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 األستاذة :بلبال فاطمةالزهرة                       (الشرٌعة و القانون)ماستر

 السداسً الثانً

 مادة:حفظ القرآن وترتٌله

 

 أحكام اإلظهار و اإلدغام:المحاضرة األولى               

 

 بانة و اإلٌاا اإل لغة:اإلظهار : تعريف اإلظهار

 فصل الحرف األول من الثانً من غٌر سكت. : و اصطالحا

أدغمت اللجام فً فم الفرس إذا  ،ٌقال:: هو اإلدخال و السترلغة :تعريف اإلدغام

 أدخلته فٌه.

بحٌث ٌصٌران حرفا  و اصطالحا :هو إدخال حرف فً حرف من كلمة أو كلمتٌن

 واحدا مشددا من جنس الثانً.

 اإلظهار هو األصل لعدم احتٌاجه إلى سبب و اإلدغام فرعه الحتٌاجه إلى سبب .و 

 :  أقسام اإلدغام

 .ٌنقسم اإلدغام إلى قسمٌن ،كبٌر و صغٌر

 :هو إدغام حرف متحرك فً آخر متحرك ، نحو :سلككم، فٌه هدى.اإلدغام الكبير

اإلمام أبو  و سمً كبٌرا لكثرة وقوعه إذ الحركة أكثر من السكون، واختص به

 عمرو البصري من القراء.

أومن كلمتٌن : هو إدغام حرف ساكن فً آخر متحرك من كلمة اإلدغام الصغير

 ،وٌشترط فً اإلدغام الصغٌر أن ال ٌكون أول الحرفٌن منهما حرف مد.

 و قرأ باإلدغام الصغٌر ورش عن نافع و غٌره من القراء.



 

 :أسباب اإلدغام

 ماثل و التجانس و التقارب .أسباب هً: الت اإلدغام بنوعٌه له ثالثة

عصاك ب باارو هو أن ٌتحد الحرفان مخرجا و صفة  و مثال ذلك :: التماثل_1

 جارتهم .ت ت،فما ربح

متماثلٌن و ٌستثنى له هاء السكت فً قوله تعالى: )مالٌه   وورش ٌدغم كل حرفٌن

 ( سورة الحاقة، ففٌها حال الوصل وجهان : اإلدغام و اإلظهار لهاء السكت. هلك

كالتاء مع الطاء و الدال  :هو أن ٌتفق الحرفان مخرجا و ٌختلفا صفةالتجانس _2

مع التاء فٌدغم األول فً الثانً،ولم ٌدغم ورش كل الحروف المتجانسة و إنما أدغم 

 ما ٌلً:

ذال إذ فً الظاء،نحو -
(:
 64سورة النساء  لموا(ذ ظإ 

نحو:   ،دال قد فً التاء-
 (
 255سورة البقرة  بٌن (د تق

نحو: ،الدال فً التاء -
(
 م( سورة الكافروند تما عب 

تاء التأنٌث فً الدال و الطاء نحو:  -
 (

إذ )،  98عوتكما(سورة ٌونست دقد أجٌب

 إدغاما تاما .،و كل ما سبق من األمثلة ٌدغم  122ائفتان( سورة آل عمرانت طهم

و أدغم هنا ورش الطاء فً التاء إدغاما طت ،، أحطت الطاء فً التاء نحو: بس -

 ناقصا ، وذلك ببقاء صفة اإلطباق واإلستعالء على حرف التاء .

:و هو أن ٌتقارب الحرفان مخرجا أو صفة كالدال و السٌن و التاء و  التقارب_3

 هً: الحروف المتقاربة التً أدغمها ورشالثاء و 

،114( سورة طه بر ل)ق الم قل و هل و بل فً حرف الراء،نحو:-
(
ان على ر لب 

 14قلوبهم( سورة المطففٌن 

 .24لمك( صظ لقد،) 109ل( البقرة ا ددال قد فً الااد و الظاء،فً نحو: )فق-

:تاء التأنٌث عند الظاء ، و ذلك نحو-
 

 .139هورها(األنعام ظ ت)وأنعام حرم

الواو:فً) نون و القلم( وقد روي لورش فٌها الوجهان اإلدغام و النون عند -

 اإلظهار، أما نون ٌاسٌن عند الواو فله فٌها اإلدغام وجها واحدا.



 . الذال فً التاء فً لفظ أخذتم و ما تصرف عنها نحو:اتخذتم ، اتخذت-

القاف عند الكاف ، ورد ذلك فً قوله تعالى : )-
 

جهان وألم نخلقكم( و لورش فٌها 

 اإلدغام التام و اإلدغام الناقص.:

 

 المحاضرة الثانية : الفتح و اإلمالة

 

الفتح و اإلمالة لغتان مشهورتان مستعملتان على ألسنة القراء و الفصحاء من 

الذٌن نزل القرآن بلغتهم ، والفتح لغة أهل الحجاز واإلمالة لغة عامة  العرب

 لة علٌه ألنها تحتاج إلى سبب.أهل نجد ، والفتح هو األصل واإلمالة داخ

 تعريف الفتح:

هو أن ٌفتح القارئ فمه بالحرف ال فتح األلف ألن األلف التقبل الحركة و 

 ٌقال له التفخٌم أٌاا.

 تعريف اإلمالة :

عن استقامته وتنقسم فً اإلصطال  إلى قسمٌن: إمالة  وهً تحوٌل الشًء

 كبرى و إمالة صغرى.

و األلف من الٌاء من غٌر قلب  الفتحة من الكسرةأن تقرب اإلمالة الكبرى: 

خالص و ال إشباع مبالغ فٌه و هً اإلمالة المحاة و تسمى اإلاجاع 

 ".طه " أٌاا،ولم تقع هذه اإلمالة عند ورش إال فً الهاء من لفظ :

وهً مابٌن الفتح و اإلمالة المحاة ولذلك تسمى بٌن بٌن  اإلمالة الصغرى:

 تص به ورش فً جمٌع ماروي عنه اإلمالة فٌه.،وهذا القسم هو ما اخ

 اإلمالة عند ورش: أسباب

  :ألف كل  ةبإمال قرأ اإلمام ورشاأللف المتطرفة المنقلبة عن ياء

أصلٌة متطرفة منقلبة عن ٌاء حٌث وقعت فً القرآن ،وتعرف ذوات 

الٌاء من اإلسماء بتثنٌة اإلسم و من األفعال برد الفعل إلى المتكلم أو 



المخاطب ،فإذا ظهرت الٌاء فٌمٌله ورش ،فتقول فً الٌائً من 

 األسماء "فتى ،فتٌان،مولى ،مولٌان".

 فً الٌائً من األفعال "أبى، أبٌت ،اشترى ،اشترٌت".وتقول 

 : أمال ورش كل ألف متطرفة زائدة  األلف المتطرفة الزائدة للتأنيث

أوزان:َفعلى،فُعلى،ِفعلى،فُعالى،ِفعالى للتأنٌث،وقد جاءت على خمسة 

 ،ومثاله : تترى ، بشرى، إحدى،كسالى،ٌتامى.

 :أمال ورش كل ألف متطرفة مجهولة  مارسم في المصحف بالياء

أو منقلبة عن واو و رسمت ٌاء نحو ألف :متى ،بلى، أنى،ٌا أصلها 

وٌلتى، ومن األلفات المنقلبة عن واو و المرسومة ٌاء : القوى 

 ى،سجى.،الاح

وٌستثنى من هذه القاعدة خمس كلمات ال ٌمٌلها ورش مع أنها رسمت ٌاءا 

 فً المصحف و هً :على إلى،حتى ،زكى ،لدى.

ة لورش فً ذوات الٌاء الوحهان :الفتح و اإلمالة إذا لم وكل الموااع السالف

تتصل بها راء باستثناء األلفات الواقعة فً فواصل اآلي اإلحدى عشروهً 

جم ،المعارج ،القٌامة ، النازعات ،عبس، األعلى ،الشمس ،اللٌل ، :طه ،الن

 الاحى ،العلق.

وجها واحدا إال إذا اتصلت بها امٌر المؤنث  فقرأ ورش كل ذلك باإلمالة

" ها " فحٌنئذ ٌجوز الوجهان : الفتح و التقلٌل ، نحو :"و  وهو لفظ الغائب

 فٌها التقلٌل قوال واحدا.الشمس و احاها " إال قوله تعالى "من ذكراها " ف

 

 

 



 

 

)المحاضرة الثالثة :
  

 (لدرس اإلمالةتابع 

 : أمال ورش قوال واحدا  األلف المتوسطة الواقعة قبل راء متطرفة

كل ألف وقعت قبل راء مكسورة كسرا أصلٌا و كانت متطرفة متصلة 

 باأللف سواء تجردت عن الامٌر نحو:سحاِر ، الداِر،أم اقترنت به

 نحو: أبصارهم ،حمارك .

 وخرج بقٌد الراء المكسورة ما إذا وقعت األلف قبل راء مفتوحة أو مامومة.

ري إلى هللا " فالكسر فً الراء هنا وخرج بقٌد الكسر األصلً الراء فً "من أنصا

 الٌاء فال إمالة لأللف قبلها .غٌر أصلً و إنما هو لمناسبة 

فال  "، "بل راء متوسطة نحو: "نمارقوخرج بقٌد متطرفة إذا وقعت األلف ق

" إذ الراء فٌها متوسطة الجوار "،فٌهم" ألن األصل تماري ،حذفت الٌاء للجازمتمار

 .ألن أصلها "الجواري"

نحو " طائر ،ماار " ألن أصله وخرج بقٌد الراء المتصلة باأللف الراء فً 

فٌها للفصل بٌن األلف و فال تقلٌل فسكنت الراء األولى و أدغمت فً الثانٌة  رماار

 .الراء

 مهمة : مالحظات

تنطبق علٌها القواعد السابقة ، روي لورش فٌها اإلمالة و فٌما هناك ألفاظ ال 

 ٌلً بٌان ذلك :

  قرأ ورش لفظ )جار و جبارٌن( بالوجهٌن: الفتح و اإلمالة ، و المقدم

 آداءا اإلمالة .



 وجها واحدا . ظ )كافرٌن( معرفا و منكرا باإلمالةقرأ ورش لف 

 . قرأ ورش بإمالة ألف ) التوراة ( معرفا و منكرا قوال واحدا 

  وقرأ حرفً الراء و الهمزة من )رءا ( باإلمالة وجها واحدا ،وذلك إن

حرف متحرك نحو "رءا كوكبا "، فإن وقعا قبل ساكن وقعا قبل 

 نحو"رءا الشمس " فتحهما ورش وصال و أمالهما وقفا .

  أمال ورش الحاء من "حم" فً فواتح السورالسبع قوال واحدا و

 خان،الجاثٌة ،األحقاف .هً:غافر ، فصلت، الشورى ،الزخرف، الد

   أمال ورش الراء من فواتح الٌور الست وجها واحدا و هً :ٌونس

 ،هود، ٌوسف ، إبراهٌم ،الحجر،الرعد .

 واحدا. أمال ورش الهاء و الٌاء من أول مرٌم )كهٌعص( ،وجها 

ونقصد باإلمالة هنا التقلٌل ألنه ال وجود لإلمالة الكبرى عند ورش إال فً 

 الهاء من لفظ )طه( .

 المصادر المعتمد عليها :

 ًالنجوم الطوالع على الدرر اللوامع ، الشٌخ إبراهٌم المارغن 

 الجامع ألحكام رواٌتً ورش و قالون عن نافع ،مصطفى آكرور 

 ولد العلً المسؤالكافً فً التجوٌد ، عب 

 المختصر الجامع ألصول رواٌة ورش عن نافع ،عبد الحلٌم قابة 

 

 

 

 

 


