ْد َو ِ
وؿ} .1
اف َو َم ْعص َيت َّ ُ
{وَيتََن َ ْ
َ -1
{ -2فَبل تَتَناجوا بِ ِْ
ِ ِ
الرس ِ
األثِْـ َواْل ُع ْد َو ِ
وؿ}  2وكبلىما بالمجادلة.
اف َو َم ْعص َيت َّ ُ
َ َْ
الكممة السابعة :كممت

ت
{وتَ َّم ْ
ت َكمِ َم ُ
وقد جاء فييا الخبلؼ في موضع األعراؼ المتفؽ عمى قراءتو باإلفراد في قولو تعالىَ :
ّْؾ اْل ُح ْس َنى}  3وقد أشار صاحب مورد الظمآف إلى ىذا الخبلؼ بقولو:
َرب َ
 .............وفي األعراؼ  ...كممت جاءت عمى خبلؼ

فرجح التنزيؿ فييا الياء  ...ومقنع حكاىما سواء
كما أشار صاحب آللئ البياف إلى ذلؾ بقولو:

كممة األعراؼ بالخمؼ أتى .............................. ...

ولكف المشيور والذي عميو العمؿ ىو رسميا بالتاء المفتوحة ،4وما عدا ىذا الموضع والمواضع

األربعة التي سيأتي الكبلـ عمييا -فيما بعد -فقد رسـ بالتاء المربوطة ويوقؼ عميو بالياء مف غير
ِ َِّ
الس ْفمَى َو َكِم َمةُ المَّ ِو ِى َي اْل ُعْم َيا}  5بالتوبة.
يف َكفَ ُروا ُّ
{و َج َع َؿ َكم َمةَ الذ َ
خبلؼ نحوَ :
الكممة الثامنة :بقيت

وقد رسمت بالتاء المفتوحة اتفاقًا في موضع واحد ىو:
َّت المَّ ِو َخ ْيٌر َل ُك ْـ}  6بيود ،وما عدا ىذا الموضع كتب
{بِقي ُ
قولو تعالىَ :
ػػػػ
 1اآلية.8 :
 2اآلية.9 :

 3اآلية.137 :

 4انظر" :غيث النفع في القراءات السبع" ص 140بيامش ابف الناصح ،وانظر" :إتحاؼ فضبلء

البشر" ص.103
 5اآلية.40 :
 6اآلية.86 :
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بالتاء المربوطة ويوقؼ عميو بالياء مف غير خبلؼ نحوِ ِ :
وسى}  1بالبقرة،
{وَبقَّيةٌ م َّما تََر َؾ آ ُؿ ُم َ
َ
{أُولُوا بِقي ٍ
َّة َي ْنيَ ْو َف َع ِف اْل َف َس ِاد ِفي األ َْر ِ
ض}  2بيود.
ْ َ
الكممة التاسعة :قرت

وقد رسمت بالتاء المفتوحة اتفا ًقا في موضع واحد ىو:
ت َع ْي ٍف ِلي َولَ َؾ}  3بالقصص ،وما عداه مرسوـ بالتاء المربوطة ويوقؼ عمييا بالياء
قولو تعالى{ :قَُّر ُ
ب لَ َنا ِم ْف أ َْزو ِ
َع ُي ٍف}  4بالفرقاف{ ،فَبل تَ ْعمَ ُـ َن ْف ٌس َما
اج َنا َوُذ ّْرَّياتَِنا قَُّرةَ أ ْ
{رب ََّنا َى ْ
مف غير خبلؼ نحوَ :
َ
َع ُي ٍف}  5بالسجدة.
أْ
ُخِف َي َليُ ْـ ِم ْف قَُّ ِرة أ ْ
الكممة العاشرة :فطرت
وقد رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد اتفا ًقا ىو:
قولو تعالىِ :
ط َر َّ
اس َعمَ ْييَا}  6بالروـ وال ثاني ليا في القرآف الكريـ.
{ف ْ
ت المَّ ِو الَّتِي َف َ
ط َر َ
الن َ

الكممة الحادية عشرة :شجرت

وقد رسمت بالتاء المفتوحة اتفا ًقا في موضع واحد ىو:
ت َّ ُّ ِ
اـ األَثِ ِيـ}  7بالدخاف وما عداه مرسوـ بالتاء المربوطة ويوقؼ
قولو تعالىِ{ :إ َّف َش َج َر َ
الزقوـ ،طَ َع ُ
ِ
{ى ْؿ أ ُ ُّ
ِ
{و َش َج َرةً تَ ْخ ُرُج ِم ْف طُ ِ
ور
عميو بالياء مف غير خبلؼ نحوَ :
َدل َؾ َعَمى َش َج َرة اْل ُخْمد}  8بطوَ ،
اء}  9بالمؤمنوف.
َس ْي َن َ
الكمة الثانية عشرة :جنت
ػػػػ

 1اآلية.248 :
 2اآلية.116 :
 3اآلية.90 :
 4اآلية.74 :
 5اآلية.17 :
 6اآلية.30 :

 7اآليتاف.44 ،43 :
 8اآلية.120 :
 9اآلية.20 :
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وقد رسمت بالتاء المفتوحة اتفا ًقا في موضع واحد ىو:
ت َن ِع ٍيـ}  1بالواقعة ،وما عدا ىذا الموضع كتب بالتاء المربوطة
اف َو َجنَّ ُ
قولو تعالىَ { :ف َرْوٌح َوَرْي َح ٌ
{و َس ِارُعوا ِإلَى َم ْغِف َ ٍرة ِم ْف َربّْ ُك ْـ َو َجَّن ٍة}  2بآؿ عمراف،
ويوقؼ عميو بالياء مف غير خبلؼ نحوَ :
طمع ُك ُّؿ ام ِر ٍ ِ
َف ُي ْد َخ َؿ َجَّنةَ َن ِع ٍيـ}  3بالمعارج .وما شابو ذلؾ.
ئ م ْنيُ ْـ أ ْ
ْ
{أ ََي ْ َ ُ

الكممة الثالثة عشرة :ابنت

وقد رسمت بالتاء المفتوحة اتفا ًقا في موضع واحد ىو:
قولو تعالى{ :ومريـ ْاب َن َ ِ
اف}  4بالتحريـ وال ثاني ليا في القرآف الكريـ.
ت ع ْم َر َ
َ َ ْ ََ
ػػػػ

 1اآلية.89 :

 2اآلية.133 :
 3اآلية.38 :
 4اآلية.12 :
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"تتمة" :في إلحاؽ ست كممات بيذا القسـ

يمحؽ بيذا القسـ ست كممات رسمت بالتاء المفتوحة وحفص يوقؼ عمييا جميعيا بالتاء وفيما يمي

بيانيا بالتفصيؿ:

الكممة األولى"َ :يا أ ََب ِت" ..وتوجد في ثماني مواضع وىي:
{يا أ ََب ِت َى َذا تَأ ِْوي ُؿ ُرْؤَياي}  6كبلىما بيوسؼ.
{يا أ ََب ِت ِإّْني َأرَْي ُ
ت} َ ،5
" "2 ،1في قولو تعالىَ :
" "6 ،5 ،4 ،3في قولو تعالى{ :يا أَب ِت ِلـ تَعب ُد} { ،7يا أَب ِت ِإّْني َق ْد ج ِ
{يا أ ََب ِت ال تَ ْع ُبِد
اءني} َ ،8
َ َ
َ َ َ ُْ
َ َ
َّ
اؼ}  10أربعتيا بمريـ.
الش ْي َ
َخ ُ
{يا أ ََب ِت ِإّْني أ َ
اف} َ ،9
ط َ
ػػػػ
 1اآلية.89 :

 2اآلية.133 :
 3اآلية.38 :
 4اآلية.12 :
 5اآلية.4 :

 6اآلية.100 :
 7اآلية.42 :
 8اآلية.43 :
 9اآلية.44 :

 10اآلية.45 :
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ِ
استَأ ِ
ْج ْرهُ}  1بالقصص.
" "7في قولو تعالىَ :
{يا أ ََبت ْ
{يا أ ََب ِت ا ْف َع ْؿ َما تُ ْؤ َم ُر}  2بالصافات.
" "8في قولو تعالىَ :
الكممة الثانية" :مرضات" ..وتوجد في أربعة مواضع وىي:
ِ
َِّ
اس مف ي ْش ِري َن ْفسو ْابتِ َغاء مر ِ َّ ِ
{و ِم َف َّ
وف
َ َْ َ
َُ
الن ِ َ ْ َ
يف ُينفقُ َ
{و َمثَ ُؿ الذ َ
ضات المو} َ ،3
" "2 ،1في قولو تعالىَ :
أَموالَيـ ْابتِ َغاء مرض ِ
ات المَّ ِو}  4كبلىما بالبقرة.
َ َْ َ
ْ َ ُُ
" "3في قولو تعالى{ :ومف ي ْفع ْؿ َذِل َؾ ْابتِ َغاء مرض ِ
ات المَّ ِو}  5بالنساء.
َ َْ َ
ََْ َ َ
ِ
ات أ َْزو ِ
ؾ}  6بالتحريـ.
اج َ
" "4في قولو تعالى{ :تَْبتَغي َم ْر َ
ض َ َ
الكممة الثالثة" :ذات" ..وتوجد مرسومة بالتاء المفتوحة حيث وقعت نحو قولو تعالى{ :فَأ َْن َبتَْنا بِ ِو
ات بيج ٍة}  7بالنمؿ ،وقولو{ :والمَّو عِميـ بِ َذ ِ
ُّد ِ
ور}  8بالتغابف .وكؿ ما شابو ذلؾ.
ات الص ُ
َح َد ِائ َ
ؽ َذ َ َ ْ َ
َ ُ َ ٌ
ات
ات َى ْييَ َ
{ى ْييَ َ
الكممة الرابعة" :ىييات" ..وىي توجد في موضعيف في آية واحدة ىما قولو تعالىَ :
ِ
وف}  9بالمؤمنوف.
ل َما تُو َع ُد َ
الكممة الخامسة" :والت" ..وىي في قولو تعالى{ :و َ ِ
يف َم َن ٍ
اص}  10بص.
الت ح َ
َ
َّ
ت َواْل ُع َّزى}  11بالنجـ.
الكممة السادسة" :البلت" وىي في قولو تعالى{ :أَفَ َأرَْيتُُـ البل َ
والى ىذه الكممات الست يشير صاحب آللئ البياف بقولو:
كالبلت مع ىييات ذات يا أبت  ...والت مع مرضات...............

ػػػػ

 1اآلية.26 :

 2اآلية.102 :
 3اآلية.207 :
 4اآلية.265 :
 5اآلية.114 :
 6اآلية.1 :

 7اآلية.60 :
 8اآلية.4 :

 9اآلية.36 :

 10اآلية.3 :

 11اآلية.19 :
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القسـ الثاني :ىاءات التأنيث التي اختمؼ فييا الق ارء في قراءتيا باإلفراد أو الجمع

موضعا
وىو الذي اختمؼ القراء في قراءتو باإلفراد أو الجمع وذلؾ في سبع كممات في اثني عشر
ً
رسمت جميعيا بالتاء المفتوحة ،وحفص قد ق أر أربعة منيا باإلفراد ،وثبلثة منيا بالجمع وفيما يمي

بيانيا بالتفصيؿ:

الكممة األولى" :كممت" ..وحفص ممف قرأىا باإلفراد وىي توجد في أربعة مواضع وىي:
ؾ ِ
ص ْدقًا َو َع ْد ًال}  1باألنعاـ.
ت َرّْب َ
{وتَ َّم ْ
ت َكِم َم ُ
" "1في قولو تعالىَ :
َِّ
َِّ
يف
ت َرّْب َ
" "3 ،2في قولو تعالىَ { :ك َذلِ َؾ َحقَّ ْ
ت َكمِ َم ُ
وف} ِ{ ،2إ َّف الذ َ
يف َف َسقُوا أَنَّيُ ْـ ال يُ ْؤ ِم ُن َ
ؾ َعَمى الذ َ
وف}  3كبلىما بيونس.
ت َرب َ
َحقَّ ْ
ت َعمَ ْي ِي ْـ َكِم َم ُ
ّْؾ ال ُي ْؤ ِمنُ َ
َِّ
اب َّ
الن ِار}  4بغافر.
ت َرب َ
{و َك َذِل َ
ؾ َحقَّ ْ
ت َكِم َم ُ
َص َح ُ
ّْؾ َعَمى الذ َ
يف َكفَ ُروا أََّنيُ ْـ أ ْ
" "4في قولو تعالىَ :
وقد ورد خبلؼ المصاحؼ في المواضع الثاني مف يونس وموضع غافر فكتب في بعضيا بالتاء

المفتوحة وفي البعض اآلخر بالياء ،ولكف المشيور والذي عميو العمؿ ىو كتابتيا بالتاء المفتوحة

فييما كبقية المواضع األربعة ولقد ذكره اإلماـ الشاطبي في العقيمة حيث قاؿ" :وفييما التاء أولى"5
كما ذكر صاحب نياية القوؿ المفيد أف اإلماـ ابف الجزري قطع بو ىو وغيره وعمى ذلؾ شراح

الجزرية 6كما أشار صاحب آللئ البياف إلى ذلؾ الخبلؼ بقولو:

 ...............................وكممت  ...يونس واألنعاـ والطوؿ بدت

لكف بثاني يونس الخمؼ استقر  ...مع غافر...................

الكممة الثانية" :غيابت" ..وحفص مما قرأىا باإلفراد وىي توجد في

ػػػػ

 1اآلية.115 :
 2اآلية.33 :
 3اآلية.96 :
 4اآلية.6 :

 5انظر عقيمة أتراب القصائد في الرسـ لئلماـ الشاطبي.
 6انظر نياية القوؿ المفيد ص.213 ،212

()274/1

موضعيف ىما:

{وأَْلقُوهُ ِفي َغ َي َاب ِت اْل ُج ّْ
ب} .1
" "1قولو تعالىَ :
َف َي ْج َعمُوهُ ِفي َغ َي َاب ِت اْل ُج ّْ
ب}  2كبلىما بيوسؼ.
{وأَ ْج َم ُعوا أ ْ
" "2قولو سبحانةَ :
الكممة الثالثة" :بينت" ..وحفص ممف قرأىا باإلفراد وىي توجد في موضع واحد ىو:
اى ْـ ِكتَ ًابا فَيُ ْـ َعمَى َبي َّْن ٍت ِم ْنوُ}  3بفاطر.
قولو تعالى{ :أ َْـ آتَْي َن ُ
{حتَّى تَأْتِ َييُ ُـ اْل َبي َّْنةُ}  4بسورة البينة،
وما عدا ىذا الموضع إما مفرد اتفا ًقا ويوقؼ عميو بالياء نحوَ :
ات ِفي ص ُد ِ َِّ
يف أُوتُوا اْل ِعْم َـ} 5
{بي َّْن ٌ
أو مجموع اتفا ًقا ويوقؼ عميو بالتاء المفتوحة نحوَ :
ور الذ َ
ُ
بالعنكبوت.

الكممة الرابعة" :جمالت" ..وحفص ممف قرأىا باإلفراد وىي توجد في موضع واحد ىو:

ص ْفٌر}  6بالمرسبلت.
قولو تعالىَ { :كأََّنوُ ِج َمالَ ٌ
ت ُ
الكممة الخامسة" :آيات" ..وحفص ممف قرأىا بالجمع وىي توجد في موضعيف ىما:
ؼ وِا ْخوتِ ِو آي ٌ ِ ِِ
" "1قولو تعالى{ :لَقَ ْد َك ِ
يف}  7بيوسؼ.
وس َ َ َ َ
ات لمسَّائم َ
َ
اف في ُي ُ
ات ِمف رب ِ
ِ
ّْو}  8بالعنكبوت الموضع األوؿ.
{وقَالُوا لَ ْوال أ ُْن ِز َؿ َعمَ ْيو َآي ٌ ْ َ
" "2قولو تعالىَ :
ػػػػ

 1اآلية.10 :
 2اآلية.15 :
 3اآلية.40 :
 4اآلية.1 :

 5اآلية.49 :
 6اآلية.33 :
 7اآلية.7 :

 8اآلية.50 :
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وما عدا ىذيف الموضعيف إما مفرد اتفا ًقا ويوقؼ عميو بالياء نحوِ{ :إ َّف َآي َة ُمْم ِك ِو}  1بالبقرة أو
يات ِع ْن َد المَّ ِو}  2الموضع الثاني
مجموع اتفاقًا ويوقؼ عميو بالتاء المفتوحة نحوُ { :ق ْؿ ِإنَّ َما ْاآل ُ
بالعنكبوت.

الكممة السادسة" :غرفات" .وحفص ممف قرأىا بالجمع وىي توجد في موضع واحد ىو :قولو تعالى:
ات ِ
{و ُىـ ِفي اْل ُغرفَ ِ
آم ُنو َف}  3بسبأ.
ُ
َ ْ

الكممة السابعة" :ثمرات" .وحفص ممف قرأىا بالجمع وىي توجد في موضع واحد ىو:
ات ِمف أَ ْكم ِ
قولو تعالى{ :وما تَ ْخرج ِمف ثَمر ٍ
اميَا}  4بفصمت.
َ َ ُ ُ ْ ََ
ْ َ
وما عدا ىذا الموضع إما مفرد اتفاقًا ويوقؼ عميو بالياء نحوُ { :كمَّ َما ُرِزقُوا ِم ْنيَا ِم ْف ثَ َم َرٍة ِرْزقًا} 5
بالبقرة أو مجموع اتفا ًقا ويوقؼ عميو بالتاء المفتوحة نحو{ :و ِمف ثَمر ِ
الن ِخ ِ
ات َّ
يؿ}  6بالنحؿ.
َ ْ ََ
ِ
ِ
َّبع:
الوقؼ عمى
حكـ
الكممات الس ِ
ُ

الكممات السبع المختمؼ بيف القراء في إفرادىا وجمعيا يوقؼ عمييا لحفص بالتاء المفتوحة اتفا ًقا إال
لفظ "كممت" في الموضع الثاني مف يونس وموضع غافر ،وقد سبؽ أف أشرنا إلى خبلؼ المصاحؼ

فييما والوقؼ عمييما بالتاء ىو األ َْولى والمشيور.
والى ىذا يشير العبلمة صاحب آللئ البياف بقولو:

وجمعا فبتا
فردا
 ... ..................................وما قري ً
ً
ػػػػ
 1اآلية248. :
 2اآلية.50 :
 3اآلية.37 :

 4اآلية.247 :
 5اآلية.25 :
 6اآلية.67 :
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كما ينص العبلمة المتولي في كتابو "المؤلؤ المنظوـ" إلى ذلؾ بقولو:

وفردا فبتاء فادر
جمعا ً
وكؿ ما فيو الخبلؼ يجري ً ...
والى ىذه التاءات المفتوحة يشير صاحب آللئ البياف بقولو:
تا رحمت األولى مع األعراؼ  ...وزخرؼ والروـ ىود كاؼ
وفي بما رحمة الخمؼ أتى  ...ونعمت البقرة األخرى بتا

تقع
مع  ...ثبلثة النحؿ أخيرات ْ
كذا بإبراىيـ أخرييف ْ
مع فاطر وفي العقود الثاني  ...والطور مع عمراف مع لقماف

والخمؼ في نعمة ربي وامرأت  ...متى تضؼ لزوجيا بالتا أتت

كالبلت مع ىييات ذات يا أبت  ...والت مع مرضات إف شجرت
وسنت الثبلث عند فاطر  ...وموضع األنفاؿ ثـ غافر

ولعنت النور وتجعؿ لعنتا  ...وابنت مع قرة عيف فطرتا

معا وجنت نعيـ وقعت
بقيت اهلل و ً
أيضا معصيت ً ...
وجمعا فبتا
فردا
كممت األعراؼ بالخمؼ أتى  ...وما قرى ً
ً

جمالت وآيات أتت  ...بالعنكبوت في التي تأخرت
وىو
ٌ
ْ
مع يوسؼ وىـ عمى بينت  ...والغرفات وكبل غيابت
ْ
وثمرات فصمت وكممت  ...يونس واألنعاـ والطوؿ بدت

لكف بثاني يونس الخمؼ استقر  ...مع غافر فسبعة في اثنى عشر
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أسئمة:

 -1في أي الكممات تكوف تاء التأنيث؟ وعمى أي صورة ترسـ؟

 -2في كـ موضع رسمت "رحمة" بالتاء المفتوحة اتفاقًا؟ وما ىو الموضع الذي ورد فيو الخبلؼ؟
وما الذي عميو العمؿ فيو؟

 -3اذكر المواضع التي رسمت فييا كممة "امرأة" بالتاء المفتوحة ،مع ذكر الضابط لذلؾ.
 -4بيّْف المواضع التي رسمت فييا كممة "لعنة" بالتاء المفتوحة.

 -5كيؼ رسمت كممة "شجرت" في القرآف الكريـ ىؿ بالتاء المفتوحة أـ المربوطة؟

 -6في كـ موضع رسمت "ىييات" بالتاء المفتوحة؟ اذكر اآلية واسـ السورة.
 -7اذكر الموضع الذي رسمت فيو "ثمرات" بالتاء المفتوحة ثـ مثّْؿ ليا بمثاليف مما رسمت فيو بالتاء

المربوطة.

 -8الكممات التي اختمؼ القراء في قراءتيا باإلفراد أو الجمع في كـ كممة جاءت؟ وفي كـ موضع؟
وكيؼ يقرؤىا حفص؟

 -9بيف حكـ التاءات فيما يأتي ىؿ يوقؼ عمييا بالتاء أـ بالياء؟ مما تحتو خط:
ِ
َى َؿ
ت المَّ ِو َوَب َرَكاتُوُ َعَم ْي ُك ْـ أ ْ
{ر ْح َم ُ
ونيَا} ِ{ ،إّْني َو َج ْد ُ
ت المَّ ِو ثَُّـ يُ ْن ِك ُر َ
وف نِ ْع َم َ
َ
{ي ْع ِرفُ َ
ت ْ
ام َأرَةً تَ ْمم ُكيُ ْـ} َ ،
ت
اْل َب ْي ِت} { ،أَلَ ْـ تََر َك ْي َ
اف َو َجنَّ ُ
ب المَّوُ َمثَ ًبل َكِم َمةً طَي َّْبةً} { ،قَُّر ُ
ت َع ْي ٍف ِلي َولَ َؾ} { ،فَ َرْوٌح َوَرْي َح ٌ
ض َر َ
ؼ َ
َن ِع ٍيـ} { ،أُولُو بِقي ٍ
َّة َي ْنيَ ْو َف َع ِف اْل َف َس ِاد ِفي ْاأل َْر ِ
ض} َ { ،فيُ ْـ َعَمى َبي َّْن ٍت ِم ْنوُ} .
َ
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ىمزتا الوصؿ والقطع وحكـ البدء بيما

مدخؿ

...

القطع وحكـ ِ
ِ
البدء بيما:
ىمزتَا
الوصؿ و ِ
ُ
اليمزات الواردة في القرآف الكريـ ال تخرج عف كونيا إما ىمزة وصؿ أو ىمزة قطع.

فيمزة الوصؿ:

ىي التي تثبت في االبتداء وتسقط في َّ
الدرج .أي تحذؼ في حالة الوصؿ العتماد الحرؼ الساكف
حينئذ عمى ما قبمو ،وعدـ احتياجو إلى اليمزة.

وسميت ىمزة الوصؿ؛ ألنيا يتوصؿ بيا إلى النطؽ بالحرؼ الساكف الواقع في ابتداء الكممة؛ إذ

النطؽ بو حينئذ متعذر ،واألصؿ في االبتداء أف يكوف بالحركة.

وتكوف ىمزة الوصؿ في األفعاؿ واألسماء والحروؼ ،كما ال تكوف إال متحركة في أوؿ الكممة المبتدأ
بيا.
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ِ
ِ
األفعاؿ:
الوصؿ في
ىمزةُ
ىمزة الوصؿ في األفعاؿ ال توجد إال في الفعؿ الماضي وفعؿ األمر.

ففي الماضي :تكوف في الخماسي منو وكذا السداسي.

َّ
وحا}  1بآؿ عمراف ،ونحو:
اصطَ َفى َ
آد َـ َوُن ً
أمثمة الخماسي :نحو :اصطفى ،مف قولو تعالىِ{ :إ َّف الم َو ْ
ِ
ابتمى ،مف قولو تعالىِ ُ :
وف}  2باألحزاب.
{ى َنال َؾ ْابتُم َي اْل ُم ْؤ ِم ُن َ

ػػػػ

 1اآلية.33 :
 2اآلية.11 :
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أمثمة السداسي :نحو :استسقى ،مف قولو تعالىِ :
وسى ِلقَ ْو ِم ِو}  1بالبقرة ،ونحو:
{وِاذ ْ
استَ ْسقَى ُم َ
َ
{استُ ْحِفظُوا} مف قولو تعالى{ :و َّ ِ
استُ ْحِفظُوا ِم ْف ِكتَ ِ
اب المَّ ِو}  2المائدة.
ُّوف َو ْاأل ْ
الربَّاني َ
َح َب ُار بِ َما ْ
ْ
َ
وفي األمر :تكوف في صيغة أمر الثبلثي والخماسي والسداسي.

{ادعُ ِإَلى سبِ ِ
ظ ِة اْل َح َس َن ِة}  3بالنحؿ
ّْؾ بِاْل ِح ْك َم ِة َواْل َم ْو ِع َ
يؿ َرب َ
أمثمة الثبلثي نحو :ادع ،مف قولو تعالىْ :
َ
ؾ اْل َح َج َر}  4بالبقرة ،ونحو :اذىب ،مف قولو
صا َ
اض ِر ْ
ونحو :اضرب ،مف قولو تعالىَ { :ف ُقْم َنا ْ
ب بِ َع َ
ب بِ ِكتَابِي َى َذا فَأَْلِق ْو ِإلَ ْي ِي ْـ}  5بالنمؿ.
تعالى{ :ا ْذ َى ْ
ِ
أمثمة الخماسي نحو :انتظروا ،في قولو تعالىِ ْ :
وف}  6باألنعاـ ،نحو :انطمقوا ،مف
{انتَظ ُروا ِإَّنا ُم ْنتَظ ُر َ
{ان َِ
ِ ّْ
وف}  7بالمرسبلت.
قولو تعالىْ :
طمقُوا ِإلَى َما ُك ْنتُ ْـ بِو تُ َكذ ُب َ
ِ
اف َغفَّ ًارا}  8بنوح ونحو:
أمثمة السداسي نحو :استغفروا ،مف قولو تعالىَ { :ف ُقْم ُ
استَ ْغف ُروا َربَّ ُك ْـ ِإَّنوُ َك َ
ت ْ
ِ
استَأ ِ
ْج ْرهُ}  9بسورة القصص.
استأجره ،مف قولو تعالىَ :
{يا أ ََبت ْ
حكميَا:
ُ
حكـ ىمزة الوصؿ في االبتداء باألفعاؿ المتقدمة قد تكوف بالضـ أو الكسر .فتكوف بالضـ إذا كاف

الزما نحو :ادع ،أو أف يكوف خماسيِّا أو سداسيِّا مبنيِّا لممجيوؿ مثؿ:
ثالث الفعؿ
مضموما ِّ
ضما ً
ً
ابتمى ،استحفظوا ،والى ذلؾ يشير اإلماـ ابف الجزري بقولو:
وابدأ بيمزة الوصؿ مف فعؿ بضـ  ...إف كاف ثالث مف الفعؿ يضـ

ػػػػ

 1اآلية60. :
 2اآلية44. :

 3اآلية125. :
 4اآلية60. :
 5اآلية28. :

 6اآلية158. :
 7اآلية29. :
 8اآلية10. :
 9اآلية.26 :
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عارضا فيجب فيو حينئذ البدء بالكسر
ضما
وقد خرج بالضـ البلزـ ما إذا كاف ثالث الفعؿ
مضموما ِّ
ً
ً
ضوا ِإلَ َّي َوال تُْن ِظ ُر ِ
وف}  1بيونس ،وامضوا ،مف قولو
ًا
نظر ألصمو نحو :اقضوا ،مف قولو تعالى{ :ثَُّـ ا ْق ُ

وف}  2بالحجر ،و ابنوا ،مف قولو تعالىَ { :ف َقالُوا ْاب ُنوا َعَم ْي ِي ْـ ُب ْن َي ًانا} 3
ضوا َح ْي ُ
ام ُ
ث تُ ْؤ َم ُر َ
{و ْ
تعالىَ :
صفِّا}  4بطو ،وامشوا ،مف قولو تعالى{ :أ ِ
اصبِ ُروا
ام ُشوا َو ْ
بالكيؼ ،وائتوا ،مف قولو تعالى{ :ثَُّـ ْائتُوا َ
َف ْ
َعمَى ِآليَتِ ُك ْـ}  5بص فإف األصؿ في ذلؾ كمو" :اقضيوا ،وامضيوا ،ابنيوا ،امشيوا" بكسر عيف الفعؿ

عمما بأنو ال يجوز االبتداء في "وامضوا" بغير الواو.
ً
والدليؿ عمى عروض الضمة أنؾ إذا خاطبت الواحد أو االثنيف قمت :اقض ،واقضيا .وامض
وامضيا ،وابف وابنيا ،و ِ
أت وائتيا ،وامش وامشيا .فتجد عيف الفعؿ مكسورة فتعمـ حينئذ أف الضمة

عارضة ليست أصمية كمزوـ الضمة في نحو" :انظر" التي لو خاطبت بيا الواحد أو االثنيف أو
الجماعة قمت" :انظر ،وانظرا ،وانظروا" فنجد أف ضـ الثالث ال يزوؿ.

مضموما
مفتوحا نحو" :اذىب" أو مكسو ار نحو" :اضرب" أو
وتكوف بالكسر إذا كاف ثالث الفعؿ
ً
ً
عارضا نحو" :اقضوا".
ضما
ً
ت:
تنبييا ٌ

مضموما،
مكسورا ،وضمت إذا كاف ثالثو
 -1إف قيؿ قد كسرت ىمزة الوصؿ في الفعؿ إذا كاف ثالثة
ً
ً
مفتوحا بؿ كسرت؟
ِفم َـ لَ ْـ تفتح إذا كاف ثالثو
ً
والجواب :أنيا لو فتحت اللتبس األمر بالمضارع ومف أجؿ ىذا كسرت.6
ػػػػ

 1اآلية.71 :
 2اآلية.65 :
 3اآلية.21 :
 4اآلية.64 :
 5اآلية.6 :

 6مف كتاب "نياية القوؿ المفيد في عمـ التجويد" ص.182
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مر ،وأما المضارع فبل توجد فيو
 -2ىمزة الوصؿ في األفعاؿ ال تكوف إال في الماضي واألمر كما َّ

مطمقًا ألف ىمزتو ىمزة قطع.
 -3سبؽ أف ذكرنا أف الماضي يأتي منو الخماسي والسداسي فقط .أما الثبلثي المبدوء باليمزة نحو:
َم َر أَالَّ تَ ْع ُب ُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ}  1بيوسؼ ،وكذا الرباعي المبدوء باليمزة نحو:
"أمر" مف قولو تعالى{ :أ َ
اي}  2بيوسؼ فيمزتيا ىمزة قطع.
"أحسف" مف قولو تعالىِ{ :إَّنوُ َربّْي أ ْ
َح َس َف َمثْ َو َ
 -4كما سبؽ أف ذكرنا أف األمر يأتي منو الثبلثي والخماسي والسداسي فقط أما الرباعي المبدوء
باليمزة نحو" :أكرمي" مف قولو تعالى{ :أَ ْك ِرِمي َمثْ َواهُ}  3بيوسؼ فيمزتو ىمزة قطع.
ػػػػ
 1اآلية.40 :

 2اآلية.23 :
 3اآلية.21 :
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ىمزة الوصؿ في األسماء:

ىمزة الوصؿ في األسماء إما أف تكوف قياسية أو سماعية.

أما القياسية :فتكوف في مصدري الفعؿ الخماسي والسداسي وفيما يمي أمثمتيما:
َّ ِ
اء َعَمى المَّ ِو}  1باألنعاـ.
{و َح َّرُموا َما َرَزَقيُ ُـ الموُ ا ْفت َر ً
أمثمة الخماسي :نحو" :افتراء" مف قولو تعالىَ :
يز ُذو ْانتِقَ ٍاـ}  2بالمائدة.
{والمَّوُ َع ِز ٌ
ونحو" :انتقاـ" مف قولو تعالىَ :
ار ِفي األ َْر ِ
ض َو َم ْك َر السَّي ِ
ّْئ} [بفاطر :آية
{استِ ْك َب ًا
أمثمة السداسي :نحو" :استكبارا" مف قولو تعالىْ :
اىيـ ألَبِ ِ
ِ ِ
 ،]47نحو" :استغفار" مف قولو تعالى{ :وما َكاف ِ
يو}  3بالتوبة.
ََ َ ْ
است ْغ َف ُار إ ْب َر َ
حكميَا:
ُ
ِ
ِ
وجوبا.
الوصؿ في االبتداء بيذيف المصدريف الكسر
حكـ ىم ِزة
ً
ُ
ػػػػ
 1اآلية.140 :
 2اآلية.95 :

 3اآلية.114 :
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وأما السماعية :فتكوف في القرآف في األسماء السبعة اآلتية:

ابف ،ابنة ،امرؤ ،امرأة ،اثنيف ،اثنتيف ،اسـ ،وقد جمعيا اإلماـ ابف الجزري في قولو:

ابف مع ابنة امرئ واثنيف  ...وامرأة واسـ مع اثنتيف
وفيما يمي أمثمتيا في القرآف الكريـ:

الد ْنيا و ِ
" -1ابف" نحو قولو تعالى{ :اسمو اْلم ِس ِ
ِ ِ ُّ
اآلخ َ ِرة}  1بآؿ عمراف
ُُْ َ ُ
يح ع َ
يسى ْاب ُف َم ْرَي َـ َوجييًا في َ َ
َىِمي}  2بيود .ففي المثاؿ األوؿ مضاؼ لبلسـ الظاىر وفي المثاؿ
ونحو قولو تعالىِ{ :إ َّف ْابنِي ِم ْف أ ْ
الثاني مضاؼ لياء المتكمـ.

" -2ابنت" سواء كانت باإلفراد أو التثنية نحو قولو تعالى{ :ومريـ ْاب َن َ ِ
اف}  3بالتحريـ نحو قولو
ت ع ْم َر َ
َ َ ْ ََ

يد أَف أ ِ
ُنك َح َؾ ِإ ْح َدى ْاب َنتَ َّي َىاتَْي ِف}  4بالقصص.
تعالى{ :قَ َ
اؿ ِإّْني أ ُِر ُ ْ
ؾ لَ ْي َس لَوُ َولَ ٌد} 5
ًا
منصوبا أو
فوعا أو
ام ُرٌؤ َىمَ َ
ً
" -3امرؤ" سواء كاف مر ً
مجرور نحو قولو تعالىِ{ :إ ِف ْ
ِ
ِ
ٍ
ام َأَر
{ما َك َ
{ما َك َ
اف أ َُبوؾ ْ
اف أَبُوؾ ْ
ام َأَر َس ْوء}  6بمريـ ،ونحو قولو تعالىَ :
بالنساء ،ونحو قولو تعالىَ :
َس ْوٍء}  7بالطور.
َِِّ
" -4امرأت" سواء كانت باإلفراد أو التثنية نحو قولو تعالى{ :وضر َّ
َت
ام َأر َ
َ ََ َ
ب الموُ َمثَ ًبل لمذ َ
آم ُنوا ْ
يف َ
ِ
ام َأرَتَ ِ
اف
ام َأرَةٌ َخا َف ْ
ت}  9بالنساء ،ونحو قولو تعالىَ { :ف َر ُج ٌؿ َو ْ
{وِا ِف ْ
ف ْرَع ْو َف}  8بالتحريـ ،وقولو تعالىَ :
الشي َد ِ
ِ
ِ
ُّ
اء}  10بالبقرة.
م َّم ْف تَْر َ
ض ْو َف م َف َ
ػػػػ
 1اآلية.45 :
 2اآلية.45 :
 3اآلية.12 :
 4اآلية.27 :

 5اآلية.176 :
 6اآلية.28 :
 7اآلية.21 :
 8اآلية.11 :

 9اآلية.128 :

 10اآلية.282 :
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" -1اثناف" سواء كاف غير مضاؼ أو مضا ًفا لمعشرة بعد حذؼ النوف األخيرة لئلضافة نحو قولو
تعالى{ :اثَْن ِ
{ال تَتَّ ِخ ُذوا ِإَليَْي ِف اثَْن ْي ِف}  2بالنحؿ ،وقولو
اف َذ َوا َع ْد ٍؿ ِم ْن ُك ْـ}  1بالمائدة ،وقولو عز وجؿَ :
الشي ِ ِ َّ ِ
ِ
ُّ
{وَب َعثَْنا ِم ْنيُ ُـ اثَْن ْي
سبحانوِ{ :إ َّف ع َّدةَ ُ
ور ع ْن َد المو اثَْنا َع َش َر َش ْي ًرا}  3بالتوبة ،وقولو سبحانوَ :
َع َش َر َنِق ًيبا}  4بالمائدة.
ت ِم ْنوُ اثَْنتَا َع ْش َرةَ َع ْيًنا} 5
" -2اثنتاف" سواء كاف مضا ًفا أـ غير مضاؼ نحو قولو تعالىَ { :ف ْانفَ َج َر ْ
َّ
ُم ًما}  6باألعراؼ ،وقولو جؿ وعبل:
َس َبا ً
{وقَط ْع َن ُ
اى ُـ اثَْنتَ ْي َع ْش َرةَ أ ْ
طا أ َ
بالبقرة ،وقولو عز مف قائؿَ :
{ َفِإ ْف َك َانتَا اثَْنتَْي ِف َفَميُ َما الثُّمُثَ ِ
اف ِم َّما تََر َؾ}  7بالنساء.
ِ
" -3اسـ" نحو قولو تعالى{ :ومب ّْش ار بِرس ٍ ِ ِ
َح َم ُد}  8بالصؼ وقولو سبحانو:
اس ُموُ أ ْ
وؿ َيأْتي م ْف َب ْعدي ْ
َ َُ ً َ ُ
َعمَى}  9بسورة األعمى.
{سب ِ
اس َـ َرّْب َ
ؾ ْاأل ْ
ّْح ْ
َ

وجوبا.
وحكـ البدء في ىذا كمو ىو الكسر
ً

سماعا في ثبلثة أسماء وىي:
وأما في غير القرآف فقد وقعت ىمزة الوصؿ
ً
" -1است"،10
" -2ابنـ" أي ابف بزيادة الميـ،

" -3ايـ" لمقسـ وقد تمحؽ بو النوف ىكذا "ايمف" نحو" :وايمف اهلل ألفعمف الخير" ،وقد اختمؼ فيو
فقيؿ :اسـ وقيؿ :حرؼ والراجح أنو اسـ.11

ػػػػ

 1اآلية.106 :
 2اآلية.51 :
 3اآلية.36 :
 4اآلية.12 :
 5اآلية.60 :

 6اآلية.160 :
 7اآلية.176 :
 8اآلية.6 :
 9اآلية.1 :

 10وىو اسـ ُّ
لمد ُبر.
 11مف كتاب "العميد" ص 224بتصرؼ.
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ِ
ِ
الحروؼ:
الوصؿ في
ىمزةُ

ىمزة الوصؿ في الحروؼ ال توجد في القرآف الكريـ إال في "أؿ" سواء كانت
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الزمة بمعنى أنيا ال تفارؽ الكممة وال تنفؾ عنيا نحو" :الذي ،التي".

أو غير الزمة وىي إما لمتعريؼ نحو" :األرض ،الشمس" واما موصولة كما في قولو تعالىِ{ :إ َّف
اْلمسِم ِميف واْلمسِمم ِ
ات}  1باألحزاب أي إف الذيف أسمموا والبلمات في ىذه اآلية حروؼ باعتبار
ُْ َ َ ُْ َ

صورتيا أسماء باعتبار معانييا ،وما عدا ذلؾ مف الحروؼ في القرآف الكريـ ال تدخؿ عميو ىمزة

الوصؿ.

"ايـ" عمى القوؿ بحرفيتيا وىو
وأما ىمزة الوصؿ في الحروؼ في غير القرآف فبل تقع إال في ٌ
ضعيؼ.
وحكميا أنو يبدأ بيا في ىذا كمو بفتح اليمزة.

وتمخص مف ذلؾ:

الزما،
أف فتح ىمزة الوصؿ يكوف في "أؿ" فقط ،وضميا يكوف في الفعؿ المضموـ ثالثو ِّ
ضما ً
وكسرىا يكوف فيما عدا ذلؾ مف األسماء واألفعاؿ المبدوءة بيمزة الوصؿ عمى ما َّ
بيناه.

ػػػػ

 1اآلية.35 :
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تنبيوٌ:
ىمزة الوصؿ المكسورة إف دخمت عمييا ىمزة االستفياـ تحذؼ ىمزة الوصؿ وتبقى ىمزة االستفياـ
مفتوحة وذلؾ في سبعة مواضع:

األوؿ" :أتخذتـ" مف قولو تعالى{ :أَتَّ َخ ْذتُ ْـ ِع ْن َد المَّ ِو َع ْي ًدا}  1بالبقرة.
َّ
الر ْح َم ِف َع ْي ًدا}  2بمريـ.
ب أَِـ اتَّ َخ َذ ِع ْن َد َّ
الثاني" :أطمع" مف قولو تعالى{ :أَطَم َع اْل َغ ْي َ
الثالث" :أفترى" مف قولو تعالى{ :أ ْفتََرى َعَمى المَّ ِو َكِذًبا}  3بسبأ.
ػػػػ
 1اآلية.80 :
 2اآلية.78 :
 3اآلية.8 :
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ِ
ِ
يف}  1بالصافات.
َصطَفَى اْل َب َنات َعمَى اْل َبن َ
الرابع" :أصطفى" مف قولو تعالى{ :أ ْ
ص ُار}  2بػ"ص".
اى ْـ ِس ْخ ِريِّا أ َْـ َز َ
اغ ْ
الخامس" :أتخذناىـ" مف قولو تعالى{ :أَتَّ َخ ْذ َن ُ
ت َع ْنيُ ُـ ْاأل َْب َ
ِ
ت أَـ ُك ْن َ ِ
يف}  3بص.
ت م َف اْل َعال َ
السادس" :أستكبرت" مف قولو تعالى{ :أ ْ
َستَ ْك َب ْر َ ْ

ت َليُ ْـ أ َْـ َل ْـ تَ ْستَ ْغِف ْر َليُ ْـ}  4بالمنافقوف وال
َستَ ْغ َف ْر َ
{س َو ٌ
اء َعَم ْي ِي ْـ أ ْ
السابع" :أستغفرت" مف قولو تعالىَ :
يوجد لحفص غيرىا في القرآف الكريـ؛ إذ أصميا أاتخذتـ ،أاطمع ،أافترى ،أاصطفى ،أاستكبرت،

أاستغفرت" فحذفت ىمزة الوصؿ لوقوعيا بعد ىمزة االستفياـ تخفيفًا ،وىذا كمو إذا لـ تكف بعد ىمزة
االستفياـ الـ تعريؼ.

ػػػػ

 1اآلية.153 :
 2اآلية.63 :
 3اآلية.75 :
 4اآلية.6 :
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حكـ ىمزة الوصؿ إذا وقعت بيف ىمزة االستفياـ والـ التعريؼ:

أما إذا وقعت ىمزة الوصؿ بيف ىمزة االستفياـ والـ التعريؼ فمـ تحذؼ لئبل يمتبس االستفياـ بالخبر

بؿ تبدؿ ألفًا وتمد ِّ
مشبعا اللتقاء الساكنيف وىو الوجو القوي المفضؿ ،أو تسيؿ بيف اليمزة
مدا
ً
واأللؼ مف غير مد والوجياف صحيحاف مأخوذ بيما 5وذلؾ وقد سبؽ الكبلـ عمييا في باب المد

البلزـ.

يم ِ
اف}  1بالحجرات عند
أما ىمزة الوصؿ في "االسـ" مف قولو تعالى{ :بِ ْئ َس ِاال ْس ُـ اْلفُ ُس ُ
وؽ َب ْع َد ْاإل َ
االبتداء ففييا وجياف:

ػػػػ

 1اآلية.11 :
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األوؿ :إذا نظرنا إلى األصؿ وىو البدء بيمزة الوصؿ في "أؿ" مع تحريؾ البلـ بالكسر لمتخمص مف
التقاء الساكنيف فنقوؿَ" :ا ِالسـ".
الثاني :إذا نظرنا إلى حركة البلـ العارضة التي جيء بيا لمتخمص مف التقاء الساكنيف واعتددنا بيا
نبدأ بالبلـ فقط فنقوؿِ :
"السـ" مف غير أف نبدأ بيمزة الوصؿ ألنيا إنما تجتمب لمتوصؿ إلى النطؽ
بالساكف ،ولما تحركت البلـ بالكسر فبل حاجة إذف ليمزة الوصؿ.
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القطع:
ِ
ىمزةُ

أما ىمزة القطع فيي التي تثبت في االبتداء والوصؿ والخط.

وسميت ىمزة القطع؛ ألنيا تقطع بعض الحروؼ عف بعض عند النطؽ بيا.

اؾ}  1أو مكسورة مثؿِ{ :إّنا}  2أو مضمومة
َع َ
ط ْي َن َ
وتكوف في أوؿ الكممة سواء كانت مفتوحة مثؿ{ :أ ْ
مثؿ{ :أُوتُوا}  3وال تأت ساكنة إذ ال يبتدأ بساكف كما تقدـ.
ت}  5أو
{سئِمَ ْ
{وقُ ْر َ
آف}  4أو مكسورة مثؿُ :
كما تكوف في وسط الكممة سواء كانت مفتوحة مثؿَ :
{وبِ ْئ ٍر} .7
مضمومة مثؿ{ :اْل َم ْو ُء َ
ودةُ}  6أو ساكنة مثؿَ :
اء}  8أو مكسورة مثؿ{ :قُُروٍء}  9أو
كما تكوف في آخر الكممة سواء كانت مفتوحة مثؿَ :
{ج َ

{ي ْستَ ْي ِزئُ}  10أو ساكنة مثؿِ{ :إ ْف َن َشأْ} .11
مضمومة مثؿَ :
ػػػػ
 1سورة الكوثر.1 :
 2سورة الكوثر.1 :

 3سورة البقرة.44 :

 4سورة اإلسراء.78 :
 5سورة التكوير.8 :
 6سورة التكوير.8 :
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وتقع في كؿ مف األسماء واألفعاؿ والحروؼ كما في األمثمة السابقة.

القطع:
حكـ ىمزِة
ِ
ُ
دائما حيثما وقعت سواء جاءت بعد ىمزة استفياـ مثؿ{ :أَأ َْن َذ ْرتَيُ ْـ}  1أـ
ىمزة القطع حكميا التحقيؽ ً

َع َج ِم ّّي}  3بسورة فصمت فإنيا تسيؿ
{وِا َذا أ ََرْد َنا}  2إال في اليمزة الثانية مف قولو تعالى{ :أَأ ْ
ال مثؿَ :
وجوبا.
بيف اليمزة واأللؼ
ً
وقد أشار العبلمة صاحب آللئ البياف إلى ىمزة الوصؿ وحكـ البدء بيا فقاؿ :كيفية االبتداء بيمزة

الوصؿ

بدءا إذا أصؿ في الثالث ضـ
وىمزة الوصؿ مف الفعؿ تضـ ً ...
وحينما يعرض فاكسر يا أخي  ...في ابنوا مع ائتوني مع امشوا اقضوا إلي
وكسرىا في الفتح والكسر كذا  ...وفتحيا مع الـ عرؼ أخذا

وابدأ بيمز أو ببلـ في ابتدا  ...السـ الفسوؽ في اختيار قصدا

وكسرىا في مصدر الخماسي  ...يأتي كذا في مصدر السداسي

أيضا اثنتيف وابف وابنت  ...واثنيف واسـ وامرئ وامرأة
و ً
وسيمت أو أبدلت أحرى لدى  ...آلذكريف في كميو وردا

كذا كبل آالف مع آهلل مف  ...بعد اصطفى كذا الذي قبؿ أذف

ػػػػ

 1سورة البقرة.6 :

 2سورة اإلسراء.16 :
 3اآلية.44 :
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أسئمة:

 -1ما ىي ىمزة الوصؿ؟ ولـ سميت بذلؾ؟ وفي أي أنواع الكممة تكوف؟
 -2ما ىي األفعاؿ المبدوءة بيمزة الوصؿ؟ وما حكـ البدء بيا؟

 -3اذكر األسماء التي تبدأ بيمزة الوصؿ سواء كانت قياسية أو سماعية وحكـ البدء بيا.
 -4في أي الحروؼ توجد ىمزة الوصؿ؟ وما حكـ البدء بيا؟

 -5متى يجب حذؼ ىمزة الوصؿ؟ وما عمة حذفيا؟ ومتى يجوز إبداليا وتسييميا دوف حذفيا وما
عمة ذلؾ؟

يم ِ
اف} 1؟
 -6ما حكـ البدء بمفظ "االسـ" في قولو تعالى{ :بِ ْئ َس ِاال ْس ُـ اْلفُ ُس ُ
وؽ َب ْع َد ْاإل َ
 -7ما ىي ىمزة القطع؟ ولـ سميت بذلؾ؟ وفي أي أنواع الكممة تكوف؟ وما حكـ البدء بيا؟ وما حكـ
َع َج ِم ّّي} بفصمت؟
اليمزة الثانية في {أَأ ْ
 -8بيّْف ىمزة الوصؿ وىمزة القطع وحكـ البدء بيما فيما تحتو خط مما يأتي:

ِ
ِ
َّ
{ادعُ ِإَلى سبِ ِ
َم َواَليُ ْـ بِأ َّ
يؿ
َف لَيُ ُـ اْل َجَّنةَ} { ،2أَْليَا ُك ُـ التَّ َكاثُُر} ْ ،3
{ِإ َّف الم َو ا ْشتََرى م َف اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ
يف أ َْنفُ َسيُ ْـ َوأ ْ
َّ
رب َ ِ ِ
آد َـ} .6
{سب ِ
اص َ
اس َـ َرب َ
ط َفى َ
ّْؾ ْاأل ْ
َعمَى} ِ{ ،5إ َّف الم َو ْ
ّْح ْ
ّْؾ بِاْلح ْك َمة} َ ،4
َ
ػػػػ
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ما يراعى لحفص:

تمييد:

قراءات القرآف الكريـ قسماف:

 -1أصوؿ -2 ،فرش.

فاألصوؿ ىي عبارة عف القواعد الكمية المطردة كأحكاـ النوف الساكنة والتنويف وكذا أحكاـ المدود

وما شابو ذلؾ.

والفرش ىو عبارة عف األحكاـ الخاصة ببعض الكممات القرآنية مثؿ" :الصراط" بالفاتحة مف قولو
ِ
يـ}  ،1فقنبؿ :يقرؤىا بالسيف الخالصة وحمزة يقرؤىا باإلشماـ بخمؼ
{اىِد َنا الص َا
ّْر َ
تعالىْ :
ط اْل ُم ْستَق َ
عف خبلد والباقوف ومنيـ حفص يقرءونيا بالصاد الخالصة وىكذا.

وفيما يمي بعض الكممات التي قد تقدمت أحكاـ أغمبيا في أبواب الكتاب السابقة وينبغي عمى القارئ

الذي يق أر لحفص أف يراعييا:

َع َج ِم ّّي َو َع َربِ ّّي}  2بفصمت تق أر بالتسييؿ أي بتسييؿ اليمزة الثانية
أوال" :ءأعجمي" مف قولو تعالى{ :أَأ ْ
احدا فقط ال يجوز لو غيره.
بينيا وبيف األلؼ وجيًا و ً
اىا}  3بيود تق أر باإلمالة أي بتقريب الفتحة
اىا َو ُم ْر َس َ
ثانيا" :مجراىا" مف قولو تعالى{ :بِ ْسِـ المَّ ِو َم ْج َر َ
ً
نحو الكسرة واأللؼ نحو الياء.

ػػػػ
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ؼ ثَُّـ جع َؿ ِمف بعِد ضع ٍ
ثالثًا" :ضعؼ" مف قولو تعالى{ :المَّو الَِّذي َخَم َق ُكـ ِمف ضع ٍ
ؼ قَُّوةً ثَُّـ َج َع َؿ
ُ
ََ ْ َْ َ ْ
ْ ْ َْ
ِ
ِ
ض ْع ًفا َو َش ْي َبةً}  1بالروـ فتق أر في المواضع الثبلثة بفتح الضاد وضميا ،والفتح ىو المقدـ
م ْف َب ْعد قُ َّوٍة َ

في األداء.

رابعا" :ويبصط" مف قولو تعالىَّ :
صطُ}  2بالبقرة تق أر بالسيف الخالصة.
{والموُ َي ْقبِ ُ
ض َوَي ْب ُ
ً
َ
خامسا" :بصطة" مف قولو تعالى{ :وَز َاد ُك ْـ ِفي اْل َخْم ِ
بصطَةً}  3باألعراؼ تق أر بالسيف الخالصة.
ؽ ْ
ً
َ
سادسا" :المصيطروف" مف قولو تعالى{ :أَـ ُىـ اْلم ْ ِ
وف}  4بالطور ،تق أر بالصاد أو السيف.
صيط ُر َ
ً
ْ ُ ُ
والنطؽ بالصاد أشير.
ص ْي ِط ٍر}  5بالغاشية تق أر بالصاد الخالصة.
سابعا" :بمصيطر" مف قولو تعالى{ :لَ ْس َ
ت َعمَ ْي ِي ْـ بِ ُم َ
ً
ثامنا :حذؼ األلؼ حالة الوصؿ واثباتيا حالة الوقؼ في كؿ األلفاظ اآلتية:
ً
"أنا" حيث وقع في القرآف نحو قولو تعالى{ :أ ََنا أ َُنبّْئُ ُك ْـ بِتَأ ِْويمِ ِو}  6بيوسؼ" ،لكنا" مف قولو تعالى:
ُّ
َّ
ِ
ونا} " ،8الرسوال" مف
وف بِالمَّ ِو الظنُ َ
{وتَظُُّن َ
{َلكَّنا ُى َو الموُ َربّْي}  7بالكيؼ" ،الظنونا" مف قولو تعالىَ :
يبل}  10ثبلثتيا باألحزاب،
ونا َّ
ط ْع َنا َّ
{وأَ َ
السبِ َ
َضمُّ َ
الر ُسوَال} " ،9السبيبل" مف قولو تعالى { َفأ َ
قولو تعالىَ :
{ َقو ِاريرا} بالموضع األوؿ مف قولو تعالى{ :وأَ ْكو ٍ
ت َق َو ِار َير}  11بالدىر ،ىذه األلفاظ كميا تق أر
اب َك َان ْ
َ َ
َ َ
تبعا لمرسـ وأما { َق َو ِار َيرا} في
بإثبات األلؼ وقفًا وحذفيا وصبلً ً
ػػػػ
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الموضع الثاني مف قولو تعالىَ { :قو ِارير ِمف ِفض ٍ
ووقفا.
َّة}  1فمحذوؼ األلؼ وصبلً ً
َ َ ْ
َعتَ ْد َنا ِلْم َك ِاف ِريف س ِ
تاسعا{ :س ِ
بلسبل}  ،2تق أر وصبل بفتح
بلس ًبل} بسورة اإلنساف في قولو تعالىِ{ :إَّنا أ ْ
َ َ
ً َ
مقروء بيما.
البلـ مف غير تنويف ،وفي الوقؼ تق أر إما باأللؼ أو بإسكاف البلـ ،والوجياف صحيحاف
ٌ

{وِا ًذا}  ،أما
عاشرا :قراءة الكممات اآلتية بالنوف وصبل وباأللؼ ً
{وَل َي ُك ً
ً
ونا} َ{ ،ل َن ْس َف ًعا} َ ،
وقفا وىيَ :
ِ
ونا} فمف قولو{ :ولَي ُك ً ِ
يف}  3بيوسؼ ،وأما {لََن ْسفَ ًعا} فمف قولو تعالىَ { :ك َّبل لَئِ ْف لَ ْـ
{ولَ َي ُك ً
ََ
ونا م َف الصَّاغ ِر َ
َ
ي ْنتَ ِو َل َنس َفعا بِ َّ ِ ِ
بل} 5
وف ِخبل َف َؾ ِإ َّال َقِمي ً
َ
{وِا ًذًا ال َيْم َبثُ َ
ْ ً
{وِا ًذا} فمثؿ قولو تعالىَ :
الناص َية}  4بالعمؽ ،وأما َ
باإلسراء.

الحادي عشر{ :آتَانِ َي} مف قولو تعالى{ :فَ َما آتَانِ َي المَّوُ َخ ْيٌر ِم َّما آتَا ُك ْـ}  6بالنمؿ تق أر بفتح الياء
وصبلً ،وأما في الوقؼ ففييا وجياف :إثبات الياء وحذفيا.
ِ
يم ِ
اف}  7بالحجرات.
الثاني عشر" :االسـ" مف قولو تعالى{ :بِ ْئ َس ِاال ْس ُـ اْلفُ ُس ُ
وؽ َب ْع َد ْاإل َ
إذا ابتدأنا بيا لنا فييا وجياف أحدىما :البدء بيمزة مفتوحة فبلـ مكسورة فسيف ساكنة ،واآلخر حذؼ
ىمزة الوصؿ والبدء ببلـ مكسورة فسيف ساكنة.

الثالث عشر :قراءة الكممات اآلتية بالمد الطويؿ ست حركات أو التسييؿ ب ْيف ب ْيف وىيَّ :
{آلذ َك َرْي ِف}
َ َ َ
{آآلف} موضعي يونُس،
موضعي األنعاـ،
َ

ػػػػ
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{آلمَّوُ} بيونس والنمؿ ووجو اإلبداؿ مع المد الطويؿ أولى وأرجح.
الرابع عشر :حرؼ عيف في كؿ مف {كييعص} أوؿ مريـ{ ،حـ ،عسؽ} أوؿ الشورى ،يجوز فييا
التوسط أربع حركات والمد الطويؿ ست حركات وىو األفضؿ.

الروـ ويعبر
ْمَّنا}  1بيوسؼ تق أر باإلشماـ أو َّ
{ما َل َؾ ال تَأ َ
ْمَّنا" مف قولو تعالىَ :
الخامس عشر" :ال تَأ َ
عنو بعضيـ باالختبلس.

السادس عشر :السكنات الواجبة التي انفرد بيا حفص عف جميع القراء أربعة مواضع وىي:
 -1السكت عمى ألؼ ِ
{ع َو ًجا} بالكيؼ ،وحكمتو :أف الوصؿ مف غير سكت يوىـ أف " َق ْي ًما" صفة لػ
"عوجا" وال يستقيـ أف يكوف القيـ صفة لممعوج.
ً
{ى َذا}
{م ْرَقِد َنا} بيس ،وحكمتو أف الوصؿ مف غير سكت يوىـ أف قولو تعالى َ
 -2السكت عمى ألؼ َ
مف مقوؿ المشركيف المنكريف لمبعث.

{م ْف َار ٍ
ؽ} بالقيامة.
 -3السكت عمى نوف َ
اف} بالمطففيف ،وحكمة السكت في ىذيف الموضعيف أف الوصؿ فييما مف
 -4السكت عمى الـ َ
{ب ْؿ َر َ
غير سكت يوىـ أف كبلً منيما كممة واحدة بؿ ىما كممتاف.
وأما السكتات الجائزة ففي موضعيف:

 -1بيف األنفاؿ والتوبة،
{م ِال َي ْوَ ،ىَم َؾ} بالحاقة والسَّكت فييا ىو َّ
المقدـ في األداء.
 -2في َ
السابع عشر :إسكاف ىاء الكناية في {أ َْرِج ْو} باألعراؼ والشعراء ،وكذا { َفأَْلِق ْو} بالنمؿ ،وضـ الياء
{وَيتَّ ْق ِو} في النور فقد قرأىا حفص بإسكاف القاؼ وكسر
{ي ْر َ
مف غير صمة في َ
ضوُ لَ ُك ْـ} بالزمر ،وأما َ
الياء مف غير صمة،
ػػػػ
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()293/1

وأما {وي ْخمُ ْد ِف ِ
يو ُميَ ًانا} بالفرقاف فقرأىا بالصمة بمقدار حركتيف.
ََ
ِ
الثامف عشر :إظيار النوف عند الواو في كؿ مف{ :يسَ ،واْلقُ ْر ِ
{ف َواْل َقَمِـ}
آف اْل َحك ِيـ} ْ ،
ث َذِل َؾ} باألعراؼ ،وادغاـ الباء في الميـ
{يْميَ ْ
التاسع عشر :إدغاـ الثاء في الذاؿ في قولو تعالىَ :
بل لمتجانس الذي بينيما.
ب َم َع َنا} بيود
إدغاما كام ً
في قولو تعالىْ { :ارَك ْ
ً

ناقصا مع
إدغاما
ت} بالنمؿ
َح ْ
طُ
{ب َس َ
طت} بالمائدة{ ،أ َ
العشروف :إدغاـ الطاء في التاء في كؿ مف َ
ً
ً
بقاء صفة اإلطباؽ لمتقارب الذي بينيما.

الحادي والعشروف" :نخمقكـ" مف قولو تعالى{ :أََل ْـ َن ْخمُ ْق ُك ْـ
ناقصا والى ىذا
إدغاما كامبل أو
إدغاـ القاؼ في الكاؼ
ً
ً

ِمف م ٍ
اء َم ِي ٍ
يف}  1بالمرسبلت اختُِمؼ في
ْ َ
الخبلؼ يشير اإلماـ ابف الجزري بقولو:

"والخمؼ بنخمقكـ وقع" ،والوجياف صحيحاف ومعنى كماؿ اإلدغاـ :أي إدخاؿ القاؼ في الكاؼ

إدخاال كامبل بحيث ال يظير منيا شيء ،ومعنى نقص اإلدغاـ :أي إبقاء صفة االستعبلء وزواؿ

صفة القمقمة.

تبعا ألبي عمرو
ولقد ذكر اإلماـ ابف الجزري في كتاب التمييد أف اإلدغاـ الكامؿ أولى وذلؾ ً
َّ
الداني.
والى الكممات السبع األوؿ يشير صاحب آللئ البياف بقولو:
ءأعجمي سيمت أخراىا  ...لحفصنا وميمت مجراىا

واضمـ أو افتح ضعؼ روـ وأتى  ...سينا ويبسط ثاني بسطة

والصاد في مصيطر خذ وكبل  ...ىذيف في المصيطروف نقبل

ػػػػ
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خاتمة الكتاب:

اهلل أسأ ُؿ أف ينفع بو الطبلب
والى ىنا تـ ما َيسَّر اهلل تعالى جمعو في ىذا الكتاب المتواضع و َ
خالصا لوجيو الكريـ
والدارسيف والمحبيف لتبلوة كتاب اهلل تعالى حؽ التبلوة ،وأف يجعؿ ىذا العمؿ
ً

وسببا لمفوز بجنات النعيـ.
ً
كما أسألو سبحانو أف يجعؿ القرآف العظيـ ربيع قموبنا ونور أبصارنا وجبلء ىمومنا وغمومنا وسائقنا
ودليمنا إلى جناتو إنو سميع مجيب.

وكاف الفراغ مف كتابتو ليمة االثنيف المباركة الموافقة لمسادس والعشريف مف شير شواؿ سنة سبع
وأربعمائة وألؼ مف اليجرة النبوية ،عمى صاحبيا أفضؿ الصبلة وأتـ السبلـ ،الموافقة لمثاني
والعشريف مف شير يونيو سنة سبع وثمانيف وتسعمائة وألؼ ميبلدية ،وذلؾ بمدينة الرياض.

وصمى اهلل وسمـ وبارؾ عمى سيدنا محمد خاتـ األنبياء وسيد المرسميف وعمى آلو وأصحابو ومف
تبعيـ بإحساف إلى يوـ الديف.

تـ بحمد اهلل تعالى.
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