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 تقديم فضيلة الشيخ حممد كريم راجح
 شيخ القراء بالديار الشامية

 
 

وصالحه  ولىالس للال   ،الحمد هلل والصالة والسالال  لىالس دالادمح دحمالد  دال   اهلل

 ودن وااله.

 وبعد: 

ومظالر  للااالح  ،لىس هذه الردالحل  عبد الكريم مقيدشفقد أطىعني الساد الشاخ: 

وقالالح  بعمالالك دشالالت   ل فسالالااك فاالال   ،ت أمالال  أى ج داالالدا فااالالحيالالفرأ ،مظالالرة المفصالال  

 دالخح ج الحروف وحسن األىاء القرلين. الق الد الفج يدي  دن أدك لحتح 

ولمالن قرأهالح ولمالك هبالح. واهلل  ،حفس يتفال  األدالر لال  ،وأمح أ د  أن ين ع اهلل هبح وب 

 ولي الف فاق.

 

 شيخ القراء بدمشق
 كريم راجح

 م16/03/2007: دمشق في
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 املقدمة

 
 

 

 

وأبىغالال  للانالالح  ،الحمالالد هلل الالالذز أمالال   لىالالس لهالالده التفالالح  هالالدج لىن الالح  وبا نالالح 

بحلقراءا  المف افرا  وصىس اهلل لىس دا دمح دحمد الذز با ن لىن ح  دالح أمال   للالاا  

 ن.ودن فهعا  بإحسحن للس ي   الدي ،ولىس لل  وأصححب  األخاح  ،بأفص  العهح ا 

 أدح بعد:

لىالس  وايال  و    ،فاذه دذكرة كفهفاح لىطال  لفعانا  لىس فج يالد لز التفالح 

ولقد بذلت داالدز ل دمالع الق الالد واألحتالح  ىوممالح  ،لن محفع دن طريق األز ق

الفالي  وححولت أن أدف ل أهال  األبال ا  والمسالح ك ،ف صاك دمك وال اخفصح  دخك  

االالح  ،ف االالد القالالح   ولىالالس دالالح كفهالال   ،التفالال  ل هالالذا ال الالن دعفمالالدا ل كلالالى لىالالس أد 

ولىس دح ادف دف  ودالمعف   ،األدحفذة األفحضك دن أهك االخفصحص ل هذا المجح 

 (1).ال ن وزى  لىا  بعض ال  ا د الفي ادف دهتح دن دمح دفي لاذا ،دن دشحيخي

 ،ودىتت ل هذه المذكرة دسىى الفاسار ل العرض دع االبفعالحى لالن كالك فعقاالد

اح لىس حسال  النمالحدا المقالر  لطالال  دحدعال  األداالر لهالد القالحى  و فهت د اضاع

                                                 

طال  دعرف  ود ه قراءة و   بتك دا ل  ويسر، وكذلى دثك: ددو  الفحريرا  الذز يساك لى 1-

اخفصح ز ألحتح  الام  الم ىوج ل لدة كىمح  فغني الطحل  لن ى اد  لدى دن ال  قح ، ويفسنس ل  

 فا  هذا الهح  ىون بذ  داد ودشق  وهلل الحمد والشتر.
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لتالي ال أققالك  - لال قىالاال –كمح أمني ال أككر المرادع والمصحى   ،لىعى   اإلدالدا 

 الا ادش بذكرهح. 

فمالح  ،دنالي فامالح كفهالت أوكثرة غ ىفي فال يسفغر  وق ع الخط ،ومظرا لقى  لىمي

 ا  دن خطأ فمن م سي ودن الشاطحن.ودح كحن ف ،كحن ص ابح فمن اهلل وحده

وأًخالح امف الع بمالح فااالح دالن  ،ود ج اهلل خارا أًخح مهاني للس خطأ ودده فامح كفهالت

 الص ا  فادل  لي ىل ة صحلح  فن عني لا   الحسح . 

وأن يجعىالال   ،ول األخاالالر أدالالأ  اهلل فعالالحلس أن يفقهالالك دنالالي هالالذا الجاالالد المف اضالالع

 واهلل ولي الف فاق.  ل دا  خحلصح.

  

  

 الأستاذ:   
 أبو محمد عبد ال كريم مقيدش 

 أستاذ التجويد 
  بجامعة الأمير عبد القادر الإسلامية

 بقسنطينة / الجزائر
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  نافع ترمجة اإلمام

 (2)بن َشُع   (1)د لس َدْعَ َم  ،ه  محفع بن لهد الرحمن بن أبي معا  المدين

يتنس بأبي ُ وي ،  ،  الاجرة ل القراءةلدح  ىا ،الىاثي حىاف حم ة بن لهد المطى 

وه  دن الطهق  الثحلث  بعد الصححب ،  وأبي لهد الرحمن، وأصى  دن أصهاحن.

  ض ان اهلل لىاا .

 معا  ل قح  األصمعي: قح  لي محفع: أصىي دن أصهاحن، هتذا قحل  الححفظ أب 

 ى الى ن وكحن أد وه  أحد القراء السهع ، وه  قق  صحل ، .«فح يخ أصهاحن»

 ححلتًا، صها  ال د ، حسن الُخىق فا  ىلحب .

وشاه  بن  ،أب  دع ر ي يد بن القعقحع: قرأ لىس دهعان  دال دن الفحبعان دنا  ال

ودحمد بن دسى  ال هرز، وقرأ أيضح لىس أبي  ،ولهد الرحمن بن هرد  ،مصحح

لىس أبي وفىقس هؤالء القراءة  ،وغاره  S دام م  د لس أ  دىم  زوج  د   اهلل

 بن كع  لن  د   اهلل  ،لهد اهلل بن لهح  وغارهمحو هريرة
ِّ

وهؤالء أخذوا لن ُأَبي

S ،طح ق دمعف  يق  : قرأ  لىس دهعان دن الفحبعان.  قح  أب  قرة د دس بن 

 وج القراءة لن  لرضًا ودمحلًا:  ،وأقرأ بحلمدين  أكثر دن دهعان دن  ال

ىامحن بن دسى  بن دمحز، ودحلى بن بن دع ر، ولاسس بن و ىان، ود لدمحلاك

أمس، وه  دن أقرام ، ولدححق بن دحمد، وأب  بتر ولدمحلاك ابنح أبي أويس، 

ويعق   بن دع ر أخ  لدمحلاك، ولهد الرحمن ابن أبي ال محى، ولاسس بن دانح 

                                                 

ح هحء دحكن ، وه  ل األصك َدْعَ َم : ب ف  الجا  ودت ن العان المامى  وفف  ال او والن ن وبعده -1

اد  الردك القصار، ق  دمي ب  الردك ولن ل  يتن قصارًا ودعك لىمًا لىا ، وكحن دع م  حىاف 

 حم ة بن لهد المطى ، وقاك حىاف العهح  بن لهد المطى ،  ضي اهلل لنامح، وقاك حىاف بني هحش .

و وبعدهح بحء د حدة، وه  ل وشع  : ب ف  الشان المعجم  وض  العان المامى  ودت ن ال ا -2

 األصك اد  المنا .
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قحل ن، ودعد بن لبراها  وأخ ه يعق  ، ودحمد بن لمر ال اقدز، وال بار بن 

حح، وأب  الذكر دحمد بن يحاس، وأب  العجالن وأب  غسحن لحدر، وخىف بن وض

دحمد بن يحاس بن لىي وص  ان ودحمد بن لهد اهلل بن لبراها  بن وه ،... 

 وهؤالء دن أهك المدين .

            ود دس بن طح ق أب  قرة الامحين لهد المىى بن قري  األصمعي، وخحلد ال

وأب  الرباع ال هراين  وج لن  حرفان،  بن دخىد القط اين، وأب  لمرو بن العالء،

وخح د  بن دصع  الخرادحين، وخىف بن م ا  األدىمي، ودقال  ابن شاه ، 

بن  ب   ، ولهد اهلل بن وه ، ودحمد بن لهد اهلل ولثمحن بن دعاد المىق 

 دن هؤالءو ،دالد  بن وحماد ،الع ي  لهد بن وأشا  ،دعد والىاث بن ،وه 

 .دصر أهك

 لن   وج دسى  بن وال لاد ،الددشقي دسار وأب  ،الشحدي حمحى بن ولفه  ال

 بن وخ يىد ،خحلد بن ولراك ،القرلن دماع وقاك بحلرفع ﴾وأرجلكم﴿ واحداً  حرفًا

 وغاره  كثار. ....الشح  أهك دن وهؤالء دعدان

دفهعح آلقح   فحضال فصاحح فقاح و لح دجح  الدلحء، وكحن  حم  اهلل لحلمح ال

الذين  بهىده، لدحًدح ل لى   القرلن والعربا ، وه  أحد القراء العشرة األ م  المحضان

اشفار ككره  ل اآلفحق، ووقع لىس فضىا  وداللفا  اف حق، ولقد أ َّ النحَ  

 لا   يحد  اإلقراء بحلمدين .لدفان دن ، وامفات  S النهيبمسجد 

 اهلل  د   بمدين  انالفحبع بعد بحلقراءة قح  الذز اإلدح  وكحن :دجحهد ابن قح ال 
S بهىده المحضان األ م  آلقح  دفهعًا  ءاالقرا ب د ه لحلمًا وكحن :قح  ،محفع. 

 .دن  المدين  أهك قراءة :يق   أمس بن دحلى دمعت :دنص   بن دعاد وقح  ال

 .مع  :قح  ؟محفع قراءة :ل  قاك

 دحلىوقح  أب  دحمد دتي: يعني بذلى ُدن   أهك المدين ، وهذا لىس أصك  ال

 ودذهه  ل فقدي  لمك أهك المدين .
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 قراءة :قح  ؟للاى أح  القراءةأز   أبي دألت :حنهك بن أحمد بن اهلل لهد وقح  ال

 .لحص  قراءة :قح  .يتن ل  فإن :قىت أهك المدين .

يح أبح لهد : يروج لن  أم  لكا قرأ القرلن ُفَش  دن فا   ا ح  المسى. فقاك ل  ال

ولتني  ،عد  فقر  النح  القرلن؟ فقح : دح أدس طاهحالرحمن أففطا  كىمح ق

 ،ُفش   دن ل  هذه الرا ح  فمن كلى ال قت ،ف ك ل ل  S  أيت ل المنح  أن  النهي

 وه  يقرأ ل ل . S ول  واي  أخرج:  أيت النهي

          فتاف: قح  ،خىقى وأحسن ،ىوداَ  أصه  دح: لنحفع قاك :المساهي قح  ال

  ل يعني ال القرلن قرأُ   ولىا  ،S اهلل  د   صحفحني وقد ىكذل أك ن ال

 ال الن  

 وكحن ،قراءة النح  أحسن ودن ،خىقًا النح  أطار دن محفع كحن :قحل ن وقح ال 

 .دن  دفان S النهي دسجد ل صىس ،د اىاً  زاهداً 

 القراءة ل النح  ولدح  ودح   لشرة قالث دن  حججت :دعد بن الىاث وقح  ال

 .محفع  بحلمدين

كحن محفع يساك القرلن لمن قرأ لىا  لال أن يق   ل  لمسحن أ يد : ال وقح  األلشس

 قراءفى.

 ال وقح  األصمعي قح  لي محفع فركت دن قراءة أبي دع ر دهعان حرفًا.

لن الهسمى : دى ا لن كك لى  أهى ، ومحفع لدح  النح  ل  ُدئكوقح  دحلى لمح  ال

 القراءة.

 :اإلمام نافع موقف أئمة احلديث من
 قق .: ال قح  لن  يحاس بن دعان

 ال بأ  ب . ال وقح  النسح ي:

 ال وقح  أب  ححف : صدوق.

 ال ولان  أحمد.
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وه  قىاك الحديث دع أم   وج لن محفع )د لس ابن لمر( لن ابن لمر، ولن 

ج ل  شيء ل التف   األلرج لن أبي هريرة ودمحل ، ولتن  فصدج لإلقراء ول  يخرَّ

 السف .

  ابن لدز: لِنحفع لن األلرج مسخ  دح   حديث، ول  مسخ  أخرج أكثر دن قح

دح   حديث لن أبي ال محى لن األلرج، ول  ل الف ح يق قد  خمسان حديثًا أيضًا 

 ول  أ  ل  حديثًا دنترًا وأ د  أم  ال بأ  ب .

 :وفـاتـه
فرحم   لهقاع.هال( بحلمدين  وىفن بح 169هال( وف ل دن  )70ولد اإلدح  محفع دن  )

 .اهلل ودعك الجن  دأواه
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  ترمجة اإلمـام ورش

ه  لثمحن بن دعاد بن لدز بن غ وان بن ىاوى بن دحبق القهطي د لس ل  ال باالر 

هال  بال  شالاخ  مالحفع لشالدة باحضال  «و  »ولقهال   ،كناف  أب  دالعاد ،بن الع ا  وكالحن  ،لق 

 يح  هذا الىق  ويق  : أدفحكز محفع دمحين ب .

و حالك  ،وأصالى  دالن القاالروان ،بىالد دالن صالعاد دصالر «بق ط»هال( 110ولد دن  )

قال   دالع  ،فقالرأ لىاال  لالدة خفمالح  ،اإلدح  و   للس المدين  لاقرأ لىس اإلدح  مالحفع

 المصري  ىون دنحزع. فحمفات للا    حد  اإلقراء بحلديح  ،للس دصر

ن لال  قالراءة وكالح ،لدحدالح ل القالراءة والعرباال  ،فقاح ،و لح ،وكحن  حم  اهلل قق  حج 

قاك: كحن لكا قرأ لىالس شالاخ  مالحفع يغشالس لىالس  ،دادة وص   حسن ال يمى  دحدع 

الَمِن  ،أباض الى ن قصارا ،وكحن أشقر أز ق العانان ،كثار دن الجىسحء وكحن للالس السِّ

 أقرَ  دن  للس النححف .

فرحمال  اهلل ودعالك الجنال   ،هالال( لالن دالهع وقمالحمان دالن  197وف ل بمصر دالن  )

 دأواه.
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 ترمجة اإلمـام األزرق 

ه  ي دف بن لمرو بن يسح  المدين ق  المصالرز المىقال  بالحألز ق. وكنافال  أبال  

 يعق  .

وأفقن لن   ،وقرأ لىا  لشرين خفم  ،الز  اإلدحُ  األز ق و ًشح ددة ط يى 

وام رى اإلدح  األز ق لن  ،وف لس   حد  اإلقراء بمصر بعد شاخ  و   ،األىاء

 لالدح  وفرقاق الراءا .و   بفغىاظ ا

لهد اهلل بالن و ،لدمحلاك بن لهد اهلل النحح : ودن أشار الذين أخذوا لن  القراءة

 .. وغاره .،داف ودحمد بن دعد األممحطي

 هال( بمصر.  حم  اهلل ودعك الجن  دأواه.240ف ل ل حدوى )

   
 
 
 
 
 
 

 



  15 

 القرآن  سندي بقراءة
 من طريق األزرق ورش عن نافع برواية

ين الى  أخي الطحل  أن  اإلدنحى وخص صا  لاذه األد    ،د ي   لحلا  وه  ،دن الد 

والسالحىة  ،لالذا الفنالس بطىهال  األ مال  النالهالء ،ىون دح ر األدال  الغالحبرة الخحلاال  ،الغحلا 

 وطال  العى  األدنحء. ،ال ضالء

ين ول ال اإلدنحى لقح  َدالْن شالح  ،ء دالح شالحءقح  لهد اهلل بن المهح ك: اإلدنحى دن الد 

وقح  د احن الث  ز: اإلدالنحى دالالح المالؤدن فالإكا لال  يتالن دعال  دالالح فهالأز شاليء 

ين أصالالحح   ،لتالالك ىيالالن فردالالحن: وقالالح  ي يالالد بالالن ز يالالع ،يقحفالالك وفردالالحن هالالذا الالالد 

 وقح  بعض السىف: لن هذا العى  ىين فحمظروا لمن فأخذون ىينت .. األدحماد

وفرفالحح  ،طمالئن قىال   الطالحلهانلف ،لاذا أحههالت أن أككالر لدالنحىز بقالراءة القالرلن

وفصالد   ،خحص  ل هذا ال دحن الذز كثر فاال  األىلاالحء ،م    الراغهان ل هذا العى 

ال  فعحق ا ل األ ض فسالحىا فضالى ا وأضالى ا ،دجحلس العى  وال ف ج الجاى  األشقاحء

 ح   وال ق ة لال بحهلل ال أق   وبحهلل الف فاق:  وال

 ف فقني فقر
 

أ  خفم  كحدى  برواي  و   لن محفع دن طريق لقد ادفن اهلل لىي

 ،األز ق لىس الشاخ المقر  الححفظ الجحدع لىقراءا  العشر دحمد ف فاق الحداى

اء  وأخنين أم  فىقس القراءا  العشر لىس الشاخ المقر  الححفظ ال قا  شاخ القر 

ءا  بحلديح  الشحدا  الشاخ دحمد كري   اد  وأدحزه بحلقراءة واإلقراء بحلقرا

وأخنه أم  فىقس القراءا  العشر لىس الشاخ دحم ى فحي  الديرلطحين  ،العشر

 ،والشاخ أحمد الحى اين الرفحلي الح اد وهمح لن الشاخ دحمد دىا  الحى اين



 
16 

وه  لن الشاخ  ،وه  لن العالد  شاخ دشحيخ القراء أحمد الحى اين الرفحلي الجد

اء ل الدي ح  ال وه  لن  ،مصري  ق  ل بىد اهلل الحرا أحمد المرزوقي شاخ القر 

 الهد ز ،الشاخ لبراها  العهادز
 

وه  لن الشاخ الححج  ،وه  لن الشاخ لىي

  ،با دف أفندز زاىة شاخ القراء بحلقسطنطانا  دحمد الشاار
 

وه  لن الشاخ لىي

وه  لن الشاخ داف الدين  ،وه  لن الشاخ أحمد دىطحن الم احي ،المنص  ز

 ،وه لن الشاخ محصر الدين الطهالوز ،ن الشاخ شححكة الامنيوه  ل ،ال ضحلي

 ،وه  لن الشاخ دحمد العقاىي الن يرز ،وه  لن شاخ اإلدال  زكريح األمصح ز

وه  لن لدح  القراء وشاخ المحققان اإلدح  دحمد بن دحمد بن دحمد بن ي دف 

إلدح  دحمد وه  لن ا ،وه  لن اإلدح  لهد الرحمن بن المهح ك الهغداىز ،الج  ز

وه  لن اإلدح  لىي بن  ،أحمد بن لهد الخحلق المصرز المعروف بحلصح غ بن

وه  لن اإلدح  الححفظ أبي دحمد القحد   ،شجحع العهحدي صار اإلدح  الشحطهي

ه بن خىف الشحطهي الرلاني وه  لن اإلدح  أبي الحسن لىي بن دحمد بن  ،بن فاالر 

وه  لن اإلدح  الححفظ التهار  ،بن مجحح وه  لن اإلدح  أبي ىاوى دىامحن ،هذيك

اين وه  لن اإلدح  أبي القحد  خىف بن  ،أبي لمرو لثمحن بن دعاد األد ز الد 

 ،وه  لن اإلدح  أبي دع ر أحمد بن أدحد  بن أحمد الفجاهالي ،لبراها  بن خحقحن

وه   ،وه  لن اإلدح  أبي الحسن لدمحلاك بن لهد اهلل بن لمرو الن حح  المصرز

اإلدح  أبي يعق   ي دف بن لمرو بن يسح  المدين ق  المصرز المعروف  لن

وه   ،وه  لن اإلدح  أبي دعاد لثمحن بن دعاد المصرز المىق  ب    ،بحألز ق

وه  لن أبي دع ر ي يد بن  ،الرحمن بن أبي معا  المدين لن اإلدح  محفع بن لهد

شاه  بن مصحح و ، دسى  بن دندو ،ولهد الرحمن بن هرد  األلرج ،القعقحع

وه  لن  ،وأخذ لهد الرحمن لن ابن لهح   ضي اهلل لنامح ،()وكىا  دن الفحبعان
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 بن كع  الخ  دي  ضي اهلل لن 
ِّ

وه  لن أدان  ،S لن دادمح  د   اهلل ،أبي

وه  فىقحه لن   ِّ الع ة دكَّ دالل  ولظمت   ،ال حي دادمح دنيك لىا  السال 

 . لالؤه
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 تعريف علم التجويدأوال: 

ى) الفج يد دصد  لتىم  :ةــلغ ودن   ،واالد  دن  الج ىة ضد الرىاءة ،(د  

ى الشيء لكا أفقن  ن و ق لا : د    أفس ب  دا دا .و حس 

 ال ولمك. ،ينقس  الفج يد للس قسمان: ال لى  اصطالحـا:

 ،ا ا  لخراج كك حرف دن دخرد ه  العى  بت: الفج يد بحلفهح ه لىمح •

 ودسفحق  . ،حق   وللطح  

ه  لخراج كك حرف دن : (الجحم  الفطهاقي) الفج يد بحلفهح ه لمال •

 ودسفحق  . ،حق   وللطحؤه ،دخرد 

 ،والشدة ،ه  ص حف  الثحبف  ل  حح  االم راى كحلامس: وحق  كك  حرف -

 ... وغارهح دن الص ح .،واالدفعالء

أز ص   الحرف  (دالح ينشأ دن ص ح  حح  الرتكا ه : ودسفحق  الحرف -

 ،واإلخ حء ،اإلىغح : )وهي ص ح  لح ض  غار قحبف  دثك ،دركهح دالع غاره

 غارهح دن الص ح .و ،واإلقال 

وزين   ،الفج يد ه  حىا  الفالوة ( :)1/212) يق   اإلدح  ابن الج  ز ل النشر

و ى  الحرف للس  ،فا  درافهاحوفر ،وه  للطحء الحروف حق قاح ،القراءةو األىاء

 .(وال فتىف ،وال لفراط ،وال فعسف ،دن غار لدراف ،دخرد  وأصى 

ىا لال  لكا لى  القسمان دعح القح  يعفن  وال فعرف الق الد واألص    ،دج ِّ

 وأفقن النطق بتىمح  القرلن وحروف . ،والض ابط
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 موضوعهثانيا: 
 وكا ا  أىا اح. ،لنطق هبحدن حاث دعرف  أح ا  ا ،التىمح  القرلما 

 مثرته وفائدتهثالثا: 

 وصاحمفاح لن الفحريف والفغاار. ،العصم  دن الخطأ ل النطق بحلتىمح  القرلما 

 فضلهرابعا: 

لى  الفج يد دن أشرف العى   لفعىق  بتفح  و ،لن  شرف العى  بشرف المعى  

 اهلل فعحلس .

 استمدادهخامسا: 

، ق  دن كا ا  قراءة الصححب  بمن بعده S دحء دن كا ا  قراءة  د   اهلل

 والفحبعان وأفهحلا  وأ م  القراءة للس أن وصك للانح بحلف افر لن طريق شا خنح.

 حكمهسادسا: 

والعمك ب  فرض لان لىس كك  َدْن أ اى أن يقرأ شائح دن  ،العى  ب  فرض ك حي 

 دج ىا درفال، Sهي القرلن، فاثح  لىس فعى ، ويأق  لىس فرك ، ألم  م   لىس الن

وفحبعاا  للس ي دنح هذا. لذا يج   ووصك للانح كذلى مقال لن الصححب  والفحبعان

 وال فتىف م س لال  ودعاح(.) لىس كك  دسى  أن يحقق فالوف  لىس قد  طالحقف 
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 األدلة على وجوبهسابعا: 

ِّيلًا  :ق ل  فعحلس :الكتاب ِّلِّ الْقُرْآنَ تَرْت واألدر ل اآلي  . [4: الم دك]  وَرَت 

ال د   للس  اهذ كمح ه  األصك ل األدر لال أن فت ن قرين  فصرف ،لى د  

 ال د  . الند ، أو اإلبحح ، وال قرين  هنح فهقس لىس األصك وه 

 (1)لىصححب  التا اح  S المنق   للانح بحلف افر، وفىقان  Sفعك النهي  :السّنة

وهذا دح مقى  للانح أ م   ،ءف  لىقرلن التري الفي يج  لىس القح   أن يىف داح ل قرا

                                                 

فعىا  المسىمان القرلن بن س ، لخط  ة هذا األدر، وألدر  ب   ل  ودك بأن يقرأه  Sلقد بحشر النهي  -1

لىس النح  لىس دتث، أز: فؤَىة وفماك، كي يح ظ ا ل ظ ، ويرفى ا كىمحف  كمح ُأم لت، وي قا ا دعنحه. 

يلًاقُرْآنًا و﴿ قح  فعحلس: لْنَاهُ تَنْزِّ اسِّ عَلَى مُْكٍث وَنَز َّ ِّتَْقرََأهُ عَلَى الن َّ [، ولقد و ى  106]اإلدراء:  ﴾فَرَقْنَاهُ ل

 ألصححب  القرلن التري ، وحرص  لىس كلى : Sمص ص كثارة ل فعىا  النهي 

ل ال أز فم  ال واهلل لقد َأخذُ  دن "ال فقد أخرج الهخح ز لن لهد اهلل بن دسع ى  ضي اهلل لن  أم  قح : 

 ."بضعح ودهعان د  ة S د ِ  اهلل 

حهح دن فِا  Sكنح دع  د   اهلل »ال وأخرج لن  أم  قح :   «وأْمِ لْت لىا  والمردال ، ولمح لنفىقَّ

يعىمنح القرلن، فإكا َدر   Sكحن  د   اهلل »ال وأخرج اإلدح  أحمد لن ابن لمر  ضي اهلل لنامح قح : 

 «. ع بسج ى القرلن دجد ودجدمح د

ُيَعىُِّمنح الفشاد كمح ُيَعىِّمنح  Sكحن  د   اهلل »ال وأخرج دسى  لن ابن لهح   ضي اهلل لنامح أم  قح  

 «كمح ُيَعىِّمنح القرلن «ول  واي  ابن ُ ْد «الس  ة دن القرلن

مح ُيَعىُِّمنح ُيَعىُِّمنح االدفخح ة ل األد   ك Sكحن  د   اهلل «ال وأخرج الهخح ز لن دحبر بن لهد اهلل قح :

 «.الس  ة دن القرلن 

فقحل ا:  Sال و وج الححك  ل دسفد ك  لن أمس  ضي اهلل لن ، أن أهك الامن قدد ا لىس  د   اهلل 

صحا  «هذا أدان هذه األد «ابعث دعنح  دال يعىمنح القرلن، فأخذ باد أبي لهادة فأ دى  دعا ، وقح :

 لىس شرط دسى .
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أو أقرأ  ،أم  قرأ Sول  يثهت لن   ،بحألدحماد المف افرا  ،أقهح  دن أ م  القراءا 

  (1).أحدا دن الصححب  بخالف دح  وز لن  دن هذه التا اح 

يقر   dكحن ابن دسع ى »: لن د دس بن ي يد التندز  ضي اهلل لن  قح 

مَا:  دال فقرأ الردك ِّلْفُقَرَاءِّ وَالْمَسَاكِّينِّ  ِإن َّ دَقَاُت ل [ دردى  ال يعني 60الف ب  :] الص َّ

وكاف : فقح  الردك ،Sدح هتذا أقرأمااح  د   اهلل : بحلقصرال فقح  ابن دسع ى

مَا: أقرأمااح هتذا: أقرأكاح يح أبح لهد الرحمن ؟ قح  ِّلْفُقَرَاءِّ  ِإن َّ دَقَاُت ل الص َّ
  (2).هحودد   وَالْمَسَاكِّينِّ 

                                                                                                                         

ََ۬لذِّيَن لن خهح  بن األ  ، قح : م لت «ىال ك النه ة"ال و وج اإلدح  الهااقي ل  ِّرْ نَْفسََك مََع ا وَاْصب
ِّي ِّ  ِّ وَالْعَش ِّالْغَدَاٰة هُم ب بحلغداة والعشي يعىمنح القرلن  Sقح : كنح ضع حء مجىس لند النهي  يَْدعُونَ رَب َّ

 والخار.

 احف ، الفي أخذوهح دن ف   د   لقد َمهََغ دمحل  دن الصححب  ل ضهط القرلن، ودعرف  قراءاف  وكا -1

دنا  ابن دسع ى، وأبي بن كع ، ودحل  د لس أبي حذي  ،ودعحك بن دهك، ولىي بن أبي  ، Sاهلل 

( قد هت  لىس الفهىاغ، وضهطا  Sطحل ، ولثمحن بن ل حن، وزيد بن قحبت، وغاره ، ولمح لى  النهي)

( فامح  واه دسى  ل Sحاح  لنا ، فقح  )الدقاق لىقرلن التري  أدر النح  أن يأخذوا القراءة الص

خذوا القرلن دن أ بع : دن ابن أ  "يق  :  Sلن لهد اهلل بن لمرو قح  دمعت  د   اهلل «صحاح "

 اهلُل "ودعحك بن دهك وأبي بن كع  ودحل  د لس أبي حذي   -فهدأ ب   -لهد 
َ

. وَلْن أبي هريرة َ ِضي

 
ِ
دن أح  أن يقرأ القرلن غضح كمح أم  ، فىاقرأه لىس قراءة ابن أ  «َقحَ : S َفَعحَلس َلنُْ ، َأن  َ ُد َ  اهلل

(. السىسى  الصحاح  لأللهحين 7066) (، وابن حهحن برق 35،  ق  1/7أخرد  أحمد )«]لهد

 ([.2301 ق )

 ولن طريق هؤالء الصححب  وصىت للانح هذه القراءا  المف افرا  المعروف  اآلن. ال 

د  الححفظ  -2 السا طي ل الد  المنث   ل الف سار بحلمأق  ، ول اه لىطناين ل األودط وابن خرَّ

 5«السىسى  الصحاح «درىوي  ودعاد بن دنص   دن حديث د دس بن ي يد التندز، وامظر: األلهحين ل

بإدنحىه  (313/ 1«)النشر ل القراءا  العشر«. وأو ىه الححفظ ابن الج  ز ل(2237) برق  279 /

 ."هذا حديث دىاك،  دح  لدنحىه ققح  «قح  لقه :و لطناين،للس ا
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ألم  قرأهح لىس  د    ،بحلقصر «لى قراء» أمتر ابن دسع ى قراءة الردك لتىم 

ول  يرخص ل  ل فرك ، دع أن فعى  وفرك  د اء ل لد  الفأقار لىس  ،بحلمد   Sاهلل 

ىالل  التىم  ودعنحهح، ولتن ألن القراءة دن  دفَّهع  يأخذهح اآلخر لن األو  كمح 

فد  كلى لىس ود     لن . وادف حض النقك لن  بذلى؛قح  زيد بن قحبت  ضي اهلل

فعى  الفج يد ولفهحع أحتحد  لند الفالوة، كمح و ى لن أ م  القراءة بحلسند المفصك 

 لدالل  دثك هذا النص بحلج ء لىس التك. Sللس  د   اهلل 

  ،ولن زيد بن قحبت
ِ
كما إّن اهلل يحب أن ُيقرأ القرآن َقحَ :  Sَأن  َ ُد َ  اهلل

 دفعمدا فىافه أ : Sوق ل   ،أخرد  ابن خ يم  ل صحاح  .ُأنزل
 

)دن كذ  لىي

 . دقعده دن النح (. دف ق لىا 

يأدرك  أن فقرؤوا ال أز القرلن ال  S لن   د   اهلل»: ولن لىي  ضي اهلل لن  قح 

  (1)«كمح ُلىِّمف  

ىاأدمعت األد  المعص د  دن الخطأ لىس ود   فالوة القر :اإلمجاع    ،لن دج  

 ل  يخحلف ل كلى أحد.و ،للس زدحمنح Sدن زدن النهي 

 : (هال833) قح  اإلدح  ابن الج  ز

 واألخذ بحلفج يد حف  الز 

 ألم  بال  اإللال  أمالال ال

 

 دن ل  يج ى القرلن لقالال  

 وهتذا دن  للانالح وصالال

 

 

 

                                                 

(  ق  3/21(. وابن حهحن ل صحاح  )791 واه لهد اهلل بن أحمد بن حنهك ل المسند  ق  ) -1

 ( وحسن  الشاخ شعا  األ مؤوط ل فحقاق  لىس صحا  ابن حهحن. 746)
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 (1) :وقح  أب  الع  القالمسي

 يح دح ال فج يد كا القالرلن

 فرض كمالح الصالةفج يده 

 ودححد الفج يد فا  كحفر
 

 فخذ ُهديت لالن أولي اإلفقحن 

 دحء  ب  األخهح  واآليالالح 

 فدع هال اه لم ال  لخحدالر
 

وقح  بعض شراح ] : زكريح األمصح ز ل شرح  لىس الج  ي  قح  شاخ اإلدال 

ا  كذ ،أز دعحق  لىس فرك الفج يد (دن ل  يج ى القرلن لق ) :الج  ي  ل ق ل 

ََ۬لذِّيَن كَذَبُواْ عَلَي : ىاخك ل حا  ق ل  فعحلس ،لىس اهلل و د ل  ِّ تَرَي ا ِّيََٰمَة ََ۬لْق َ ا يَوْم وَ
يَنٌۖ ِّرِّ ِّلْمُتَكَب  َ مَثْوٗي ل  م ِّے َجهَن َّ ة ٌۖ َألَيَْس ف ْسوَد َّ ِّ وُُجوهُهُم م ُّ ه ََ۬لل َّ  وق ل  ،[60]ال در:  ا

S: (من كذب علّي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ،)  وقح  ابن غحزز ل شرح

ول  ين رى ابن الج  ز بذكر فرضا  الفج يد فقد ككر لن أبي لهد ": لىس الج  ي 

ولن دمحل  دن  ،ولن ال خر الرازز ،"الم ِض " اهلل مصر بن الشارازز دصنِف

والححفظ  ،«اإلفقحن»ووافق  لىس كلى دال  الدين السا طي ل  ،شا خ  أيضح

وككره الن يرز ل شرح  لىس  ،«لطح ف اإلشح ا » أحمد القسطالين الخطا  ل

وغاره  دن المشحيخ  ،وأب  لمرو الداين ،وككره قهى  دتي بن أبي طحل  ،«الطاه »

العحلمان بفحقاق القراءا  وفدقاقاح حسهمح وصك للاا  دن الحضرة النه ي  

 لهال كال  الشاخ زكريح. .«األفصحا 

                                                 

دقر  العراق ل لصره. د لده ووفحف  دحمد بن الحسان بن بندا ، أب  الع  القالمسي ال ادطي:  -1

ب ادط. قح  الححفظ السى ي: دألت خماسح الج زز لن  فقح : ه  أحد األ م  األلاحن ل لى   القرلن، 

ادف ل  القراءا  وبرع ل دعرففاح، وه  حسن الخط داد ال ا  كو فا  لمح يق   ويروي . دح  ل 

 . (هال521 ) ش ا  دن  لحدج ولشرين وخمس دح  
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ِمِ  ودعِرَففِِ  دح : (254/  1وقح  ابن الج  ز ل النشر ) )حضَّ األ مُ  لىس فعىُّ

قددنح لن لىي بن أبي طحل   ضي اهلل لن  ق ل : الرتفاك دعرف  ال ق ف وفج يد 

الحروف، و وينح لن ابن لمر  ضي اهلل لنامح أم  قح : قد لشنح بره  دن ىهرمح ولن 

لاح فافعى  حال S أحدمح لاؤفس اإليمحن قهك القرلن وفن   الس  ة لىس النهي

وحراداح وأدرهح وزادرهح ودح ينهغي أن ي قف لنده دناح. ف ي كال  لىي  ضي اهلل 

لن  ىلاك لىس ود   فعىِمِ  ودعرفف ، ول كال  ابن لمر برهحن لىس أنَّ َفَعىَُّمُ  

لدمحٌع دن الصححب   ضي اهلل لنا . وص  بك ف افر لندمح فعىم  وااللفنحء ب  دن 

 يد بن القعقحع لدح  أهك المدين  الذز ه  دن ألاحن السىف الصحل  كأبي دع ر ي

الفحبعان وصححه  اإلدح  محفع بن أبي معا  وأبي لمرو ابن العالء يعق   الحضردي 

ولحص  بن أبي مج ى وغاره  دن األ م . وكالدا  ل كلى دعروف، ومص صا  

 لىا  دشا  ة ل التف (.

)ُحْتُ   :«س فج يد كال  الهح زهداي  القح ز لل»ل  (1):قح  العالد  المرص ي

ه  ال د   العاني لىس كك دتىٍَّف دن دسى  ودسىم  : الشح ع فا  ال أز الفج يد ال

                                                 

ه  المقر  الشاار، والعالد  النحرير، المحقق المدقق، صحح  الفصحماف الم ادة، فضاى  الشاخ  -1

لهد ال فحح بن الساد لجمي بن الساد العسس، المرص ي، المصرز د طنح، الشحفعي دذههح، ق  المدين 

هلل، ال فأخذه لقحد . كحن صحح  متف  وىلحب ، لكا دحلس  أحد اليمك دن حديث ، وكحن شديد الخ ف دن ا

 فحريراهتح، غا  ا لىس أهك القرلن.و ل اهلل ل د  ال  . وكحن بحرا ىف حقح ل ل دعرف  القراءا  وطرقاح

  امفقك الشاخ للس  حم  اهلل ل قص  غريه ، حاث أم  كحن 1989دن شار كحم ن الثحين دن  25ول ي   

 ِإن َّ   :ىى لند ق ل  فعحلسيقرأ لىس الشاخ طحل  دن األ ىن، فىمح وصك للس د  ة الم
ٌۖٞ ِّير ِّرَةٞ وََأْجرٞ َكب غْف ِّالْغَيْبِّ لَهُم م َّ هُم ب ََ۬لذِّيَن َيخْشَوْنَ رَب َّ [. خردت  وح  للس  حم  الهح ز 12المىى: ]   ا

 .(فرحم  اهلل ودعك الجن  دث اه) ن  ة.مل  ودك، وىفن بحلهقاع بحلمدين  ال
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بعَضُ  ول  ُد  ًة واحدًة لثه   كلى بحلتفح  والسن  ولدمحع  يح ظحن القرلَن ُكىَُّ  أو

 األد .(

هنحي  »صر ل )وأدح لدمحع األد  فقد قح  العالد  الشاخ دحمد دتي م: وقح  أيضح

فقد ادفمعت األد  المعص د  دن الخطأ لىس ود    دح مص :«الق   الم اد

للس زدحمنح ول  يخفىف فا  أحد دنا  وهذا دن أق ج  Sالفج يد دن زدن النهي 

 .(الحجا أ هال

فقد أدمعت : )أدح اإلدمحع :"أحتح  قراءة القرلن" قح  الشاخ الحصرز ل

وقفنح هذا لىس ود   قراءة القرلن قراءًة دج ىًة األد  دن لاد م و  القرلن للس 

النقص، درالًس فااح دح يج  و الفصحاف، بريئً  دن ال يحىةو دىام  دن الفحريف

ال خالف ل كلى بان المسىمان ل كك  ،األحتح و درالحف  ل القراءة دن الق الد

 .(لصر

 كا ا  وقد أدمع ا لىس أن النقص ل» (1):وقح  الشاخ دحمد حسنان دخى ف

القرلن، وهائف ، كحلنقص ل كاف  ودحىف ، فرتك المد  والغن   والف خا  والرتقاق كرتك 

 .«ودن هنح ود  فج يد القرلن ،حروف  وكىمحف 

 :املعقول
وال لن أحد دن الصححب  أو الفحبعان أو أ م   Sأم  ل  يرى لن  د   اهلل  -1

 يد المفعح ف لىااح، وقد القراءة أهن  قرءوا بدون دد وال غن  أو أحتح  الفج

 أدمع األ م  لىس لد  القراءة بغار الفج يد.

                                                 

وز المصرز ال قا  المحلتي، وكاك الجحدع األزهر الشاخ العالد  دحمد حسنان دخى ف العد -1

والمدير العح  لىمعحهد العىما  والدينا  دحبقح، دن دؤل حف :  دحل  ل حت  فردم  القرلن، وكفح  لن ان 

 هال(.1355الهاحن ل لى   الفهاحن ال ل لى   القرلن. ف ل دن  )



 
28 

 :«السهع  ل القراءا » وج ابن دجحهد ل كفحب  

لن خح د  بن زيد بن قحبت لن أبا  قح : القراءة دن  فحقرءوه كمح  −

 فجدوم .

لن دحمد بن المنتد  قح : دمعف  ال أز زيد ال يق  : قراءة القرلن دن   −

 لن األو .  يأخذهح اآلخر

قح : ودمعت أيضح بعض أشاحخنح يق   لن لمر بن الخطح  ولمر بن  −

 لهد الع ي  دثك كلى .

 القراءة دن  فحقرءوا كمح قرأ أول ك . : قح  لحدر الشعهي −

ولن لروة بن ال بار قح : لممح قراءة القرلن دن  دن السنن فحقرءوه كمح  −

 لىمفم ه.

لن دن  دن السنن فحقرءوه كمح  واي  أخرج قح : لممح قراءة القر ول −

 أقر فم ه.

وبحلفحلي ال يج ز  ،األصك ل العهحىا  أهنح ف قا ا و ،أن قراءة القرلن لهحىة -2

 .Sألحد أن يقرأ القرلن بغار األحتح  الفي وصىفنح لن النهي 

ىِ » قح  شاخ االدال  ابن فاما : − َبْك  ،لاَس ألَحٍد َأْن َيقَرَأ بَِرأيِِ  اْلُمَجرَّ

 ( .6/469) ال فحوج التنج .«اَءُة ُدنٌَّ  ُدفََّهَع ٌ اْلِقرَ 

 ال اد  ل لى  الفج يد ينقس  للس قسمان: :مالحظة

وكحلمدوى  ،وه  دح أدمع القراء لىا  كأحتح  الن ن السحكن : واد  شرلي •

 أو دفاحومح ل فعى  األحتح . ،ال لن كحن دفعمدا فاذا يأق  فح ك  ،المف ق لىااح

كمسأل   ،وه  دح كحن دن دسح ك الخالف: طالحي(واد  صنحلي )اص •

فانهغي  ،ولتن  دتروه ودعا  ل حق القح   ،يأق  فح ك  وهذا ال ،ال ق ف
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ال  وكه  بعض أهك العى  للس ود ب  كحلشرلي ،أن يجفن  قد  المسفطحع

 أز يأق  فح ك  ال واهلل ألى .
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 الل  حــن في قراءة
 القرآن ال كريم
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 قراءة القرآن الكريم تعريف اللحن يفأوال: 

 ،وال طن  وال ا  ،الفغريد والفطري : لن  الىحن ل لغ  العر  ل  لدة دعحن دناح

األخار  والمعنس ،لن الجحىة واالمحراف ،الماك لن الص ا و يراى ب  أيضح الخطأو

 ه  المراى لند أهك األىاء.

   أقــســــام الـلـحـــنثانيا: 

 ال ل: ينقس  الى حن للس قسمان
 

  ،حن دىي
 

  .ال لحن خ ي

وه  خطأ يطرأ لىس األل حظ فاخك  بمهنس الى ظ لخالاًل ظحهرا : الّلحن الجليّ  •

أو  فع  ،الخطأ ل اإللرا ؛ كنص  ال حلك: ودن أدثى  كلى ،الخحصو يد ك  العح 

 :عحلسكفهديك حرف الضحى بحرف الدا  ل ق ل  ف ،أو فهديك حرف بآخر ،الم ع  

  ِّ ل  ٓا ََ۬لض َّ  َأنْعَْمَت  :كض  الفحء ل ق ل  فعحلس ،فغاار الحركح  أو ينٌَۖوَلَا ا
ِّمْ   .عَلَْيه

 ،وه  الخطأ الذز يفعى ق بتمح  لفقحن النطق ال بفصحاح  :اللـحــن الـخـفـيّ  •

اء ال وهذا الن ع دن الخطأ ال يد ك  لال  أهك ال ن   ال يحىة : كلى ال ودن أدثى  القر 

الن ن و فرك الغن   ل الما و ،لحروف المدغم ولظاح  ا ،والنقصحن ل المدوى

ىفان  . وغارهح دن األدثى  ،المشد 

   هـمـكـحثالثا: 
وفحريف لتال  اهلل  ،لن  ا فتح  الىحن الجىي أو الخ ي داك لن الص ا 

أو  ،أو كحن غار قحى  لت م  ألتن دثال ،لال  أن يت ن ل ط   الفعى   ،فعحلس يأق  فحلى 

 ،ال بشرط أن ال يت ن دفعمدا وغارهح دن األلذا  ،د دن يعىم كحن دحهال ول  يج

 وال دقصرا ل فعى  األحتح  ال 
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وال شى  أن  األد   كمح ه  » :(1/210)يق   اإلدح  ابن الج  ز ل النشر

 ،لقحد  حدوىه دفعهَّدون بفصحا  أل حظ و دفعهَّدون ب ا  دعحين القرلن

النه ي     القراءة المفصى  بحلحضرةة دن أ مولقحد  حروف  لىس الص   المفىقح

النح  ل و ،ال العدو  لناح للس غارهحو األفصحا  العربا  الفي ال يج ز دخحل فاح

فمن قد  لىس فصحا  كال  اهلل  ،كلى بان دحسن دأد   ودسيء لق  أو دعذو 

 ادفغنحءأو النهطي القها   ،فعحلس بحلى ظ الصحا  ولد  للس الى ظ ال حدد العجمي

وادفتهح ا لن  ،وافتحال لىس دح ألِ   دن ح ظ  ،حدد و وادفهداىا برأي  ، بن س

ر بال شى   ،الرد ع للس لحلِ  ي قِ   لىس صحا  ل ظ  فإم   دقصِّ

ح دن كحن ال يطحول  لسحم ،وغح  بال دِري  ،ولق  بال َ ي  أو ال يجد َدن  ،... أد 

 .«ودعاح اهلل ال يتىف م سح لال   فإن   ،يادي  للس الص ا  باحم 

 وقح  اإلدح  دحاي السن  أب  دحمد الحسان بن دسع ى الهغ ز ل أو  ف ساره:

))ق  أن النح  كمح أهن  دفعهدون بإفهحع أحتح  القرلن وح ظ حدوىه، فا  دفعهدون 

 (.(بفالوف  وح ظ حروف  لىس دنن خط المصحف اإلدح 

ال فص   ق   ل لن دن ال يقد  لىس القراءة بحلمرة فال يمتن أن م فائدة:

ال يقد ون لىس  العجح   فا و صالفى فارتك الصالة كأهك اله اىز

فحل اد  أن يفعى  دقدا  دح فص  ب   ،أو فاا  دن ال يقد  لىا  ،الفج يد

 (1) .لن كحن يساراو الصالة

 

                                                 

شاخ المقر  أحمد دحم ى لهد السماع أمظر: أشار المصطىحح  ل فن األىاء ولى  القراءا . لى -1

 . 34الح احن. ص 
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 مـــراتــب ال تــلاوة
 للقراءة أربع مراتب وهي:

 التدوير.الترتيل، والتحقيق، والحدر، و
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 الرتتيلأوال: 

والرتفاك  ،أز أحسن فألا   ، فك التال : ودن  ق لا  ،وه  ل الىغ  دصد   فَّك

و َفك لكا كحن  ،قغر  فِك: وفق   العر . ل القراءة ه  الرتدك فااح والفهاان بغار بغي

 حسن الفنضاد.

وه  الذز م   ب   ،ف ا  دن غار لجى و ،ه  قراءة القرلن لىس َدتث :اصطالحا

ِّيلا﴿ :قح  فعحلس. القرلن التري  ُ تَرْت لْنََٰه  وقح  أيضح: . [32ال رقحن :﴾ ]وَرَت َّ

 ﴿ ً ِّيلا َِّ۬لْقُرْءَانَ تَرْت ِّلِّ ا  .[4: ]الم دك ﴾وَرَت 

 . «أز َباِّن » قح  ابن لهح  ل ف سار هذه اآلي  : −

 .«ف ام  فحلاح ل »وقح  ابن كاسحن:  −

 ."اقرأه قراءة با ن  ": وقح  الحسن الهصرز −

ْك فا  فردال و ،اقرأه لىس فؤىة»: وقح  دجحهد −  .«َفَردَّ

 . (أز أفصى «)فحاْمهِْذه حرفح حر» :وقح  الضححك −

لاذا ُدمي هذا ال ن ب   ،درفه  الرتفاك هي أفضك المراف  وأشارهح فائدة:

  ال. ال أز الرتفك

 التحقيق:ثانيا: 

ودعنحه المهحلغ  ل  ،ه  ل الىغ  دصد  دن حققت الشيء فحقاقح لكا بىغت يقان 

 ال مقصحن دن .و لىس حق  دن غار زيحىة فا  اإلفاحن بحلشيء

ولفمح   ،وفحقاق الام  ،ه  للطحء كك حرف حق  دن لشهحع المد :اصطالحا

  ... وه  القراءة بفؤىة وطمأمان . ،الحركح 
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ويسما  الهعض  ،واطمئنحمح دن الرتفاك ،درفه  الفحقاق أكثر فأماح فائدة:

اءة بغحي  ولقحد  القر ،وفق ي  األل حظ ،والفحقاق يت ن لريحض  األلسن. فرفاال

 الرتفاك.

 راحلدثالثا: 
فا  دن الحدو  الذز ه   ،لكا أدرع (بحلض ) وه  ل الىغ  دصد  َحَدَ  َيْحُد 

 .الاه ط

 ،وغن  ،األحتح  دن دخح ج وص ح  ه  القراءة بسرل  دع درالحة :اصطالحا

 وه  ضد الفحقاق.. ولىغح  وغارهح دن األحتح  الفي ففعىق بحروف القرلن

لىس القح   لند قراءف  بحلحد  أن يحرتز دن برت حروف  يج  تنبيه:

 . أو اخفال  أكثر الحركح  ،أو دن كهح  ص   الغن  ،المد

 التدويررابعا: 

  الحد  دع درالحة األحتح .و وه  الف دط بان الفحقاق

 مالحظات وفوائد:
 ال كك هذه المراف  فجمعاح كىم  الرتفاك المذك  ة ل النص ص. 

ويخف  ،أن يخفح  دناح دح ي افق طهع  لىقح  و ،دح  ة راف ال كك هذه الم

 لىا . 

 فحلرتفاك أولس.  القح  ال لكا فسحو  هذه المراف  لند 

 يج  لىس القح   أن يرالي أحتح  الفج يد ل هذه المراف  كىاح.  ال

  ،لىس القح   أن يعى  أن أزدن  حركح  المدوى ففغار بفغار دراف  الفالوة ال

زدن دت حركح   حركح  دثال ل ححل  الفحقاق أط   دن ) أز زدن دت

 ل ححل  الحد (.
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 أحكام الاستعاذة
 والبسملة
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  االستعاذة -أ
 ستعاذةتعريف االأوال: 

ويقح  لاح الفع ك أيضح  ،االدفعحكة دصد  ادفعحك أز طى  الَعَ ك والعاحك :ةــغــل

ك بمعنس فعك الِعَ ك  ،ه  الىج ء: الىغ  ودعنس كلى كى   ل ،وه  دصد  َفَع َّ

 وااللفصح ، واالدفنحع، والفحصن، واالدفجح ة.

أو غارهح دن  «أل ك بحهلل دن الشاطحن الردا » هي ق   القح  : :اصطالحا

 الصاغ.

  معناهاثانيا: 

ين ل ىيني وألفص ، ،أدفجار ن بحهلل دن الشاطحن أن يضر  أو أن  ،وىماحز ،وأفحصَّ

ين لن فعك دح   ب . ُأدَِرْ  يُصد 

  صيغتهـاثالثا: 

اء هي: ألهنح  ،«أل ك بحهلل دن الشاطحن الردا » الصاغ  المخفح ة لند دماع القر 

َ ﴿ :قح  فعحلس ،الصاغ  ال ا ىة ل القرلن التري  ِّ مَِّن ف ه ِّالل َّ ِّْذ ب ََ۬لْقُرْءَانَ فَاْستَع ِإذَا قَرَْأَت ا
يمٌِّۖ جِّ َِّ۬لر َّ يْطََٰنِّ ا ََ۬لش َّ ال راء ل د از غارهح دن الصاغ وال خالالف بان الق ،[98: ]النحك ﴾ا

  :دثك ال ا ىة

ال أل ك بحهلل الق ز دن الشاطحن الَغ ز،  ،أل ك بحهلل القحى  دن الشاطحن الغحى 

ال أل ك بحهلل السماع العىا  دن الشاطحن  ،أل ك بحهلل العظا  دن الشاطحن الردا 

أل ك بحهلل العظا   ، الردا ، ال أل ك بحهلل دن الشاطحن الردا  لن  اهلل ه  السماع العىا

والمنق ل   ،السماع العىا  دن الشاطحن الردا ... للس غار كلى دن الصاغ ال ا ىة

 لن أ م  القراءة.
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  حكمهــارابعا: 

ذَا فإ﴿ لق ل  فعحلس: ،اف ق العىمحء لىس أن  االدفعحكة دطى ب  دن دريد القراءة
ِّ مَِّن  ه ِّالل َّ ِّْذ ب ََ۬لْقُرْءَانَ فَاْستَع جِّيمِّ قَرَْأَت ا َِّ۬لر َّ يْطََٰنِّ ا ََ۬لش َّ واخفى  ا بعد  ،[98: ]النحك ﴾ا

  كلى ل هذا الطى ، هك ه  لى د  ، أ  لىند ؟.

فذه  الجما   للس الند ، بانمح كه  بعض أهك العى  للس ال د  ، وه  

لكا فع ك القح   درة واحدة ل لمره فقد : دذه  ىاوى الظحهرز، وقح  ابن دارين

  .ك س ل لدقحط ال د  

 ـاـهــلــحــمخامسا: 
فإذَا ﴿ وق ل  فعحلس: ،كه  دما   العىمحء للس أن  االدفعحكة فت ن قهك القراءة

جِّيمِّ  َِّ۬لر َّ يْطََٰنِّ ا ََ۬لش َّ ِّ مَِّن ا ه ِّالل َّ ِّْذ ب ََ۬لْقُرْءَانَ فَاْستَع لاس لىس  ،[98﴾ ]النحك: قَرَْأَت ا

ومظاره ق ل   ،بحهلل أز لكا أ ى  قراءة القرلن فحدفعذ ،بك لىس حذف اإل اىة ،ظحهره

ْ ﴿: فعحلس لُوا ِّ فَاْغسِّ لَوٰة ََ۬لص َّ ْ ِإلَي ا ْ ِإذَا قُمْتُم ََ۬لذِّيَن ءَامَنُوا هَا ا وُُجوهَكُْم وََأيْدِّيَكُْم ِإلَي  يَََٰأي ُّ
ِّقِّ  ََ۬لْمَرَاف  .﴾ ..ا

وكه  اإلدح  ىاوى بن لىي الظحهرز للس أن االدفعحكة فت ن بعد القراء أخذا 

 [.98: بظحهر اآلي  ]النحك

أو كال   ،أو ُلطح  ،لكا قطع القح   القراءة ألدر قارز كسعح ٍ  فـــائـــدة:

... وغارهح  ،أو كفصحا  المَد ِّ  خطأ القح   ،يفعى ق بحلقراءة كسؤا  دفعىِ 

ك لند ل ىه لىقراءة. ،دن األدهح   فال يحفحج للس للحىة الفع  

ح لكا قطع القح   القراءة ألدر ال يفعى ق هبح ال أ ز أدر لح ض أدنهي لن وأد 

ال  ،أو فشمات العحطس ،ال كحلتال  العحىز القراءة ف ي هذه  ،أو  ى  الس 

وكذلى األدر لكا قطع القح    ،الححل  يسفح  لىقح   أن يسفأمف االدفعحكة

 القراءة بنا  اإللراض لناح ق   بدا ل  أن يع ى للااح.
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 هل األفضل اجلهر بالتعوذ أو اإلسرار به؟سادسا: 
اء ،ار بحلفع ك هال  المشا  الج وللس هذا أشح  اإلدح   ،والمخفح  لجماع القالر 

 فقح : (حرز األدحين) ل (هال590الححفظ أب  دحمد القحد  بن فاره الشحطهي )

 داح ا دن الشاطحن بحهلل ُدسجال    ذالاللكا دح أ ى  الدهر فقرأ فحدفع

 ـاذةـعـاء االستــفـن إخــواطـمسابعا: 
 ل الححال  اآلفا : يسفح  لخ حؤهح

ا أ  دارا. ،لكا كحن القح   خحلاح -1  د اء قَرأ درًّ

ا -2  أ  بحضرة غاره. ،د اء كحن دن رىا ،لكا كحن القح   يقرأ در 

 ال داري  كحمت أ  دري  ال لمن دذهه  الفع ك.  لكا كحن القح   ل الصالة -3

لا  ل القراءة -4 و ، ول  يتن أو   . لكا كحن القح   يقرأ ودط دمحل  بحلد 

 وفامح لدا هذه الم اطن فاند  لىقح   الجار هبح.
 : أوجـه االستعـاذة مع البسملـةثامنا: 

كا كحن القح   دهفد ح أو  د  ة ال غار د  ة الف ب  ال فعا ن لىا  اإلفاحن بحالدفعحكة إ

أو وصىاح بحلهسمى  ال  وحانئذ يج ز ل  ال بحلنسه  لى قف لىس االدفعحكة ،والهسمى 

 أ بع  أود :

وقطع الهسمى  لن أو   ،أز قطع االدفعحكة لن الهسمى : طع الجماعق -1

 الس  ة.

ووصك الهسمى  بأو   ،أز وصك االدفعحكة بحلهسمى : وصك الجماع -2

 . الس  ة

 . ووصك الهسمى  بأو  الس  ة ،ال قف لىس االدفعحكة -3

 قطع الهسمى  لن أو  الس  ة.و ،وصك االدفعحكة بحلهسمى  -4
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 ة لجماع القراء العشرة لند االبفداء بأز د  ة دن د   هذه األود  األ بع  دح 

 دنذكره لن شحء اهلل. ،فىاح حت  خحص (الف ب ) القرلن د ج د  ة

فاج ز ل   ،(د  ة الف ب )لكا أ اى القح   الفالوَة دن أو   فـــائـــدة:

 وداحن فقط وهمح:

غار  واالبفداء بأو  الس  ة دن ،أز ال قف لىس االدفعحكة: القطع -1 

 بسمى .

 . وصك االدفعحكة بأو  الس  ة دن غار بسمى  -2 

ح لكا ابفدأ القح   بآي  ل أقنحء  فاج ز ل  أن يأيت بحلهسمى   ،(د  ة الف ب )وأد 

فإكا أفس بحلهسمى  دحز  ل  . واإلفاحن هبح أفضك ،أو فركاح بعد االدفعحكة

ال قف : األو : حنولكا فركاح دحز ل  ودا ،األود  األ بع  المذك  ة دحبقح

 اآلي . وصىاح بأو : والثحين ،لىس االدفعحكة

أ  دن  ،د اء دن أو  الس  ة ،فطى  االدفعحكة لند بدء القراءة دطىقح

ود اء كحن القح   دن رىا أ  دع  ،أ  درا ،ود اء كحمت القراءة دارا ،ودطاح

 دمحل .

 . ل القراءةق  يسفمر  ،هبح دفس فذكرهح فىاأ القح   االدفعحكة  لكا مسي

  ةبسملال -ب
 تعريف البسملةأوال: 

ق   صح  الى ظ حقاق  لرفا   ،بس  اهلل: وهي ق   القح ك ،الهسمى  دصد  بسمك

وه  دن بح  النحت ال وه  أن يخفصر دن  ،بس  اهلل الرحمن الرحا : ل ق   القح  

: ولحسهى  ،ال لل  لال  اهلل: دن  الااىى  وهي ق   القح كو كىمفان فأكثر كىم  واحدة ال

 حسهي اهلل ومع  ال كاك.: وهي ق   القح ك
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  معناهاثانيا: 

بحدمى يح     أففف  : فح ز الهسمى  دعحين كثارة ككرهح أهك الف سار دناح

الفالوة طحلهح الع ن والف فاق دنى، أو أبدأ بحد  اهلل فنكح وفامنح وادفعحم  لىس 

أدر كز بح  ال يهدأ فا  بهس  اهلل ﴿كك  :Sكمح ُ وز لن النهي  اإلفمح  والفقهك.

  .فا  أقطع﴾ أز قىاك النك  أو دمح ق النك 

  اـهـلـفضثالثا: 
 : من فضائلها

َما ﴿ :Sأن اهلل فعحلس دعىاح أدنح لىمؤدنان دن كك بالء لحديث  د   اهلل  •

ِذي ال َيُضرُّ مع اْسِمِه وَمَساِء ُكلِّ ليلٍة: بسِم اهللِ ال   ،ِمْن َعْبٍد َيُقوُل يف َصَباِح ُكلِّ َيْومٍ 

ميُع العليمُ  ماِء وهو الس  ُه شيءٌ  ،شيٌء يف األرِض وال يف الس  اٍت إالّ لَم َيُضر  ﴾ ثالَث َمر 

 وقح  :حديث حسن صحا  . ،الرتدذزو  واه أب  ىاوى

بسم اهلل ُأْرقِيَك واهللُ ﴿ لمن اشفتس: Sقح   د   اهلل . وش حء دن كك ىاء •

بسم اهلل  ،ِمْن َشرِّ كلِّ َنْفٍس أْو َعيِْن َحاِسٍد اهللُ يشفيك ،لِّ شيٍء ُيْؤِذيَك َيْشِفيَك ِمْن كُ 

  واه دسى  . ﴾أرقيك

ْيَطاَن َيْسَتِحلُّ ﴿ :Sوحرزا دن الشاطحن ودن ىه، قح   د   اهلل  • إن  الش 

  ، واه دسى  ﴾الطعاَم أْن الَ ُيْذَكَر اسُم اهللِ عليه

ِسْتُر َما ﴿ :Sقح   د   اهلل  ، ا  بني لى ل و ودرتا دح بان ألان الجن •

، نِّ  واه  ﴾بسِم اهللِ : َوَعْوَراِت َبنِي آدَم إذا دخَل أحُدكُم الخالَء أْن يقوَل  َبْيَن َأْعُيِن اْلجِّ

 الرتدذز. 

َب ِّكَ ﴿ :وأم  فعحلس دعىاح لن س  ككرا ولعهحىه كخرا قح  فعحلس • ِّاسْمِّ ر ِِّ۪قْرَْأ ب  ﴾،ا

ال خار فا   ،قىاك الن ع ،صححه  بهس  اهلل فا  دقط ع النك وكك لمك ال يهدأ فا  
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 َصىَّس اهلل َلَىْاِ  َوَدىََّ  َأمَُّ  َقحَ  
 

 اهلل َلنُْ  َلْن النَّهِي
َ

ُكك  َأْدر ِكز َبح  ال » :فعن ُهَرْيَرة َ ِضي

ِحا  َأْقَطع ْحَمن الرَّ النسح ي وابن دحد  وابن أخرد  أب  ىاوى و. «ُيْهَدأ فِاِ  بَِهْسِ  اهلل الرَّ

 ل األككح  . (1)وحسن  الن وز حهحن ل صحاح  دن حديث أبي هريرة،

 م البسملةــكــحرابعا: 
الى  أخي الطحل  أم  ينهغي لتك شح ع ل فن دن ال ن ن أن يفتى  لىس الهسمى  

بمح ينحدهاح دن ال ن المشروع فا ، ومحن ل فن الفج يد مق  : لن دىخص دح ككره 

  م  ل حت  الهسمى  كحآليت: األ

قح  اإلدح   ،وه  الق   المشا   ،لن االبفداء بحلهسمى  ل أو  الس  ة واد 

 : (الشحطهي ل )حرز األدحين

 د اهح ول األد اء َخاَّر َدْن فال     وال بد  دناح ل ابفدا ى د  ة

 )ال ال ل شرح الشحطها (: ل قح  الشاخ لهد ال فحح القحضي

قراءفى بأو  د  ة دن د   القرلن فال بد دن اإلفاحن  لكا ابفدأ : سبمعن»

د ج د  ة براءة فال بسمى  لند االبفداء هبح ألحد دن  ،بحلهسمى  لجماع القراء

 « القراء ..

 دن  دؤكدة.: وقاك

ح ل أقنحء الس  ة دن أد اء : وقاك ،فحتماح االدفحهح  ،وليح  ،وأ بحع ،أد 

 الج از.

 

                                                 

قح  الن وز ل األككح : وه  حديث حسن، وقد  وز د ص ال كمح ككرمح، و وز دردال، والرواي   -1

( وقح : وه  حديث حسن 13/127ككره العظا  لبحىج ل َلْ ِن اْلَمْعهُ ِى )و الم ص   دادة اإلدنحى،

 ء...وكذلى العجى ين ل كشف الخ ح
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 لن أحتح  الهسمى  السحبق ككرهح ال فخص د  ة براءة. :فـــائـــدة

 ول أقنح اح: ،اخفىف العىمحء ل االبفداء بحلهسمى  ل أو  د  ة براءة

للس أهنح  الهدو (:)فذه  اإلدح  ابن حجر الاافمي والخطا  كمح ل -       

 دتروه  ل أقنح اح. ،دحرد  ل ابفدا اح

 ،محل  دن األ م : للس أهنح دتروه  ل ابفدا احوكه  اإلدح  الردىي ود -       

 .(دسفحه  ل أد ا اح )وه  المعفمد

 وقاك: ُيىحق ودط براءة بأولاح ل لد  د از اإلفاحن بحلهسمى 

 أوجه اإلتيان بالبسملة عند اجلمع بني سورتنيخامسا: 
  :خمس  أود  هي لإلدح  و   ال  حم  اهلل ال بان كك  د  فان 

 األخذ ب د  الهسمى  وهي: قالق  أود  لند •

 ،ولىس الهسمى  ،الس  ة األولس أز يقف القح زء لىس هنحي ) :قطع التك •

 .(واالبفداء بحلس  ة الثحما 

ووصك الهسمى  بأو   ،أز وصك هنحي  الس  ة األولس بحلهسمى ): وصك التك •

 .(الس  ة الثحما 

 الثحما .  ووصك الهسمى  بأو  الس  ة ،ال قف لىس هنحي  الس  ة األولس •

اء  ،وه  وصك لخر الس  ة األولس بحلهسمى  ،وهنحك ود  دمن ع بإدمحع القر 

 . واالبفداء بحلس  ة الثحما  ،وال قف لىاامح

 وي اى لإلدح  و   لىس دح دهق وداحن ال بدون بسمى  ال وهمح:  •

 ال ىون بسمى  ال الستت بان الس  فان  •

 ال ىون بسمى  ال وصك الس  ة األولس بحلثحما  •
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، ال كمح دهق ككره لإلدح  و   بان كك  د  فان خمس  أود  ـــائـــدة:ف

فى   وهذا الحت  لح   بان كك  د  فان دح لدا )د  ة األم ح ( و)د  ة الف ب (

)وال قف ه   وكى اح دن غار بسمى . ،وال صك ،والستت ،بانامح ال قف

 المخفح  لند الجما  (.

ق  ه  دخا ر بان  ،فعىا  أن يفع ك لكا بدأ القح   القراءة دن ودط الس  ة

وال فرق ل كلى بان أد اء د  ة براءة  ،لد  اإلفاحن هبح أو ،اإلفاحن بحلهسمى 

 . وغارهح ،]الف ب [

 : ففمامح لى ح دة ود  لىانح فعريف بعض المصطىحح  المام 

دن  ،ال قف زدنح ىون زدن ،وه  قطع الص   لند لخر التىم  السكت:

 الع ىة للس القراءة ل الحح . دع قصد ،غار فن س

ادفمعت ) :«النشر»أدح لن زدن الستت فاق   اإلدح  ابن الج  ز ل و ال

أل حظا  ال أ م  القراءة ال لىس أن  الستت زدن  ىون زدن ال قف لحىة، وه  ل 

الف دط حسهمح فحت  و دقدا ه بحس  دذاهها  ل الفحقاق، والحد ،

 .(المشحفا 

 التىم  بحلفي فالىااح ىون فن س.وه  وصك لخر  الوصــل:

وه  قطع الص   لن التىم  زدنح يفن س فا  القح   لحىة بنا   الوقف:

ح لكا ل  يتن ين ز ادفئنحف القراءة فا  قطع.  ادفئنحف القراءة، أد 

 هنحلى بعض الححال  ففعان فااح الهسمى  لند دماع القراء وهي: •

 لند وصك لخر د  ة النح  بأو  د  ة ال حفح . •

 لند وصك لخر د  ة بأو  د  ة أخرج دفقدد  لىااح ل الرتفا . •

 د  ة دن الس  . لند فترا  قراءة •

 لند االبفداء بأو  كك د  ة. •
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 مخارج الحروف
 و صفاتها
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 (1)خمارج احلروف  -أ

 رجـخـمـالتعريف أوال: 
  لىس وزن )َدْ َعك( وه  دحك الخروج. :ةــلغ

أو ه  لهح ة لن الحا   ، ه لن غارهوفماا ،ه  دحك خروج الحرف :اصطالحا

 أو ه  المحك الذز يعفمد لىا  الحرف لخروج. الم ل د لىحرف.

  حرفـالتعريف ثانيا: 
        .ه  طرف الشيء :لغــة

 .ه  الص   المعفمد لىس دخرج دحقق أو دقد  :اصطالحا

أو الىسحن أو  ه  دح الفمد لىس د ء دن أد اء الحىق مخرج المقدر:وال •

 ان.الش ف

وه  دخرج حروف  ،ه  الا اء الذز بداخك الحىق وال   المقدر: والمخرج •

 المد الثالق  ألهنح ال فعفمد لىس شيء دن أد اء ال  .

 كيف يعرف خمرج احلرف؟ثالثا: 
ن الحرف أو مشدىه ق  مدخك لىا  هم ة وصك  ،لمعرف  دخرج الحرف مست 

 .(.،اِ ْ  ،ْج اِ  ،اِْ   ، . )اْق دحرك  فحاث امقطع الص   فا  دخرد

                                                 

دن المسفحسن قهك الخ ض ل هذا المهحث، أن يسف ل  الطحل  بعض المصطىحح  الفي فعان   -1

 لىس فا  هذا الم ض ع ودن هذه المصطىحح : 

الص  : وه  صدج دسم ع محفا لن فصحى  دسمان أو أكثر، أو احفتحك دسمان أو أكثر، أو  -1*

 ع اح فت ن ضخحد  الص   أو ضع  (.ام صح  دسمان أو أكثر )وبحس  ق ة هذه العمىا  أو ض

 ويعرف الص   أيضح بأم : الن  س المسم ع الخح ج بحإل اىة.

 النََ س: ه  الا اء الخح ج دن ىاخك الر   بدفع الطهع. -2*
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  : خارجـمـدد الـعرابعا: 
اء اخفىف العىمحء ل فحديد لدى دخح ج الحروف: وابن  ،فذه  اإلدح  ال ر 

 وابن كاسحن وغاره  للس أهنح أ بع  لشر دخردح. ،وقطر  ،ى يد

اج ،وكه  داه ي  وابن لص    وغاره  للس أهنح دف   ،وابن دن ي ،وابن السر 

 لشر دخردح.

ولىس  أدا  اإلدح  الخىاك بن أحمد  ،لىا  المحقق نوالصحا  الذز 

اء ،ال راهادز أن لدى المخح ج دهع  لشر دخردح.  ،وللا  كه  كثار دن القر 

)وهذا لىس دهاك الفقري  ولال  فحلحقاق  أن  لتك  حرف دخردح دخحلف لمخرج 

 غاره(.

 ودنشأ هذا الخالف  ادع للس الفهح  بعض الحروف دن دخرج واحد 

وكذلى  ادع للس اخفالفا  ل فحديد هذه المخح ج دن  ،دخح ج دخفى   أو دن

ه لخر دخردان دثال ،داحز النطق ه دخردح واحدا قد يعد   ولىس كك   ،فحلذز يعد 

 ال يؤقر ل د هر الم ض ع. حح  فاذا االخفالف

 : روفــحـارج الــخـام مــسـأقخامسا: 

خمس  دخح ج   اس  وهي: لن  دخح ج الحروف السهع  لشر يجمعاح لدمحال 

 الخاش  . –الش فحن  –الىسحن  –الحىق  –الج ف 

وه  دخرج دقد  ولاس دخردح ) وه  الخالء الداخك ل الحىق وال   :وفــجـال

 حقاقاح(. 

يخرج دن الج ف أحرف المد الثالق  وهي: ال او السحكن  المضم    :حروفه •

  لف السحكن  الم ف ح دح قهىاح.واأل ،الاحء السحكن  المتس   دح قهىاح ،دح قهىاح

 .[وفسمس هذه الحروف بحلج فا  أو الا ا ا ]
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 وفا  قالق  دخح ج لسف  حروف وهي: :قــلـحـال

 والاحء )ء، هال( ،أز أبعده دمح يىي الصد  ويخرج دن : الام  :أقصى الحلق  •

 ع، ح() والححء ،ويخرج دن : العان :وسط الحلق  •

، والخحء )غ، خ( ،ويخرج دن : الغان ،ي ال  أز أقرب  دمح يى :أدنى الحلق  •

 .[]وفسمس هذه الحروف بحلحىقا 

ححففح  ،طرف الىسحن) وهي: ،لى سحن أ بع  د اضع لخروج الحروف :انـــســـلـال

 حرفح: وفا  لشرة دخح ج لثمحما  لشر (أقصس الىسحن ،ودط الىسحن ،الىسحن

 ح:وفا  خمس  دخح ج ألحد لشر حرف: طرف الىسحن ) أد ( •

ويخرج دن  قالق   أز دذو هح(:) طرف الىسحن دع أص   الثنحيح العىاح -

 (1).الفحء( الدا ، الطحء،) أحرف وهي

 الظحء،)يخرج دن  قالق  أحرف وهي: أطراف الثنحيح العىاح: طرف الىسحن دع -

 (2).(الذا ، الثحء

طرف الىسحن دع دح بان األدنحن العىاح والس ىس، قريه  للس الس ىس دع  -

 ،السان ،الصحى) ويخرج دن  قالق  أحرف وهي:اج قىاك بانامح ام ر

  (3).ال از(

                                                 

 فسمس هذه الحروف بحلحروف النطعا  لمجحو ة دخرداح مطع )غح ( الحنى األلىس. 1-

 وداح دن قر  الىث  )وهي الىح  المرك  فا  األدنحن(.فسمس هذه الحروف بحلحروف الىث ي ، لخر 2-

 -مسه  لخروداح دن أدى  الىسحن أز دح ىق  دن  –فسمس هذه الحروف بحلحروف األْدىِاَّ   3-

 السان( و) الصحى(:) دالحظ : يج  لىس الطحل  أن يعرف ال رق بان دخرج حرف -

 ينطهق دع .فحرف الصحى: يرف ع الىسحن للس الحنى األلىس حفس يتحى 

 حرف السان: ينخ ض الىسحن لن الحنى األلىس.
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)فحت دخرج الال  قىاال( طرف الىسحن دع دح يححكي  دن الىث  العىاح  -

 (1).ويخرج دن  حرف الن ن )ن(

)قريهح دن دخرج الن ن لال  أم  أىخك للس  طرف الىسحن دع ظاره دح ال  أد  -

 راء ) (.ظار الىسحن( ويخرج دن  حرف ال

 وفاامح دخردحن لحرفان همح: ،أز دحمهحه حن:الالالالسالىالح الالالفالحفالالح •

دع دح يححكياح دن  ،يخرج دن لحدج ححففي الىسحنو حرف الضحى )ض(: -

 ،األضرا  العىاح )خروج الحرف دن الجا  الاسرج أداك وأكثر ادفعمحال

در واأل ،ودن الامان أصع  وأقك ادفعمحال ويص  أيضح دن كىفح الححففان

 يردع لىقح   وكك  داسر لمح خىق ل (.

ويخرج دن أىمس ححف  الىسحن للس دنفاس طرف  دع دح  حرف الال  ) (: -

 يححكياح دن الىث  العىاح.

 فا  دخرج واحد لثالق  أحرف وه :: حنالالسالالىالالط الالالود •

الشان،  ،)الجا  ويخرج دن  ،ودط الىسحن دع دح يححكي  دن الحنى األلىس  -

  (2).(«لمدي غار ا» الاحء

وفا  دخردحن لحرفان  ،دمح يىي الحىق -أز أبعده - حن:الالالسالىالس الالالصالأق •

 همح: 

 ويخرج دن  حرف القحف أقصس الىسحن دع دح يححكي  دن الحنى األلىس: -

 (3).)ق( ويت ن و اء دخرج التحف

                                                 

 يسمس حرف الن ن والال  بحلحروف الذلقا ، مسه  لس خروداح دن كلق الىسحن وه  دنفاس طرف . -1

ْجِري  مسه  للس شجر ال  ، وه  دح بان ودط الىسحن ودح يقحبى   2- فسمس هذه الحروف بحلحروف الشَّ

 دن الحنى األلىس.

 وهي لحم  دشفهت  بآخر الىسحن(. (ذان الحرفحن بحلىا يان لخرودامح دن لند الىاحة،يسمس ه -3
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ويخرج دن  حرف التحف  أقصس الىسحن دع دح يححكي  دن الحنى األلىس: -

بانمح حرف القحف يت ن  ،لتحف أقر  للس الش فانويت ن حرف ا، )ك(

 أقر  للس الحىق وألىس.

 فاامح دخردحن أل بع  أحرف وهمح: :انــتـفـشـال

 ويخرج دن  حرف ال حء )ف(. ،بطن الش   الس ىس دع أطراف الثنحيح العىاح •

 دح بان الش فان دعح ويخرج دن : •

 ان.يت ن دخرد  بحمطهحق الش فو المظارة(:) حرف الما  -

 يت ن دخرد  بحم فحح الش فان.و ) غار المدي (: حرف ال او -

  ويت ن دخرد  بحمطهحق الش فان امطهحقح أق ج. حرف الهحء: -

وفخرج  ،ف ق دقف ال   ،وه  خرق األمف المنجذ  للس الداخك :ومــشـيـخـال

 (1).دن  الغن 

 صفات احلروف -ب

 الصفــة تعريفأوال: 
 ،كحلعى  والجاك ،دن المعحين قح  بحلشيء دحوهي  ،الص ح  دمع ص   :لغـة

 ودح للس كلى دن الص ح  الفي فق   بحإلمسحن. ،وال رح والح ن

هي التا اح  العح ض  لىحروف لند النطق هبح، وف د  درالحهتح  :اصطالحا

 كحلامس، الجار، ودح شحب  كلى. فحسان النطق بحلحرف:

                                                 

 .الغن : هي ص   يخرج دن الخاش   لاس لىسحن فا  ىخك، وفمد بمقدا  حركفان -1
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 فـــائـــدة معرفة صفات احلروف:
 الشان(. ،روف المشرتك  ل المخرج )كحلطحء والفحء( و)الجا فماا  الح -

 فحسان ص   الحرف. -

 ]كرتقاق الحروف وف خاماح[. دعرف  فعىاك أحتح  الرواي .-

  :اتــفـام الصــسـأقثانيا: 
 فنقس  ص ح  الحروف للس قسمان:

 الص ح  المفضحىة )أز الفي لاح ضد(. -1

 الص ح  الفي ال ضد لاح.  -2

 تضادة:الصفات امل -1
 )وضده الجار(. س:ــمـهـال 1-1

 السر والخ حء. :لغــة

 ،أقنحء النطق بحلحرف لضعف االلفمحى لىس المخرج دريحن النَّالَ س )الا اء( :اصطالحا

 والامس دن ص ح  الضعف(.) ويت ن الامس لىس أشده ل حح  الست ن.

 فحث  شخص دتت[ .] دجم ل  ل ق لا : حـــروفــه:

 .﴾لبثـتم ،الرْحمن ،بْسم ،ـلحونالمفْ ﴿ :أدالثالالىالال 

 : رــهــجـال 1-2
 يراى ب  أيضح الص   الق ز الشديد.و اإللالن والظا  ، :لغــة

لق ة  ،ه  امحهح  دريحن النَ س )الا اء( أقنحء النطق بحلحرف :اصطالحا

 وه  دن ص ح  الق ة(.) االلفمحى لىس المخرج

 كك الحروف دح لدا حروف الامس. حـــروفــه:
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 وضده االدف ح ( .)  الء:ـــعــتــاالس 1-3

 اال ف حع .  :لغــة

وه  ) ه  ا ف حع قحلدة الىسحن لند النطق بحلحرف للس الحنى األلىس :اصطالحا

 دن ص ح  الق ة( .

 وهي حروف الف خا . ،[دجم ل  ل ق لا :] خص ضغط قظ حـــروفــه:

 ،«الغان»و ،«الخحء»فضعف ص   الف خا  كثارا ل:  مالحظة:

لن  التسر ل حروف االدفعالء يضعف ) بحلتسر حفس فتحى فنعد .«القحف»و

 الف خا  وال يىغا . ففنه  !( .

 ﴾.ُمستِقـيم﴿،﴾الِغـية﴿ ،﴾اآلِخـرة﴿: دالثالالك

 : الــفــاالست 1-4
 االمخ حض :لغــة

امخ حض الىسحن لن الحنى األلىس للس قحع ال   لند النطق بحلحرف  :اصطالحا

 )وه  دن ص ح  الضعف(

 االدفعالء.كك الحروف دح لدا حروف  حـــروفــه:

 .الرخحوة(ضدهح ) :دةـــشــال 1-5

 الق ة لغــة:

)دع دريحن الن س ل  امحهح  دريحن الص   أقنحء النطق بحلحرف :اصطالحا

 بعض الحروف كحلفحء والتحف( لتمح  االلفمحى لىس المخرج.

)وهي دن  الفحرك. يظار هذا االمحهح  لند لدتحن الحرف أكثر دن  ل ححل 

 ص ح  الق ة(.

 .[]أدد قط بتت: دجم ل  ل ق لا  حـــروفــه:
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 : اوةــــرخــال  1-6
اِّن الذز ال  ،داكو أز لاِّن –بحلتسر  -شيء  خ : يقح  :لغــة والرخ : ه  الى 

 ينتسر.

دريحن الص   دع الحرف أقنحء النطق ب  لضعف االلفمحى لىس  :اصطالحا

 عف(.دخرد  )وهي دن ص ح  الض

كك الحروف دح لدا حروف الشدة والف دط )الفي داأيت التال   حـــروفــه:

 لىااح(. 

 ط: ـــوسـالت 1-7
 .االلفدا  :لغـة

 الفدا  الص   لند النطق بحلحرف )ححل  بان الشدة والرخحوة(. :اصطالحا

 ]لن لمر[ . دجم ل  ل ق لا : حـــروفــه:

ل الحرف فجعى  دن ادفمحع ص   الشدة دع ص   الجار  مالحظة:

 وهي )قط  دد(.. حروف القىقى  )دح لدا الام ة(

 )وضده االم فحح(. (1)اق:ـــبــاإلط 1-8

 اإللصحق. :لغــة

 ،ا ف حع الىسحن والفصحق  بحلحنى األلىس أقنحء النطق بحلحرف :الحاطاص

 وامحصح  الص   بانامح )وه  دن ص ح  الق ة(.

 .(ظ ،ط ،ض ،ص)وهي:  حـــروفــه:

 

                                                 

اإلطهحق أبىغ دن االدفعالء وأخص دن ، فاى   دن اإلطهحق االدفعالء، وال يى   دن االدفعالء  -1

 اإلطهحق.
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 ـائـــدة:فــ
 ال ال ف و  ص   اإلطهحق لن هذه الحروف ول  بحلتسر.

 ال وهذه الص   هي الفي فما  السان لن الصحى .

 ال ال فسفطاع فرقاقاح.

 االنفتاح:  1-9
 االفرتاق :لغــة

 ه  ام فحح دح بان الىسحن والحنى األلىس أقنحء النطق بحلحرف. :اصطالحا

 ق.كك الحروف دح لدا حروف اإلطهح حـــروفــه:

 )وضده اإلصمح ( . (1):اإلذالق 1-10

ودن دعحين اإلكالق أيضح الخ   ل  ،حدة الىسحن أز طالقف  وفصححف  :لغــة

)ودمات هذه الحروف كذلى ألهنح بعضاح يخرج دن كلق الىسحن أز  ،التال 

: دنفاس طرف  كحرف الراء، والال ، والن ن، وبعضاح يخرج دن كلق الش   وهي

 والضعف. وه  دن الص ح  المف دط  بان الق ة، (وال حء، والما  ،الهحء

الفمحى الحرف لىس كلق الىسحن أو كلق الش   )أز طرفاامح( لند  :اصطالحا

 النطق بحلحرف.

  دمعت ل ق لا : ]فر  دن ل [ . حـــروفــه:

  ات:ــــمــاإلص  1-11
 صمت فالن: لكا دنع م س  دن التال .: ودن  ق لا  ،المنع :لغــة

                                                 

أز لاس لامح دحم  لمىي يحفحد   –ن هحفان الص فان ال ىخك لامح ل فج يد الحروف ألى  أ -1

وإلفحىة الطحل  فح دة  الطحل  ل فج يد القرلن ال وككرهتمح ل هذا الم ضع فمحشاح دع دح ككره أهك العى ،

 لىما  يحفحداح ل وقفاح. واهلل ألى .
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ام راى هذه الحروف )حروف اإلصمح ( أص ال ل كىم  ف يد  دنع :اصطالحا

 لىس قالق  أحرف بأن كحمت أ بع  أو خمس .

 أز ادفنحع ود ى حروف اإلصمح  دن رىة ل كىم  واحدة  بحلا  

 لك ال بد أن فجفمع بحروف اإلكالق. -ل الىغ  العربا  –أو خمحدا  

دصمف  محت  لىااح بأهنح  ولكا وددمح كىم   بحلا  أو خمحدا  حروفاح كىاح

اد  : )َلَسُط  ( ،قِْسَطح (: الما ان) ،اد  لىذه : لاست لربا  دثك: )َلْسَجد(

 لىخا  ان.

  ال ضد هلايتالصفات ال -2
 ري:ـفـالص 2-1

 ص   فص   ب  الهاح   لند الشر . :لغــة

ص   زا د يخرج دن بان الش فان يصحح  أحرف  الثالق  لند  :اصطالحا

دمات هذه الحروف بحروف الص ار لخروج ص   لند النطق هبح يشه  خروداح و

 ص ار الطح ر.

يت ن الص ار لىس أشده ل حح  ) .[  ،ز ،ص] وحروف  هي: حـــروفــه:

 الست ن(. 

 القلقلة: 2-2
 الفحرك واالضطرا . :لغــة

هي اضطرا  المخرج لند النطق بحلحرف السحكن حفس يسمع ل  منة  :اصطالحا

 ىقى  دن ص ح  الق ة(.)والق ق ي .

 .[قط  دد] :دجم ل  ل ق ل  حـــروفــها:
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 سبب حدوث القلقلة:

 ،فحلشدة فمنع دريحن الص   ،ه  ادفمحع ص   الشدة دع ص   الجار ل الحرف

 والجار يمنع دريحن الن س وال يظار الحرف لال لكا أحدقنح هذه الننة.

  ا:ــهــامـــسـأق

 قىقى  كنج ال قىقى  صغرج.: فنقس  القىقى  للس قسمان

أفتْطمعون/  / أْطعمه﴿ وهي الفي فت ن ودط التىم  دثك: القىقى  صغرج: •

 . ﴾يْدخلون / َيْجعلون/ يْبكون

 الفلْق / لهْب ﴿ :وهي الفي يت ن الحرف دحكنح ل لخر التىم : قىقى  كنج •

 .﴾الصمْد  أحْد / /

 : ى دح  القىقى  فـــائـــدة:

وكحن  ،لكا كحن حرف القىقى  د ق فح لىا  :أق ج ى دح  القىقى  -

 .(دثك ال قف لىس حرف القحف ل )بحلحق   ،دشدىا

لكا كحن حرف القىقى  د ق فح لىا  وكحن غار  أودط ى دح  القىقى : -

 .(دشدى، دثك ال قف لىس حرف الطحء ل )دحاطْ 

لكا كحن حرف القىقى  ل ودط التىم ، دثك  أقك ى دح  القىقى : -

 .(ىس القحف ل )وخىْقنحك ال قف ل

 ال فت ن القىقى  لال لكا كحن الحرف دحكنح.

 ن: ــيــلـال 2-3
 .السا ل  :لغــة

 لخراج الحرف دن دخرد  بسا ل  ولد  كى   لىس الىسحن. :اصطالحا
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السحكنفحن الم ف ح دح قهىامح  «الاحء»و «ال او»: واللين صفة الزمة لحرفين هما

 .﴾ْع / َغْيْر / َخْوْف َقْوْل / َيْوْم / َبيْ ﴿ مح :

 راف: ــحـاالن 2-4
 الماك لن الشيء والعدو  لن . :لغــة

 الماك بحلحرف لن دخرد  حفس يفصك بمخرج غاره. :اصطالحا

) فحلال  فنحرف  الال  والراء. يت ن االمحراف لحىة ل حرفان وهمح: حـــروفــه:

 .(الراء فنحرف للس ظار الىسحنو ،للس طرف الىسحن

ه  قحبىا   المراى دن ك ن االمحراف دن ص ح  الال  والراء: ة:فـــائـــد

 . هذين الحرفان لاذه الص  

 ال لاؤفس هبح. هذه الص   يج  أن فعرف لفجفن ،

 الفترير() رار:ــكـتـال 2-5

 للحىة الشيء درة بعد أخرج. :لغــة

 لند النطق بحلحرف. -اهف ازه-ا فعحى  أ  الىسحن  :اصطالحا

 أز أهنح قحبى  لاح. ،راى بت ن الفترير ص   لىراءالم فـــائـــدة:

 وهذه الص   يج  أن فعرف لفجفن  ال لاؤفس هبح.

 ي: ــشــفــتـال 2-6
 االمفشح . :لغــة

 . امفشح  الري  ل ال   لند النطق بحلشان :اصطالحا
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الف شي ص   لىشان وحدهح لند أكثر العىمحء دنا  اإلدح   فـــائـــدة:

 ،وكه  بعضا  للس أن الف شي ص   لىشان وال حء ،  زالشحطهي وابن الج

 ،ولىس ككٍّ فحلف شي ل الشان أظار ،السان ،الصحى ،وزاى بعضا  حرف الثحء

 وه  المف ق لىا  بان العىمحء.

 ة: ــالـــطـتـاالس 2-7
 .االدفداى :لغــة

ودمات ) ادفداى الص   دن أو  لحدج ححففي الىسحن للس لخرهح :اصطالحا

 أو االقنان دعح(. ،أو األيسر ،دخرداح حاث يسف ل  الحنى األيمنكذلى لط   

  وهي ص   الزد  لىضحى.

يج  لىس الطحل  أن يرك  فركا ا كهارا لىس قالث  فـــائـــدة مهمة:

ص ح  هي أه  شيء ل هذا الهح ، فإكا فمتن دناح الطحل  فقد أخذ ب دح  

 القراءة وهذه الص ح  هي:

 ى  دن االدف ح .ال االدفعالء ودح يقحب

 ال الامس.

 ال القىقى .
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 أحكاـم النون
 الساكنة والتن وين
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 تعاريف:

لكا كههت  ،دتن المفحرك دت محٌ : ودن  ق لا  ،ه  ضد الحرك  الـسـكـــــون: •

تان ألم  ُيَستن حرك  المذب ح. ،حركف   ودن  الس 

ى ظ وهي الثحبف  ل ال ،هي الن ن الفي ال حرك  لاح ة:ـنـاكــالس ونـنـوال •

 ال قف. و ،وال صك ،والرد 

فثهت ل الى ظ ال ل  ،ه  م ن دحكن  زا دة فىحق لخر االد  ويـن:ــنـتـال •

 .[قرلمًا ،قرلنٍ  ،قرلنٌ ]دثك : ،ول ال صك ال ل ال قف ،الرد 

 أحكام النون الساكنة والتنوين:

 ،واإلقال  ،واإلىغح  ،هي: اإلظاح لىن ن السحكن  والفن ين أ بع  أحتح  

 اإلخ حء.و

 اإلظهارأوال: 

 ودن  ق لا : أظار الشيء؛ أز با ن . ،ال ض حو ،ه  الهاحن :لغــة

أو ه  النطق  ،ولبقحؤه لىس ححل  ،ه  لخراج الحرف دن دخرد  :اصطالحا

وكلى لكا دحء بعد  ،وال لخ حء ل الحرف المظار ،بحلحرف ظحهرا دن غار لىغح 

 السف .أو الفن ين أحد الحروف الحىقا   ،الن ن

 ،والاحء ،الام ة»: لدىهح دف  حروف وهيو ،هي حروف الحىق حـــروفــه:

أخي هالحك لىالمح ححزه )دجم ل  ل أوا ك ق لا   ،«الخحءو ،الغانو ،والححء ،والعان

 غار خحدر(.

فمْن  ،َدْن لمك ،أْن غض  ،لىاٌ  حتا  ،دْن ححى   ،لْن ه  ،ينْا ن :أدالثالالىالال 

 .خحف
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فإن  اإلدح  و شح ال  ،كا وقع بعد الن ن السحكن  أو الفن ين هم ةل فـــائـــدة:

أو  ، حم  اهلل فعحلس ال ينقك حرك  الام ة للس السحكن قهىاح ال أز الن ن السحكن 

 (1).الفن ين ال فا و  بذلى دت هنمح

 . الالالالهالالالالالالالالدِنالِ دْن للالال : مثاله

   دن ْ ءادن الحَدن.الالالالالالالالالالالالالالَدناَل 

ح  فقع الن ن السحكن  دع حروف اإلظاح  ل كىم  واحدة، ول كىمفان، أد 

 الفن ين دع حروف اإلظاح  فال يت ن لال  ل كىمفان.

 ماإلدغاثانيا: 
 والم ج. ،اإلىخح  :لغــة

ه  لىخح  الن ن السحكن  ل الحرف المفحرك الم الي لاح فاصاران  :اصطالحا

ىا دن دنس الثحين  . حرفح واحدا دشد 

 ،«الن ن ،ال او ،الال  ،الما  ،الراء ،الاحء» :حروف اإلىغح  دف  وهي ــروفــه:حـ

 .«يردى ن» :دجم ل  ل ق لا 

  .(بغنّة)ـ إدغام ناقص : ينقس  اإلىغح  للس قسمان :أقسح  اإلىغح 

 . (بغير غنّة) ـ إدغام تامّ           

الفن ين ل بعض  وه  لىغح  الن ن السحكن  أو (2):اإلدغام الناقص )بغنّة( •

فإكا وقع حرف  ،()ينم : و( المجم ل  ل ق لا  ،  ،ن ،حروف اإلىغح  وهي: )ز

 دن هذه الحروف بعد الن ن السحكن  أو الفن ين ود  اإلىغح .

                                                 

أو الفن ين فقط، بك  ال يخفص  بحلن ن السحكن  -لس  حم  اهلل فعح -لن  حت  النقك لند اإلدح  و    -1

 قَك ُل ك. -ه  لح  ل كك  هم ة ُدهقت بحرف دحكن، دثك: قْك أل ك 

 فمد  بمقدا  حركفان.و الغن  : ص   يخرج دن الخاش   لاس لىسحن فا  ىخك، -2
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 (امظر الجدو ) :أدالثالالىالال 

 هـظـفـة لــيـفـيـك امـــال اإلدغــثـم

 مْن َيقول  َمّيـقول 

  ِمْن َولي لي  ِمو 

  ِمْن َماء اء  ِمم 

 مْن َنِذير  ِمن ِذير 

 خيرًا َيره  خيَري ره 

 يومئٍذ َناعمة   ِاعمة ن  يومئذ 

  ِنهخيٌر م  نه  خيُر مِّ

 يومئٍذ َوال  ال  يومئِذ و 

والراء  ،وه  لىغح  الن ن السحكن  أو الفن ين ل الال  :اإلدغام التام )بغير غنّة( •

 (، ) . 

بِّ ... مْن َربِّ  :الىالال أدالثال ُدنه ...مْن َلدنه، ِمر  يومئٍذ ، مل 

حيم .... رؤوٌف َرحـيم، يومئِذ ل خبير...َلخبير  .َرُؤوُفر 
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 فـــائـــدة:
ح لكا وقع حرف اإلىغح  بعد الن ن  ،ال يت ن اإلىغح  لال  ل كىمفان -1 أد 

والال اقع  ،«لظاح ًا شحكاً » ُيسمسو ،السحكن  ل كىم  واحدة ادفنع اإلىغح 

 ،قنوان ،صنوان ،دنيا هي:و كىمح  دن كلى ل القرلن التالري  أ بع

 .ُبنيان

حاث بقي دن الحرف  ،ألن  اإلىغح  ل  يف  ،ُدمي اإلىغح  )بغن  ( محقصح -2

 كمح  الفشديد ال  األو  ص ف  وهي الغن   ال ف د ى الغن   ُينقص اإلىغح  لن

ًاوُدمي اإلىغح   -3 الدف اج الن ن ل الحرف  ،أو كحدال ،)بغار غن  ( فحد 

 وكهحهبح كافًا وص  . ،الثحين

 ،ل ال او بعدهح «~يالس»يدغ  اإلدح  و   ال  حم  اهلل فعحلس ال م ن كىم  -4

 . وداح واحداً   والقرآن الحكيم ~يـس : ل ق ل  فعحلس

ح ل ق ل  فعحلس  ،اإلظاح فقد ُ وز لن  وداحن: ) والقى   ~ن : أد 

 واإلىغح (.

ح ل ححل  ال قف فىاس ل  لال  اإلظاح  ل  ،هذا ل ححل  ال صك أد 

 الم ضعان.

 اإلقالب )القلب(: ثالثا

 . فح يك الشيء لن ودا  :لغــة

أز قى  الن ن السحكن  أو الفن ين دامح  ،دعك حرف دتحن حرف ه  :اصطالحا

 ن  .دع درالحة الغ«الهحء»دحكن  لنددح يقع بعدهححرف 

 . "الهحء"ل  حرف واحد وه  حرف  حـــروفــه:

 .أْمـبئهم.... أْنـبئهم، أْمـُبورك ....أْن ُبورك :أدالثالالىالال 
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ودثح   ،وكىمفان ،دع الن ن السحكن ( ل كىم  (يت ن اإلقال  فـــائـــدة:  

 دْن بعد . ،لُاالنْهذن  : كلى

 . سميٌع بصير :دثك ،ودع الفن ين ال يت ن لال  ل كىمفان  

 اإلخفاءرابعا: 

 السرت. :لغــة

 ،أو الفن ين لىس ص   بان اإلظاح  واإلىغح  ،ه  النطق بحلن ن السحكن  :اصطالحا

 .لح يح لن الفشديد دع بقحء الغن   ل الحرف األو 

دا لدج بعض المهفد ان حح  الفطهاق مالحظة:  ،قد يهدو هذا الفعريف دعق 

 ،ه  أن مضع دتحن الن ن السحكن  غن  : اإلخ حء: ق  ولفسااك األدر لىاا  م

 ومنطق بحلحرف بعدهح كمح ه .

 ،  ،ج ،ك ،ث ،ك ،ص» :حروف اإلخ حء خمس  لشر حرفح وهي حـــروفــه:

 ُدمعت ل أوا ك ق لا  : ، «ظ ،ض ،  ،ف ،ز ،ط ،ى ،  ،ق

 ى  طا هح زى ل فقس ضع ظحلمح      صف كا قنح ك  دحى شخص قد دمح

وك  :الالىالال أدالث  ،المنْتر ،دْن ىاب   ،دْن شر   ،دْن قمره ،دْن كا الذز ،أْن صد 

  ......،اإلْمسحن
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وأدثى   ،وكىمفان ،ل كىم  يت ن اإلخ حء دع الن ن السحكن  مالحظة:

 دْن د ء. ،كلى: اْمالقىه ا

 ،غ  ٌ  شت  : ودثح  كلى ،ودع الفن ين ال يت ن لال  ل كىمفان فقط 

 رصرا. يحًا ص

 ،خ] لند اإلخ حء ف خ  الغن   لكا وقع بعدهح حرف دن حروف االدفعالء

 فرقق لكا وقع بعدهح حرف دن حروف االدف ح و ،[ظ ،ق ،ط ،غ ،ض ،ص

 .(وهي بحقي حروف الاجحء دح لدا حروف االدفعالء)
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 ...،ك ْ  ،ل ْ : دثك ،الحرك هي الما  الخحلا  دن  :امليم الساكنةتعريف 

 ،اإلخ حء الش  ز: لىما  السحكن  قالق  أحتح  وهي :أحكام امليم الساكنة

 وُدمات ش  ي  ألدرين: ،واإلىغح  الش  ز ،الش  ز اإلظاح 

 ألن  الما  حرف ش  ز. •

 لا رق باناح وبان أحتح  الن ن السحكن . •

 اإلخفاء الشفويأوال: 

 دع بقحء الغن  . ،"الهحء«وقع بعدهح حرفوه  لخ حء الما  السحكن  لكا 

 .إّن رّبهْم بهم ،ترميهْم بحجارة ،أْم به: ال أدثى  

 اإلدغام الشفويثانيا: 

 دع درالحة الغن    ،وه  لىغح  الما  السحكن  لكا وقع بعدهح دا  دفحرك 

 .يشاءونلهْم َما  ،لهْم َمغفرة: ال دثك. والفشديد

 اإلظهار الشفويثالثا: 

 لنطق بحلما  السحكن  ظحهرة، لكا وقع بعدهح بحقي الحروف الاجح ا .وه  ا

 . ألْم َتعلم، لْم يكن، ..... :أدالثالالىالال 

لن  الما  السحكن  لاس لاح حت  دسفقك لال  لكا : يمتن أن مق   مالحظة:

وبان غارهح دن  ،فامح لدا كلى فال فرق باناحو ،"الهحء" وقع بعدهح حرف

 . الحروف

 ىس الطحل  أن يعفني بإظاح  الما  السحكن  لند حرفان ال يج  ل

 ،كلى لقر  المخردانو ،لتي ال يسهق الىسحن للس اإلخ حء ،[ال او ،] ال حء

 . لىاا  وال الضحلان  ،ه  فااح : دثك
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 حكم النون وامليم املشددين

ىفان و ل أ ،د اء وقعفح ل كىم  ،يج  لظاح  الغن   لكا كحمت الما  أو الن ن دشد 

 كىمفان.

  . ..... ،محّمد رسول اهلل ،النّاسو من الجنّة ،إّن اهلل :وأدثى  كلى
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التفخــيم 
 والت رقيق
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 وه  دراىف ،ه  فسمان الحرف حفس يمفىيء ال   بصداه :التفخيمتعريف 

 . ول الالدح  الفغىاظ ،الفال خا  لال  أن  المسفعمك ل الراءا  ،لىفغىاظ

 وه  لهح ة لن لمححف كا  الحرف. :الرتقيقتعريف 

 : والرتقاق للس قالق  أقسالح  ،فقس   حروف الاجحء دن حاث الف خا 

 : وهي حروف االدفعالء السهع  وهي ،حروف ف خ   ىا مح •

 .«ظ ،ق ،ط ،غ ،ض ،ص ،خ»

 ،والال  ،)األلف الىا ن : وهي بحقي حروف الاجحء دح لدا: حروف فرقق ىا مح •

 ( .والراء

 .(الراءو ،الال و ،األلف الىا ن ) :وهي حروف ف خ   وفرقق •

 والذز يامنح دن هذه األقسح  ه  القس  الثحلث.

 األلف اللينةأوال: 

 وهي األلف السحكن  الم ف ح دح قهىاح.

فإكا دهقاح حرف  ،األلف الىان  ففهع دح قهىاح ل الف خا  والرتقاق :احـكـمـه

 دهقاح حرف درقق ُ ققت فهعح ل .ولكا  ،د خ  ُفخمت فهعح ل 

 .سال سائل ،فاسق ،سائق ،طاب ،طال ،قال :أدالثالالىالال 

والاحء المدي  بحأللف المدي  ل الف خا   ،فىحق ال او المدي  فـــائـــدة:

فإن دهقاح حرف د خ  ف خ  فهعح  ،بحس  الحرف الذز يسهقاح ،والرتقاق

 ولن دهقت بحرف درقق فرقق فهعح ل . ،ل 
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 انيا: الالمث
 أحتح  ال  ل ظ الجالل . - : فقس   أحتح  الال  للس قسمان

 أحتح  الال  ل غار ل ظ الجالل . -

 ،لال  ل ظ الجالل  ححلفحن: ححل  الرتقاق :)الّلهم  ،اهلل (أحكام الم لفظ اجلاللة

 وححل  الفغىاظ .

  الرتقيق:حالة  •
 (أو لح ضح ،التسر أصىاحد اء كحن ) فرقق ال  ل ظ الجالل  لكا ُدهقت بتسر -1

 .إْن يعلِم اهلل ،آياِت اهلل ،بسِم اهلل: دثك

داح دحكن بعد كسر. دثك -2  .ينِجْي اهلل ،أفِْي اهلل شك : فرقق أيضح لكا فقد 

أحٌد  ،قومًا اهلل: دثك. وكذلى لكا ُوصك ل ظ الجالل  بفن ين لخِر كىم  قهى  -3

 .اهلل

 : حالة التغليظ •
 ،شـهَد اهلل ،قاَل اهلل :دثك. أو ض    ،فف ) الىا  ،اهلل ( لجالللكا فقد   ل ظ ا -1

 .يعلمُه اهلل

د  أيضح دحكن -2 وَما  ،سيوتينَا اهلل: دثك. أو ض    ،وقهك السحكن فف  ،ولكا فقد 

 . قالْوا اللهم وإذ ،اهلل

 وكذلى ل ححل  االبفداء بى ظ الجالل  لفقد   ففح  هم ة ال صك لىس الال . -3

وود  الف خا  ل ) اهلل نور السموات واألرض ،هو إله إالّ اهلل ال دثك: 

 . (قصد الفعظا  لاذا االد و ،هذه الححل  ه  امعدا  ده  الرتقاق

 لتن اإلدح  و شح ، الال  الرتقاقلاألصك  :أحكام الالم يف غري لفظ اجلاللة

 خفص  بفغىاظ الال  لند ف فر أ بع  شروط:اال  حم  اهلل ال  
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 . (أو دخ    ،د اء كحمت الال  دشدىة)الال  د ف ح  ال لكا كحمت  1

والمجم ل  ل أوا ك  «ظ ،ط ،ص»: لكا ُدهقت الال  بأحد حروف قالق و ال 2

 .ْارَك طحهًراق لا  صكِّ ظُ 

 أو د ف ح . ،ال أن فت ن هذه الحروف الثالق  دحكن  3

 ال أال  ي صك بان الال  وبان الحروف الثالق  فحصك غار األلف.  4

 .مْطـَلع ،الَطـالَق ،من أْظـَلم ،َظـَلم ،سيْصـَلون ،الَصالَة: أدثى  كلى ودن

 :فـوائد
 وفرقاقاح ال والفغىاظ دقد   ال ل الححال  اآلفا : ،يج ز فغىاظ الال 

ألٌف لان  ال  (ظ ،ط ،ص)وبان أحد الحروف الثالق   ،لكا حح  بان الال  /-أ

: ل خمس  د اضع وهي ،ظ ل القرلنوقد وقع كلى ل قالق  أل ح ،وصال ووق ح ال

حلحالح ،فصحال ،طح )  .(يص 

-  َِّصالًا  .[233: الهقرة]  فَِإْن َأرَادَا ف

-  ِّحَا ِّمَا َأْن يُْصل  .[128: النسحء]  فَلَا ُجنَاَح عَلَْيه

-   َُأفَطَاَل عَلَيْكُمُ الْعَْهد  [ 86: ط]. 

-   ُ ِّمُ الْعُمُر  .[44: األمهاحء]  َحت ى َطاَل عَلَْيه

-     ُِّمُ اْلَأمَد   .[16: الحديد]  فَطَاَل عَلَْيه
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فَِإْن َأرَادَا ل ق ل  فعحلس: «فصحال«لإلدح  و   ل كىم  فـــائـــدة:
َِّصالًا  ،وال داحن صحاححن ،فغىاظ الال  وفرقاقاح. [233: الهقرة] ف

 وه  ال د  الذز فىقاف  لن شاخي. ،والفغىاظ دقد 

 ل اآلي  دف  أود  : (1)وأدحز بعض العىمحء

 لىا  قالق  الهد  ل )ءافاف (، ق  الفغىاظو «فصحال» فرقاق الال  ل كىم  

لىا  ل الهد  أيضح القصر والف دط والط  ، ودعىاح بعضا  خمس  فقط: و

 اهلل فعحلس ألى  .و فمنع القصر دع الفغىاظ.

ال بحلشروط السحبق لكا وقف القح   لىس الال  المفطرف  المغىظ  بحلست ن  /-ب

 وقع كلى ل التىمح  اآلفا : وقد ككرهحال

-   ََأْن يُوَصل [27: الهقرة]. 

-   َا فََصل  .[249: الهقرة] فَلَم َّ

-   َْل ل َكُم  .[119: األمعح ] وَقَْد فَص َّ

-   َوَبَطََل مَا كَانُوا يَعْمَلُون  [118: األلراف]. 

-   ََأْن يُوَصل [25: الرلد]. 

-   ُ اَظل َّ وَْجه  .[58: النحك] هُ مُْسوَد ًّ

-   ِِّّطَاب  .[20: ص] وَفَْصَل اْلخ

-  ا  . [17: ال خرف] َظل َّ وَْجهُهُ مُْسوَد ًّ

                                                 

، الهدو  ال اهرة 125امظر: شرح النظ  الجحدع لقراءة اإلدح  محفع لىشاخ لهد ال فحح القحضي، ص  -1

 .86، النحفع ل قراءة و   لن محفع لىشاخ أحمد دعه ط ص50لىشاخ لهد ال فحح القحضي ص
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فرقاق الال  : ف ااح وداحن (أز ألف دقىى ) لكا وقع بعد الال  ألف كا  يحء /-ج

بشرط أن فت ن ل غار  ؤو  اآلز  ،وصال ووق ح ،وفغى اظاح دع ال ف  ،دع الفقىاك

وقد وقع كلى ل  الفي  ؤو  لياح فااح الفقىاك فقط (1)الس   اإلحدج لشرةدن 

 القرلن التري  ل دهع  د اضع :

-  َ بْرَاهِّيم ِّذُوا مِّْن مَقَامِّ ِإ خ  ل ححل  ال قف لىس ،[125الهقرة :]  ىل  َص مُ  وَات َّ

 ُىل  َص م  

-  يَْصلَاهَا مَْذمُومًا مَْدُحورًا  [18: اإلدراء]. 

-   َِّيرًا ىل  َص يُ و  . [12: االمشقحق]  َسع

-   ىبرَ الكُ  ارَ ى الن  لَ الذي َيْص  [12: األلىس]حالحل  ال قف لىس . ل 

  َىلَ ْص ي   

-   َةيَ امِ ا َح ارً ى نَ صلَ ت  [ 4: الغحشا] . 

-   َىقَ ْش ا إالّ األَ الهَ ْص ال ي  [15: الىاك] . 

-   بهَ ات لَ ا ذَ ى نارً صلَ يَ َس  [3: المسد] . 

 الراءثالثا: 

وال فرقق لال  لسه  دن األدهح  الفي  ،األصك ل الراء الف خا  لند الجما  

 ودمى  أحتح  الراء ففىخص ل النقحط اآلفا : ،دنذكرهح فامح بعد ال لن شحء اهلل ال

 فرقق الراء ل الححال  اآلفا :الرتقيق:  •
 

                                                 

وهذه الس   هي: ط ، النج ، المعح ج، القاحد ، النحزلح ، لهس، األلىس، الشمس، الىاك، الضحس،  -1

 العىق .
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 ض ودثح  العح ،أو لح ضح ،ال لكا كحمت دتس  ة دطىقح )د اء كحن التسر أصىاح 1

ودثح   ،بحلتسر "وامحرِ "لند وصى  بمح بعده يصار وانحْر إّن شانئكق ل  فعحلس: 

 . الغاِرمين،أِرين ،زقارِ  ،جالرِ  األصىي : التسر

 ،منِذر ،يغِفر  دثك:، ووصال ،بتىم  واحدة ال وق ح ال لكا ُدهقت بتسرة أصىا  2

ح لكا كحمت التسرة غار أصىا  فف خ  الراء ، فِرعون  ،لِرّبك ،برّب  دثك:، أد 

  بِرسولهم

 ،قدْير ،خْيًرا: دثك  ،ال لكا ُدهقت الراء باحء دحكن  بتىم  واحدة ال وصال ووق ح ال 3

 .خبير 

: دثك ،أصىي وكحن قهى  كسر ،(ق ،ط ،ال لكا دهقاح حرف دحكن غار) ص 4

الِذْكر ،الِسْحر ،وْزرك ِ،إْكراه . 

 .األخيارِ  ،النارِ  ،الدارثك: د ،دمح ٍ  ال لكا وقعت الراء بعد حرٍف  5

 .الكبرى ،أسارى ،سكارى ،نصارى : دثك ،ال لكا أدِاىت األلف بعد الراء 6

 ووق ح. ،وصال ،[32:المردال ]  بَِشَرر ال فرقق الراء األولس والثحما  دن  7

 : ف خ  الراء ل الححال  اآلفا  :فخيمالت •

ل  يقع قهىاح ل التىم  ال احدة و ،أو دضم د  ،ال لكا دحء  د ف ح  غار دمحل  1

 لحت   ، ُ وح القد    ، لُربح أفَرابح دثك:  ،دحكن  وال يحء ،كسر أصىي

 . َ بى 

 ُزْ ف .  ،ْري قَ  ،ْرىابَ : دثك ،أو ض  ،ال لكا دحء  دحكن  وقهىاح فف  2

 ولنِ  ،ْ ِدعيدثك: ا ،بعد كسر لح ض ،أو دضم د  ،أو د ف ح  ،ال لكا دحء  دحكن  3

 أِ  ا فحب ا.  ،اْ فضس لمنِ  ،اْدُرؤ لنِ  ،اْدَرأة
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 ،ووقع بعدهح حرف ادفعالء ،أو دفحرك  بعد كسر أصىي ،ال لكا دحء  دحكن  4

قِْرطاس/ فِْرَقة/ ﴿: وهي كىمح  دحدوىة وهي ،،وافصك هبح ل كىم  واحدة

  .﴾لبالِمْرصاد ِمْرَصادا / إِْرَصادا /

 . الِصراط ،لِلراضح ،الِ راق: دثك ،الء ألفحرف االدفعو ال لكا فصك بان الراء 5

وقد وقع كلى ل لدة  ،قهىاح كسر أصىيو ال لكا وقعت الراء دتر ة ل كىم  6

 ،[6: م ح]  فَِرارا  ،[107الف ب :]  ِضَراراً  هي: و القرلن التري  كىمح  ل

 إِْسَرارا   :[9]م ح،  ِمْدَرارا  [7: / األمعح  11: / م ح 52: ه ى]، 

  ُالِفَرار  [ 16: األح ا] . 

 ،عمران ،إسرائيل ،إبراهيم : ال ف خ  الراء ل التىمح  اآلفا  ال حاثمح وقعت ال 7

 .  إرم ذات العماد

 : دثك ،(ص ،ق ،ط)بان التسرة أحد هذه الحروف و ال لكا وقعت بان الراء 8

 .﴾ِوْقراً  ،فِْطـَرت اهلل ،قِْطـًرا ،ِمْصًرا ،إْصـَرهم ﴿

  ،بَِرّب الناس ،بَِرسول﴿ :دثك ،أو بحء الجر ،لكا وقع قهك الراء ال  الجرال  9

 . ﴾لَِربك

 وكلى ل الححال  اآلفا  :  :، والتفخيم(الرتقيقما فيه الوجهان ) •

 هي دت كىمح  دخص ص : و ،[فِْعالالً ] لىس وزن ال بعض التىمح  الفي 1

 .﴾ًراِصهْ  ،ِحْجًرا ،ْزراً وِ  ،إِْمراً  ،ِسْتراً  ،ِذْكراً  ﴿

وب   ،ال داحن صحاححن، والمقد  الف خا و ،الرتقاقو الف خا : فااح ال داحن    

لكا ادفمع بد  دع كىم   ه  أم و وهنحك دذه  لخر لند العىمحء ،قرأ  لىس شاخي

فىإلدح  و   ال  حم  اهلل ال فااح خمس  أود   دن التىمح  الست المخص ص 

وف دط الهد   ،(أز ال داحن دح  ان) حقصر الهد  دع فرقاق الراء وف خاما: وهي
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أز ال داحن دح  ان  (وط   الهد  دع فرقاق الراء وف خاماح ،دع الف خا  فقط

هَ كَذِّكْرِّكُْم آبَاءَكُْم َأْو َأَشد َّ ذِّكْرًا﴿ كق ل  فعحلس:).  [200: الهقرة﴾ ]فَاذْكُرُوا الل َّ

الف خا  دقد  حمال و ،فااح ال داحن ،[71: األمعح ]  َحْيَران ال ل كىم   2

 ."لمران"لىس كىم  

وبعدهح يحء  ودتس  ة لند ال صك، ل ححل  ك ن الراء دحكن  بسه  ال قف،ال  3

ل لدة د اضع ل  ﴾ُنُذرِ  و﴿ [4]د  ة ال جر: ﴾َيْسرِ ﴿ دحذوف ،كمح ل كىم 

 . خا [ والمقد  الف39، 37 ،30، 16،18،21]د  ة القمر: 

 . () والمقد  الرتقاق،[63: الشعراء﴾ ]فِْرق﴿ ال ل كىم  3

)فااح  [12دهأ :] ﴾رطْ القِ  نَ يْ عَ  هُ ا لَ نَ لْ َس أَ وَ ﴿ :ل ق ل  فعحلس ﴾الِقْطـر﴿ ال ل كىم  4

 إن رَ ْص ُأدخلوا مِ ﴿ ل ق ل  فعحلس: ﴾مصر﴿ وكذلى ل ،ال داحن والرتقاق دقد (

 (. )فااح ال داحن والف خا  دقد   [99]ي دف:  ﴾شاء اهلل آمنين

دصر( ) لتني أخفح  ل... » : (2/106  ابن الج  ز ل النشر )قح  اإلدح

 .«واهلل ألى  (1)ولمال بحألصك ،الرتقاق مظرا لى صك (القطر) لو ،الف خا 

 (التفخيمو من جهة الرتقيق) أحكام الراء عند الوقف عليها •
اء لند ال قف لىااح قالث ححال :  لىر 

 

 
 

                                                 

ال ف ،   ِمْصرَ  ك  الراء لمظرا لحرك  الراء ححل  ال صك. فحر ق ل : )مظرا لى صك( بمعنس: -1

  الِقْطـر وأدح ق ل  )لمال بحألصك( بمعنس: األصك ل الراء ل  -التسر.  الِقْطـروحرك  الراء ل 

الف خا  ألن  الراء د ف ح  ححل    ِمْصرَ  الرتقاق ألهنح دتس  ة ححل  ال صك، واألصك ل الراء ل 

 ال صك. 
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 : الوقف بالسكون
  ،يصهِر( ،)يغِ ر: وكحن قهىاح كسر دثك ،حلست نلكا وق نح لىس الراء ب

ْار ،َضْار ،)َخْار: أو يحء دحكن  دثك   ،النح ( ،أو حرف دمح  دثك: )الدا  ،(السَّ

ف ااح الرتقاق كححل   ،الِذْكر( ،الِسْحر) :أو حرف دحكن وقهك السحكن كسر دثك

ح لكا امعددت هذه األدهح  فف خ  د اء كحمت درقق  وص ،ال صك  ال أ  ال.وأد 

 [. 32]المردال :  (بشرر) لكا وق نح لىس كىم  وكذلى فرقق الراء

 : الوقف باإلمشام
لكا مطقت بحلضم  ال بعد النطق  ص  هتمح ه  أن فجعك ش فاى لىس: )اإلشمح 

هذه الححل  لاح م س أحتح   .يت ن لال  ل الحرف المضم  ( الو ، بحلحرف دحكنح

 .  يت ن لال  بعد لخالص الست نألن  اإلشمح  ال ،الححل  األولس

 : رومــف بالــوقــال
وال يت ن لال  ل  ،وه  لضعحف الص   بحلحرك  حفس يذه  دعظماح: الرو 

 . (أو المضم   ،الحرف المتس  

ألن الرو  ال يت ن لال   ،هذه الححل  كحت  الراء ل ححل  ال صك و حت  الراء ل

فإهنح فرقق ححل  ال قف  ،راء ححل  ال صكدصح بح بهعض الحرك .) أز لكا  ققت ال

 .(فإهنح ف خ  ححل  ال قف بحلرو  ،لكا فخمت الراء ححل  ال صكو ،بحلرو 
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 باـب الإدغاـم
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 تعريف اإلدغامأوال: 

 ه  لىخح  شيء ل شيء. :لغــة

ىا  :اصطالحا ه  لىخح  حرف دحكن ل حرف دفحرك فاصاران حرفح واحدا دشد 

 الثحين.دن دنس 

 أنواعه

 ينقس  اإلىغح  للس قسمان:

 اإلدغـــام الكــبــير •

فاصاران حرفح  ،ه  لىخح  الحرف األو  المفحرك ل الحرف الثحين المفحرك

 ﴾،فيِه ُهدى﴾، ﴿الرحيم ِ َمـلك﴿: دن أدثى  كلىو واحدا دشدىا دن دنس الثحين،

 ﴾ ربَك َكـثيرا﴾، ﴿جعَل َلـكم﴾، ﴿لذهَب بـِسمعهم﴿

هذه األدثى  لهاحن اإلىغح  التهار، وهي خحص  برواي  الس دي لن أبي ككر  

لمرو بن العالء الهصرز، أدح اإلدح  و   فىاس لنده اإلىغح  التهار لال ل بعض 

﴾ الفي أصىاح: )فأدالنُنَح( تاَمـن ا﴿: التىمح  الفي و ى  بحألصك ددغم  دثك كىم 

: ﴾ )الهقرةفنعّماو﴿ ،حما  الم ف ح فأىغمت الن ن األولس المضم د  ل الن ن الث

  ...فنِْعَ  دح() أصىاح: (271

 اإلدغـــام الصـغـير •

 وه  أن يت ن الحرف األو  دحكنح والثحين دفحركح.

 أسباب اإلدغام •

 وه  افححى الحرفان المدغمان  دمح ودخردح وص  .: الفمحقك -

أو  ،  وه  اف حق الحرفان المدغمان دخردح واخفالفامح ص: الفجحمس -

 العتس.
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 أو دعح.  ،أو ص   ،وه  فقح   الحرفان المدغمان دخردح: الفقح   -

 :مالحظة
امطالقح دن هذه األدهح  يمتننح أن مقس  اإلىغح  للس قالق  أم اع دديدة 

 )بحإلضحف  للس الن لان السحبق ككرهمح( وهي:

والثحين األو  دنامح دحكن  ،لىغح  حرفان دفمحقىان وه  إدغام المتماثلين:

 دفحرك.

.  ،قْد َىخى ا ،يد ْكت  ،اكهْ  بِتفحبي دثك:   يترهان 

والثحين  ،وه  لىغح  حرفان دفجحمسان األو  دنامح دحكن :إدغام المتجانسين

 وكلى ل الم اضع اآلفا : ،دفحرك

 والطحء. ،الدا : حرف الفحء يدغ  ل -

ت طح  فحن() ،(اققىْت ىل ا) مح :   ألحرف.ويظار لند بقا  ا ،هم 

  ،الفحء: حرف الدا  يدغ  ل -

  ،لقد فقطع() مح : 

 ويظار لند بقا  الحروف. 

 الظحء.: حرف الذا  يدغ  ل -

 لك ظىمف (.) نحو: 

 وفظار الذا  لند بقا  الحروف. 

لىس  (1)دع بقحء ص   اإلطهحق واالدفعالء) حرف الطحء يدغ  ل الفحء -

 حرف الفحء(

 أَحْطَت() بَسْطَت() مح  

                                                 

 هقس بعض ص ح  الطحء )وهي االدفعالء واإلطهحق( لىس حرف الفحء.أز فدغ  الطحء ل الفحء وف -1
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 وفظار الطحء لند بقا  الحروف. 

والثحين  ،األو  دنامح دحكن ،وه  لىغح  حرفان دفقح بان إدغام المتقاربين:

 . دفحرك

 :مالحظة
اء  ،ولممح يدغ  دح ُمص  لىا  ،لاس كك حرفان دفقح بان يدغمحن ومقك لن القر 

 مقك لن و   اإلىغح  ل الحروف اآلفا :و ،لىغحد 

 ظحء.حرف الفحء يدغ  ل: ال -

 كحمت ظحلم () ،مح : 

 ويظار لند بقا  األحرف. 

 الظحء. ،الضحى: حرف الدا  يدغ  ل -

 فقد ضك() ،لقد ظىمى() ،لقد ضربنح() مح : 

 ويظار لند بقا  الحروف. 

واالفخحك ودح اشفق دنامح  ،الفحء ل ل ظ األخذ حرف الذا  يدغ  ل: -

  (1)حصرا

 افخذف (.) أخذف () مح :

   لند بقا  الحروفوفظار الذا 

 ويظار فامح لدا كلى.  بْل َران لىغح  الال  ل الراء فقط لىس مح :  -

ول    فااح وداحن كسح ر   ألم نخلقكم لىغح  القحف ل التحف مح :  -

 القراء:

 

                                                 

 أدح مح  )لذ ( )لك فنأ( فىاس فااح لال اإلظاح . -1
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 . نخلّكم : لىغح  كحدك .1

 لىغح  محقص بسه  بقحء ص   االدفعالء لىس التحف. .2

: فنق   (1)الفعريف "أ "مىحق بهح  اإلىغح  أحتح يمتننح أن  فـــائـــدة:

 حروف الاجحء ححلفحن: لال  الفعريف قهك

ى : ويت ن ل أ بع  لشر حرفح المجم ل  ل ق لا  اإلظهار: )لبغ حج 

وخف لقام ( فإكا وقعت الال  قهك أحد هذه الحروف ود  اإلظاح  

   كىم وفسمس الال  قمري  بظا  هح كظا   ال ،ويسمس لظاح ا قمريح

 الادز . ،ال احد ،التري  ،الهات ،دثك: األ ض «القمر»

 فدغ  ال  الفعريف ود بح لكا وقعت قهك حرف دن الحروف اإلدغام:

 األ بع  لشر المجم ل  ل أوا ك ق لا :

  ط  ق  صك  حمح ف   ضف كا مع   -

 ىع د ء ظن ز  شري ح لىتر . -

حبرين: دثك  الرحمن. ،الشمس ،ال كحة ،الف ب  ،الف ا  ،الط حد   ،الص 

والال  شمسا  إلىغحداح كإىغح  الال  ل  ،ويسمس هذا اإلىغح  شمساح

 .«الشمس»ل ظ 

 

 

 

 

                                                 

 وهي الال  الفي فدخك لىس االد  النترة إلفحىة فعري  : التفح ، المفقان، المؤدنان. -1
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 بــــاـب
 والإماـلــــة الفتح
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 الفتح -أ
  تعريف الفتحأوال: 

 ضر . ،فرض ،ه  فف  القح   فحه بحلحرف. مح : أكك

 اإلمالة -ب
  تعريف اإلمالةأوال: 

أدىت الرد ؛ : ودن  ق لا  ،ماى  داال: أز صاَّره دح الدصد  أدح  الشيء يُ  :لغــة

 أز ل دف  بعد أن كحن دسفقامح.

وبحأللف مح  الاحء دن غار  ،هي أن ينح  القح جء بحل فح  مح  التسرة :اصطالحا

 قى  خحلص.

  أقسام اإلمالةثانيا: 

 فنقس  اإلدحل  للس قسمان:

ودن الاحء أكثر دع  ، فح أكثر دع ال وهي االقرتا  دن التسر: إمالة كربى •

  األلف.

وبحل فح  قريه  دن التسرة دن غار قى   ،أو هي النطق بحأللف قريه  دن الاحء

 أو لضجحلح. ،أو لدحل  دحض  ،وفسمس بطحح ،خحلص

 فقط لىس المشا  . ط  وهذه ال ود ى لاح ل  واي  و   لال  ل الاحء دن 

أو هي ، وبان األلف والاحء ،ةهي الف دط بان ال فح  والتسر: إمالة صغرى •

 الف دط بان ال ف  واإلدحل  التنج.

وهي المروي  لن اإلدح  و   ل . أو بان بان ،الفىطاف أو ،الفقىاك: وُفسمس

 وفق الف صاك اآليت: ،القرلن كى 

 وفااح ححال : :األلف املتطرفة املنقلبة عن الياء -
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 (اشرتج. ،القرج) لراء دثك:لكا كحن قهىاح ال أز األلف المفطرف  ال حرف ا /1

 فاذه فمح  وداح واحدا.

فاذه فااح  ،(أفس ،دعس ، دس ،الادج) حرف الراء. دثك: لكا كحن قهىاح غار /2

ف ااح  (1)بحدفثنحء التىمح  الفي برؤو  اآلز [ال ف  واإلدحل ] ال داحن

 الفقىاك فقط لال لكا افصىت هبح هحء الفأماث ف ااح ال داحن لال كىم 

هحككرا ألهنح دن كوا  الراء . ،ف ااح الفقىاك فقط 

وهي األلف الفي ل  :وإن مل يكن أصلها ياء ،املرسومة ياءو األلف املتطرفة -

 )فااح ال داحن(  يحاس. ،لاسس ،د دس: األدمحء األلجما  دثك

 األلف املتطرفة املنقلبة عن واو واملرسومة ياء: -

ال ف  واإلدحل  ويسفثنس دن : داحنف ااح ال   العلى ، ضحى : دثك /1

 كلى:

 فىاس فااح لال ال ف  . ،"الن  "بس  ة   زكى كىم   /2

ف ااح اإلدحل  فقط  (.. ،ادفغنس ،العىس) :برؤو  اآلز دثك التىمح  الفي /3

 لال لكا افصىت هبح هحء الفأماث ف ااح ال داحن.

بحدفثنحء أ بع  ،ال داحنف ا   (أم س ،بىس ،مح  )دفس :ما ُجهل أصل األلف فيه -

 .(لدج ،للس ،لىس ،حفس) :كىمح  ف ااح ال ف  اف الحقح وهي

 األلف املتطرفة الزائدة للتأنيث: -
 ،ُفالْعىس ،َفْعىس] لذوا  األلف المفطرف  ال ا دة لىفأماث خمس  أوزان هي: /1

 .[ُفعحلس ،َفعحلس ،فِْعىس

                                                 

لح ، لهس، األلىس، المجم ل  ل لحدج لشرة د  ة: ط ، النج ، المعح ج، القاحد ، النحز -1

 الشمس، الىاك، الضحس، العىق. 



 
94 

ى ج: دثك  كسحلس . ،الافحدس ،الشعرج ،الدماح ،الس 

الشعرج( وال داحن لغار كوا  ) دثك: ه  الفقىاك فقط لذوا  الراء :حكمهاو

 . (كسحلس ،يفحدس ،ىماح) الراء

وكحمت دفصى  بحأللف ودتس  ة  :األلف املتوسطة اليت يليها راء متطرفة -

ودا  الجمع  ،فاذه فمح  ق ال واحدا ول  افصك بحلراء ضمار  (1)كسرة للرا 

 أقطح ه  . ،هح  ،أبصح ه  ،ىيح ه  ، دثحل : الناح ،وق ح ووصال

[ 36النسحء:] )الجح ( ل د ضعان دن د  ة: ويسفثني دن كلى كىم  /1

 والمقد  ه  الفقىاك . ،ف ااح ال داحن

 فـــوائـــد:
حذفت لىجحز  وه   «يحء»ال لدحل  فااح أصال ألن ال  ال عك : كىم  )فمح (

   فااح أيضح. النحها  وكذلى كىم  )الج ا ( فال لدحل «ال»

ألن كسرة الراء لاست كسرة  ،ال لدحل  فااح أصال أيضح: كىم  )أمصح ز(

 .(ولممح هي لمنحده  الاحء )يحء ضمار المفتى  ،للرا 

)  ألدك ال صك بان الراء المتس  ة  ال لدحل  فااح: كىم  )دضح  

ضالحْ  ( فستنت الراء األولس د) ألن أصك التىم  ،واأللف المف دط 

 وأىغمت ل الثحما .

 الفقىاك ه  المقد .و ،يج ز فا  ال داحن: «الشعراء»لفظ )جبارين( بسورة  -

 .(المنص   والمجرو  بحلاحء )يمح  وداح واحدا بال خالف :لفظ )الكافرين( -

فاذه الحروف فمح  وداح ) هال(. ،ز ،  ،)ح :بعض حروف فواتح السور وهي -

 فقط ف ااح اإلدحل  التنج. طها لال الاحء دن واحد

                                                 

 دثح  التسر األصىي: ممحِ ق، بح  ت .و -1
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 فال لدحل  فااح.  يس دن «الاحء»ويسفثنس أيضح 

 يقىك وداح واحدا بال خالف. لفظ )التوراة(: -

..( فااح فقىاك الراء ، لهح ، له ، لك) د رىة أو دع ضمار مص  رأى(:) كلمة -

 والام ة دعح دع قالق  الهد  ق ال واحدا.

 ...( أو فحء فأماث ) أْ ( فال فقىاك فااح.، أيت ، أوا) ااح ضمار  فعفإكا ول   

 ففقىك وق ح فقط.  أج القمر( ، أج الشمس) :ولكا دحء بعدهح دحكن دثك

 المقد   والفقىاك ه  ،فااح ال داحن :43اآلي  / «األم ح »بس  ة  (أ اكا ) كىم 

ال صك ل ظح )دع  لكا حذفت األلف الممحل  اللفقحء السحكنان ل: مالحظة

هًدى د اء كحن السحكن فن ينح دثك:  ،بقح اح  دمح( فإن اإلدحل  فحذف دعاح

 موًلى[ 2]األمعح : وأجل مسًمى ،[3]الهقرة : للمتقين

 [ .59ط  :] ضًحى  ،[14]الحشر:   قًرى محصنة  ،[41الدخحن:]

 نرى اهلل ،[45فصىت:] د دس التفح  أو كحن السحكن غار فن ين دثك: 

رأى  ،[18]دهأ: القرى التي ،[120]الهقرة : هدى اهلل ،[55]الهقرة :

 [ .77األمعح : ] القمر

أو لىس  وقف القح   لىس األلف قهك السحكن ل التىم  الثحما  ولكا

ى  هًدى المن ن أدح  فاامح دًعح أز ل المن ن وغاره دثك:   .مسمًّ
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 : الـمــّدتعريف  أوال:
 وال يحىة. ،والفط يك ،المط   يف اللغة:

. :اصطالحا  لطحل  الص   بأحد حروف المد 

 د  هي:المالحروف ال 

 األلف السحكن  الم ف ح دح قهىاح.

 ال او السحكن  المضم   دح قهىاح.

 الاحء السحكن  المتس   دح قهىاح.

  دود:ـــمـأقسام الثانيا: 

هح لند و   للس:فقس  المدوى بحلنظر للس    دقدا  دد 

 : ما ميد مبقدار حركتني -1

وال يف قف لىس ده  دن  ،فق   كا  الحرف لال ب  ه  دح ال :املد الطبيعي •

 ويسمس المد األصىي(.) هم  أو دت ن.

 ،ال او السحكن  المضم   دح قهىاح ،األلف السحكن  الم ف ح دح قهىاح حـــروفــه:

 . (م حااح) :والمج ل  ل ق لا  ،الاحء السحكن  المتس   دح قهىاح

 . يق   ،قاك ،قح : أدالثالالىالال 

لخر التىم  فاقرأ  المنص   ل يت ن لند ال قف لىس الفن ينو :د العوضـم •

 أل ح ل ضح لن الفن ين .

 . (غ  َ ا) غ  ً ا فقرأ:  :أدالثالالىالال 

هحء الضمار ال ا دة الدال  لىس الغح   الم رى  ه  دد :د الصلة الصغرىـم •

 وال اقع  بان دفحركان. ،المذكر المفحرك  بحلض  أو التسر

 .لن تجد من دونِِه ُملتحدا     :أدالثالالىالال 
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     إّنه بعبادِه خبير بصير.  قال لُه صاحبه . 

  ( ل ق ل  فعحلس:يرضه لكم): يسفثنس دن كلى ل قراءة و   :مالحظة

  وإن تشكروا يرَضُه َلكم  [ :6ال در] مد.فال ف 

يىحق بمد الصى  الصغرج الاحء دن اد  اإلشح ة )هذه(  فـــوائـــد:

 .لىم رىة المؤمث  ال اقع  بان دفحركان

 ،[78]النسحء :  من عند اهلل يقولوا هذهدثك: . وفت ن ىا مح دتس  ة

لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين  [63: ]األمعح،   ويا قوم هذه

وفمد  )هذه( بست حركح  لكا وقعت بعدهح هم ة  ،[64: ]ه ى ناقة اهلل 

فحذف صى  )هذه( لكا و ،[138]األمعح  :  هذه أنعام وقالوا : دثك ،قطع

 [.51: ]ال خرف  وهذه األنهاروقع بعدهح حرف دحكن دثك:

ويرزْقه   دثك: ،أو فأخر لناح ،ال ف صك هحء التنحي  لكا فقد  لىااح دحكن

 .  وبداره ْاألرض ، تسبحْوه بكرة وأصيالو، من حيث ال يحتسب

 طار» المجم ل  ل لهح ة :د بعض حروف أوائل السورـم •
 

 ،الر: دثك :«حي

  المـر  ،حـم ،كهيعص ،طسم

 ما ميد مبقدار ست حركات فقط: -2
 وه  أن ي دد بعد حرف المد هم  دفصك ب  ل كىم  واحدة. د املتصل:ـمـال •

 ديء. ،فه ء ،د ء ،دائت ،شحء أمثلة:

أو   -هم  قطع –وه  أن يت ن حرف المد لخر كىم  والام   :د املنفصلـمـال •

 كىم  أخرج.

 ﴾قالوا إّنا ... /إّنا أعطيناك  ،أدعوين أستجب لكم / توبوآ إلى اهلل﴿ :أمـثــلــة

 يىحق بحلمن صك دح يىي:: مالحظة
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حء بعدهح هم  فمد ألف ضمار المفتى  لكا د :)أنا  (مـد ألف ضمير المتكلم -    

ألف ضمار  –فامح لدا كلى فإهنح و قطع د ف ح، أو دضم  ، ففمد كحلمن صك،

 فحذف وصال. -المفتى 

 .﴾وأنآ أّول المسلمين، أنآ أحيي وأميت﴿ :أدالثالالىالال 

وال أنا ﴿، ﴾أنا ربكم األعلى﴿، ﴾أنا خير منه﴿أدح لكا كحن بعدهح غار الام  دثك: 

ححل  ال صك، أدح ححل   -ألف ضمار المفتى  –، فال دد فااح ﴾عابد ما عبدتم

  ال قف ففمد بمقدا  حركفان. 

، أو هم ة  وأنا اخترتك﴿ لكا كحن بعد ألف ضمار المفتى  هم ة وصك دثك:

فال دد فااح ححل  ال صك، أدح ححل  ال قف  ﴾إن أنا إاِل نذير﴿ دثك: قطع دتس  ة

 دثك الححل  األولس.. ففمد بمقدا  حركفان

 مح :. لكا دحء بعد دا  الجمع هم ة قطع ال ل ححل  ال صك ال :الجمـع مـد ميم -

 .﴾أبوابا~ولبيوتهم﴿ ،﴾ءامنوا~إنهم ﴿

 أدح لن ال قف فىاس فااح لال لدتحن الما .

 حت  الما  السحكن  المفطرف  قهك الام ة كحآليت:: فـــائـــدة

هح : حتماح لند و   ه  :ميم الجمع قبل همزة القطع اح ودد  ا ضم  دد 

 دشهعح.

 ألى . ~ أحسن /  بتُ  ~ هُ  مثاله:

 حتماح الض  وصال.: ميم الجمع قبل همزة الوصل

 ﴾إلى أهلهُم انقلبوا﴿ ،[34: ﴾ ]لبراها وسخر لكُم الفلك﴿ مثاله:

 .[65: ال اقع ] ﴾ولقد علمتُم النشأة﴿ ،[31]المط  ان:
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طع بحلشروط وه  دد هحء التنحي  لكا وقع بعدهح هم  ق :د الصلة الكربىــم •

 المذك  ة دحبقح.

 .  أحدا ~وال يشرك يف حكمه دثحل :

أز دن بنا   –وه  دح دحء فا  بعد حرف المد دت ن الز   د الـــالزم:ــمـال •

 -التىم 

وكك دنامح يقس  للس دثقك  ،(1)وحرل ،ينقس  هذا المد للس كىمي :أقسامه

 ودخ ف وهي كحآليت: 

 . وه  أن يأيت بعد حرف المد حرف دشدى :د الالز  المثقك التىميالالمالال -

 . دآّبة ،الّطامة ،الّصآخة : دثك

وه  أن يت ن بعد حرف المد دحكن غار  د الالز  المخ ف التىمي:الالمالال -

 دشدى .

 .﴾اإلبدا ( ل ححل ) جاء اْمر اهلل ،محيآيْ  ﴿دثك:

ي وه  دد حرف دن حروف ف اف  الس   الف المد الالز  المثقك الحرل: -

 ،لخرهح ددغ  ل الذز يىا و ،يت ن هجحؤهح قالق  أحرف أودطاح حرف دد

 ،﴾الــّم﴿: والسان ل ،دد حرف الال  دثك: والال  ،يت ن ل حرف السانو

 . ﴾طسـمّ ﴿

 السان، والال  ) ،  ( . :حالالالروفالال 

وه  كمح ككرمح ل المثقك غار أن ال لىغح   المد الالز  المخ ف الحرل: -

 .﴾الـّم﴿ حلث ل الاجحء فامح يىا  دثك: دد حرف الما  للىحرف الث

 

                                                 

 حروف المد الالز  الحرل )بِِقْسَمْا ( دجم ل  ل ق لا : )مقص لسىت ( –1
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 فـــوائـــد :
 ،كهيعص) ( دثك:4/6والط   ) ،يج ز ل حرف العان الف دط  •

 .-والط   دقد  –( عسق

 ،قرأ دماع القراء بفحريى الما  بحل ف  فخىصح دن الفقحء السحكنان •

وفحفح  د  ة العنته    ،ألـم اهلل ال إله إالّ هو ل فحفح  د  ة ل  لمران

 ألـم أحسب الناس أن يتركوا  واخفار الفحريى بحل ف  هنح  ،ال لند ال صك ال

ويج ز لجماع  ،ولخ   ال ف  ،ىون التسرة درالحة لف خا  ل ظ الجالل 

 مظرا لألصك )وه  (ل الما ) القراء ال ححل  ال صك ال وداحن: المد ط ال

ففح  الما  ألدك الفقحء  )وه  ولد  االلفداى بحلعح ض ،(دت ن الما 

 .(ففح  الما  وه ) القصر الفداىا بحلعح ضو ،(السحكنان

 الطول(: ،التوسط ،القصر) فيه املراتب الثالث ما جيوز  -3
وه  المد ال اقع قهك الحرف األخار الذز يقف لىا   للسكون: د العارضــمـال •

ن بسه  ال قف. دثك :) فردع ن  .(الرحا  ،لغ   ا ،العىا  ،القح   فُاَستَّ

 ُدمي المد العح ض لح ضح لعروض الست ن لند ال قف. فـــوائـــد:

فإكا قرأ القح زء دد الهد  بحلقصر فى  دع  ،لمد العح ض لالق  بمد الهد 

 ولكا قرأ الهد  بحلف دط فى  دع العح ض ،(2/4/6) العح ض قالق  ود ه

 ( فقط.6)ولكا قرأ الهد  بحلط   فى  دع العح ض  ،( فقط4/6)

كىم   ويت ن ل ،وه  دح فقد  فا  الام  لىس حرف المد دل:ـــبـد الــم •

 ،مح : ]ءادن[ ،ود اء كحمت الام ة قحبف  أ  دفغارة بفسااك أو مقك أو لبدا  ،واحدة
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لبدا  دع ) هؤالء يحلا  ،) فسااك دع بد ( (1)أهالحلافنح ،مقك دع بد () دن اَل اَدن

 بد (.

 ويستثنى لورش مواضع ليس فيها إال القصر: اءات:ـــنـــثـــاست

تواخذنا  ،يواخذكم﴿كا مح وقعت وحاثمح ودد . ﴾يواخذ﴿كىم   -1

 ﴾تواخذين ،يواخذ

لىس خالف  ﴾عاَد لّوال﴿ فقرأ «النج »بس  ة  ﴾عاًدا األولى﴿ -2

 القحلدة لند و  .

أدح لند ال قف فاي دد لح ض لىست ن  ،لند ال صك ﴾إسرائيل﴿كىم  

(2/4/6 ). 

د اء كحمت  ،األلف المهدل  دن الفن ين المنص   لند ال قف لىااح -3

 . ﴾ماء ،دعاء ،هزؤا ﴿أو دقد ة مح : ،األلف درد د 

 :لند وق ع دحكن صحا  قهك الام  الذز يفى ه حرف المد -4

ح لكا وقف القح   لىس دثك  ،﴾القْرآن/ مْسـؤوال / الظْمـئان/ مْذءوما﴿ أد 

( دن بح  المد 2/4/6) فى  فااح قالق  أود  ،نالظمئح ،القرلن: كىم 

 العح ض لىست ن .

 لكا وقع بعد هم  ال صك حرف دد ححل  االبفداء هبذه التىمح  دثك: -5

 ﴾.إيذن / اوتمن/ إيت﴿

 

                                                 

لفقريهاح لىطحل ، لاس المراى أهنح فهد  هحء خحلص   (حء د   لتك هم ة دساى  هبحء فحفاح مقط  )هال -1

 !! ففنه 
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والاحء الىاِّنفان السحكنفان الم ف ح دح قهىامح  ،وه  دد ال او ني:ــّلـد الــم •

 قَرْيش/ َخْ ف / َباْتوبعدهمح حرف دفحرك ُدتن لى قف مح : 

ه ﴾شيء﴿فإكا كحن الحرف الذز يىي حرف الىان هم  دثك:   /  4) فال بد  دن دد 

 .﴾اسَتْيأسوا ،َسْوءة ،َهْيئة﴿ وكذلى لكا كحمت الام ة ودط التىم  دثك: ،(6

 ...(،هائ  ،شائح ،ال يشرتط أن فت ن الام ة دحكن  ل دثك )شيء :مالحظة

 ويستثنى من ذلك :

 [ فال فمد .8]الفت ير:  ﴾الَمْوؤودة﴿كىم   /1     

 ال فمد. ،[56 ]التاف: ﴾َمْوئال﴿ كىم  /2          

وقاك فمد  ،[ قاك ال فمد أصال20]األلراف: ﴾سوءاتهما﴿كىم   /3    

 دثك بحقي دد الىان .

 

ادفمع ل    ل هذه التىم  )َدْ ءا ( الىان، والهد ، فأدح : فـــائـــدة

ىس أصى  دن لدراء األود  الثالق  فا ، وأدح الىان فقد اخفىف الهد  ف    ل

 فا  لن :

فمن العىمحء دن ألحق  بمد الىان الذز ال هم  بعده، لتن  ادفثنحه دن 

 والمراى بحلقصر هنح ه  لد  دده(.) حت  الىان، ول  ُيِج  فا  لال القصر

 ودنا  دن ألحق  بمد الىان الذز بعده هم ، فأدرج فا  الف دط

 واالشهحع.

والذز لىا  أهك الفحقاق، ولىس  أدا  اإلدح  المحقق ابن الج  ز أن 

و شح لاس ل  ل هذه التىم  لال أ بع  أود  فقط وهي: قصر ال او ولىا  ل 

. الهد  الثالق ، ق  ف دط ال او والهد  دعح، ويمفنع ف دط ال او دع دد الهد 

 وقد مظ  ابن الج  ز هذه األود  فقح :

   قصر ال او والام  قى ثح وودطامح فحلتك أ بع  فحى .ود ءا
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 اللين

 سو..

 البدل

 ...ءات

 (2/4/6أوجه ) 3 القصر

 التوسط التوسط

أز  ،المراى بحلقصر ل واو كىم  )د ءا ( ه  فرك المد  أدح  مالحظة:

 يقرأهح القح   واوا دحكن  ىون دد.

 

وأق ج  ،حلحت  لألق جف ،لكا ادفمع أكثر دن ده  لىمد: فـــائـــدة

ويىا   ،ويىا  العح ض لىست ن ،ويىا  المفصك ،المدوى: ه  المد الالز 

 ويىا  الهد  . ،المن صك

 ودن أدثى  كلى:

 ،ادفمع ل هذه التىم  لند ال قف لىااح دد الهد : خاسئين كىم  

 والحت  هنح لىعح ض ألم  األق ج. ،والعح ض لىست ن

 ،ذه التىم  لند ال قف لىااح: دد المفصكادفمع ل ه :يشاء كىم  

 الحت  هنح لىمفصك ألم  األق ج.و ،والمد العح ض

والمد  ،دد الهد : ادفمع ل هذه التىم  لند ال قف لىااح: رئاء كىم  

 والحت  هنح لىمفصك ألم  األق ج. ،والمد العح ض لىست ن ،المفصك

 ،ىااح: المد الالز ادفمع ل هذه التىم  لند ال قف ل :حاّج  كىم  

 والحت  هنح لىمد الالز  ألم  األق ج. ،والمد العح ض لىست ن

ـين كىم    ،والمد الالز  ،ادفمع ل أو  هذه التىم  دد الهد  : ءامِّ

 والحت  هنح لىمد الالز  ألم  األق ج.ال دع ود ى العح ض ل لخر التىم  ال .
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 أنواع اهلمز:أوال: 
 وهم  وصك. ،هم  قطع الام  ل لغ  العر  م لحن:

)وهي المراىة ل  والخط. ،وال صك ،هي الفي فثهت ل االبفداء :فهمزة القطع  •

 . (هذا الهح 

 وفسقط ل ححل  ال صك. ،هي الفي فثهت ابفداء :وهمزة الوصل •

 أقسام تغيري  اهلمزة:ثانيا: 
ولذلى غارهح  ،دشق  وصع ب  ول النطق هبح ،حرف بعاد المخرج ق   لن الام ة

وينقس  فغاار الام ة للس  ،وفسااىاح ،بعض أح الاح قصدا للس فخ ا اح العر  ل

 اإلدقحط. ،النقك ،اإلبدا  ،الفسااك: أ بع  أقسح 

 الـتـسـهيل •
 الفاسار. :لغــة

)ففت ن  (2)باناح وبان الحرف المجحمس لحركفاح  (1) ه  النطق بحلام ة :اصطالحا

والمتس  ة باناح  ،والمضم د  باناح وبان ال او ،م ف ح  باناح وبان األلفالام ة ال

 وبان الاحء(.

 .(هم  دحء ،أهف خذ ،أد . وفقرأ: )أهم  دحءَ  ،أأفخذ ،َأ ِم  أدثىال :

 

                                                 

الام ة المساى  هي دن الحروف ال رلا ، والحروف ال رلا  ال ا دة لىس الفسع  والعشرين خمس :  -1

 )الام ة المساى ، األلف الم خم ، الصحى كحل از، األلف الممحل ، الغن (.

لقد درج األخذ لند أهك المغر  ل النطق بحأللف المساى  )هحًء( خحلص  دطىقح، وب  قح  اإلدح   -2

لمران د دس بن حداىة  حفظ أب  لمرو الداين فهعح لإلدح  داه ي ، ودنع  اإلدح  أب  شحد ، وفصك أب الح

المردي ال حدي، فج زه ل الم ف ح  ىون المضم د  والمتس  ة. )امظر فف  المعطي، لىشاخ المف لي 

 (.22ص
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 ،ال بد لىطحل  أن يفىقس كا ا  النطق بحلفسااك دن شاخ دجحز: مالحظة

 دن أف اه الردح . ألن الفسااك دن التا اح  الفي ال فؤخذ لال

 دال :ـــاإلب •

 ،كىاح بمعنس -بتسر الهحء -الهْد  و الهديكو -ب فحفان -دن بح  بد   لغــة:

وبدلف  فهديال بمعنس  ،وأبدلف  بتذا لبداال لكا محات األو  ودعىت الثحين دتحم 

  غار  ص  ف .

 وه  لبدا  الام ة بحرف دجحمس لحرك  الحرف الذز قهىاح  :اصطالحا

 حذف الام ة دن الى ظ(.) دع 

 . ﴾ال يواخذكم اهلل﴿.....﴾ال يؤاخذكم اهلل ﴿دثك: ،ال كإبدا  الام ة واوا

 .﴾جاء امرنا﴿............﴾جاء أمرنا ﴿دثك: ،ال ولبدا  الام ة أل ح

 . ﴾وعاِء يخيه﴿. ...........﴾وعاِء أخيه ﴿دثك: ،ال ولبدا  الام ة يحء

 ل: ــقــنــال •

 .الفح يك :لغــة

ومقك حركفاح لىسحكن الصحا  قهىاح والمن صك  ،ه  حذف الام ة :ااصطالح

 لناح ل كىم  أخرج.

قَد ﴿ ﴾فلحأَ  قْد ﴿،﴾غاسقنِذا﴾﴿ذاإِ  غاسٍق ﴿ ،﴾قَل عوذ) ﴾قْل َأعوذ﴿ أدثىال :

 .﴾ْفلح

  اإلسقاط: •
 : دثىمح وقع ل ،وه  حذف الام ة دن التىم 

 .(الصابون) ......﴾لصابئونا﴿

 (.لصابينا) ...... ﴾الصابئين﴿ 
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 أقسام اهلمز:ثالثا: 
 وه  لىس قالق  ٌأقسح : ،ول كىمفان ،وقد يفعدى ل كىم  ،قد ين رى الام 

 ويت ن ل كىم  واحدة(.) لام  الم رىا -

 ويت ن ل كىم  ول كىمفان( .) الام  الم ىوج -

 قالث هم ا  ل كىم  واحدة. - 

 اهلمز املفرد -1
 .وه  هم  القطع الذز ل  يالصق  دثى 

 أو ه  هم  القطع الذز ل  يجفمع دع  دثى .

  لىام  الم رى أ بع ححال  وهي: حاالته:

لكا ل  يتن هنحك   وه  بقحء الام  لىس األصك ال أز ُيى ظ وال يفغارال التحقيق: •

 . إذا جاء نصر اهلل دثك: ،ده  لىفغاار

 ال دهق فعري   ال ويت ن ل الححال  اآلفا :  :دالــاإلب •

فإهنح فهد  حرف دد  دن  ،فحء التىم  وكحمت الام ة ،الام ة دحكن لكا وقعت  أ/

 ،وأدح بعد التسر ،وبعد الض  واوا ،ففهد  بعد ال ف  أل ح ،دنس الحرك  الفي قهىاح

 فى  يرى ل القرلن شيء دن .

 ،)َفأخذه(...) فحخذه( ،)َفألم ن(...) فحلم ن( ،يحفالنح() )َيأفنح(... أمثلـة:

 ي خذ(. ) )ُيالؤخذ(... ،الُمؤف ن(...) الم ف ن() ،لم ف ت ()الُمؤف ت (...) ا

 فإن﴿ أل حظ وهي دهع  ﴾اإليواء﴿ويسفثنس دن كلى: دح فصرف دن كىم  

 ،[72المح دة: ] ﴾دأواه﴿ ،[39]النحزلح :  ﴾المأوى﴿ :﴾هم هتح دحقق 

 ،[16التاف: ] ﴾َفْأُووا﴿ ،[15]الحديد : ﴾مأواكم﴿ ،[73الف ب  :] ﴾مأواهم﴿

 [.51: ]األح ا  ﴾ُتْؤِوي﴿ ،[13]المعح ج:  ﴾ِويهُُؤْ  ﴿
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فإهنح فهد  واوا د ف ح  بشرط  ،وكحمت فحء التىم  ،لكا كحمت الام ة د ف ح  ب/

 أن يت ن قهىاح ض  ال غار.

 ... ،ن(وذِّ مُ ) ،(فُيَولِّ ) ،ر(ُيَوخِّ ) ،د(ُيَويّ ) ،َواخذنا(تُ )  أمثلـة:

فإهنح فهد  يحء  ،وقهىاح كسر ،لتىم وكحمت لان ا ،لكا وقعت الام ة دحكن  ج/ 

 وكلى ل التىمح  الفحلا : -لىتسرة الفي قهىاح –ددي  

أ   ﴾بئسما﴿د اء كحن دفصال بحلما  دثك:  ﴾بئس﴿دح دحء دن ل ظ  -

 . ﴾[بيسما﴿،﴾بيس﴿ال.]لند و   

وأخذنا الذين ﴿ وقع ل د ضع واحد ل ق ل  فعحلس: ،بحلفن ين ﴾بئيس﴿ -

 [.165األلراف :] ﴾بما كانوا يفسقون ظلموا بعذاب بيسِ 

ولند . [13،14،17وقع ل قالق  د اضع ل د  ة ي دف ] ﴾الذئب﴿ -

 . ﴾الذيب﴿و   

 .﴾وبير معطلة﴿[ ل ق ل  فعحلس: 43]الحا:  ﴾بئر﴿ -

 فهد  الام ة ل التىمح  الفحلا :  د/

 .﴾سال) فهد  هم هتح أل ح ،[1]المعح ج : ﴾سأل﴿ -

وفشدى ألدك دت ن الاحء  ،فهد  هم هتح يحء ،[37 الف ب :] ﴾لنسيءا﴿ -

 .﴾النّسي  ) األولس

[ فهد  هم هتح يحء 29/الحديد : 165النسحء: /150: الهقرة] ﴾لئال﴿ -

 . ﴾لِيـَالّ ﴿دحرك  بحرك  الام ة المهدل  ال ال ف  ال 

بحرك  الام ة المهدل  ال  فهد  هم هتح يحء دحرك  ،[19دري : ] ﴾ألهب﴿ -

 (.لَيهب) ال ف  ال
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قرأ و   كىم   ،[4: / الطالق 2المجحىل  : /4: األح ا ] ﴾الالئي﴿ -

﴾ بحذف الاحء وفسااك الام ة قهىاح دع المد والقصر ل األلف الالئي﴿

 : يج ز فااح الححال  اآلفا ﴾ الاله﴿

 : عند الوصل

لإلدح  و   الفسااك ل الام ة دع المد والقصر ل األلف قهىاح )وال  ✓

وما جعل ﴿قح  فعحلس: . [(1)ه: هي الام ة المساى () ) الاله(] عدهح(:يحء ب

 [.4األح ا : ] ﴾أزواجكم الاله تظّهرون منهن

 عند الوقف عليها: 

          الفسااك دع المد والقصر  ،فى  ال داحن السحبقحن ،فإن وقف بحلَرْو ِ  ✓

 ل األلف.

              ع لشهحع المد ولن وقف لىااح بحلست ن: ُفهد  الام ة يحء دحكن  د ✓

 (.الآليْ )

 [.1]المحل ن :  ﴾أرايت﴿ ) أيت( لكا وقعت قهىاح هم ة االدف اح  دثك: هـ/

يج ز ل الام ة بعد  ،[62اإلدراء: ] ﴾أرايتك﴿ ،[10األحقحف ] ﴾أرايتم﴿

 الراء:

 (.أرآيت) اإلبدا  أل ح خحلص  دع لشهحع المد -

 (.أرهيت) الفسااك باناح وبان األلف -

 

 

                                                 

 (، ودن هذا المثح !)ففنه  د   لتك هم ة دساى  هبحء فحفاح مقط  )هال / ه( لفقري  المعنس لىطحل   -1

 واهلل ألى . -السحبق ككرهح –الالء( يمتننح أن معد الفسااك ححل  خحدس  دن ححال  الام  الم رى )
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أدح لند  ،فااح الفسااك فقط (لند ال قف لىس كىم  )أ أيت فـــائـــدة:

 . وصىاح ف ااح ال داحن ال كمح دهق ككره ال

[ قرأ اإلدح  و   بحذف 109النسحء:  /119 ،66ل  لمران: ] ﴾ها أنتم﴿ و/

 ويج ز فااح وداحن: ،هأمف () األلف بعد الاحء

 هآمف (.) ل ح دحض  دع لشهحع المدوه  لبدا  الام ة أ: إلبدا ا -

 هانف (.) باناح وبان األلف الفسااك: -

 دنسحف (.) [ فهد  هم هتح أل ح14]دهأ  ﴾ فَ أَ َس نْ دِ ﴿ ز/

ولتن هنحك دسألفحن يج  أن منه   ،لقد دهق باحن حقاق  النقك :لــقـالن •

 لىاامح وهمح: الطحل 

 ،لن كىم  الام  ف السحكنككرمح دن قهك أن دن شروط النقك أن ين صك الحر أ /

لتن هنحك كىم  ل القرلن التري  و ى فااح الام  دفصال بحلسحكن )ل كىم  واحدة( 

  ًىا(.) [ ففقرأ لند اإلدح  و  34: ]القصص ردًءا وهي:

للس  ﴾إّني﴿و ى خالف لن اإلدح  و   ل مقك حرك  هم ة  فـــائـــدة:

وُل َهاُؤُم اْقَرُءوا كَِتابَِيْه * إِنِّي َظنَنُْت َأنِّي َفَيقُ ﴿  ل ق ل  فعحلس: كتابيهْ  هحء

)وال داحن دقروء  فروز لن  ال داحن[ 19/20]الححق : ﴾ُمالٍق ِحَسابَِيهْ 

 : (هبمح

كتابيِه ﴿ وفى ظ: : أز مقك حرك  الام ة للس الاحء السحكن  قهىاح،ال النقك

 .﴾نِّي

 .ال د  المقد ( )وه . نقكالفرك و ،أز لدتحن الاحء :لد  النقكال 
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 ،وفرك النقك فا  ه  المخفح  لندمح» (:1/309) قح  اإلدح  ابن الج  ز ل النشر

 .«واألق ج ل العربا   ،واألص  لدينح

ل  ﴾َمالَِيهْ ﴿لىغح  هحء  مقك الخالف أيضح لن اإلدح  و   ل فـــائـــدة:

 ﴾* َهَلَك َعنِّي ُسْلطَانَِيهْ َما َأْغنَى َعنِّي َمالَِيْه ﴿: ل ق ل  فعحلس ﴾َهَلَك ﴿هحء 

 :(ال داحن دقروء هبمحو فروز لن  ال داحن) [29/ 28]الححق :

َلَك ﴿: وفى ظ. ال اإلىغح    .﴾َمالَِيه 

دتف  لطا   دن  ﴾َمالَِيهْ ﴿وه  ال يفأفس لال بحلستت لىس هحء  ال اإلظاح ،

 غار فن س.

ن لىس وداا  ل: أن هذين ال داان بحلنسه  ل    د رلح الى  أخي الطحل  ب/

 : ﴾كَِتابَِيْه * إِنِّي﴿

َمالَِيْه * ﴿بحلنقك، فعان لىا  اإلىغح  ل  ﴾كَِتابَِيْه * إِنِّي﴿إكا قرأ القح   ف ✓

 .﴾َهَلَك 

، فعان لىا  )اإلظاح ( النقكبرتك  ﴾كَِتابَِيْه * إِنِّي﴿ولكا قرأ القح    ✓

 .()وهذا ال د  ه  المقد  .﴾َمالَِيْه * َهَلَك ﴿ل  اإلظاح 
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 ،اآلخرة) :لند االبفداء بال  الفعريف المنق   للااح دثك: فـــائـــدة

 فاج ز ال داحن: اإلمسحن(

ألِنسحن...(  ،ففق  : )أاَلخرة لبقالحء الام ة واإلفاحن بال  دفحرك  بعدهح -

اإليمحن( األود   ،اآلخرة) فاج ز لىس هذا ال د  فامح فا  الهد  دثك:

 الط   . ، دطالف ،الثالق : القصر

لِنسحن...( وال  ،الِخرة ،لِامحن) فنق  : ،حذف الام ة واالبفداء بحلال  -

 الخرة...(. ،لال القصر فامح فا  بد  دثك:) لِامحن يج ز هنح

 لقد وقع لدقحط الام  ل قراءة محفع ل قالث كىمح :: اإلسقاط •

 [.17: / الحا 62: ]الهقرة ﴾الصابين﴿ ﴾الصابئين﴿ -

[ قرأهح بحذف الام  وض  الهحء 69]المح دة : ﴾الصابون﴿ ﴾نالصابئو﴿ -

 قهك ال او.

[ قرأهح بحذف الام ة وض  الاحء 30]الف ب :  ﴾يضاهون﴿ ﴾يضاهئون﴿ -

 قهك ال او.

 اهلمز املزدوج -2
 المالصق لمثى . وه  هم  القطع

 : ينقس  الام  الم ىوج للس قسمان :أقسامه

 ال دح يقع ل كىم .

   ىمفان.ال دح يقع ل ك 
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ويت ن لىس قالق  أم اع: )د ف حفحن/ د ف ح   :(1) اهلمز املزدوج يف كلمة واحدة •

 . (فمضم د  / د ف ح  فمتس  ة

وقع هذا ل القرلن ل قالث لشرة كىم  ل واحد ولشرين  املفتوحتان:أ / 

 د ضعح:

 [ .10:~يس /6]الهقرة:  ﴾أأنذرتهم﴿ -

 72 ،69 ،64 ،59قع : ال ا/17ال رقحن: /140الهقرة: ] ﴾أأنتم﴿ -

 .[27النحزلح : /

 . [20ل  لمران: ] ﴾أأسلمتم﴿ -

 . [81: ل  لمران] ﴾أأقررتم﴿ -

 [ .62: األمهاحء /116: المح دة] ﴾أأنت﴿ -

 . [72: ه ى] ﴾أألد﴿ -

 [ .39: ي دف] ﴾أأرباب﴿ -

 . [61اإلدراء: ] ﴾أأسجد﴿ -

 . [40: ]النمك ﴾أأشكر﴿ -

 [ .23: ~يس] ﴾أأتخذ﴿ -

 [ .13: المجحىل ] ﴾أأشفقتم﴿ -

 [ .16: المىى] ﴾أأمنتم﴿ -

 . [44: فصىت] ﴾أأعجمي﴿ -

 وداحن: يج ز ل الام ة الثحما  حكمها:

                                                 

وهذا الن ع ال يقع لال بعد هم ة االدف اح . )أز الام ة األولس ادف احدا ، والثحما  لدح قطعا  أو  -1

 وصىا ( لال ل كىم  )أ م (
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 . () وه  المقد  أز فهد  أل ح: ال اإلبدا 

 ال الفسااك بان بان.

وقد وقع هذا الن ع ل أ بع كىمح  ل القرلن التري   مفتوحة فمضمومة:ب/ 

 وهي:

 [.15ل  لمران: ] ﴾أُأ نبئكم﴿ -

 [.8: ~]ص ﴾ليه الذكرأأنزل ع﴿ -

 [.19: ال خرف] ﴾أأ ُشهدوا﴿ -

 [.25القمر: ] ﴾أأ ُلقي الذكر عليه﴿ -

 فساالك الام ة الثحما  بان بان.و ،فحقق الام ة األولس حكمها:

 وقد وقع هذا الن ع ل فسع كىمح  ل قالقان د ضعح: مفتوحة فمكسورة:ج/ 

 .[9فصىت:  / 29/ العنته  :  55/ النمك:  19األمعح : ] ﴾أإّنـكم﴿ -

 .[41الشعراء: ] ﴾أإّن لنا﴿ -

 [.52/ الصحفح :  90ي دف: ] ﴾أإّنـك﴿ -

 /10السجدة: /82/ المؤدن ن: 66/ دري : 98. 49اإلدراء:] ﴾أإذا﴿ -

 [ 3: ~ق /53. 16الصحفح :

 [.64-63-62-61-60: النمك] ﴾أإله﴿ -

 .[24السجدة:  /41-5: /القصص 73األمهاحء:  /12الف ب : ] ﴾أئمة﴿ -

 [.19: ~يس] ﴾تمأإن ذّكر﴿ -

 [.86الصحفح : ] ﴾أإفكا﴿ -

 [ .10النحزلح :  /67النمك: /36الصحفح : ﴾ ]أإّنـا﴿ -

 فحقق الام ة األولس وفساك الثحما  بان بان. حكمها:
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 : اتمالحظ
 ف ااح الححال  الفحلا : ،االدف اح  هم ة وصك لكا وقعت بعد هم ة 

 ف ااح وداحن: ﴾أَاهلل﴿ ﴾أَالذكرين﴿ لكا كحمت هم ة ال صك د ف ح  دثك: أوال:

 المدغ  ألدك السحكن الالز  دع لشهحع المدأل ح )فهد  هم ة ال صك  ✓

 . -وه  ال د  المقد  –. ﴾آهلل﴿ ﴾آلذكرين﴿ بعدهح( دثك:

  .﴾من غير مد﴿بان بان  هم ة ال صك كافسا ✓

لكا  ﴾أَالذكرين﴿: حت  كىم  ف صاك ل مقك لن اإلدح  و  : فـــائـــدة

ا ﴿د بد  وكلى ل ق ل  فعحلس :ادفمع دعاح د َم َأِم اأْلُْنَثَيْيِن َأم  َكَرْيِن َحر  ُقْل َآلذ 

 [ 143: ] األمعح ﴾اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم اأْلُْنَثَيْيِن َنبُِّئونِي بِِعْلٍم إِْن ُكنْتُْم َصاِدقِينَ 
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 بُِّئونِين، فعىا  ل دد الهد  أَالذكرين لكا قرأ القح   بفسااك كىم  

 الط   فقط.و الف دط

، فعىا  ل دد الهد  أَالذكرينولكا قرأ القح   بحإلبدا  ل كىم  

َنبُِّئونِي . قالق  الهد 

 ويمتن فىخاص كلى ل الجدو  اآليت:

 أالذكرين    مد البدل

 اإلبدال فقط  ( 2القصر)

 الوجهان) اإلبدال والتسهيل(  ( 4التوسط )

 ) اإلبدال والتسهيل(الوجهان  ( 6الطول)

 .اإلبدا ﴾ لال أَالذكرينلكا قرأ القح   دد الهد  بحلقصر فىاس ل  ل ﴿

﴾ أَالذكرينفى  ل ﴿ (بحلف دط والط  )ولكا قرأ القح   دد الهد  

 الفسااك(.و ال داحن )اإلبدا 

فإهنح  أاِستغفرت ،أاِصطفى ،أاِطلع لكا كحمت هم ة ال صك دتس  ة دثك: ثانيا:

 أْدفغ ر (. ،أصط س ،أط ىع) وفى ظ: -أز هم ة ال صك - فحذف

 وه  لىس قسمان: اهلمز املزدوج يف كلمتني: •

د ف حفان/ دتس  فان/ ) وفت ن الهمزتان المتفقتان يف الحركة: -

 دضم دفان(.

د ف ح  فمتس  ة/ د ف ح  ) وفت ن الهمزتان المختلفتان يف الحركة: -

  ف ح / دضم د  فمتس  ة(.فمضم د / دضم د  فم ف ح / دتس  ة فم
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 لقد وقع هذا الن ع ل القرلن ل دهع  لشر ل ظح ل فسع  ولشرين املفتوحتان:أ/ 

 د ضعح:

 .[5: النسحء] ﴾السفهاء أموالكم﴿ -

 .[6: المح دة /43: النسحء] ﴾أو جاء أحد منكم﴿ -

 [.61األمعح  :] ﴾جاء أحدكم الموت﴿ -

 [ .47األلراف: ] ﴾تلقاَء أصحاب﴿ -

 [.45/ فحطر:  61: / النحك 49/ ي مس:  34: األلراف] ﴾جاَء أجلهم﴿ -

 [.27/ المؤدن ن:  94. 82. 66. 58. 40: ه ى] ﴾جاَء َأمرنا﴿ -

 [.101. 76ه ى: ] ﴾جاَء َأمرربك﴿ -

 [.41/ القمر:  61الحجر:] ﴾جاَء َءال﴿ -

 [.67الحجر: ] ﴾جاَء َأهل﴿ -

 [ .65: الحا] ﴾السماَء أن تقع﴿ -

 [.99: المؤدن ن] ﴾ أحدهمجاءَ ﴿ -

 . [57: ال رقحن] ﴾من شاَء أن يتخذ﴿ -

 [ .24األح ا : ] ﴾إن شاَء أو يتوب﴿ -

 [ .14/ الحديد:  78غحفر: ] ﴾جاَء أمر اهلل﴿ -

 [ .18دحمد: ] ﴾جاَء أشراطها﴿ -

 [ .11المنحفق ن: ] ﴾جاَء أجلها﴿ -

 . [22]لهس:  ﴾شاَء أنشره﴿ -

 حما  وداحن: يج ز ل الام ة الث حكمها:
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 دحء ءا  ل ط() لال ل د ضعان] ،أز لبدالاح أل ح وه  المقد : اإلبدا  -

  المقد  فاامح الفسااك[ ،[41]القمر: (دحء ءا  فرل ن) ،[61الحجر:]

 الفسااك بان بان . -

﴾ وداحن والفقد  الفسااك وفق جاء ءاللإلدح  و   ل ﴿: فـــائـــدة

 الف صاك اآليت:

 (2/4/6 ة الثحما  دع قالق  الهد  )فسااك الام -

 ﴾جاء ءالالمد ل الام  ﴿و دع القصر [فهد  الثحما  حرف دد] اإلبدا  -

 و حانئذ يت ن ل  خمس  أود .

ل  يقع هذا الن ع لال ل كىم  واحدة ل د ضع واحد وه :  املضمومتان:ب/ 

أولياُء أ ُلئك [: 32األحقحف.]  

 د از ال داان: ال  حكمها:

 .()وه  المقد  د  الثحما  واوا دحكن فه -

 الفسااك بان بان. - 

 وقد وقع كلى ل خمس  لشر ل ظح ل دهع  لشر د ضعح: ان:ــكسورتـمـالج/ 

 [.31الهقرة :] ﴾هؤالِء إِن كنتم﴿ -

 [.24. 22النسحء: ] ﴾من النساِء إال﴿ -

 [.71ه ى: ] ﴾ومن وراِء إسحاق﴿ -

 [.53ي دف: ] ﴾يألمارة بالسوِء إال ما رحم رب﴿ -

 [.15: ~ص /102اإلدراء ] ﴾هؤالِء إال﴿ -

 [.33الن  : ] ﴾البغاِء إن أردن﴿ -

 [.187الشعراء: ] ﴾من السماِء إن كنت﴿ -
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 [.5السجدة: ] ﴾من السماِء إلى األرض﴿ -

 [.32األح ا : ] ﴾من النساِء إن اتقين﴿ -

 [.50األح ا : ] ﴾النبيء إن أراد﴿ -

 [.53األح ا : ] ﴾نبيوت النبيِء إال أ﴿ -

 [.55] األح ا : ﴾آباِء إخوانهن﴿ -

 [.9دهأ: ] ﴾من السماِء إن يف ذلك﴿ -

 [.40] دهأ: ﴾هؤالِء إياكم﴿ -

 [.84ال خرف: ] ﴾يف السماِء إله﴿ -

 يج ز ل الام ة الثحما  وداحن: حكمها:

 .()وه  المقد  لبدا  الثحما  يحء دحكن  -

 الفسااك بان بان. -

 مالحظة:
ض الم اضع دن اآليح  السحبق  لاح أحتح  خحص  دنهاناح بعضاح بن ع دن ل بع

  الف صاك فنق  :

 [. لاح قالق  أود .31﴾ ]الهقرة: هؤالِء إِن كنتمل ق ل  فعحلس: ﴿ -1

لشهحع المد  فحقاق الام ة األولس، ولبدا  الام ة الثحما  يحء دحكن  دع األول: -

 ْن ُكنُْف [.الالي )دت حركح (، وفى ظ: ]َهُؤاَلءِ 

، ولبدا  الام ة الثحما  يحء دتس  ة. وفى ظ: فحقاق الام ة األولس الثاين: -

 يْن ُكنُْف [. ]َهُؤاَلءِ 

 هْن ُكنُْف [. فسااك الثحما  بان بان. ]َهُؤاَلءِ و فحقاق الام ة األولس، الثالث: -

 [. ف ااح أ بع  أود .33﴾ ]الن  : البغاِء إن أردنوأدح ﴿ -2
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ه  الست ن و لبدا  الام ة الثحما  يحء ددي  دع لشهحع المد )مظرا لألصك األول: -

]الهغحِء  «(.وهي ال فح  لىس الن ن»لد  االلفداى بعح ض النقك و ،لىس الن ن

     يالالَن َ ْىن[. 

لبدا  الام ة الثحما  يحء ددي  دع قصر المد )مظرا لىحرك  العح ض  لىس  الثاين: -

 لنقك( ]الهغحِء يَن َ ْىَن[. بسه  ا -ال فح -الن ن 

 لبدا  الام ة الثحما  يحء خ ا   التسر. ]الهغحِء ِيَن َ ْىَن[. الثالث: -

 فسااك الام ة الثحما  بان بان. ]الهغحِء هَن َ ْىَن[. الرابع: -

  [.32﴾ ]األح ا : من النساء إن اتقيتنوأدح ق ل  ﴿ -3

 شهحع المد )مظرا لألصك وه  الست نلبدا  الام ة الثحما  يحء ددي  دع ل األول: -

النِّسحِء يالالِن ]«(. وهي التسرة لىس الن ن»لىس الن ن، ولد  االلفداى بعح ض النقك 

 . ْاُفن[فَّقَ 

لبدا  الام ة الثحما  يحء ددي  دع قصر المد )مظرا لىحرك  العح ض  لىس  الثاين: -

َقْافُ  «التسرة»الن ن   ن[.بسه  النقك( ]النِّسحِء يالالِن فَّ

َقْاُفن[. الثالث: -  فسااك الام ة الثحما . ]النِّسحِء هِن فَّ

وقد وقع هذا الن ع ل أ بع  لشر ل ظح ل فسع  لشر  :ورةــســمفتوحة فمكد/ 

 د ضعح: 

 [.144األمعح :  /133الهقرة: ] ﴾شهداَء إذ﴿ -

 [.14/64المح دة: ] ﴾البغضاَء إلى﴿ -

 [.101المح دة: ] ﴾أشياَء إن﴿ -

 [.23الف ب : ] ﴾ولياَء إن استحبواأ﴿ -

 [.28الف ب : ] ﴾إن شاَء إن  اهلل﴿ -
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 [.66ي مس: ] ﴾شركاَء إن يتبعون﴿ -

 [.24ي دف: ] ﴾والفحشاَء إنه﴿ -

 [.58] ي دف: ﴾وجاَء إخوة﴿ -

 [.102التاف: ] ﴾أولياَء إّنا﴿ -

 [.52الرو :  /80النمك:  /45األمهاحء: ] ﴾الدعاَء إذا﴿ -

 [.89/ األمهاحء:  3دري : ] ﴾ذ نادىزكرياَء إ﴿ -

 [.27السجدة: ] ﴾الماَء إلى األرض﴿ -

 [.9الحجرا : ] ﴾تفيَء إلى﴿ -

 [.69] الشعراء: ﴾نبأ إبراهيم﴿ -

 فساالك الام ة الثحما  بان بان وداح واحدا. حكمها:

 لال ل د ضع واحد وه : ول  يقع هذا الن ع مفتوحة فمضمومة:هـ / 

 [.44المؤدن ن: ] ﴾رسولها كذبوه كلما جاَء ُأمةٌ ﴿ -

 فساالك الام ة الثحما  بان بان وداح واحدا . حكمها:

وقد وقع هذا الن ع ل اقني لشر ل ظح ل أ بع  لشر  مضمومة فمفتوحة:و/ 

 د ضعح وهي:

 [.13الهقرة: ] ﴾السفهاُء أال إنهم﴿ -

 [.100األلراف: ] ﴾نشاُء أصابهم﴿ -

 [.155األلراف: ] ﴾من تشاُء أنت﴿ -

 [.37الف ب : ﴾ ]سوُء أعمالهم﴿ -

 [.44ه ى: ] ﴾ياسماُء أقلعي﴿ -

 [.32النمك:  /43ي دف: ] ﴾المألُ أفتوين﴿-
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 .[6األح ا : ] ﴾النبيُء أولى﴿ -

 [.50األح ا : ] ﴾النبيُء أن يستنكحها﴿ -

 [.27/28لبراها : ] ﴾ألم تر ما يشاءُ ﴿ -

 [.38النمك: ] ﴾المألُ أيكم﴿ -

 [.28فصىت: ] ﴾هللأعداء ا جزاءُ ﴿ -

 [.4الممفحن : ] ﴾البغضاُء أبدا﴿ -

 واوا د ف ح (. فااح اإلبدا  فقط )لبدا  الثحما  حكمها:

 وقع هذا الن ع ل أ بع  لشر ل ظح ل دف  لشر د ضعح وهي: مكسورة فمفتوحة:ز/ 

 [.235: الهقرة] ﴾من خطبة النساِء أو أكننتم﴿ -

 [.51النسحء: ] ﴾هؤالِء أهدى﴿ -

 [.282: الهقرة] ﴾أن تضل الشهداءِ  من﴿ -

 .[28: األلراف] ﴾أتقولون بالفحشاءِ ﴿ -

 [.38: األلراف] ﴾هؤالِء أضلونا﴿ -

 [.50: األلراف] ﴾من الماِء أو مما﴿ -

 [32: ]االم ح  ﴾السماء أو ايتنا﴿ -

 [.76: ]د ضعحن با دف ﴾وعاء أخيه﴿ -

 .[99: ]االمهاحء ﴾هؤالء ءالهة﴿ -

 [.17: ال رقحن] ﴾هؤالء أم هم﴿ -

 [.40: ]ال رقحن ﴾مطر السوء أفلم﴿ -

 .[47: ]الشعراء ﴾السماء ءاية﴿ -

 .[55األح ا  :] ﴾أبناء أخواتهن﴿ -
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 [.17-16: المىى] ﴾يف السماِء أن من﴿ -

 لبدالاح يحء د ف ح  وداح واحدا . حكمها:

وقع هذا الن ع ل فسع  لشر ل ظح ل قمحما  ولشرين  مضمومة فمكسورة:ح/ 

  ضعح وهي:د

 [.46الن  :  /65ي مس:  /213. 142: الهقرة] ﴾يشاُء إلى﴿ -

 [.11فحطر:  /45الن  :  /13: ل  لمران] ﴾يشاُء إنّ ﴿ -

 [.282: الهقرة] ﴾الشهداُء إذا﴿ -

 [.47ل  لمران: ] ﴾ما يشاُء إذا قضى﴿ -

 [.83] األمعح : ﴾من نشاُء إّن ربك﴿ -

 [.188] األلراف: ﴾السوُء إن أنا﴿ - 

 [.87]ه ى:  ﴾ما نشاُء إنك﴿ - 

 [.51. 27الش  ج:  /100: ]ي دف ﴾يشاُء إنه﴿ - 

 [.5: الحا] ﴾ما نشاُء إلى أجل﴿ - 

 [.6الن  : ] ﴾إال شهداءُ ﴿ - 

 [.29: ]النمك ﴾المألُ إين﴿ - 

 [.7]دري  : ﴾زكرياُء إّنا﴿ - 

 [.15فحطر: ] ﴾الفقراُء إلى اهلل﴿ - 

 [.28: فحطر] ﴾العلماُء إن اهلل﴿ - 

 [.43فحطر: ] ﴾الّسيُء إالّ بأهله﴿ - 

 [.49الش  ج: ] ﴾من يشاُء إناثا﴿ - 

 [.50. 45: األح ا ] ﴾يا أيها النبيُء إّنا﴿ - 
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 [.1الطالق:  /12: الممفحن ] ﴾يا أيها النبيُء إذا﴿ - 

 [.3: الفحري ] ﴾النبيُء إلى﴿ - 

 يج ز فااح ال داحن: حكمها:

 .-المقد وه   - ( واوا دتس  ة أز الام ة الثحما) لبدالاح -

  الفسااك بان بان . -

 )جدول ملخص أحكام اهلمز املزدوج( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف كلمة أو كلمتني() اهلمز املزدوج
 

 

 

  الام فحن المخفى فحن ل الحرك : لل( ،ُأأُ  ،أَ أَ ) الام فحن المف قفحن ل الحرك 

 لىام ة األولس فإن كحمت:  منظر

 الفسااك فقط. د ف ح : ف ااح •

 دتس  ة: ف ااح اإلبدا  فقط. •

ىام ة  الثحما  دضم د : منظر ل •

 فإن كحمت: 

 ال د ف ح : ف ااح اإلبدا  فقط.

 ال دتس  ة: ف ااح ال داحن:  

 اإلبدا   والفسااك.

 فااح ال داحن: اإلبدا  

 ) وه  المقد (

 ال الفسااك
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 ثالث همزات يف كلمة واحدة -3
 دن كلى لال  قالث كىمح  وهي: لاس ل القرلن

-  أآلهتنا خير [ 58ال خرف.] 

-  أآمنتم (1) [ :49الشعراء:  /71ط :  /123األلراف.] 

-   ءاآلن [ :91. 51ي مس.] 

 حكم هذه الكلمات الثالث: 

وفساك الام ة الثحما   ،أللافنح / ألدنف ( فحقق فااح الام ة األولس) -

 أهحلافنح/ أهحدنف (.) وداح واحدا

 ف ااح خمس ححال :  [91 ،51]ي مس: (2)ءاآلن() أدح كىم  -

                                                 

( أصىاح: أأْأدنف  بثالث هم ا ، األولس والثحما  د ف حفحن والثحلث  دحكن ، ولقد ألدنف ) لن كىم  -1

أأادنف (، ففجفمع ل هذه ) أدمع القراء لىس لبدا  الثحلث  حرف دد دن دنس حرك  دح قهىاح، فأبدلت أل ح

 الححل  هم فحن د ف حفحن، فاصار لىتىم  حتمحن: 

 الهد : أهحدنف  فسااك الثحما  دع فحقاق األولس دع قالق 

اإلبدا : وه  لبدا  الثحما  أل ح ففصار )أْاْادنف ( فاجفمع أل حن: وهذا اليج ز ل لغ  العر ، لذلى ال 

 وكىم  أللافنح لاح م س حت  ألدنف (.) يهقس لال حت  الفسااك

ح م ن د ف ح ، هبم ة د ف ح  دمدوىة وبعده «لن» أٍاٍ   أٍان(. أصك هذه التىم ) كىم  )ءاآلن(: أ ْاآلن -2

لىفعريف. ق  ىخىت لىا  هم ة  "أ " وهي اد  دهني، لىٌ  لىس ال دحن الححضر، ق  ىخىت لىا 

االدف اح ، فحدفمع فااح هم فحن د ف حفحن دفصىفحن األولس هم ة ادف اح ، والثحما  هم ة وصك، وقد 

مح، ولتن لمح كحن النطق أدمع أهك األىاء لىس ادفهقحء الام فان والنطق هبمح دعح، ولد  حذف لحداه

هبم فان دفالصقفان فا  شيء دن العسر والمشق  أدمع ا لىس فغاار الام ة الثحما ، ولن اخفى  ا ل كا ا  

هذا الفغاار، فمنا  دن غا رهح بإبدالاح أل ح دع لشهحع المد مظرا اللفقحء السحكنان، ودنا  دن داىاح بان 

تك دن القراء العشر ق  لن و شح قد قرأ بنقك حرك  الام ة الام ة واأللف، وهذان ال داحن دح  ان ل

 الفي بعد الال  للس الال  دع حذف الام ة، وحانئذ يت ن ل  قالق  أود :
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 . نتم به تستعجلونأثّم إذا ما وقع ءامنتم به ءاآلن وقد ك :51اآلي   -

 . ءاآلن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين  :91اآلي   -

  الحالة األولى:

هبح وال ي قف  أز يهدأ) أو واقع بعدهح دع وصىاح ،ام راىهح لن بد  دحبق لىااح 

 (91بحآلي    وهذه الححل  خحص ) لىااح(. فى  ل هذه الححل  دهع  أودال 

قالق  الهد   ولىا  ل الال  ،لشهحع المدلبدا  هم ة ال صك أل ح دع  -

(2/4/6) 

ق  فسااك هم ة ال صك بان بان دع األود  الثالق  السحبق  ل الال   -

(2/4/6.) 

 القصر فقط  ولىا  ل الال  ،ق  لبدا  هم ة ال صك أل ح دع القصر -

 :) ففصار األود  دهع (

 

 

                                                                                                                         

لبدا  الام ة الثحما  الفي هي هم ة ال صك أل ح دع المد مظرا لألصك وه  دت ن الال ، ولعد  االلفداى 

 م  للااح.بحلعح ض وه  فحرك الال  بسه  مقك حرك  الا

لبدا  هم ة ال صك أل ح دع القصر طرحح لألصك، والفداىا بحلعح ض وه  فحرك الال  بسه  مقك حرك  

 الام ة للااح.

 فسااك هم ة ال صك باناح وبان األلف

 -* كمح ال يخ س أن لإلدح  و   ل دد  الهد  المغا ر بحلنقك ال اقع بعد الال  قالق  أود : القصر

ن هذه ال د ه الثالق  ل الهد  ال ففحقق لىس دماع أود  هم ة ال صك بك ففحقق المد. ولت -الف دط

لىس بعضاح ىون الهعض اآلخر، وخالص  دح ككره العىمحء ل    ل هذه التىم  أن ل  فااح خمس 

 (.146ححال . )امظر الهدو  ال اهرة 
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 ال  الهد  هم ة ال صك

 (2/4/6) أود  3 المد ط ال

 (2/4/6) أود  3 الفسااك

 القصر فقط المد قصرا

 :الحالة الثانية

ام راىهح لن بد  دحبق لىااح أو واقع بعدهح دع ال قف لىااح )أز يهدأ هبح وي قف 

 (.91وهذه الححل  أيضح خحص  بحآلي  ) لىااح( فى  ل هذه الححل  فسع  أود :

ال  قالق  أود  ال لبدا  هم ة ال صك أل ح دع لشهحع المد ولىا  ل -

(2/4/6.) 

الال  قالق  أود   لبدا  هم ة ال صك أل ح دع قصر المد ولىا  ل -

(2/4/6.) 

(. ففصار 2/4/6ولىا  ل الال  قالق  أود  ) فسااك هم ة ال صك بان بان -

 األود  فسع .

 ال  الهد  هم ة ال صك

 (2/4/6أود  ) قالق  المد ط ال

 (2/4/6أود  ) قالق  المد قصرا

 (2/4/6أود  ) قالق  الفسااك
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 الحالة الثالثة: 

كحدفمحلاح دع ) ( ادفمحلاح دع بد  قهىاح دع وصىاح51)وهي خحص  بحآلي  

 قهىاح( فى  ل هذه الححل  قالق  لشر وداح: 51ي مس  «لدنف  ب »

ولىا  لبدا  هم ة ال صك دع المد  «لدنف  ب » قصر الهد  قهىاح وه  -

 ح ولىس كك دن هذه األود  الثالق  قصر الال .ق  فسااىا ،والقصر

ولىس  ،فسااىاحو ولىا  لبدا  هم ة ال صك دع المد «لدنف »ف داط الهد   -

ا دع القصر ،كك دنامح ف داط الال  وقصرهح ولىا   ،ق  لبدا  الام ة دد 

 قصر الال  فقط.

س كك ولى ،ولىا  لبدا  هم ة ال صك دع المد وفسااىاح ،«لدنف » دد الهد  -

 ق  لبدا  الام ة دع القصر ولىا  قصر الال  فقط. ،دنامح دد  الال  وقصرهح

 5ودثىاح لىس المد  ،أود  5ولىس الف دط  ،أود   3«لدنف ») فات ن لىس قصر

 أود (.

 ال  الهد  هم ة ال صك «لدنف »الهد  

 فسااك قصر

 المد ط ال

 المد قصرا

 

 قصر

 ف دط

الفسااك/ المد 

 ط ال

 قصر/ ف دط

 قصر المد قصرا

 ط  

الفسااك/ المد 

 ط ال

 قصر/ ط  

 قصر المد قصرا
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  الحالة الرابعة:

فى  ل هذه الححل  دهع   ،وهي ادفمحلاح دع بد  دحبق لىااح دع ال قف لىااح

 (:51)خحص  بحآلي  : ولشرون وداح

 ،ق  فسااىاح ،ولىا  لبدا  الام ة دع المد والقصر«لدنف «قصر الهد  ل -

 (.2/4/6( )ال  الهد ) س كك دن هذه األود  الثالق  فثىاث الال ولى

 ،ق  فسااىاح ،ولىا  لبدا  الام ة دع المد والقصر «لدنف » ف داط الهد  ل -

 (.2/4/6) ولىس كك دن هذه األود  الثالق  فثىاث الال 

ق  فسااىاح  ،ولىا  لبدا  الام ة أل ح دع المد والقصر «لدنف » دد الهد  ل -

 (.2/4/6) ولىس كك دن هذه األود  الثالق  فثىاث الال 

ه دهع   )فات ن دجم ع األود  لىس كك دن قصر الهد  السحبق وف دط  ودد 

 ولشرين وداح(.

 ال  الهد  ال صك هم ة لدنف  «الهد »  

 الفسااك قصر

 المد ط ال

 المد قصرا

 قالق  أود  

(2/4/6) 

 الفسااك ف دط

 المد ط ال  

 المد قصرا

 قالق  أود 

(2/4/6) 

 الفسااك  ط  

 المد ط ال

 المد قصرا 

 قالق  أود 

 (2/4/6) 
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 الحالة الخامسة: 

لالن وقد لصات.... لمن ) وهي ادفمحلاح دع بد  واقع بعدهح كق ل  فعحلس

 فى  فااح قالق  لشر وداح: [92 ،91 ي مس: [خى ى لي (

ولىس هذا ال د  القصر ودع قصر الال   ،لبدا  هم ة ال صك أل ح دع المد -

 لي ( ق  دد الال  ودد) ق  ف داط الال  وف داط ،لي () الط   لو والف دط

 لي (.)

فسااك هم ة ال صك دع قصر الال  ولىس هذا ال د  فثىاث )لي (  -

 لي (.) ق  دد الال  ودد ،ق  ف داط الال  وف داط )لي ( ،(2/4/6)

ولىس هذا ال د  فثىاث  ،ال ودع قصر ال ،لبدا  هم ة ال صك دع القصر -

 )لي (.

ولىس فسااىاح خمس   ،)فات ن لىس لبدا  هم ة ال صك دع المد خمس  أود 

 ففصار األود  قالق  لشر وداح(. ،ولىس لبدالاح دع القصر قالق  أود  ،أود 

ال   هم ة ال صك

 الهد 

 لي () الهد 

 ط  

 (2/4/6) قالق  أود  قصر

 ف دط ف دط

 ط   ط  

 كفساا

 (2/4/6أود  ) قالق  قصر

 ف دط ف دط

 ط   ط  

 (2/4/6أود  ) قالق  قصر قصر 
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 مالحظة:
لىس الطحل  أن يرك  فركا ا كهارا لىس الححل  األولس الخحص  بحآلي   -

( دن د  ة 51ولىس الححل  الثحلث  الخحص  بحآلي  ) ،( دن د  ة ي مس91)

 حل  االطالع لىااح.الححال  فات ي الط وأدح بحقي ،ي مس أيضح

كك ححل  دن هذه الححال  السحبق ككرهح لاح فعىق بمد العح ض  -

 ففنه  لذلى.  ،لىس الطحل  لىست ن لتننح ل  مذكر العح ض لعد  اإلكثح 
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 ياءات الإضافة
 والزوائد
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 أوال: ياء اإلضافة
 وفقع: ،وهي يحء المفتى  تعريفها:

 در دثك )م سي(.ل األدمحء ل دحك   -

 لاح مني( .) ول األفعح  ل دحك مص  -

 .(ولين) ،لي() ول الحروف ل دحك در أو مص  - 

 لاحء اإلضحف  ححلفحن : أحوال ياء اإلضافة:

 لدح أن يت ن ددغمح فااح دح قهىاحال أز حرف الاحء ال. -

 أو غار ددغ  فااح. -

 مح :  ل كىم  واحدة باحء دحكن  فإن ُدهقت يحء اإلضحف : الحالة األولى •

]األلراف:  علي   ،[28ق: ] لدزَّ   ،[22﴾ ]ابراها : بمصرخي  ﴿ -

105.] 

ل الاحء  بسه  لىغح  الاحء األولس السحكن  ،فإهنح ف ف  وفشدى )أز الاحء( حكمها:

 . المفحرك  )يحء اإلضحف (

 ) :ل القرلن التري كىمح  دحدوىة و ى  وهي  
َّ

  ،للي
َّ

 ،َلَدزَّ  ،َيَدزَّ  ،لىي

 
َّ

  ،َبناِلي
َّ

  ،َوالَِدز   ،اْبالناَلَفي
َّ

 . (ُدْصِرخي

( و هنحك ححل  خحص  فتسر فااح يحء اإلضحف ، فائــدة:
َّ

كلى ل كىم  )ُبنَي

 [42]هود: ﴾ ُبنَيِّ اركب معنافقد و ى  ل القرلن كى  باحء دتس  ة ﴿

 [13]لقمان:  ﴾يا ُبنَيِّ ال تشرك باهلل﴿

 [16]لقمان: ﴾ صالةيا ُبنَيِّ َأقِِم ال﴿
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  الحالة الثانية: •

أو دتس  ة دثك:  ،أو دضم د  ،لكا وقع بعدهح هم ة قطع د اء كحمت د ف ح 

َي ُأوفِي اْلَكْيَل ﴿ ـنِي َهَداين َربَِّي إَِلى ِصَراٍط ﴿ ،[59ي دف: ] ﴾َأالَ َتَرْوَن َأنِّ قـُْل إِن 

 [.161: األمعح ] ﴾ُمْسَتِقيمٍ 

لال  ل قمحما  لشر  ،ف ل دماع دح وقع ل القرلن دناحال ف  دع الفخ ا حكمها:

 د ضعح فاي فااح دحكن  وفمد ط ال لت هنح دن المد المن صك:

 .[92التاف :] ﴾أ ُفرغ عليه قِطر ~ءاتوين﴿ -

 [.152]الهقرة:  ﴾أذكركم ~فاذكروين﴿ -

 [.143: ]األلراف ﴾أنظر إليك ~أرين﴿ -

 [.49]الف ب :  ﴾أال يف الفتنة سقطوا ~وال تفتني﴿ -

 [.47]ه ى : ﴾أكن من الخاسرين ~وإال تغفر لي وترحمني﴿ -

 [.43: ]دري  ﴾أهدك صراطا سويا ~فاتبعني﴿ -

 [26]غحفر:  ﴾أقتل موسى ~ذروين﴿ -

 [.60]غحفر:  ﴾أستجب لكم ~ادعوين﴿ -

 [.14: ]األلراف ﴾إلى يوم يبعثون ~أنظرين﴿ -

 [.33: ]ي دف ﴾إليه ~أحّب إلّي مّما يدعونني﴿ -

 [.36]الحجر:  ﴾إلى يوم يبعثون ~فأنظرين﴿  -

  [.34]القصص:  ﴾إّني ~رًدا يصدقني﴿  -

 [.15: ]األحقحف ﴾إين تبت إليك ~ويف ذريتي﴿ -

 [.41: ]غحفر ﴾إلى النار ~تدعونني﴿  -

 [.10]المنحفق ن:  ﴾إلى أجل قريب ~لوال أخرتني﴿ -
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 [.79: ]ص ﴾إلى يوم يبعثون ~فأنظرين﴿ -

 [.43]غحفر: ﴾إليه ليس له دعوة يف الدنيا ~أّن ما تدعونني ال جرم﴿ -

 [.40: ]الهقرة ﴾أوف بعهدكم ~أوفوا بعهدي﴿ -

  الحالة الثالثة: •

أن فقع بعدهح هم ة وصك د اء كحمت دفصى  بال  الفعريف أ  دجرىة لناح دثك: 

َم َربَِّي اْلَفَواِحَش ﴿ ،[258: ]الهقرة ﴾ربَي الذي﴿ َما َحر   ،[33]األلراف: ﴾ُقْل إِن 

واصطنعتك ﴿ ،[30: ال رقحن] ﴾إن قومَي اتخذوا﴿،[82]األمهاحء:  ﴾مّسنَي الضر﴿

 [ .41طال : ] ﴾لنفسَي اذهب

لال  ل قالق   ،ال ف  دع الفخ اف ل دماع دح وقع ل القرلن دن كلى حكمها:

ن ل ححل  ال قف. وفحذف ل ظح لىفخىص دن الفقحء  –أز الاحء  -د اضع فإهنح فست 

وهذه الم اضع الثالق  وقعت فااح يحء اإلضحف  قهك هم ة  ،السحكنان ل ححل  ال صك

 ال صك دع غار ال  الفعريف وهي:

 [.144: ]األلراف ﴾إين اصطفيتك على الناس﴿ -

 [.31 ،30]ط  : ﴾هارون أخي اشدد به أزري﴿ -

 [.27]ال رقحن : ﴾ياليتني اتخذت مع الرسول سبيال﴿ -

 الحالة الرابعة:  •

أز بحقي حروف - ن يقع بعدهح حرف غار هم ة ال صك أو هم ة القطعأ

 ]التاف: ﴾معْي صبرا﴿ [،153]األمعح : ﴾صراطْي مستقيما﴿دثك:  -الاجحء

 [30م ح: ] ﴾ولمن دخل بيتْي مؤمنا﴿ ،[67

ّ  ل أحد لشر د ضعح ،الست ن ل دماع دح وقع دناح ل القرلن حكمها: فإهنح  لال 

 د ف ح  دخ    وهي:
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 [125: ]الهقرة ﴾بيتَي للطائفين والعاكفين﴿ -

 [.186: ]الهقرة ﴾وليومنوا بَي لعلهم يرشدون﴿ -

 [.20]ل  لمران : ﴾فقل أسلمت وجهَي هلل﴿  -

 [.79: ]األمعح  ﴾وجهت وجهَي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا﴿  -

 [.162: ]األمعح  ﴾ومماتَي هلل رب العالمين﴿ -

 [.18: ]ط  ﴾ولَي فيها مآرب أخرى﴿ -

 [.26: ]الحا ﴾بيتَي للطائفين والقائمين﴿ -

 [.118: ]الشعراء ﴾ومن معَي من المؤمنين﴿ -

 [.22: ]يس ﴾مالَي ال أعبد الذي فطرينو﴿ -

 [.21: ]الدخحن ﴾وإن لم تومنوا لَي فاعتزلون﴿ -

 .[6]التحفرون:  ﴾لكم دينكم ولَي دين﴿ -

 ]األمعح : محياي  وقع الخالف لن اإلدح  و   ل كىم مالحظة:

والمقد   ،وُقر  هبمح ل  ،فروج لن  فااح اإلدتحن وال ف  ل الاحء [162

 اإلدتحن.



 
140 

اف قت الرواي  لىس اإلدح  و   دن طريق األز ق لىس فف  يحء : فـــائـــدة

بعدهح حرف غار هم ة و ،اإلضحف  لهعض التىمح  الفي وقع قهىاح ألف

 ل اقني لشر د ضعح ل القرلن التري  وهي دت كىمح  ،القطع أو ال صك

 :، َدْثَ اَز، ُ ْؤَيحَز، َلَصحَز(لِيَّحَز، ُبْشَراَز  َ ،)ُهَداَز 

 ،[38﴾ ]الهقرة:َفَمْن َتبَِع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنونَ ﴿ -

َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى﴿ -  [ 121: ط ] ﴾َفَمِن ات 

َقاَل َربِّ َلْو ِشْئَت َأْهَلْكَتُهْم ﴿ -[39ال  40]الهقرة: ﴾َوإِي اَي َفاْرَهُبونِ ﴿ -

َفَهاءُ   [ 155﴾ ]األلراف:ِمْن َقْبُل َوإِي اَي َأُتْهِلُكنَا بَِما َفَعَل السُّ

 [ .19ي دف:﴾ ]َقاَل َيا ُبْشَراَي َهَذا ُغاَلمٌ ﴿ -

هُ ﴿ - ُه َربِّي َأْحَسَن َمْثَواَي إِن   [ .23ي دف:﴾ ]اَل ُيْفِلُح الظ الُِمونَ  إِن 

ْؤَيا َتْعُبُرونَ ﴿ -  . [43ي دف:] ﴾َأْفُتونِي فِي ُرْؤَياَي إِْن ُكنْتُْم لِلرُّ

 [ .100ي دف: ﴾ ]َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقبُْل ﴿ -

َما ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َفإِي اَي َفاْرَهُبونِ ﴿ -  [ .51﴾ ]النحك:إِن 

ُأ َعَلْيَهاَقاَل هِ ﴿ -  [ .17ط :] ﴾َي َعَصاَي َأَتَوك 

﴾ َيا ِعَباِدَي ال ِذيَن َآَمنُوا إِن  َأْرِضي َواِسَعٌة َفإِي اَي َفاْعُبُدونِ ﴿-      

 [.56]العنته  :

 ثانيا: الياءات الزائدة
هي الاحءا  المفطرف  ال ا دة ل الفالوة لىس دح ل  تعريفها عند علماء القراءات:

 ف العثمحما .المصحح

لدى الاحءا  ال وا د لند اإلدح  و  : ل    دن هذه الاحءا  ال وا د دهع 

 وأ بع ن يحًء هي:
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 [ .186]الهقرة :﴾ ےأجيب دعوة الداع ﴿ -

 [ .186: ]الهقرة ﴾ےإذا دعان ﴿ -

 . [20: ل  لمران﴾ ]ےومن اتبعن ﴿ -

 [.46ه ى :] ﴾ما ليس لك به علم ےفال تسألن ﴿ -

 [.105ه ى :] ﴾ال تكلم نفس إال بإذنه ےيوم يات ﴿ -

 [.16: ]ابراها  ﴾واستـفتحوا ےوخاف وعيد ﴿ -

 [.40]ابراها  : ﴾ےربنا وتقبل دعاء ﴿ - 

 [.62]اإلدراء:  ﴾إلى يوم القيامة ےلئن أخرتن ﴿ -

 [.97]اإلدراء: ﴾ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ےفهو المهتد ﴿ -

 [.17]التاف: ﴾لن تجد له وليا مرشداومن يضلل ف ےفهو المهتد ﴿ -

 [.24]التاف : ﴾ےوقل عسى أن يهدين ﴿ -

 [.40: ]التاف ﴾خيرا من جنتك ےأن يوتين ﴿ -

 [.64]التاف : ﴾فارتدا على آثارهما ےذلك ما كنا نبغ ﴿ -

 [.66]التاف : ﴾مما علمت رشدا ےعلى أن تعلمن ﴿ -

 [.93]ط :  ﴾أفعصيت ےأن تتبعن ﴿ -

 [.44]الحا:  ﴾ےير فكيف كان نك﴿ -

 [.25]الحا:  ﴾ےسواُء العاكف فيه والباد ﴿ -

 [.36]النمك:  ﴾بمال ےأتمّدونن ﴿ -

 [.36]النمك: ﴾ اهلل خير مما آتاكم ےفما آتان ﴿ -

 [.34]القصص:  ﴾قال ےأن يكذبون ﴿ -

 [.13]دهأ:  ﴾وقدور راسيات ے كالجواب﴿ -
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 [.45 ]دهأ: ﴾قل إنما أعظم بواحدة ےفكيف كان نكير ﴿ -

 [.46]فحطر:  ﴾ألم تر أن اهلل أنزل من السماء ماء ےفكيف كان نكير ﴿ -

 [.23: ~يس] ﴾ےوال ينقذون ﴿ -

 [.56]الصحفح :  ﴾ولوال ےلتردين ﴿ -

 [.15]غحفر: ﴾ےلتنذر يوم التالق ﴿ -

 [.32]غحفر:  ﴾ےيوم التناد ﴿ -

 [.32الش  ج: ] ﴾يف البحر كاألعالم ےالجوار ﴿ -

 [.20]الدخحن:  ﴾ےأن ترجمون ﴿ -

 [.21 ]الدخحن: ﴾ےفاعتزلون ﴿ -

 [.14: ~]ق ﴾أفعيينا بالخلق األول ےفحق وعيد ﴿ -

 [ .41: ~ق] ﴾من مكان قريب ےالمناد ﴿ -

 [.45: ~ق] ﴾ےمن يخاف وعيد ﴿ -

 [.6القمر: ] ﴾ےيوم يدع الداع ﴿ -

 [.8القمر: ] ﴾ےمهطعين إلى الداع ﴿ -

 .[30/37/39 /16/18/21]القمر: ﴾ےنَذِر ﴿-

 [ .17المىى: ] ﴾ےكيف نذير ﴿ - 

 [.18المىى: ] ﴾ےفكيف كان نكير ﴿ - 

 [.4ال جر: ] ﴾ےالليل إذا يسر و﴿ -

 [ .9ال جر: ] ﴾ےجابوا الصخر بالواد ﴿ -

 [.15 :]ال جر ﴾ےأكرمن ﴿ -

 [ .16ال جر: ] ﴾ےأهانن ﴿ -
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 ،ل ظح هذه الاحءا  السهع واأل بع ن فثهت ل ححل  ال صك حت  هذه الاحءا :

 وأدح ل ححل  ال قف ففحذف ويقف القح   بحلست ن لىس دح قهىاح.

 الفرق بني ياءات اإلضافة والياءات الزوائد: 
والحرف. والاحء ال ا دة فت ن ل  ،وال عك ،يحء اإلضحف  فت ن ل االد  -1

 واألفعح  فقط. االدمحء،

 دة دحذوف  دناح.بانمح الاحء ال ا  ،يحء اإلضحف  قحبف  ل المصححف العثمحما  -2

أدح الاحء ال ا دة فإم  ُيهحث لن  ،يحء اإلضحف  ُيهحث لن ففحاح ودت هنح -3

 فإهنح د ف ح . ،[36النمك :﴾ ]ےَ ءاتان ﴿قه هتح وحذفاح ل الفالوة وكىاح دحكن  لال 

)غار أصىا  ل التىم (، وأدح الاحء  يحء اإلضحف  ال فت ن لال  زا دة لن التىم  -4

 فت ن زا دة وقد فت ن الدح لىتىم  )أصىا  ل التىم (. ال ا دة فإهنح قد

 ﴾ ےيوم يأت ﴾،﴿ےالمناد األصىا  ل التىم : ﴿«الاحء ال ا دة» دثح 

 ﴾.ےاتبعون ﴾، ﴿ےأخرتن ﴿: ال ا دة لن التىم  «الاحءا  ال وا د» ودثح 

وي قف  ،أدح الاحء ال ا دة ففحذف لند وقف ،يحء اإلضحف  مقف لىااح بحلست ن

 . ح قهىاح بحلست نلىس د
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لك ال  ،لن  ال قف واالبفداء دن أه  أب ا  الفج يد الفي ينهغي لىقح   أن ياف  هبح

 ُي ا  دعنس كال  اهلل فعحلس لال  بفحرز ال قف واالبفداء الجح  ين.

رآن ورتل الق﴿ودعرف  ال قف واالبفداء هي دن الرتفاك المأد   ب  بق ل  فعحلس: 

 [ .4]الم دك:  ﴾ترتيال

: ﴾ورتل القرآن ترتيال: ﴿قح  اإلدح  لىي  ضي اهلل لن  لمح دئك لن ق ل  فعحلس

دن فمح  " وقح  ابن األمهح ز: ،"الرتفاك ه  فج يد الحروف ودعرف  ال ق ف"

 ."دعرف  القرلن دعرف  ال قف واالبفداء

 تعريف الوقفأوال: 

 لداب  : أز حهسفاح.وق ت ا: فق   ،التف  والحهس :لغــة

 بنا  ادفئنحف القراءة. ،قطع الص   لن التىم  زدنح ُيفن  س فا  لحىةً  :اصطالحا

 )أدح لكا ل  يتن بنا  ادفئنحف القراءة فا  قطع(.

 تعريف السكت: •

 الصمت. :لغــة

 قطع الص   لند لخر التىم  زدنح ىون زدن ال قف دن غار فن س. :اصطالحا

   و   لال ل دح بان الس  فان(.)ول  يقع الستت ل  واي

 تعريف القطع: •

 امقطع الغاث لكا احفهس. ودن  ق لا : ،الحهسو ،واإلزال  ،اإلبحم  :لغــة

وفسفح  االدفعحكة بعده لىقراءة . فا  كحالمفاحء ،قطع القراءة  أدح اصطالحا:

 المسفأم  .

 :وهي ،ينقسم الوقف إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة أنواع الوقف:
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            ينقس  ال قف هبذا أنواع الوقف بالنظر إلى التعلق اللفظي والمعنوي: -1

 االلفهح  للس:

 ،.ال ل ظح وال دعنس وه  ال قف لىس كال  ال فعى َق ل  بمح بعده الوقف التام: أ/ 

 وأواخر الس  . ،ولند امقضحء القصص ،وأكثر دح ي دد ل  ؤو  اآلز

وكحل قف  ،[3]ال حفح : ﴾ملك يوم الديـن﴿ل: «الدين"ال قف لىس ل ظ  دثك: 

 ﴾أولئى لىس هدج دن  هب  وأولئى ه  الم ىح ن﴿ل: «الم ىح ن"لىس ل ظ 

 [ .5الهقرة :]

 ،واالبفداء بمح بعده. وُدمي فحدًا لفمح  ل ظ  ،يج ز ال قف لىا  :حكـمه

 وامقطحع دح بعده لن .

مح بعده دن دا  المعنس ىون وه  ال قف لىس كال  ل  فعىق ب الوقف الكايف:ب/ 

  الى ظ.

 أو ه  ال قف لىس دح ف   ل م س  وفعىق بمح بعده دعنًس ال ل ظح.

ختم اهلل على قلوبهم وعلى سمعهم ﴿: ل ق ل  فعحلس«قى هب «ال قف لىس دثك:

 ل ق ل  فعحلس: « هب »وكحل قف لىس ل ظ . [7]الهقرة:  ﴾وعلى أبصارهم غشاوة

وكحل قف لىس  ،[5الهقرة :] ﴾ئك هم المفلحونـلوأو مأولئك على هدى من ربه﴿

يخادعون اهلل والذين آمنوا وما يخادعون إال أنفسهم ﴿ل ق ل  فعحلس:  «لدن ا»ل ظ 

  [.8: ]الهقرة ﴾وما يشعرون

وُدمي كحفاح لت حيف  دع ود ى  يج ز ال قف لىا  واالبفداء بمح بعده. حكمه:

    الفعىق المعن ز.
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 ،وه  ال قف لىس دح ف   ل م س  وفعىق بمح بعده ل ظح ودعنس الوقف احلسن:ج/ 

  )ولتن ال قف لىا  يؤىز دعنس صحاحح ل م س (

ولىس  ﴾الرحمن﴿ولىس  ،﴾العالمين﴿ولىس  ﴾الحمد لّله﴿ال قف لىس  دثك:

 .﴾الرحيم﴿

 وال يج ز االبفداء بمح بعده لال لكا كحن  أ  لي . ،يج ز ال قف لىا  حكمه:

 دع ك م  ودط التال  المفصك. ،لحسن ال قف لىا وُدمي حسنح 

 . ه  ال قف الذز ال ي ا  دن  المراى الوقف القبيح:د/ 

كحل قف لىس  ،لفعى ق  بمح بعده ل ًظح ودعنًس ،أو ه  ال قف لىس دح ل  يف 

 أو فعك ىون فحلى . ،المهفدأ ىون خنه لىس أو ،المضحف ىون المضحف للا 

 ،أو دع د ء األى  دع اهلل ،ف المعنس المراىأو كحل قف لىس دح ي ه  خال

إّن اهلل ال يستحيي أن يضرب مثال ما ﴿ ل اآلي : «يسفحاي»كحل قف لىس ل ظ 

وأّن اهلل ال يهدي ﴿ ل اآلي : «يادز»وكحل قف لىس ل ظ  ،[26]الهقرة:﴾ بعوضة

فبهت ﴿[. وكحل قف لك ل ظ الجالل  ل ق ل  فعحلس: 52]ي دف: ﴾كيد الخائنين

 [.256الهقرة:] .﴾ذي كفر واهلل ال يهدي القوم الظالمينال

ل ق ل   ،وكذلى ال يج ز ال قف لىس الن ي الذز بعده لقهح  قهك ككر اإلقهح   

وكحل قف لىس ل ظ  ،«لل »لن وقف لىس ل ظ  ﴾اعلم أّنه ال إله إال اهللف﴿فعحلس: 

 .﴾وما أرسلناك إال مبشرا ونذيراً ﴿ ل ق ل  فعحلس: «أ دىنحك»

ولتن  ال  ،ويج ز ال قف لىا  لضرو ة ،ال يج ز ال قف لىا  اخفاح ا حكمه:

 أو بمح قهىاح. ،يج ز االبفداء بمح بعده بك يهفد  بحلتىم  الم ق ف لىااح

 وقصد دعنحه فقد ك ر والعاحك بحهلل. ،ال قف لىس هذا الن ع لكا فعمد القح   
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أو  ،أو حذف ،إبدال أو ،أنواع الوقف بالنظر إلى ما يوقف به من سكون -2

 نحوها:

وه  فجريد الحرف لن الحركح  الثالث. وه  األصك ل  الوقف بالسكون:أ/ 

 ال قف.

حركفان  )لال الحرف المن ن المنص   فا قف لىا  بحإلبدا  ويمد بمقدا 

 وُيسمس دد الع ض(.

 ويت ن ل د ضعان: :الوقف باإلبدالب/ 

ويمد  ،فاهد  الفن يُن أل ح ل ال قف  حاًمح( ،)غ  ً ا الفن ين المنص   دثك: 

 بمقدا  حركفان )دد الع ض(.

  –أز درب ط   –«هحء»الالحق  لألدمحء لكا ُ دمت  فحء الفأماث المفحرك 

 ( ."الجن    ،الرحم «،الرحم .)أز فهد  الفحء هحءً ،الجن   دثك:

 ويت ن ل أ بع  أشاحء: الوقف باحلذف:ج/ 

و : فا قف لىس الحرف المن ن بحلست ن حذف الفن ين المرف ع والمجر -

 لىاِ ( ، حا ُ  ،غ   ُ ) بعد حذف الفن ين

 .واْسَتْفتِِهْم َألِربك  :ل «لىس الما  لند ال قف»حذف صى  دا  الجمع  -

قال له  ل: «لند ال قف لىس هحء الضمار» حذف صى  هحء الضمار -

 .صاحبه

 . دعوة الداع ى: ل «لند ال قف لىس العان» حذف الاحءا  ال وا د -

 الوقف بالـرَّْوم:د/ 
ه  النطق بهعض  أو: ،ه  فضعاف الص   بحلحرك  حفس يذه  دعظماح :الرَّوم

 الحرك .
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 ويج ز الرو  وق ح ل حركفان وهمح: الضم  والتسرة.

 ول السمحِء(.) ،(بس  اهلل الرحمالن الرحا ِ ) ،مسفعاُن() ،)يعىُ ( دثك:

  :الوقف باإلْشَمامهـ/ 
وه  أن فجعك ش فاى بعد النطق بحلحرف دحكنح لىس ص  هتمح لكا مطقت 

 بحلضم .

 وال يت ن اإلشمح  لال ل الحرف المضم  . -

 (.مسفعانُ ) ،)التفحُ (، )المسفقاُ ( دثك:

 : مالحظات
 واإلشمح  ل غار ال قف ل قالث كىمح  ل القرلن التري : ،يت ن الرو 

 لشمح (/ و ) [11]ي دف:  ﴾تامـنّا﴿ -

 لشمح (.) [33العنته   77]ه ى:  (1)﴾سـئ﴿ -

 .[27المىى] ﴾سيئت﴿ -

وال ل فحء الفأماث  ،وال يج ز الرو  واالشمح  ل الحرك  العح ض  دثك )وامحر(

  حم / د لظ ( وال ل دا  الجمع) المرد د  هحء

  أنواع الوقف بالنظر إلى الباعث عليه: -3

لقح   بحخفاح ه ودن غار لروِض ده  وه  الذز يقصده ا وقف اختياري:أ/ 

 خح دي.

وه  ال قف الذز ٌيطى  دن القح   بقصد ادفححم  ل كا ا   وقف اختباري:ب/ 

 ال قف لىس التىم .

 وه  ال قف لند ضاق الن س ومح ه. وقف اضطراري:ج/ 

                                                 

 بحل رمسا . «u»دائت( كمح يى ظ حرف ) ديء() فى ظ الاحء ل -1
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وهذا لمن يجمع القراءا  فاقف لند كىم  لاعطف لىااح  وقف انتظاري:د/ 

 ه القراءا أوداح أخرج دن ود 

 ثانيا: االبتداء
وال يت ن لال  ،أو ادفئنحفح بعد القطع أو ال قف ،ه  الشروع ل القراءة ابفداءً 

 وال يج ز لال بمسفقك بحلمعنس د ٍف بحلمقص ى. ،اخفاح ا

 دح ٍ  وغار دح  .: ينقس  االبفداء للس أقسامه: •

 ه  االبفداء بمح ال يخك بحلمعنس. الجح  : -

 ،وه  الذز ال ي ا  دن  المراى ،دح يسمس بحالبفداء القها وه   الممن ع: -

أو كحالبفداء  ،أو بحل حلك ىون ال عك ،كحالبفداء بحلمضحف للا  ىون المضحف

أىج للس دح ال و وخحص  لكا أحح  المعنس ،بمح ي ه  خالف المعنس المراى

ق ل  فعحلس: ل  ﴾ما وعدنا اهلل ورسوله ..﴿دثك االبفداء بال:  العاحك بحهللو يىاق

وإذ يقول المنافقون والذين يف قلوبهم مرض ما وعدنا اهلل ورسوله إالّ ﴿

وغارهح  .﴾يد اهلل مغلولة﴿و ،﴾إن اهلل هو المسيح﴿وكحالبفداء بال  ،﴾غروًرا

 دن الححال  .

 والممن ع  ولقد دهق أن ككرمح حت  االبفداء بن لا  ال الجح  

الفعىق الى ظي والمعن ز. فح دع  لند التال  لىس أحتح  ال قف بحلنظر للس

 للا .
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 أوجه قراءة ورش
 ) التحريرات(
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 ،لن كك خالف مس  إلدح  دن أ م  القراءة دمح أدمع لىا  الرواة فا  قراءة 

وكك دح مس  لآلخذ لن الراوز ولن  ،وكك دح مس  لىراوز لن اإلدح  فا   واي 

 فا  طريق. )م  (  كد

أز أن القح زء دى    ،الطرقو خالف ه  لان القراءا  والروايح وهذا ال 

ودثح  كلى أود   ،فى  أخك بشيء دناح لد كلى مقصح ل  وايف  ،بحإلفاحن بجماعاح

ولن شحع الفعهار لناح  -ل    - ،وأود  الهد  دع بد  الىان ،الهد  دع كا  الاحء

 بحألود  فسحهال.

أو الصالة ومح  كلى بك  ،ىاح أقنحء الفالوةدع العى  أم  ال يج  اإلفاحن هبح ك

يخفح  القح   أو المصىي وداح واحدا دناح. ولم مح يؤفس هبح دماعح أقنحء فىقي 

قصدا دن القح   للس فحرز دح  وز ودح  ،القراءا  دنس ب  للس أصححهبح وطرقاح

 ل  يرو.

 ،فعحكةوهنحك أود  و ى  لىس دهاك الفخاار واإلبحح  كأود  الهسمى  دع االد

فحلقح   دخار ل اإلفاحن بأز  ،وأود  الهسمى  لند االمفقح  دن د  ة للس أخرج

وال يعفن  ،فى  أفس ب د  واحد دناح أد أه ،وغار دى   بحإلفاحن هبح كىاح ،ود  دناح

 ،وهذه األود  االخفاح ي  ال يقح  لاح قراءا  ،وال مقصح ل  وايف  ،كلى فقصارا دن 

 (1).بك يقح  لاح أود  فقط بخالف دح دهق ،قوال طر ،وال  وايح 

طرق( قراءة و   دن طريق ) ولقد وق ني اهلل فعحلس ل دمع لدى كهار دن أود 

ويغني الطحل  لن ح ظ لدى ال  ،ل ددو  صغار يساك ح ظ  وفام  ،األز ق

                                                 

، والمخفصر الجحدع ألص   و   لعهد 11 -10: الهدو  ال اهرة لعهد القفحح القحضي ص امظر -1

 49الحىا  قحب  ص 
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أز ل ححل   –بأ  ب  دن الجداو  .وهذه ال د ه خحص  بحل قف لىس السحكن 

 أمظر الجدو : -ح ض بحلست ن ىون اإلشمح  أو الرو ال قف لىس الع

 العارض للسكون اللين ذات الياء البدل

 (6(/ط  )4(/ف دط)2قصر) (4ف دط ) فف  (2قصر )

 (6(/ ط   )4ف دط ) (4ف دط ) فقىاك (4ف دط)

 ال فف  (6ط   )

 ال فقىاك

 (4ف دط )

 (6ط   )

 (6ط   )

 ىة دن :وكا ا  االدف ح ،وللاى شرح هذا الجدو 

ودع دد الىان  ،الاحء ال ف  فقط لكا قرأ القح   دد الهد  بحلقصر فى  دع كوا  •

 . [2/4/6ودع العح ض قالق  ود ه ] ،الف دط فقط

ودع دد الىان  ،،ولكا قرأ الهد  بحلف دط فى  دع كوا  الاحء الفقىاك فقط •

 . [4/6] الط  و ودع العح ض الف دط ،الف دط فقط

ودع دد  ،ط   فى  دع كوا  الاحء وداحن ]ال ف  /الفقىاك[ولكا قرأ الهد  بحل •

 .[6] ودع العح ض الط   فقط ،الىان وداحن ]الف دط/الط  [

 : مالحظة
 ل و ىه  اللىس الطحل  أن يخفح  وداح واحدا دن ود ه الهد  يقرأ ب   

 أو صالف  ... ال كمح ه  دهان ل الجدو .

 ، لىا  أن يىف   بمح ه  د ض  ل الجدو فإكا اخفح  دثال القصر ل الهد  فالبد   

ودع العح ض قالق   ،ودع دد الىان الف دط فقط ،الاحء ال ف  فقط دع كوا  أز ل 

 ال ل القرلن كى  ال  ،يخفح  باناح [2/4/6ود ه ]
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ال ف  /الفقىاك[ ] فى  دع كوا  الاحء وداحن ،ولن اخفح  دثال الط   ل الهد 

ودع  ،وداحن ]الف دط/الط  [ يخفح  بانامح أيضحودع دد الىان  ،يخفح  بانامح

 . [6] العح ض الط   فقط

 . وهتذا دع الف دط ل الهد 

 ،والىان ،الهد " منه  الطحل  أم   ال لنة لفقد  أز  دن العنحصر الثالق 

 . الحت  يهقس قحبفح ال يفغارو ،"و كوا  الاحء 

ز ق ل  أككرهح ل هذه هنحك بعض أود  القراءة لند اإلدح  و   دن طريق األ

وعّلم آدَم األسماَء  ": ودثح  كلى ل ق ل  فعحلس ،ألهنح فؤخذ دع الرواي  ،المذكرة

 كّلها ثّم عرضهم على المالئكة فقال أنبؤوين بأسماء هـؤالء إن كنتم صادقين

 [.30]الهقرة :

 فهذه اآلية تقرأ بثمانية عشر وجها :

 ،]فسااك الام ة الثحما  «هالؤالء لن»ق  دع قال ،أمهؤوين[ ،لى ] قصر الهد  -

دع قالق  العح ض  ،[لبدالاح يحء دتس  ة خحلص  ،لبدالاح يحء دحكن  دع لشهحع المد

 ففصار األود  لىس قصر الهد  فسع  . ،صحىقان[] 2/4/6

وط    ،دع ف دط ،«هالؤالء لن»دع قالق   ،أمهؤوين[ ،لى ] ف دط الهد  -

 األود  لىس ف دط الهد  دف . ففصار ،صحىقان[] 4/6 العح ض

 6 دع ط   العح ض ،"هالؤالء لن"دع قالق   ،أمهؤوين[ ،لى ] ط   الهد  -

 ففصار األود  لىس ط   الهد  قالق  أود  . ،]صحىقان[

 (1).فات ن دجم ع هذه األود  قمحما  لشر وداح

                                                 

 . 29ال 28امظر: الهدو  ال اهرة لعهد ال فحح القحضي ص -1
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 آخراو والحمد هلل أوال (1)،وهذا آخر ما يسره اهلل من هذه المذكـرة

 ،وصلى اهلل على النبي المصطفى المخـتار ،باطناو راوظاه

 ،أصحابه المصطفين األخيارو ،وعلى آل بيته الطيبين األطهار

وهو الهادي إلى طريق  ،السدادو باهلل التوفيقو ،وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين

 و ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم. الرشاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 باع األو   20  الم افق: 2004دحز  10ف فاق  ي   اإلقنان و أفممت كفحب  هذه المذكرة بحمد اهلل -1

   ج[.2009أو  02درادع  لاذه المذكرة ف  ي   السهت ]و ا هال. ولخر فصح1425
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 راجعاملو املصادر
 ال النشر ل القراءا  العشر البن الج  ز.

 ال التحل ل شرح الشحطها  لىشاخ لهد ال فحح القحضي .

 (.CD)ال شرح الشحطها  لإلدح  أبي شحد  

 ال الهدو  ال اهرة لىشاخ لهد ال فحح القحضي.

 لىشاخ ابراها  المح غني. ال النج   الط الع

 الشرويني . ال الف ضا  لرواي  و   لألدفحك دحمد بن د دس

 ال المحج  ل فج يد القرلن لىشاخ دحمد اإلبراهامي.

 ال النحفع ل قراءة و   لن محفع لألدفحك أحمد دعه ط.

 ال المخفصر الجحدع ألص    واي  و   لألدفحك لهد الحىا  قحب .

 ال أص    واي  اإلدح  و   لىدكف   لحدر العرابي .

   المصرز لىشاخ المف لي.ال فف  المعطي وغنا  المقرز ل شرح دقدد  و 

 ال الجحدع ألحتح   وايفي و   وقحل ن لن اإلدح  محفع لألدفحك دصط س أكرو .

 ال دذكرة الفج يد لىشاخ شراطي.

 ال حق الفالوة لىشاخ حسني شاخ لثمحن .

 ال اإلفقحن لإلدح  السا طي.

  .ال الفالوة الصحاح  لألدفحك دىامحن بن لاسس بحكىي

 .ي شاخ لثمحن ال حق الفالوة لىشاخ حسن

 

 

َ

َ

َ
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 فــهـــرسَالـمــوضـــوعـــــــات
 

 5 شيخ القراء بالديار الشامية تقديم فضيلة الشيخ حممد كريم راجح

 7 املقدمة

 9   ترمجة اإلمام نافع

 13 ترمجة اإلمـام ورش

 14 ترمجة اإلمـام األزرق

 15  برواية ورش عن نافع من طريق األزرقسندي بقراءة القرآن 

 19 إىل علم التجويدمدخل 
 20 تعريف  علم التجويدأوال:      
 21 موضوعهثانيا:      
 21 فائدتهو مثرتهثالثا:      
 21 فضلهرابعا:      
 21 استمدادهخامسا:      
 21 حكمهسادسا:      
 22 األدلة على وجوبهسابعا:      

 31 القرآن الكريم الّلـحــن يف قراءة
 31 تعريف الّلحن يف قراءة القرآن الكريمال: أو     
 31 أقسام الّلحنثانيا:      
 31 حكمهثالثا:      

 35 مــــراتــب الـتـــالوة
 36 الــتــرتــيـــل أوال:      

 36 الـتـحــقـيــق ثانيا:      

 37 الــحــــــدرثالثا:      

 37 الـتــدويـــررابعا:      
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 39 البسمــلةو سـتعاذةأحكـام اال

 40 االســتـعـــاذة أ/    
 40 تعريف اإلستعاذةأوال:      
 40 معناهاثانيا:      
 40 صيغتهاثالثا:      
 41 حكمهارابعا:      
 41 حملها خامسها:      
 42 هل األفضل اجلهر بالتعوذ أو اجلهر به؟سادسا:      
 42 عاذةمواطن إخفاء اإلستسابعا:      
 42 أوجه اإلستعاذة مع البسملةثامنا:      
 43 البسملةب/    

 43 تعريف  البسملةأوال:      
 44 معناهاثانيا:      
 44 فضلهاثالثا:      
 45 حكم البسملةرابعا:      
 47 أوجه اإلتيان بالبسملة  عند اجلمع بني سورتنيخامسا:      

 49 صفاتهاو خمارج احلروف

 50 مـخــارج الـحــروفأ/    
 50 تعريف املخرجأوال:      
 50 تعريف احلروفثانيا:      
 50 كيف يعرف خمرج احلرفثالثا:      
 51 عدد املخارجرابعا:      
 51 أقسام خمارج احلروفخامسا:      
 54 صفات احلروفب/    

 54 أوال: تعريف الصفة      
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 55 صفاتثانيا: أقسام ال     
 55 الصفات املتضادة 1-1     

 59 الصفـــات اليت ال ضد لــهــا 1-2     
 64 أحكام  النون الساكنة والتنوين

 64 اإلظــهـــار  أوال:      

 65 اإلدغــام  ثانيا:      

 67 (القـــلـــب) اإلقــالبثالثا:      

 68 اإلخــفـــاءرابعا:     

 71 سـاكنةامليـم الأحكـام 
 72 اإلخفاء الشفوي أوال:      

 72 اإلدغام الشفوي ثانيا:      

 72 اإلظهار الشفوي ثالثا:      

 73 املـيم املشـّددتـنيو حكـم النـون
 75 التـرقيقو التفخــيم

 76 األلف اللينة أوال:      

 77 الــــالم ثانيا:      

 80 الـــــراء ثالثا:      

 85 اب اإلدغـامبــــ
 86 تعـريـف اإلدغـــامأوال:      

 91 واإلمـــالــــة الفتح بـــــــاب 
 92 أ/ الفتح   

 92 أوال: تعريف الفتح     
 92 ب / اإلمالة   

 92 أوال: تعريف اإلمالة     
 92 أقسام اإلمالةثانيا:      



 
162 

 97 الــمـــــدود 
 98 أوال: تعريف املد     

 98 أقسام الـمـــدودثانيا:      
 107 أحــكـــام الــهـــمــز 

 108  اهلمزنواع أأوال:      

 108 ثانيا: أقسام تغيري اهلمزة     
 110 ثالثا: أقسام اهلمز     
 127 جدول ملخص أحكام اهلمز املزدوج     

 135 والزوائدياءات اإلضافة 
 136 يـــاء اإلضـــافـــةأوال:      

 140 الــيـــاءات الــزوائـــد ثانيا:      

 145 واالبـــتــــــداءالـــوقـــف 

 146 أوال: تعريف الوقف     
 151 ثانيا: االبتداء     

 153  التحريرات() أوجه قراءة ورش
 158 املراجعو املصادر

 159 فهرس الـمـوضـوعـات
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