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تلقى الصحابة رضي اهللا عنهم القرآن عن النبي صلى اهللا عليه وسلم مشافهة، ولم تكن له  : ملخص

عد ذلك العلماء ووضعوا للتجويد قواعد تضبطه وتسهل على الدارسين تعلمه           قواعد مدونة، ثم جاء ب    

 .وتعليمه

، فلم  "األصل والعارض "لكن بعض األحكام التي تتعلق بالتجويد لم توضع لها قواعد؛ ومن ذلك               

 . توضع لهما قواعد تبين متى يؤخذ باألصل، ومتى يؤخذ بالعارض، ومتى يجوز األخذ بهما

ستقرأ الباحث المواضع التي وردت في أحكام التجويد والقراءات مما يتصل بهذا            وفي هذا البحث ا   

وحاول الباحث بعد استقراء تلك األحكام وضع       . ، وبين الحكم المأخوذ به في كل موضع        الموضوع

 . قواعد تضبط موضوع األصل والعارض، وتيسر التعامل معه

"Al-asl and Al-ared" in Rules of Reciting Quran" Tajweed" 
Abstract : The prophet's companions received the Quran orally from 
him, so they had no written rules. In later eras the scholars sat up rules 
for Tajweed that adjust and facilitate reciting Quran for students and 
teachers. But some rules of Tajweed haven't had relevant standards yet; 
for example, "Al-asl and Al-ared" have no standards that clarify when 
to apply or ignore each of them. 

In this research the writer followed profoundly the topics that are 
applied in the rules of Tajweed and the relevant variant "readings" of 
Quran, and clarified the taken rules in each position. The writer tried to 
test up rules that adjust the topic "Al-asl and Al-ared", and facilitate 
dealing with this topic.   

  :تقديم
 : ه وصحبه ومن وااله، وبعدالحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وآل

رفت األعمار في تلك    ولو ص . خدمـة القـرآن الكريم، وبيان أحكامه، مهمة جليلة، وشرف عظيم          

وجهابذة العلماء، مبينين   ولقد تسابق في ذلك المضمار فحول الرجال،        . المهمة النبيلة لم يكن كثيراً    

ي ذلك عشرات من الكتب، وال يزال       وألفت ف . ، ومبينين أحكام قراءته وتالوته    معانـيه وأحكامـه   
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المجال مفتوحاً للعلماء أن يدلوا بدالئهم في تحقيق أحكام القرآن وتدقيقها، ووضع القواعد الالزمة              

 .لدراستها

وقد تطرق كثير من علماء التجويد والقراءات في أثناء تناولهم ألحكام التجويد والقراءات إلى ذكر               

ـ   األحكام المبنية على    -فيما أعلم – منهم   ن لم يستقِص أحد   ياء تـتعلق باألصل والعارض، ولك     أش

األصل والعارض، ولم يحاول استقراءها وصوالً إلى وضع قواعد تضبط هذا الموضوع، وتجمع             

 .متفرقه، وتلم شتاته

لماذا ُأخذ في مسألة ما باألصل؟ ولماذا ُأخذ في     : نت ُأسأل كُ، وكثيراً ما    وكثـيراً مـا كنت أتساءل     

رى بالعارض؟ ولماذا جاز في مسألة ثالثة األخذ بهما؟ فكان هذا من الدوافع التي حدتْ            مسـألة أخ  

بـي إلـى تجمـيع المسائل التي تتصل بهذا الموضوع، واستعراض أقوال العلماء فيها، مع ذكر                 

 .التعليالت المتعلقة بذلك، وبيان مأخذ كلٍّ من األصل والعارض في كلِّ مسألة

 على وفق الترتيب المتبع في كتب       -بشكل رئيس –بواب هذا البحث    وقـد بـدا لـي أن أرتـب أ         

، مع زيادة أبواب عليهما بحسب ما اقتضته طبيعة البحث          )٢( والطيبة )١(القراءات؛ ال سيما الشاطبية   

؛ حرصاً  )٣(ال الصغرى  مجال البحث هو القراءات العشر الكبرى     وبدا لي أيضاً أن يكون      . ومادته

 .مكن من المسائل المتعلقة بموضوع البحثعاب أكبر قدر ميعلى است

هـذا وألحقت المسائل التي يتنازعها أكثر من باب بأشد األبواب بها تعلقاً، مع عدم إعادتها؛ تجنباً                 

 . والتكرارلإلطالة

 .واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل
 
 

                                           
 

. ، واشتهرت بالشاطبية  )ني ووجه التهاني  حرز األما (منظومة المية في القراءات السبع، سماها مؤلفها         )١(

ـ ٥٩٠ت( بيتا، نظمها اإلمام القاسم بن فيره الشاطبي         ١١٧٣تـتألف من     ، وضمنها كتاب التيسير    ) ه

 ].ـج-أ/٢٠[للداني وزاد عليه زيادات 

بيتاً، نظمها  ) ١٠١٥(وهي رجزية في القراءات العشر، تتألف من        .  طيـبة النشر في القراءات العشر      )٢(

 ].١٠-٦/١[، وضمنها كتابه النشر في القراءات العشر ) هـ٨٨٣ت(اإلمام محمد ابن الجزري 

. العشر الصغرى هي ما تضمنته الشاطبية والدرة، وجملة ما فيهما إحدى وعشرون طريقاً             القـراءات    )٣(

/٦[ريقاً  وأما القراءات العشر الكبرى فهي ما تضمنته طيبة النشر، وجملة ما فيها تسعمائة وثمانون ط              

١٠-١.[ 
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 صطالحاًمعنى األصل والعارض لغة وا: تمهيد
 .]١١/١٦-٤٣ [ِءشيكل  أسفَُل:  لغةاألصُل

والعالقة بين هذا المعنى وموضوع هذا البحث أن        ]. ٥/٢٤. [هغير عليه بنىي مـا : واصـطالحاً 

 .الوضع األساس للكلمة أو العبارة أو التركيب يسمى أصالً

 ].٧/١٦٨-٤٣[ . آخر يحول دون شيٍءالشيء: والعارض لغة

والعالقة بين هذا المعنى     ].٥/١٠٤ [عنه خارجاً ى الشيء عل محموالً يكـون  مـا : واصـطالحاً 

 .الحادث للكلمة أو العبارة أو التركيب يسمى عارضاًأو وموضوع هذا البحث أن الوضع الطارئ 

 سورة أم القرآن: الباب األول
: نحو ساكنة ياء بعد وقعت إذا والجمع التثنية ضمير من وكسرها الهاء ضم فيالقراء   ختلفا

﴿لَيِهم٧: الفاتحة[﴾ع[  ،اِفيِه﴿وم﴾ ]٢١٩: البقرة[، و﴿ِهنلَيع﴾ ]٢٢٨: البقرة[  ،ِميِهم﴿وتَر﴾ ]ذلك  ونحو ]٤:الفيل .

 أنه األصل   وجه القراءة بالضم  ]. ٢٧٣-٢/٢٧٢-٧[فمنهم من قرأ بالضم ومنهم من قرأ بالكسر         

 ]. ١/٣١١-٤٦[الساكنة في هاء الضمير، ووجه الكسر لمجانسة الياء 

 ،]١١: الصافات[ ﴾فَاستَفِْتِهم﴿ ،]١٦٩: األعراف[ ﴾وِإن يْأِتِهم ﴿: نحو اءبنال أو جزملل الـياء  سـقطت  فـإن 

﴿ تعالى قوله إال ،كله ذلك في الهاء يضموحده   رويساً فإن،  ]٣٨: األعـراف [﴾فَـآِتِهم ﴿ لِِّهمون يمو﴾ 

:النور[﴾يغِْنِهم اللَّه ﴿ ،]٣:الحجر[ ﴾ويلِْهِهم اَألملُ ﴿ في عنه واختلف .خالف كسرها بال  هفإن ]١٦: األنفـال [

ووجه ضم رويس لهذه األلفاظ     . ]٧: غافر[ ﴾وِقِهم عذَاب الْجِحيمِ  ﴿ ،]٩: غافر[ ﴾وِقِهـم السيَئاتِ  ﴿،  ]٣٢

ممن يقرأون  -ووجه كسر غيره  . هـو االعتداد بأصله في ذلك من ضم الهاء إذا سبقت بياء ساكنة            

 ].١/٣١٢-٤٦[ زوال الياء  هو االعتداد بالعارض؛ وهو-بضم الهاء

 باب اإلدغام الكبير: الثانيالباب 
 وأخواتها﴾ يبتَِغ غَير﴿اإلدغام واإلظهار في : الفصل األول

ـ   ذف مـن آخـر الكلمة حرف أو أكثر فأدى ذلك إلى اجتماع حرفين متماثلين أو                إذا ح

[،  ]٨٣-٢١/٨٢[ك  متجانسين أو متقاربين فقد ورد عن أبي عمرو البصري الخالف في إدغام ذل            

٢٤/٣٤.[ 

: أصله. ]٨٥: آل عمران [ ﴾يبتَِغ غَير ومن  ﴿:  في قوله تعالى   إدغـام المتماثلين  ومـن ذلـك     

فحذفت ) يخلو: (أصله. ]٩: يوسف[ ﴾ وجه َأِبيكُم  يخُْل لَكُم ﴿: وقوله تعالى . فحذفت ياؤه للجزم  ) يبتغي(

سكنت النون  ) يكون: (أصله. ]٢٨: غافر[ ﴾ فَعلَيِه كَِذبه  يك كَاِذباً وِإن  ﴿: وقوـله تعالى  . واوه للجـزم  

ويجوز في  ]. ٢٤/٣٤[،  ]٢١/٨٣[للجـزم، فحذفت الواو اللتقاء الساكنين، ثم حذفت النون تخفيفاً           
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، ٤٧/١٩٨[هذه المواضع الثالثة اإلدغام؛ اعتداداً بعارض الجزم، وهذا الوجه هو المقدم في األداء            

 ].١/٣٢٧-٤٦[ار أيضاً؛ اعتداداً باألصل ، ويجوز اإلظه]٢٠٤، ٢٠٠

، فحذفت  )ولتأتي: (، أصله ]١٠٢: النساء[ ﴾ ُأخْرى ولْتَْأِت طَآِئفَةٌ ﴿:  في قوله تعالى   وإدغـام المتجانسين  

/٤٧[والمقدم في األداء هنا هو اإلدغام أيضاً      . ويجوز هنا الوجهان كما في المتماثلين     . الياء للجزم 

١٩٨.[ 

 ﴾ الْقُربى فَآِت ذَا ﴿: وقوله تعالى . ]٢٦: اإلسراء[ ﴾ الْقُربى وآِت ذَا ﴿: ي قوله تعالى   ف وإدغام المتقاربين 

اإلدغام واإلظهار، والمرجح   : ويجوز فيهما . ، فحذفـت الياء للجزم    )آتـي : (أصـلهما . ]٣٨: الـروم [

فحذفت ) يؤتى: (أصله. ]٢٤٧: البقرة[ ﴾ من الْمالِ  يْؤتَ سعةً ولَم  ﴿: وقوله تعالى ]. ٤٧/٢٠٣[اإلدغام  

/١-٧[ والمأخوذ به في هذا الموضع هو اإلظهار ال غير، والقول باإلدغام ضعيف           . األلف للجزم 

٢٣/١٦٩[، ]٢٧٩ .[ 

 قَوِم ما ويا  ﴿: ، وقوله تعالى  ]٣٠: هود[ ﴾ ينصرِني قَوِم من ويا  ﴿: ويشـبه األمثلة السابقة قوله تعالى     

إال أنه ال خالف في إدغامها      . ثم حذفت ياء اإلضافة   ) يا قومي : (هما؛ إذ األصل في   ]٤١: غافر[ ﴾ِلـي 

 ].٢٤/٣٤[إن قرئ بوجه اإلدغام الكبير 

 إعطاء غنة للنون أو الميم في اإلدغام الكبير : الفصل الثاني
١٣٢:طه[﴾نَّحن نَرزقُك ﴿: في اإلدغام الكبير تسكن النون المتحركةُ ثم تدغم فيما بعدها، كقوله تعالى           

عارض  بين النون التي سكونها وفـي هذه الحالة يكون اإلدغام مع غنة بمقدار حركتين؛ تسويةً          ،]

وكذا إن قرئ بوجه الغنة مع الالم والراء         ].١/٥٥٧-٤٦[،  ]٢٤-٢/٢٣-٧[والتي سكونها أصلي    

ميم تخفى في اإلدغام    وال. ]٧: إبراهيم[ ﴾تََأذَّن ربكُم ﴿ ]٥٥: البقرة[ ﴾نُّْؤِمـن لَك  ﴿: ، نحـو  ]١/٧٦٧-٣٩[

 وفي هذا أيضاً تسوية بين الميم       ،]٣٦: آل عمران [ ﴾َأعلَم ِبما ﴿:  نحو الكبـير مع غنة بمقدار حركتين،     

 . والتي سكونها أصليعارض التي سكونها 

 باب هاء الكناية: الباب الثالث
 أو عدم صلتها وأخواتها ﴾يَؤدِه﴿ صلة هاء: الفصل األول

: آل عمران [ ﴾ ِإلَيك يَؤدِهال  ... .  ِإلَيك يَؤدِه﴿: لة هاء الضمير في المواضع اآلتية     اختلف القراء في ص   

 ما تَولَّى   نُولِِّه﴿. ]٢٠[ لشورىموضع في ا  و،  ]١٤٥[ آل عمران    موضعان في  ﴾ ِمـنْها  نُْؤِتـهِ ﴿. ]٧٥

. ]٥٢:النور[ ﴾ فَُأولَِئك ويتَّقِْه﴿. ]٣٦: الشعراء[ ]١١١: األعراف[ ﴾ وَأخَاه َأرِجه﴿. ]١١٥: النساء[ ﴾ جهـنَّم  ونُصـِلهِ 

﴿ فََألِْقـه ِهم٢٨: لالنم[ ﴾ ِإلَي[ .﴿  نمْأِتِهوْؤِمناً يم ﴾ ]٧٥: طه[ .﴿   واِإن تَشْكُروهضري لَكُم ﴾ ]َأن ﴿. ]٧: الزمر

   لَّـم هـري  ـد٧: الـبلد [ ﴾ َأح[ .﴿  ًراخَيهراً  ﴾ ﴿يشَرهري﴾ ]فمنهم من قرأ بكسره الهاء مع      . ]٨-٧: لزلةالز

[،]٣١١-١/٣٠٥-٧[ند القراء في ذلك     الصلة، ومنهم من قرأ بكسرها بدون صلة، على تفصيل ع         
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ووجـه القراءة بالصلة هو االعتداد بالعارض؛ حيث إن الهاء           ].٢١/١٠٧[،  ]٣٧٢-١/٣٦١-٤٦

الصلة في تلك الكلمات هو     ووجه القراءة بترك    . مـتحركة ووقعت بين متحركين، فوجبت صلتها      

إلخ، ثم حذفت الياء أو األلف للجزم،       ) ... يرضاه(،  )نؤتيه(،  )يؤديه ( إذ أصلها  االعتداد باألصل؛ 

 .]٢٦/٥ [ فأعطيت الهاء حكمها األصلي وهو القصر،والمحذوف لعلة في حكم الموجود

  وأخواتها عند من أسكن الهاء فيهن﴾يَؤدِه﴿الوقف على : الفصل الثاني
 في األلفاظ المذكورة في الفصل      -ألجل التخفيف -قرأ بعض القراء بإسكان هاء الضمير       

]. ٢١/١٠٧[،  ]٣٧٢-١/٣٦١-٤٦[،  ]٣١١-١/٣٠٥-٧[ في ذلك    لهم على تفصيل    المـتقدم آنفاً،  

وإذا وقف على هذه الكلمات لم يجز فيها ال روم وال إشمام على قول من يجيزون الروم واإلشمام                  

فهاءات الضمير تلك وإن كانت في األصل مكسورة أو مضمومة          ]. ٢/١٢٤-٧ [في هاء الضمير  

 .إال أنها لما سكنت تخفيفاً اعتد بهذا العارض، ولذا لم يجز فيها الروم وال اإلشمام

  والقصرالمدباب : الرابعباب ال
 مغيرة بالتسهيل أو الحذفالمد الواقع قبل همزة : الفصل األول

هُؤالِء ِإن كُنتُم   ﴿كما في   مغيرة بالتسهيل أو الحذف     ة  إذا وقـع حـرف مـد قـبل همز         

 ـاِدِقين٣١:البقرة[﴾ص[، و﴿ ُأولَِئك أولياء ﴾]٤/٥١[أو حذفها  عند من سهل الهمزة األولى       ]٣٢: األحقاف[،]

[اعتداداً باألصل، ويجوز القصر اعتداداً بالعارض       مد  حينئذ ال مد  فإنه يجوز في حرف ال    ] ٢٤/٥٨

[ اعتداداً باألصل    في حال التسهيل  مد   تقديم وجه ال   والـراجح في هذه المسألة    ]. ٦/٤٣[،  ]٢٠/١٧

تقديم وجه القصر   ، و بالتسهيل فإن أثره باٍق، ولم يزل الهمز بالكلية       تغير  ؛ ألن الهمز وإن     ]٢٤/٥٩

 ويندرج تحت هذا الموضوع   ]. ١/٤١٠-٤٦[فـي حـال الحذف اعتداداً بالعارض؛ لزوال األثر          

٤/٦٦[]١٠١: المؤمنون[ ﴾يتساءلون﴿، و ]٣١:البقرة[﴾المالئكة﴿: متوسط، نحو مد  لى ما فيه    وقف حمزة ع  

[. 

 المتصلمد ن الهمزتين من قبيل العدم اعتبار ألف الفصل بي: الفصل الثاني
: الـبقرة [ ﴾َأَأنتُم﴿: ، نحوعـند إدخال ألف الفصل بين همزتي القطع المتالصقتين في كلمة          

١٤٠[  ،﴿َأِئنَّكُم﴾]١٩:األنعام[ ﴿ُئكُمَأُؤنَب﴾ ] فإن جمهور أهل األداء ال يعتدون بهذه األلف، وال          ]١٥: آل عمران

؛ َأوجهها أن هذه    ]١/٤٠٨-٤٦[المتصل، وذكروا لذلك أسباباً     مد  عندهم من قبيل ال   مـد   يكـون ال  

حركتين؛ ألن  هذه األلف بمقدار    مد  األلـف جـيء بها للفصل بين الهمزتين لثقل الجمع بينهما، فت           

والرأي اآلخر هو االعتداد بألف     ]. ١/٤٠٨-٤٦[الفصل يحصل بهذا القدر، وال حاجة إلى الزيادة         

 ].١/٣٥٢-٧[متصالً مد ويترتب عليه كون ال .تسويةً بينهما وبين األلف األصلية ؛الفصل
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وبه ): "الجوهر المكنون (والـذي اسـتقر عليه العمل واإلقراء هو الرأي األول، قال الضباع في              

 .ونص على تضعيف المحققين للقول الثاني]. ٢٦/٧["جرى عملنا

 حكم البدل المغَير: الفصل الثالث
بنقل، أو إبدال، أو تسهيل، فله عند األزرق عن ورش          تغير  البدل  مـد   إذا طـرأ علـى      

 :أحوال

 أهل  وقد أجمع . يبدل ورش همزتها واواً مفتوحة على قاعدته      .  كيف وقعت  ﴾يؤاخـذ ﴿ كلمـة    -أ

 وقد ذكروا في علة استثنائها      .البدل عند األزرق عن ورش    مد  األداء على استثناء هذه الكلمة من       

 ].١/٣٩٢-٤٦ [واألصح أن مرجع ذلك إلى النقل والرواية .]١/٣٤٠-٧ [،]١/٥٣-٣٦[وجوهاً 

ـ      –ب   ، ﴾ةاآلخر﴿: ، نحو  وابتدئ بالالم  بدلمد  التعريف وبعدها   ) ال( إذا كانـت الكلمة مبدوءة ب

جمع على  وهذا القسم م  ) ِليمان(،  )لُولى(،  )لَاخرة: (فـيكون البدء هكذا   ؛  ﴾اإليمـان ﴿،  ﴾األولـى ﴿

 ].١/٣٩٣-٤٦[، ]٣/٩١ -٨[استثنائه أيضاً؛ لقوة االعتداد بالعارض في ذلك 

الذي بعد الالم، وقد استثناها بعض أهل مد  ، أي ال  ]٩١،  ٥١: يونـس [  االستفهامية ﴾ءآآلن﴿ كلمـة    –ج  

وله وجه قوي؛   . اعتداداً بالعارض وهو النقل؛ إذ ال يوجد همز محقق في اللفظ           ؛اء عن ورش  األد

ولم ]. ١/٤١٢-٤٦[وهـو ضعف سبب المد بالتقدم، وضعفه بالتغير، فاجتمع فيه ضعفان فاستثني         

 ].١/٧٧٥-٣٩[ يستثنها آخرون، ونص بعضهم على الوجهين

-١/٣٤١-٧[ فيها الخالف السابق  . ]٥٠: الـنجم [ ﴾ولَىعاداً األ ﴿: في قوله تعالى  » األولى« كلمة   –د  

٣٤٢.[ 

[به   يعتد   هو االعتداد باألصل؛ ألن النقل عارض، والعارض ال       ) د(و) ج(في الحالتين   مد  ووجه ال 

هو االعتداد بالعارض وهو النقل، إذ ال يوجد همز محقق في           : ووجـه عـدم المـد     ]. ١/٣٤٢-٧

بالتقدم، وضعفه بالتغير، فاجتمع فيه ضعفان      مد  ف سبب ال   ضع ومما يقوي األخذ بالعارض   . اللفظ

 ].١/٤١٢-٤٦[ فاستثني

ـ  ، أو باإلبدال كقوله    ]٤: البقرة[ ﴾وِباآلِخرِة﴿: بالنقل كقوله تعالى  تغير  بدل  مد  كل موضع فيه     - هـ

وذلك في كل   ،   ]٥٨ :خرفالز[ ﴾َأآِلهتُنَا﴿: ، أو بالتسهيل كقوله تعالى    ]٩٩األنبـياء   [ ﴾ آِلهةً هُؤالِء﴿: تعالى

اعتداداً باألصل، ويجوز القصر    مد  ال: مـا لـم يـنص العلماء على استثنائه، فيجوز في كل ذلك            

اعـتداداً بالعـارض، والمروي المنقول عن أهل األداء هو عدم االعتداد بالعارض في هذا القسم،       

ه سوى ما استثنى من      العمل على عدم االعتداد بالعارض في الباب كل        ولكن: "قـال ابن الجزري   

الجملة فال أعلم أحداً من بو: "وقال في موضع آخر]. ١/٣٥٧-٧" [ وبه قرأت وبه آخذ  ..... ذلـك 

 وهو  ....  على أني ال أمنع إجراء الخالف في األنواع الثالثة         .... متقدمـي أئمتنا نص فيه بشيء     
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المغير لورش ليس   فظهـر من كالمه أن عدم األخذ بالوجهين في البدل           ]. ١/٣٤٣-٧" [القـياس 

والذي عليه أكثر المتأخرين األخذ      .لضـعف وجـه االعتداد بالعارض؛ وإنما هي الرواية والنقل         

والِذي علَيه العمل اليوم هو األخذُ باالعِتداد       : " المتولي قالبالوجهين معاً في البدل المغير لورش؛       

 ].٣٨/٤٣" [ناعِريفوعدِمِه وعِليه تَ

 دال الهمزة الثانية حرف مدالبدل الناشئ عن إبمد م حك: الفصل الرابع
إذا قرئ لورش من طريق األزرق بإبدال الهمزة الثانية ألفاً من الهمزتين المفتوحتين في              

كلمـة، ووقع بعد األلف المبدلة حرف متحرك فليس له في ذلك إال القصر وجهاً واحداً، وذلك في   

 ].٢١/١٢٩[]١٦:الملك[ ﴾ من ِفي السماِءَأَأِمنتُم﴿]. ٧٢:هود[ ﴾َأَأِلدتَى قَالَتْ يا ويلَ﴿: موضعين اثنين فقط

من جنس مد وإذا قرئ له في الهمزتين المتفقتين في الشكل من كلمتين بإبدال الهمزة الثانية حرف  

المبدل متحرك فليس له في ذلك إال القصر وجهاً واحداً،  مد حـركة مـا قبلها، ووقع بعد حرف ال  

 ].٢٨/١٢ []٣٢: األحقاف[ ﴾أولياء ُأولَِئك﴿، ]٥: السجدة[ ﴾ِمن السماِء ِإلَى﴿، ]٤٣: النساء[ ﴾جاء َأحد﴿: ونح

البدل، وحكمه عند   مد  ، وهو ما يعرف ب     همزة متقدمة على حرف مد     توجدوفـي كلـتا الحالتيـن       

 ].٥٤ -٣٥/٥٣[ حركات بمقدار حركتين، أو أربع، أو ستّمد أن يبشكل عام األزرق عن ورش 

 ذلك  َللِّ، وع فـي الحالتين معاً أنه يمد بمقدار حركتين فقط وال يزاد على ذلك            إال أن المنصـوص     

فاجتمعت العلتان  ]. ١/٣٥٢-٧  [ لتقدمه على الشرط   ه سبب  وضعفِ ،باإلبدالمد   حرف ال  عروِضب

 .معاً فأدتا إلى عدم االعتداد بالعارض

 الكلمي المثقل الالزممد ال: الفصل الخامس
: ]٨٠: األنعام[ ﴾َأتُحاجونِّي﴿الضاِلِلين، واألصل في كلمة     : ]٧: الفاتحـة [ ﴾ينالِّالض﴿األصـل فـي كلمة      

 قبل حدوث اإلدغام فيكون المد فيها مداً  اتالكلمهذه  فإذا أخذنا بأصل    . وهكذا..... أتحاِججونَِنـي، 

[دغام مدتْ بمقدار ستِّ حركات وجوباً لكل القراء       طبيعياً بمقدار حركتين، ولكن لما حدث فيها اإل       

: ، إذ أصله  ]٢٦٧: البقرة[ ﴾يممواْ تَّ وآل﴿: ومثل هذا يقال في تاءات البزي، نحو قوله تعالى        ]. ٣٥/٥٨

 ].٢٤/١٥١[تتيمموا، أدغمت إحدى التاءين في األخرى 
 
 
 
 

 السكون فيهالالزم إذا حرك مد ال: الفصل السادس
 :يوذلك ف
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ك الميم بالفتح ألجل التقاء     رحوصالً تُ  ]٢-١: آل عمـران  [ ﴾ ال ِإلَـه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم      لم اللّه ا﴿ -١

ـ    حيث إنه يقرأ بالسكت على كل حرف من        – ة ما عدا أبا جعفر    ر العش لقراءليجوز  السـاكنين، ف

 حركات اعتداداً باألصل،    ستِّ بمقدارالميم  مد  : وجهان -حروف الهجاء الواقعة في فواتح السور     

 .]١/٤١٤-٤٦[]. ١/٣٥٩-٧[  اعتداداً بعارض التحريكتقصرويجوز أن 

٢- ﴿  النَّاس ِسبوصالً ووقفاً ينقل حركة الهمزة إلى الميم قبلها         ورش ]٢-١: العنكبوت[ ﴾...الم َأح، 

 هنا   فيجوز في الميم   .]٢٤/٥٠[،  ]٤/١٧٠[ )أحسب( على   كـذا حمـزة في أحد أوجهه إن وقف        و

 .اعتداداً بالعارضوالقصر  ؛ اعتداداً باألصل،مدأيضاً ال

٣ - ﴿نقل حركة  بنافع وابن وردان    قرأ   .]٩١،  ٥١[:  يونس بلفـظ االسـتفهام في موضعي      ﴾ءآآلن

. ]٥٥-٢٤/٥٤[ الهمـزة إلـى الم التعريف وحذف الهمزة، وهو أحد األوجه عن حمزة إن وقف              

 .صل، والقصر اعتداداً بالعارضالمد؛ اعتداداً باألفيجوز هنا أيضاً 
٤ – ﴿     تُنـاِء ِإِن اتَّقَيالنِّس ـنو . واألزرق عن ورش    لقنبل ]٣٢: األحزاب[ ﴾م ﴿  لَى الِْبغَاِء ِإنناً  عصتَح ندَأر ﴾ 

ـ  ]٥٠: األحـزاب [ ﴾ َأراد  ِإن ِءِللنَِّبـي ﴿ و ، ]٣٣: الـنور [ في ) إن(نون  حركة  حيث إن    . وحده رشوألزرق عـن    ل

ولألزرق عن  قنبل  فإذا قرئ ل   .اللتقاء الساكنين في األول، وللنقل في األخيرين      : واضـع الثالثة عارضة   الم

-٤٦[ اعتداداً باألصل مد  ، وجاز ال   بالعارض اًبوجه إبدال الهمزة الثانية ياء مدية جاز القصر اعتداد        ورش  

 . لزوال العارضالمد؛ سوى في المواضع الثالثة لم يجز) إن(إذا وقف على ف. ]٢٤/٥٩[، ]٤٤٤-١/٤٤٣

  اإلضافة إذا سكنت أو إذا تحركتياء قبلمد ال: الفصل السابع
؛ ]٢/٧٨-١٢[،  ]٢/١٠٨-٤٦ [والفتح فيها أصل ثانٍ   . مبنيضمير   ياء اإلضافة اإلسكان؛ ألنه      األصـل في  

افة ومعظم ياءات اإلض   .]٢/٨١-٤٦[،  ]٢١/٢٨٢[ فقوي بالحركة ،  ألنه اسم على حرف واحد غير مرفوع      

٧[ ]٣٨: البقرة[ ﴾هداي﴿،  ]١٨: طه[ ﴾عصاي﴿ :؛ نحو في القرآن الكريم  بالفتح   قد جاءت محركة     قعة بعد ألف  االو

-١١٣-٤/١١٢[،  ]١٧٣-٢/١٧٢[،  القصر، والتوسط، واإلشباع؛   : قـف عليها جاز فيها ثالثة أوجه      وإذا و

 .وذلك لعروض السكون

 : موضعين اثنين في سكِّنت ياء اإلضافة الواقعة بعد ألفقد و

١ – ﴿ ايـيحموال بد   .]١١٣-٤/١١٢[،  ]١٠٧-٢/١٠٦-٤٦[ سكنها نافع بخلف عن ورش    ] ١٦٢: األنعام[ ﴾و 

في الوقف؛ ألنه السكون   مد  وكذا يشبع ال  . الزم كلمي مخفف  مد  ؛ ألنه    وصالً على هذا الوجه  مد  من إشباع ال  

  .فيه الزم وصالً ووقفاً

 ، إذا اعتبرت الياء   ]١٦/٤٤٦[،  ]٤/٣٧٦[  أحد الوجهين عنه   البن وردان في  . ]٥٦: الزمر[ ﴾اييا حسرتَ ﴿ – ٢

٢٤/١٧-١[ ،]٧/٤٣٥-٢[  اإلضافة على وجه الجمع بين العوض والمعوضياء[.  
 .وحكمها وقفاً كسابقتها
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 وأخواتها لرويس بخلف عنه﴾ حسرتاه﴿المد المشبع في : الفصل الثامن
يا ﴿، و ]٨٤: يوسف[ ﴾يا َأسفَى ﴿، و ]٥٦: الزمر[ ﴾ىيا حسرتَ ﴿: تعالىإذا وقـف رويـس علـى قوـله          

 فإنه يثبت هاء السكت على أواخر هذه الكلمات عقب األلف           ]٢٨: الفرقان[،  ]٧٢: هود[،  ]٣١: المائدة[﴾ويلَـتَا 

١٦/١٨٧[ األلف قبلها مد  ويلزم من زيادتها إشباع     . ]١٦/١٨٧[،  ]٤/١٠٤[ من بعض الطرق عنه   

فهـاء السـكت هنا كان اإلتيان بها من أجل الوقف، وهاء السكت ال تكون إال ساكنة وال تقبل                    .]

 .فيهمد ، فكان هذا السكون الزماً فوجب إشباع ال]٤٥١-٢١/٤٥٠[، ]١/١٤٠-٣٠[ الحركات

  ألبي جعفر﴾شَراثْنَا ع﴿الالزم في مد ال: الفصل التاسع
ألف مد   وصالً، وال بد معه من       ]٣٦:التوبة[ ﴾شَراثْنَا ع ﴿قـرأ أبو جعفر بإسكان العين من        

الالزم هنا فيه اعتداد    مد  وال .]٢/٣٥٨-٤٦[،  ]٥/٨٣-٢[ مـداً الزمـاً بسـبب السـكون       ) اثـنا (

/٢-٣٠[،  ]١٧/٢١٩[  بسبب توالي الحركات   بالعـارض؛ حيث إن تسكين العين عارض للتخفيف       

٤٨[،ولم ي روضعأبي جعفر جواز القصر في هذا الم عن و. 

  لفتحة الالمعند من قال بأن األلف إشباع﴾ ال أقسم﴿في مد إثبات ال: الفصل العاشر
في قوله  » ال « أن -ورجحه-ذكر بعض المفسرين كالبيضاوي، وأبي حيان، واأللوسي        

، ]١٦: االنشقاق[ ﴾ِقفَال ُأقِْسم ِبالشَّفَ  ﴿: ، وقوله تعالى  ]٧٥: الواقعة[ ﴾فَـال ُأقِْسم ِبمواِقِع النُّجومِ    ﴿: تعـالى 

/٨-٢[ ، هي الم التوكيد أشبعت فتحتها فأصبحت ألفاً       ]١: البلد[ ﴾ال ُأقِْسم ِبهذَا الْبلَدِ   ﴿: وقوـله تعالى  

ُأقِْسم فَلَ(،  )ُأقِْسم ِبمواِقِع النُّجومِ  فَلَ(: وقـد كـان األصل فيهن     ،  ]٢٧/١٥٢-١[،  ]٩/٨٠-١٣[،  ]٢١٣

وبناء على هذا القول تكون هذه األلف عارضة وليست أصلية، ولكنها            .)ا الْبلَدِ ُأقِْسم ِبهذَ لَ(،  )ِبالشَّفَِق

 .بينها وبينهفرق المنفصل دون أدنى مد المد تماماً كما يمد تعامل معاملة األصلية فت

  والعارض لإلدغاملتوسط واإلشباع في العارض للسكونجواز القصر وا: عشرحادي الفصل ال
٤:الفاتحة[﴾الديِن﴿،  ]٢:البقرة[ ﴾الِْكتَاب﴿: ألجل الوقف عليه وكان قبله حرف مد، نحو       إذا سكِّن الحرف    

[ ،﴿ونفِْلحالْم﴾ ]٢٣/٥٦[، ]٥٩-٣٥/٥٨[ ففيه لكل القراء ثالثة أوجه ]٥: البقرة:[ 

على اعتبار السكون العارض كالسكون األصلي      المـد بمقدار ستِّ حركات؛      : أياإلشـباع؛    .١

 . الساكنينالالزم الجتماع

بمقدار أربع حركات؛ مراعاة لسكون الوقف ومالحظة كونه عارضاً،         مـد   ال: التوسـط؛ أي   .٢

 .للسكون الالزم؛ تمييزاً بين األصلي والعارضمد فحطّت رتبته عن ال

 .به يعتد القصر بمقدار حركتين؛ نظراً لكون السكون عارضاً فال .٣

ألبي عمرو البصري، وكذا يعقوب إذا قرئ له  ومـثل هـذا يقال في اإلدغام الكبير إذا قرئ به   
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، ]٢٠٠: البقرة[ ﴾من يقُوُل ربنَا  ﴿،  ]١٧٦: البقرة[ ﴾الِْكتَاب ِبالْحقِّ ﴿: بالوجه العام في اإلدغام الكبير، نحو     

 ].٢١/٥٠ []١٤٨: األعراف[ ﴾قَوم موسى﴿، ]٦: الفجر[ ﴾كَيفَ فَعَل﴿

 عند الوقف مد سط واإلشباع في المبدلة حرف جواز القصر والتو:  عشرالثانيالفصل 
 على  ]٥٥-٤/٥٣ [إذا وقف للقراء الذين يبدلون الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها             

 من الكلمات التي فيها     ]١٧: يوسف[ ﴾الذِّْئب﴿،  ]١٤٦: النساء[ ﴾وسوفَ يْؤتِ ﴿،  ]١٧٠: البقرة[ ﴾الْبْأِس﴿: نحو

وكذا إذا قرئ باإلدغام    . دها حرف واحد فقط  جاز القصر التوسط واإلشباع        همـزةٌ سـاكنةٌ، وبع    

وهذا . ]٢٧: مريم[ ﴾لَقَد ِجْئِت شَيئاً فَِرياً   ﴿،  ]١٠٢: النساء[ ﴾ولْتَْأِت طَآِئفَةٌ ﴿: الكبـير ألبي عمرو في نحو     

المبدل من الهمزة، ومعاملته معاملة حرف المد األصليكله مبني على االعتداد بحرف المد . 

 باب الهمزتين من كلمة والهمز المفرد: الخامسالباب 
 االعتداد باأللف المبدلة من همزٍة في المد الالزم: الفصل األول

:يونس[ ﴾ءآآلن﴿، و ]١٤٣،١٤٤:األنعـام [ ﴾ءآلذَّكَريِن﴿إذا قرئ بوجه اإلبدال للقراء العشرة في        

، فإن  ]٨١: يونس[ ﴾السحر﴿:  ألبي عمرو وأبي جعفر في     ، وكذا ]٥٩:النمل[،  ]٥٩:يونس[ ﴾ءآللّه﴿، و ]٥١،٩١

األلـف المـبدلة مـن الهمزة التي كانت همزة الوصل تمد مداً مشبعاً بمقدار ستِّ حركات، على                  

؛ نظراً لنقل حركة الهمزة إلى الالم ، وكذا حمزة إن وقف    ﴾ءآآلن﴿خـالف لنافع وابن وردان في       

بأن األلف عارضة وليست أصلية، ومع ذلك فقد اعتد بها          ، علماً   ]٤/٢١٩[،  ]١/٣٧٧-٧[ عـندهم 

 .كاألصلية تماماً، ومن أجل هذا مدت مداً الزماً

ومـثل هـذا يقال لألزرق عن ورش في الهمزتين المفتوحتين من كلمة إذا وقع بعد الهمزة الثانية    

/٢١[ وجه إبدال الهمزة الثانية ألفاً    ، إذا قرأ ب   ]٤٣: يوسف[ ﴾َأَأرباب﴿،  ]١٤٠: البقرة[ ﴾َأَأنتُم﴿: ساكن، نحو 

وبابه، على   ﴾َأرَأيتَ﴿ومـثل هذا وذاك يقال لألزرق عن ورش أيضاً في           ]. ١/٤١٧-٤٦[،  ]١٢٩

 ].١/٤٦٠-٤٦[، ]٢٣/٢٠٧[ وجه إبدال الهمزة الثانية ألفاً

 مد األلف المبدلة من همزة ساكنة مداً طبيعياً: الفصل الثاني
 همزة متحركة فقد أجمع القراء على إبدال الهمزة الثانية          إذا وقعـت همـزة ساكنة بعد      

ُأْؤتوا، :  أصلها ﴾أوتوا﴿َأْأتى، و :  أصلها ﴾آتى﴿: حـرف مـد مـن جـنس حركة ما قبلها، نحو           

وهذه الحروف المبدلة تعامل معاملة حروف المد األصلية        ]. ١/٣٨١-٧[ِإْئماناً  :  أصلها ﴾إيماناً﴿و

 .دون أي فارق

  إبدال الهمزة المتحركة إذا وقف عليها ألبي عمرو عدم: الفصل الثالث
يبدل أبو عمرو بخلفه كل همزة ساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها باستثناء بعض                

: فإذا كان الهمز المتحرك واقعاً في آخر الكلمة، نحو        ]. ٢٤/٦٢[،  ]١/٣٩٢-٧[الكلمـات من ذلك     
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 ووِقفَ عليه فإنه ال يبدل؛ ألن السكون في هذه الحالة           ]١٥: قرةالب[ ﴾يستَهِزُئ﴿، و ]١٤١: األنعام[ ﴾َأنشََأ﴿

ومذهب أبي جعفر   . وفي هذا تفريق بين السكون األصلي والسكون العارض       ]. ٢٣/١١٤[عارض

إبـدال كـل الهمـزات السـاكنة، باستثناء بعض كلمات؛ وفي هذا تسوية بين السكون العارض                 

 ]. ١/٤٥٢-٤٦[ والسكون األصلي

  ألبي عمرو حال اإلسكان﴾باِرِئكُم﴿عدم إبدال همزة : عالفصل الراب
]٥٤: البقرة[ ﴾باِرِئكُم﴿ورد عن أبي عمرو من بعض الطرق عنه إسكان همزة           

 ]٢/٢١٢-٧

وفي هذه الحالة فإن أبا عمرو ال يبدل الهمزة الساكنة ياء كما هو مذهبه،              ]. ٢/١٥٧-٤٦[،]٢١٣-

١-٤٦[  فال يعتد به   ألجل التخفيف كان هذه الهمزة عارض     بل يبقيها ساكنة كما هي؛ وذلك ألن إس       

/٢٤/٦٢[، ]٤٥٠.[ 

 المنقول إليها حركة الهمزة) ال(الواقع قبل مد عدم إثبات حرف ال: الخامسالفصل 
، ]٧١: البقرة[ ﴾قَالُواْ اآلن ﴿: إذا كـان قـبل الم الـتعريف المـنقول إليها حرف مد، نحو             

ال خالف بين القراء في حذف      ف ]٣١: النور[ ﴾غَيِر ُأوِلي اإلربةِ  ﴿،  ]٧٢: األحـزاب [ ﴾عرضـنَا األمانَـةَ   ﴿

[،  ]٢٣/١١٩[ في كل ذلك؛ ألن تحريك الالم عارض؛ واالعتبار بالسكون ألنه األصل          مد  حرف ال 

اِرِه  وِبد فَخَسفْنَا ِبهِ ﴿،  ]٧٤: البقرة[ ﴾ِمنْه اَألنْهار ﴿:  ومثل هذا عدم صلة هاء الضمير، نحو       .]٢٨/١٥

ض٨١: القصـص [ ﴾األر[ .    طُوِن     ﴿: ، نحو »هذه«وكذا اسم اإلشارةا ِفي بقَالُواْ مامِ وِذِه اَألنْعه﴾ ]األنعام :

١٣٩[. 

 المنقول إليها حركة الهمزة) ال(عدم إدغام النون الساكنة في الم : السادسالفصل 
، ]١٥٥: البقرة[ ﴾ اَألموالِ ِمن﴿: إذا كـان قـبل الم التعريف المنقول إليها نون ساكنة، نحو           

﴿   ـَألُونَكسِن األِهلَّةِ ي١٨٩: الـبقرة [ ﴾ع[  ،﴿ِل ضِن األرم﴾ ]بقيت النون مفتوحة في      ]٨٤: المؤمنون ،»ِمن «

، ومكسورة في غيرها على     ]١٥٤-٤/١٥٣-١٩[ الجـارة على قاعدة تحريكها في التقاء الساكنين       

 . اعتداداً بالعارض   يصار إلى إدغام النون في الالم بعدها       وال. قاعدة تحريكها في التقاء الساكنين    

  قرأ به في المتواتر إال في قوله تعالى       ولـم ي :﴿   لَكَأه َأنَّهاداً األولَى ونافع  اءة قر في؛  ]٥٠: النجم[ ﴾ع 

 .]١/٤١٠-٧[  جعفر ويعقوبي عمرو وأبيوأب

 يها حركة الهمزةالمنقول إل) ال(عدم رد السكون إلى ما قبل : السابعالفصل 
             حرف ساكن ح إذا كـان قـبل الم الـتعريف المنقول إليها أيك بالضم اللتقاء الساكنين، نحو    ر :

﴿  نلَواَألع َأنـتُم١٣٩: آل عمران [ ﴾و[ .   ن  ﴿: أو حرك بالكسر، نحوفَم تَِمِع اآلنسي﴾ ]بقي ذلك   ]٩: الجن ،

رركة الالم عارضة بسبب النقل فالألن ح؛ ك بهاالحرف الساكن على الحركة التي ح بها يعتد.  
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جواز الروم واإلشمام إذا وقع النقل في كلمة واحدة وعدم جوازهما إذا وقع النقل           : الثامنالفصل  

 في كلمتين
ز الروم واإلشمام في الواو والياء الساكنتين المنقول إليهما حركة الهمزة في وقف             يجـو 

/٤[،  ]١٩٦-١/٤٩٥-٤٦[ اإلبدال مع اإلدغام  ببالنقل أم    أوقف   ، سواء  على الهمز  حمـزة وهشام  

حيث يجوز الروم واإلشمام في     . ]٢٠: البقرة[ ﴾شَيٍء﴿،  ]٦٠: النحل[ ﴾مثَُل السوءِ ﴿: ، وذلـك نحو   ]٦٥

 وفي  الـواو والياء المنقول إليهما، علماً بأنهما ليسا الحرفين األخيرين في الكلمة بحسب األصل،             

أن الحركة المنقولة من حرف حِذف من نفس الكلمة          والعلة في ذلك     .قل اعـتداد بعارض الن    هـذا 

التي في آخر الكلمة، فيجوز فيها من الروم واإلشمام ما يجوز في حركة             كحركة اإلعراب والبناء    

، وحركة  ]١: الجن[ ﴾ ُأوِحي قُُل﴿:  بخالف الحركة المنقولة من كلمة أخرى، نحو       ،الهمـزة المحذوفة  

عمالً المحض   فال يجوز فيه وقفاً سوى السكون        ]٢٤٦: الـبقرة [ ﴾ الِْقتَالُ مِعلَيهُِ﴿: ، نحو التقاء الساكنين 

 .]٢٣/١٣١[ باألصل

جواز البدء بالهمزة أو بالالم لورش عند البدء بما فيه نقل حركة الهمزة إلى الم               : التاسعالفصل  

 التعريف 
: البقرة[ ﴾رضاَأل﴿: ريف قبلها، نحولورش بما فيه نقل حركة الهمزة إلى الم التع         إذا ابتدئ 

 فيه  البدء بالهمزة و.  جاز البدء بالهمزة أو بالالم     ]٢٨: النساء[ ﴾نسـان اِإل﴿،  ]٢١: طـه [ ﴾ولـى اُأل﴿،  ]١١

/٢١[،  ]٣/٩١-٨[ وهذا هو الوجه المختار لغة وقراءة     . ألن حركة النقل عارضة    اعتداد باألصل؛ 

 منزلة الحركة   وتنزيلهاالعارضة  عتداد بحركة النقل     مبني على اال    والبدء بالالم  .]٤٠/١٣[،  ]١٦٣

 .]٢١/١٦٣[ األصلية

 باب وقف حمزة وهشام على الهمز : سادسالالباب 
  ﴾النسيء﴿، ﴾قروء﴿، ﴾حتى تفيء﴿، ﴾السوء﴿: الوقف على نحو: الفصل األول

 ﴾يءحتَّى تَِف﴿، و ]٩٤: النحل[ ﴾وتَذُوقُواْ السوء ﴿ :حمـزة وهشـام علـى نحو      إذا وقـف ل   

/١-٧[مد  اللهما  ال يجوز    فإنه   ]٣٧: التوبة[ ﴾ِإنَّما النَِّسيء ﴿و،  ]٢٢٨: البقرة[ ﴾ثَالَثَةَ قُروءٍ ﴿و،  ]٩: الحجرات[

وإذا ]. ١٨-٣/١٧[بالنقل أو باإلدغام على تفصيل في ذلك        مد  حرف ال تغير  لوذلك   ؛]٣٥٢-٣٥١

 فإن األحكام تبقى    ]١٠: الروم[ ﴾ىوَأالس﴿ و ،]٢٧: الملك[ ﴾تْيَئِس﴿: كانـت الهمـزة غير متطرفة نحو      

  .نفسها لكن لحمزة وحده دون هشام

مد في هذه الحالة ألنه لما نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها أصبح حرف ال             مد  وإنمـا لـم يجـز ال      

  وياء موجوداً؛ بل هما واو   مد  فلم يعد حرف ال   ) حتى تَِفي (،  )وتذوقوا السو : (مـتحركاً بهـا، هكذا    

؛ حيث  )النسي(،  )قرو(وكذا يقال في حالة اإلبدال مع اإلدغام، مثالً         . متحركتان، ثم تسكنان للوقف   
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 . مشددتان، وال وجود لحرف المد وياءموجوداً؛ بل هما واومد لم يعد حرف ال

 باإلبدال ) السماء: (الوقف على نحو كلمة: الفصل الثاني
مما همزته متطرفة بوجه اإلبدال     ) السماء(ة  عـند الوقـف لحمزة وهشام على نحو كلم        

 . ألن الوقف يحتمل اجتماع الساكنين    وإما أن تبقيا؛     ،فإما أن تحذف إحداهما للساكنين    تجتمع ألفان   

وهو - األولىالمحذوفة  ِترد قُنفإ.  األولى أو الثانية   المحذوفة تقدروعلـى الوجه األول يمكن أن       

 ِتردوإن قُ ]. ١/١١٢-٣٦[مد  وهو حرف ال  لفقد الشرط    وذلك ؛القصرلـم يجـز إال       -األصـل 

مد  ففيه ال  ،رقبل همز مغي  مد  السبب، فهو حرف    تغير   من أجل    ؛والقصرمد  الثانية جاز ال  المحذوفة  

العارض مد وعلـى الوجه الثاني وهو إبقاؤهما معاً فإنه يكون من باب ال     . ]١/٤٦٦-٧ [والقصـر 

 ].١/٦٤-٤٤[، ]١٤/٤٠[لتوسط، واإلشباع للسكون؛ فيجوز فيه القصر، وا

 لحمزة﴾ نَبْئهم﴿ و﴾َأنِبْئهم﴿ضم الهاء و كسرها عند الوقف على : الفصل الثالث
:  يصبح اللفظ  ]٢٨:القمر[،  ]٥١: الحجر[ ﴾نَبْئهم﴿، و ]٣٣: البقرة[ ﴾َأنِبْئهم﴿ إذا وقـف حمزةُ على      

والضم وقفاً مبني على االعتداد باألصل؛      . لهاء و كسرها  وحينئذ يجوز ضم ا    ،)نبيهِم(و) أنبـيهِم (

ر فهو مبني على االعتداد     وأما الكس . وهو األرجح . ألن الـياء عارضة، وال توجد إال في الوقف        

 ].٣/١٩[، ]١٤-٢/١٢-٣٣[بالعارض

 باب اإلمالة: سابعالالباب 
 ﴾الناِس﴾ ﴿الناِر﴿بقاء اإلمالة مع اإلدغام الكبير وعند الوقف على نحو : الفصل األول

: ، وذلك نحو  ]٢٥/٢٩[،  ]٤/١١٧-١٩[مـن أسـباب اإلمالـة وجود كسرة بعد الحرف           

فإذا وقف على نحو الكلمات المتقدمة      . ]٨: البقرة[ ﴾الناِس﴿،  ]٣٩: غافر[ ﴾القراِر﴿،  ]٣٩:الـبقرة [﴾الـنارِ ﴿

بصري بوجه  بالسـكون المحـض، أو أدغم الحرف األخير منها فيما بعده في قراءة أبي عمرو ال               

، ]١٩٠: آل عمـران  [ ﴾والنَّهاِر آلياتٍ ﴿: ، وذلك نحو  ]١/٣١٨-٤٦[،  ]٢٥٨-١/٢٥٧-٧[اإلدغام الكبير   

 ]٢٥: الحج[ ﴾ِللنَّاِس سواء ﴿: وكذا إن قرئ للدوري باإلدغام في     . ]١٩٢-١٩١: آل عمران [ ﴾الـنَّاِر ربـنَا   ﴿

ب الوقف أو بسبب اإلدغام؛ ألنهما      فاإلمالـة تـبقى وال تـزول على الرغم من زوال الكسرة بسب            

 ].٢٤/١٠٤[ عارضان، والعارض ال يغير الحكم

؛ ألن سبب اإلمالة الكسرة، وقد زالت ]٤/١٤٠-١٩[ويصـح لغةً أن يوقف على ذلك بعدم اإلمالة          

أما قراءةً فلم تصح الرواية بذلك إال من بعض طرق السوسي عن أبي             ]. ٢/٧٢-٧[ فـي الوقـف   

 ].١/٦٢٩-٤٦[ عمرو
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 للسوسي ﴾ الْقُرى الَِّتي﴿إمالة نحو : فصل الثانيال
: ، نحو ]٤/٩١[تفق المميلون من القراء على عدم إمالة ما بعده ساكن في حالة الوصل              ا 

﴿   ميرم نـى اب٨٧: البقرة[ ﴾ِعيس[  ،﴿ احَألْقَى األلْوو﴾ ]إال أنه اختلف عن السوسي وحده      . ]١٥٠: األعراف

 ﴾الْقُرى الَِّتي ﴿،  ]٩٤: التوبة[ ﴾وسيرى اللّه ﴿: في ذوات الراء، كقوله تعالى    فـيما إذا كانـت اإلمالة       

 ].١/٦٣١-٤٦[فيجوز له وصالً الفتح كبقية القراء، وتجوز له اإلمالة . ]١٨: سبأ[

أما عدم اإلمالة فوجهه أن اإلمالة أوجبتها األلف، فإذا زالت األلف زالت اإلمالة؛ ألن زوال السبب                

وأما وجه إمالتها فهو االعتداد باألصل؛ ألن هذه        ]. ٤/٩١[،  ]١/٦٣٣-٤٦[ال المسبب   يوجـب زو  

األلفـات ممالة، وإنما امتنعت إمالتها بسبب التقاء الساكنين، وهو عارض فلم يعتد بهذا العارض               

والوجه األول هو المقدم في األداء      . علـى هـذا الوجه للسوسي، وبقيت األلف ممالة على األصل          

 ].٤٧/١٩٦[ ترجيحاً للعارض على األصل ؛سوسيعن ال

 للجماعة﴾ تمار﴿، و﴾الجوار﴿، و﴾جبارين﴿، و﴾أنصاري﴿عدم إمالة : لفصل الثالثا
٢-٧[ ،]١٤: ، الصف ٥٢: آل عمران [ ﴾من َأنصاِري ِإلَى اللّهِ   ﴿انفرد الدوري عن الكسائي بإمالة      

وعليه . ها، مرفوعة محالً ألنها خبر    والـراء هـنا مكسورة لفظاً لمناسبة حركة الياء بعد          .]٥٨/

 .فكسرة الراء عارضة وليست أصلية، ولعل هذا هو سبب عدم إمالتها عند بقية القراء

 إمالة كبرى، وقللها    ]١٣٠: ، الشعراء ٢٢: المـائدة [ ﴾جباِرين﴿وانفـرد الـدوري عن الكسائي أيضاً بإمالة         

م إمالة أغلب القراء إياها كون الراء       ولعل سبب عد  ]. ١/٥٨٢-٤٦[األزرق عن ورش بخلف عنه      

غـير مجرورة المحل؛ فكسرة الراء إنما هي لمناسبة الياء بعدها، وهي في اآليتين الكريمتين في                

ـ  ]٢٢: المائدة[ ﴾ِإن ِفيها قَوماً جباِرين   ﴿فـي قوله تعالى     : حـيز النصـب    ، وفي قوله   »قوماً« صفة ل

 .»بطشتم« حال من فاعل ]١٣٠: الشعراء[ ﴾وِإذَا بطَشْتُم بطَشْتُم جباِرين﴿تعالى 

وسـبب إمالـة الدوري عن الكسائي، وتقليل األزرق بخلفه وقوع األلف قبل راء مكسورة، وهو                

 .فعوملت معاملة الراء المكسورة كسراً أصلياً]. ٤/١٨٥-٢٩[، ]٤/١١٧-١٩[معروف في اللغة 

والقياس . ]١٦: ، التكوير ٢٤: ، الرحمن ٣٢: الشورى[ ﴾الجواِر﴿لدوري عن الكسائي أيضاً بإمالة      وانفرد أيضاً ا  

، وحذفت الياء )الجواري(أن ال يكـون فـي هذه الكلمة إمالة؛ لعدم تطرف الراء؛ إذ أصل الكلمة               

 ].٤/١٨٥-٢٩[، ]٤/١١٧-١٩[وهذه هي علة عدم إمالة المميلين إياها . منها تخفيفاً

جه إمالة الدوري عن الكسائي إياها فهو وقوع األلف قبل راء متطرفة مكسورة، وإجراء              وأمـا و  

                  مسد كسـرة البـناء مجـرى كسرة اإلعراب، فالراء وإن كانت متوسطة إال أن لزوم كسرها سد

هـذا هو الصواب، وال يقال إن وجه إمالة         ]. ١/٥٨٢-٤٦[،  ]١/١٧١-٣٦[تطـرف المكسـورة     

 .لمة بعد حذف الياء منها أصبحت الراء فيها متطرفةالدوري إياها هو أن الك
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، إال أن   ]٢٢: الكهف[ ﴾ ِفيِهم تُماِرفَال  ﴿: في قوله تعالى  ) تمار( حكم   ﴾الجواِر﴿ويقـرب مـن حكـم       

]. ٥٧٦-١/٥٦٦-١٨[،  ]٢/٣٩-٧[إمالـتها عـند الدوري بخلف عنه، وليست من جميع الطرق            

 .والحذف فيها بسبب الجزم وليس تخفيفاً

 يواِريكَيفَ  ﴿: في قوله تعالى  ) واريي(قـرب مـن هذا وذاك عن الدوري عن الكسائي إمالة            وي

) أواري(و،  ]٢٦: األعراف[ ﴾ سوءاِتكُم وِريشاً  يواِريِلباساً  ﴿: ، وقوله تعالى  ]٣١: المائدة[ ﴾سـوءةَ َأِخيهِ  

]. ٥٧٦-١/٥٦٦-١٨[،  ]٢/٣٩-٧[عنه   بخلف   ]٣١: المـائدة [ ﴾ سوءةَ َأِخي  فَُأواِري﴿: قوله تعالى في  

 .﴾الجوار﴿وعلة اإلمالة في الجميع ما تقدم في كلمة . غير أن الياء هنا ليست محذوفة

 الراءاتباب : ثامنالباب ال
  وما قبلها ساكنالوقف على ما آخره راء مكسورة كسرة إعراب: الفصل األول
ـ وإذا   : كقوله تعالى ،  ها ترقيق يض ما يقت  الم يكن قبله  وف علـى ما آخره راء مكسورة        ِق

ـ والفَ﴿ ١: الفجـر [﴾ِرج[، ﴿  ُلفـي خٍرس﴾ ]فالراجح المعت ،  ]٢: العصر  المأخوذ به أن هذه الراء حكمها      مد

فلما زالت زال ما ترتب      ، ترقيقها هي التي أوجبت   كسرة الراء     وذلك ألن  ؛]٢/١١٠-٧[ التفخـيم 

 . ففي هذا ترجيح لألخذ بالعارض على األخذ باألصل.عليها

  بناء الوقف على ما آخره راء مكسورة كسرةَ: الفصل الثاني
فإن الكلمة  أو للتخفيف   إذا كانت كلمة ما تنتهي أصالً بياء وقبلها راء، ثم حذفت هذه الياء للجازم               

 ِبَأهِلك ِبِقطٍْع من    فََأسِر﴿: الكريم من ذلك  والذي في القرآن    . ستنتهي في هذه الحالة براء مكسورة     

 ٦٥: الحجـر [،  ]٨١: هـود [ ﴾ِلاللَّـي[. ﴿      ىوسنَا ِإلَى ميحَأو لَقَـدرِ وَأس اِدي َأنِبِعب ﴾ ]٥٢: الشعراء[،  ]٧٧: طه[. 

ف على  وفي حال الوق   .]٤: الفجر[ ﴾يسِرواللَّيِل ِإذَا   ﴿ .]٢٣: الدخان[ ﴾ ِبِعباِدي لَيالً ِإنَّكُم متَّبعون    فََأسـرِ ﴿

ن بقية الكلمات، كما تقدم     التفخيم؛ أخذاً بالعارض كما في أخواتها م       : الراء هذه الكلمات يجوز في   

، )أسري(،  )فأسري: (قـيق؛ فـرقاً بين كسرة اإلعراب وكسرة البناء؛ ألن األصل          الترقريـباً، و  

/٢-٤٦[  وفرقاً بين ما أصله الترقيق وما عرض له ،، فيبقى الترقيق داللة على األصل)يسـري (

-٤٦[ بهمزة قطع  ﴾فََأسِر﴿و ﴾َأسِر﴿على قراءة من قرأ      ]٢٨/٤٨[  الراجح  وهذا الوجه هو   .]٣٤

٢/٣٨٤[. 

ألن ؛  ]٢٨/٤٨[ متعين وقفاً الراء  فترقيق   ]٢/٣٨٤-٤٦[ بهمزة الوصل هما  أما على قراءة من قرأ    

إن الكسرة فوإن زالت وقفاً والكسرة الثانية . ، وكسرة الراء)أن(كسرة نون   : كسرتين فـي اللفـظ   

 كذلك   الراء في الوقف    فإن سكون  ة عارض وإن كانت ) أِن(وكسرة النون من     .توجب الترقيق قبلها  

 فيلغيان جميعاً ويرجع إلى كونها في األصل        ، وليس أحدهما أولى باالعتبار من اآلخر      ،عـارض 
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 .]١١١-٢/١١٠-٧[ مكسورة فترقق على أصلها

 عارضة تفخيم الراء الساكنة بعد كسرة : الفصل الثالث
 :  في حالتين بعد كسرة عارضٍةراء ساكنةً التقع

، ]٧٧: حجال[ ﴾اركَعوا﴿:  فـي حالة البدء بفعل أوله همزة وصل، وثالثه مفتوح أو مكسور، نحو             -١

﴿ِجع٥٠: يوسـف [ ﴾ار[.      َأةٌ﴿ : وكذا البدء بهمزة الوصل في نحورام﴾ ]١٢٨: النساء[  ،﴿ٌؤرام﴾ ]١٧٦: النساء[ 

 .لورش من طريق األزرق

 ﴾ِلمِن ارتَضى ﴿،  ]١٠٦: المـائدة [ ﴾ِإِن ارتَبتُم ﴿: في حالة التقاء ساكنين وكسر الساكن األول، نحو        -٢

إذا كانت الراء متحركة وقبلها ساكن قبله مكسور كسرة         يقاس على ذلك    و.  لجميع القراء  ]٢٨: األنبياء[

٢-٤٦[  لورش من طريق األزرق    ]١٧٦: اءالنس[ ﴾ِإِن امرؤٌ ﴿،  ]١٢٨: النساء[ ﴾وِإِن امرَأةٌ ﴿ عارضة نحو 

/٣٠[. 

 .]٦/٥٥[، ]٢٠/٢٩[ ، لعدم االعتداد بالحركة العارضةالراء في كلتا الحالتين التفخيموحكم 

 ترقيق الراء المكسورة بكسرة عارضة: الفصل الرابع
: هيمإبرا[ ﴾وَأنِذِر النَّاس ﴿:  نحو ،إذا حركـت الراء في آخر الكلمة بالكسر اللتقاء الساكنين         

٤٤[  ،﴿   ذَِر الَِّذيـنحفَلْـي﴾ ]للكسرة العارضة معاملة    ؛ معاملةً وصالً بال خالف  ، فإنها ترقق    ]٦٣: النور 

:الكهف[﴾ ِإنَّا فَلْيكْفُِر﴿،  ]٢٥٩: البقرة[ ﴾ ِإلَى وانظُِر﴿:  وكذا إن تحركت الراء بحركة النقل، نحو       .األصلية

٢٩[. 

 حكم الراء إذا سكنت تخفيفاً: الفصل الخامس
: البقرة[ ﴾نَاَأر﴿، و ]٢٦٠: الـبقرة [ ﴾ِنيَأر﴿قـد تسكن الراء في بعض الكلمات تخفيفاً، كما في           

-٢/١٥٧-٤٦[ ]١٠٩: األنعام[ ﴾كُميشِْعر﴿ و .]٤/٢٨٩[ ]١٩: الكهـف [ ﴾ِقكُـم ِبور﴿و. ]٢/٢٢٢-٧[ ]١٢٨

 األولى تكون الراء    وهذه الكلمات األربع يختلف حكمها في حالة اإلسكان؛ فالكلمات الثالث          .]١٥٨

وأما . فـيها مـرققة عـند من كسر، ومفخمة عند من أسكن؛ ألن الراء أصبحت ساكنة بعد فتح                 

﴿ شْـِعريفـتفخم فـيها الراء عند من يضم، وترقق عند من يسكن؛ ألنها أصبحت ساكنة بعد               ﴾كُم 

فيها عتد  ي فـتعامل الـراء في جميع ذلك بما يؤول إليه وضعها بعد عارض التسكين، وال      .كسـر 

 .بأصل حركتها

 باب الالمات: تاسعالباب ال
 لألزرق عن ورش وقفاً﴾ يوصَل﴿: تغليظ الالم في نحو: الفصل األول

 ألزرق عن ورش على ما فيه الم مفتوحة قبلها صاد أو طاء أو ظاء ساكنة أو مفتوحة                  ل فَِقإذا و

ويجوز له  . ألن الوقف عارضوصله في ذلك، أل استصحاباً ؛فإنـه يجـوز له حينئذ تغليظ الالم   
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؛ واألرجح في هذه الحالة هو األخذ باألصل       .]١/٢٢٢-٣٦[ أيضـاً ترقيقها أخذاً بعارض التسكين     

-٤٦[، ]٢٠/٢٩[  محقق، وإنما فتح الالم شرط له - وهو حرف االستعالء -لكون سبب التغليظ 

٢/٣٩[. 

  عارضة حركةبعد الواقع الم لفظ الجاللة : الفصل الثاني
 ﴾خَتَم اللّه﴿ إذا سبقت بفتحة أو ضمة، نحو تغلظمـتفق عليه أن الم لفظ الجاللة       مـن ال  

٢-٤٦[ ]١: الفاتحة[ ﴾ِبسِم اللّهِ ﴿: ، نحو ، وترقق إذا سبقت بكسرة    ]١١٥: البقرة[ ﴾فَثَم وجه اللّهِ  ﴿ ]٧: البقرة[

/٤١[. 

 أو أن تكون عارضة كما       -لثّكما م –وال فرق في األضرب الثالثة بين أن تكون الحركات أصلية           

 .]١١٠: النساء[ ﴾يِجِد اللّه﴿، ]١٠: البقرة[ ﴾فَزادهم اللّه﴿، ]٢-١: آل عمران[ ﴾اللّه*لما﴿: في

 مرسوم الخطباب الوقف على : عاشرالباب ال
 وأختيها وصالً، وإثباتها وقفاً﴾ أيه الثقالن﴿حذف األلف من : الفصل األول

ِإلَى اللَِّه جِميعاً َأيه الْمْؤِمنُون لَعلَّكُم      وتوبوا  ﴿: قوله تعالى في  » أيـه «إذا وقـف علـى      

ون٣١:النور[﴾تُفِْلح[ وقوله ، :﴿   اِحرالس ها َأيقَالُوا يو﴾ ]الثَّقَالنِ   ﴿: ، وقوله ]٤٩: الزخرف هَأي غُ لَكُمنَفْرس﴾ 

 عليها باأللف؛ رداً للكلمة إلى أصلها؛ ألن         فـإن أبا عمرو، والكسائي، ويعقوب يقفون       ]٣١: الرحمـن [

األلـف إنما سقطت بسبب التقاء الساكنين، فإذا وقف عليها فقد زال الساكن الثاني، فوجب الوقف                

وفي وقفهم باأللف اعتداد بأصل الكلمة، وعدم اعتداد        ]. ٣٧/١٠٥[،  ]٢/٤٤١-٤٤[علـيها باأللف    

 بقية القراء على المواضع الثالثة المذكورة       ووقف .بالعـارض وهـو حذف األلف ألجل الساكنين       

وفي وقفهم عليها بغير ألف اعتداد بالعارض       ]. ٣٧/١٠٥[،  ]٢/٤٤١-٤٤[بالهـاء؛ اتّباعاً للرسم     

 .وعدم الرجوع إلى األصل

  وأخواتها ليعقوب بالياء﴾يردن﴿الوقف على : الفصل الثاني
اكنين فقد حذفت الياء كذلك في       المتقدم اللتقاء الس   الفصلكما حذفت األلف من الرسم في       

. ]٢٦٩: البقرة[ ﴾ الِْحكْمةَ يْؤِتومن  ﴿: قوله تعالى : إحـدى عشرة كلمة في سبعة عشر موضعاً، منها        

وقد قرأ ]. ١٦/١٩٠[، ]١٣٩-٢/١٣٨-٧[ إلخ.....]١٤٦: النساء[ ﴾ اللّهيْؤِتوسـوفَ  ﴿: وقوله تعالى 

ووافقه بعض القراء في بعض     .  اعتداداً باألصل  وقفاًيعقـوب بإثبات الياء في جميع هذه المواضع         

 ].٧٩-٢/٧٨-٤٦ [ اعتداداً بالعارض وبقية القراء يقفون بدون ياٍء تبعاً للرسم.المواضع

 وإخوته في الوقف﴾ ويدع اإلنسان﴿حذف الواو من : الفصل الثالث
فقد حذفت   السابقين اللتقاء الساكنين     الفصلينوكمـا حذفـت األلف والياء من الرسم في          
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ويمح ﴿ :وقوله تعالى . ]١١: اإلسراء[ ﴾ويدع اِإلنسان ﴿: قوله تعالى : الـواو كذلك في أربعة مواضع     

سنَدع ﴿: وقوله تعالى . ]٦: القمر[ ﴾يوم يدع الداعِ  ﴿ :وقوـله تعـالى   . ]٢٤: الشـورى [ ﴾اللَّـه الْـباِطلَ   

صحيح المعول عليه هو الوقف بغير واو لجميع القراء، اتباعاً     وال]. أ/١٥/١٦٠.[]١٨:العلـق [﴾الزباِنيةَ

وأما ما ذُِكر من وقف بعض القراء على ذلك بالواو رداً لهذه الكلمات إلى أصلها فشاذّ ال                 . للرسم

 ].٢/١٤١-٧[يقرأ به 

 جواز الروم واإلشمام بعد حذف الياء أو الواو من آخر الكلمة: الفصل الرابع
، ]٤١: البقرة[ ﴾وِإياي فَاتَّقُونِ ﴿ تنتهي بياء وحذفت هذه الياء تخفيفاً كما في          إذا كانت الكلمة  

، أو كانت الكلمة تنتهي بواو   ]١٠٢: النساء[ ﴾ولْتَْأِت طَآِئفَةٌ ﴿أو حذفـت الـياء بسـبب الجزم كما في           

لواو بسبب الجزم كما   ، أو حذفت ا   ]١١: اإلسراء[ ﴾ويدع اِإلنسان ﴿وحذفـت منها الواو تخفيفاً كما في        

، فإن الروم واإلشمام حينئذ جائزان فيما كان منتهياً بحرف مضموم، ]٩: يوسـف [ ﴾يخْـُل لَكُم ﴿فـي   

والـروم جائـز فـيما كان منتهياً بحرف مكسور، وإن كانت الكلمة قبل الحذف ال روم فيها وال                   

كيبها األصلي ال روم فيها      وفي جميع هذا اعتداد بالعارض؛ إذ أن هذه الكلمات بحسب تر           .إشـمام 

 .وال إشمام

  وإخوته بالياء﴾هاٍد﴿الوقف على : الفصل الخامس
: الرعد[ ﴾واٍق﴿، و ]١١: الرعد[ ﴾واٍل﴿، و ]٧: الرعد[ ﴾هاٍد﴿انفرد ابن كثير المكي بالوقف على       

والحذف ]. ٢/١٣٧-٧[،  ]٤١/٣٦٠[ووقف بقية القراء بغير ياء      .  بالياء ]٩٦: الـنحل [ ﴾بـاقٍ ﴿، و ]٣٤

ووجه الوقف بالياء أنه    ]. ٢/٢١-٣٦[،  ]٤/١٨٣-١٩[واإلثـبات لغـتان للعـرب، والحذف أكثر         

الياء : فلما نونت التقى ساكنان   ) هادي، والي، واقي، باقي   : (األصـل؛ فقـد كانـت الكلمات هكذا       

٢/٢١-٣٦[  الياء ردفلما وقف على تلك الكلمات ذهب التنوين فوجب أن تُ         . والتنوين، فحذفت الياء  

ووجـه الوقـف بغـير الـياء إجراء الوقف مجرى الوصل؛ إذ حذف التنوين            ]. ٢/٣٧٠-٤٤[،  ]

/٢-٣٦[وأيضاً التباع الرسم في ذلك؛ حيث رسمت هذه الكلمات بغير ياء            . عـارض في الوقف   

 .، ومرجع األمر إلى النقل والرواية]٢/٣٧٠-٤٤[، ]٢١

: ، نحو الكلمات األربع بدون الياء   ه على الوقف على ما سوى        كثير وغير  ابن: وقـد أجمع القراء   

 .]١٦٣: البقرة[ ﴾غَير باٍغ﴿

 الوصلباب : حادي عشرالباب ال
  ونحوها﴾بهم األسباب﴿ضم هاء : الفصل األول

قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بضم هاء ضمير الجماعة في الوصل إذا وقعت بعد              

ِفي قُلُوِبِهم  ﴿،  ]٦١: البقرة[ ﴾علَيِهم الذِّلَّةُ وضِربتْ  ﴿: كسـرة أو يـاء ساكنة ووقع بعدها ساكن، نحو         
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 .]١٤: يس[ ﴾ِإذْ َأرسلْنَا ِإلَيِهم اثْنَيِن﴿، ]٩٣:البقرة[﴾الِْعجَل

ووجـه ضم الهاء في مثل هذه الحالة أن الميم حركت بسبب التقاء الساكنين بالضم؛ ألنه األصل                 

وال يقال إن الهاء ضمت ألنه األصل       ]. ٢١/٧٦[فـي تحـريك حركتها، وضمت الهاء إتباعاً لها          

فدلَّ ذلك على أن    ]. ١/٣١٥-٤٦[فـيها، ودلـيل ذلـك أنهم يرجعون إلى الكسر في حالة الوقف              

 .حركة الهاء حركة عارضة بسبب الوصل

 التحريك بسبب التقاء الساكنين: الفصل الثاني
إلخ فإنها تُبنى   .... . )حيثُ(و) أين(و) كيفَ: (إذا اجـتمع سـاكنان في كلمة واحدة نحو        

وهذه الكلمات يؤخذ فيها بعارض     ]. ٨٧-٢/٨٦-٣١[علـى الفـتح أو الضـم لشبهها بالحروف          

 فتمد وصالً   الـتحريك وجهاً واحداً عند جميع القراء؛ وذلك ألن التحريك فيها أصبح أصالً ثانياً،             

خذ فيها باألصل لوجب مدها      وإال فلو أ   .مداً طبيعياً، ويجوز فيها وقفاً القصر، والتوسط، واإلشباع       

 .مداً الزماً بمقدار ستِّ حركات لجميع القراء، وال قائل بذلك

فإن كان  . أو غيره مد  وأمـا إذا اجتمع ساكنان في كلمتين فال يخلو الساكن األول أن يكون حرف               

، ]١: المائدة[ ﴾الصيِدغَير مِحلِّي   ﴿،  ]٧١: البقرة[ ﴾قَالُواْ اآلن ﴿: وصالً، نحو مد  حذف، وسقط ال  مد  حرف  

 .فإذا وقف على الكلمة األولى أثبت حرف المد؛ لزوال العارض. ]٢٢: األعراف[ ﴾ذَاقَا الشَّجرةَ﴿

وقد . ]١٩: البقرة[ ﴾ِمن السماءِ ﴿: فقد يحرك بالفتح؛ كما في    مد  وإن كـان الساكن األول غير حرف        

 ﴾ ادعواْ قُُل﴿، و ]٩٤: البقرة[ ﴾فَتَمنَّواْ الْموتَ ﴿، و ]١٨٣: بقرةال[ ﴾علَيكُم الصيام ﴿: نحويحـرك بالضـم     

 ﴾وبشِِّر الَِّذين ﴿: نحووقد يحرك بالكسر    ]. ٢/٢٢٥-٧[ فـي قـراءة من ضم الالم         ]١٩٥: األعـراف [

 ِفي قُلُوِبِهمِ ﴿، و ]٢/٢٢٥-٧ [ الالم  في قراءة من كسر    ]١٩٥: األعراف[ ﴾ ادعواْ قُِل﴿، و ]٢٥: الـبقرة [

ضمةً –والحركة الناشئة في هذا القسم      ]. ١٢٤-٤/١٢٣ [الميمعند من كسر    ] ٩٣: البقرة [﴾الِْعجَل

إشمام ، وهذا محل اتفاق بين القراء؛ وذلك لكونها         روم وال    ال يوجـد فـيها       -كانـت أو كسـرةً    

 ].ب/١٥/١٦٥[فال يعتد بها  عارضة

  بحركة عارضةعدم قلقلة الحرف المحرك : الفصل الثالث
يِجِد ﴿: ا كـان حرف القلقلة ساكناً في آخر الكلمة وحرك بسبب التقاء الساكنين، نحو             إذ

١١٠: النساء[ ﴾اللّه[  ،﴿ِِلَقَدِزئَ وتُهاس ﴾ ]١٠: األنعام[  ،﴿ وارتَكْبلَقَِد اس﴾ ]أو حرك بالنقل، نحو    ]٢١: الفرقان ، :

﴿قَد وهذا مما ال   . فيعتد حينئٍذ بالعارض  ال السكون،   فإن القلقلة حينئذ تزول لزو     ]١: المؤمـنون [ ﴾ َأفْلَح

  .خالف فيه، وال يتصور خالفه
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  وميمها وصالً﴾مُأ﴿كسر همزة : الفصل الرابع
كسرة أو ياء ساكنة فقد قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة والميم           ) أم(إذا وقـع قبل لفظ      

، وقوله  ]١١[عان في سورة النساء      موض ﴾فَُألمِه﴿: وصالً، وذلك في أربعة مواضع؛ في قوله تعالى       

، ]٢١/٤١٣ []٤: الزخرف[ ﴾وِإنَّه ِفي ُأم الِْكتَابِ   ﴿: ، وقوله تعالى  ]٥٩:القصص[ ﴾رسوالً ِفي ُأمها ﴿: تعالى

واللّه َأخْرجكُم  ﴿: وقرأ حمزة بكسر الهمزة والميم في هذه المواضع األربعة أيضاً         ]. ٢/٢٦٤-٤٦[

: الزمر[ ﴾يخْلُقُكُم ِفي بطُوِن ُأمهاِتكُم   ﴿،  ]٦١: النور[ ﴾َأو بيوِت ُأمهاِتكُم  ﴿،  ]٧٨: النحل[ ﴾ِتكُممن بطُوِن ُأمها  

٦[  ،﴿     اِتكُمهطُوِن ُأمَأِجنَّةٌ ِفي ب ِإذْ َأنتُمو﴾ ]٤٦[،  ]٢١/٤١٣ [كسر الكسائي الهمزة وحدها   و،  ]٣٢:النجم

-٢/٢٦٤[. 

ه المواضع، أو كسر الهمزة وحدها عارض لسبقه بكسرة أو ياء           فكسـر الهمـزة والمـيم في هذ       

/٢٤ [ثم ابتدئ بها فإن البدء يكون بضم الهمزة اتفاقاً        ) أم(ساكنة، ولذا فلو وقف على ما قبل كلمة         

١٦٧[. 

  والتسكين وقفاًالتسكين تخفيفاًباب : ثاني عشرالباب ال
  لحفص﴾ويتقه﴿إسكان القاف في : األولالفصل 

 فَُأولَِئك هم   ويتَّقِْهومن يِطِع اللَّه ورسولَه ويخْشَ اللَّه       ﴿: قوـله تعـالى   قـرأ حفـص     

 ونووجه  .]٢٤/٤٤[،  ]٢٣/٣٠٣[  بسـكون القاف وكسر الهاء من غير صلة        ]٥٢:الـنور [ ﴾الْفَاِئـز

أصل  ألن   ؛فلما سكنت القاف ذهبت صلة الهاء      ]٢١/١٠٨[ ،]١١/٢٦٣ [تخفيف لل إسكان القاف أنه  

 وبقيت كسرة الهاء أمارة على عروض اإلسكان في         ،حفـص أن ال يصـل الهاء التي قبلها ساكن         

 ألن الساكن قبلها غير ياء فهو مثل        ؛ ولوال هذا المعنى لوجب ضم الهاء      ،القـاف واألصل كسرها   

 .اعتداد بالعارضوفي قراءة حفص على هذا التوجيه  .]١/٣٦٧-٤٦[»عنه« و»منه«

ومكْر ﴿لقنبل وصالً ووقفاً، وإسكان حمزة      ﴾ ْأِلسبلَقَد كَان   ﴿و﴾ ْأسبِمن  ﴿كان  إس: الفصـل الثاني  

  كذلك﴾ السيْئ
ِنِهم ِكا ِفي مس  ْأِلسبلَقَد كَان   ﴿، و ]٢٢: النمل[ ﴾ ِبنَبٍإ يِقينٍ  ْأسبوِجْئتُك ِمن   ﴿ بإسكان الهمزة من     قرأ قنبلٌ 

اسِتكْباراً ِفي  ﴿: وقرأ حمزة قوله تعالى    .]٢/٣٣٧-٧[،  ]٢١/٦٢٥[  وصالً ووقفاً  ]١٥: سـبأ [ ﴾آيـةٌ 

وإذا وقف عليها   . ]٤/٣٦٢[  وصالً ووقفاًً  )ئالسي( بإسكان همزة    ]٤٣: سبأ[ ﴾األرِض ومكْـر السـيئْ    

روم؛ ال وال يتأتى له فيها  .]٢٣/٣٣٠[، ]٢/٣٥٢-٧[ صةً، وليس له سوى هذا الوجه لأبدلها ياء خا

 .]٤/٣٦٣[ ، فعامل العارض معاملة األصليده ساكنةألنها عن

  الهمزة عنده سكون   من عدم جواز الروم؛ ألن       آنفاً في موضعيها ما قيل      ﴾ْأسب﴿في  لقنبل  ويقـال   

 .]٣٣٦-٤/٣٣٥[، ]٢١/٦٢٥[  إجراء للوصل مجرى الوقفعارض للتخفيف؛وعند حمزة 
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 إسكان عين بعض الكلمات : الثالثالفصل 
قراء إسكان عين بعض الكلمات تخفيفاً، وذلك إذا توالت الحركات في           جـاء عن بعض ال    

٤[ ]٤٤: الكهف[ ﴾باًعقْ﴿و .]١٢: إبراهيم[ ﴾لَنَاسب﴿و .]٨٧: البقرة[ ﴾ِسالقُد﴿ :ومن ذلك إسكان عين    .الكلمة

 إال أنها تقلقل عند من      -وإن كـان تسكينها عارضاً طلباً للخفة      –وهـذه الكلمـات      .]١٤٢-١٤١/

ولئن استوى في القلقلة    . ال فرق بين السكون األصلي والسكون العارض في هذه المسألة         ف؛  أسكنها

 -وإن كان عارضاً  – اإلسكان هنا    ويا هنا أولى؛ ألن   ت يس نَألالسكون األصلي والسكون العارض فَ    

 .إال أنه موجود وصالً ووقفاً، أما سكون الوقف فال يأتي إال في الوقف فقط

 المسبوقين بالواو أو الفاء أو الالم﴾ هي﴿و﴾ هو﴿كين هاء تس: الرابعالفصل 
٨[ أن تكون مكسورة  ) هي(أن تكون مضمومة، واألصل في هاء       ) هو(األصل في هاء    

، أو  المالفاء، أو   الواو، أو   الهذان اللفظان ب  سبق   ولكـن إذا     .]٤٩٩-١٧/٤٩٨[،  ]٣٣٠-٢/٣٢٩-

فإن ]  ٦٤: العنكبوت [﴾لَِهي﴿،  ]٧٤: البقرة [﴾فَِهي﴿،  ]٦١: لقصصا[ ﴾ثُم هو ﴿ ،]٢٩:البقرة [﴾وهو﴿: ، نحو »ثـم «

فإذا وقف لهؤالء القراء على شيء من تلك         .]٤/١٣٢[،  ]٢/٢٠٩-٧[ من القراء من يسكنها تخفيفاً    

ويلزم من ذلك أن تكون     .  وهو الضم  هاالكلمـات فإنهم يبقون الهاء ساكنة، وال يرجعون إلى أصل         

 وفي وقفهم على هذه الكلمات بهذا الشكل اعتداد         . لينة ال مدية، وكذا الياء     الـواو فـي وقفهم واواً     

 .بالعارض

  لشعبة﴾لدني﴿ و﴾من لدنه﴿إسكان : الخامسالفصل 
 بإسكان  ]٢: الكهف[ ﴾قَيماً لِّينِذر بْأساً شَِديداً ِمن لَّدنْه     ﴿: في قوله تعالى  ) من لدنه (قرأ شعبة   

قَـد بلَغْتَ  ﴿: وقرأ قوله تعالى .]٤/٢٨٨[، ]٢١/٥٦٧[ سر النون والهاءالدال مع إشمامها الضم وك  

 .]٢/٣١٣-٧[ بإسكان الدال مع الروم أو اإلشمام، وبتخفيف النون        ]٧٦: الكهـف [ ﴾ِمـن لَّدنِّـي عذْراً    

وعلى وجه اإلشمام فيهما ال بد من قلقلة         .]٤/٢٨٨[ تخفيفللعارض  الدال في الموضعين    وتسكين  

 .وفي هذا تسوية بين ما سكونه أصلي وسكونه عارض. نها ساكنةالدال؛ أل

 قلقلة الحرف المتحرك إذا وقف عليه: السادسالفصل 
وال فرق بين أن يكون     ]. ٤٥/٥٥[،  ]٣٤/٢٨[مـن شرط القلقلة أن يكون الحرف ساكناً         

، وأن يكون   ]٨-٧: الشرح[ ﴾ىفَانصب وِإلَ ﴿،  ]١٢٣: النسـاء [ ﴾والَ يِجد لَه  ﴿: هـذا السكون أصلياً كما في     

 .]١:الطارق[﴾ والطَّاِرِقوالسماِء﴿، ]١: البروج[ ﴾ ذَاِت الْبروِجوالسماِء﴿: تسكينه بسبب الوقف نحو

 االبتداءباب :  عشرثالثالباب ال
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 البدل عند البدء بهمزة الوصلمد عدم : الفصل األول
٢٨٣: البقرة[ ﴾اْؤتُِمن﴿: بتداء، وذلك نحو  بعد همزة الوصل في حالة اال     مد  إذا وقع حرف ال   

 البدل لألزرق   مد فإنه مستثنى من     ]٧٩: يونس[ ﴾اْئتُوِني﴿،  ]١٥: يونس[ ﴾اْئِت﴿،  ]٧٧: األعراف[ ﴾اْئِتـنَا ﴿،  ]

؛ وذلك ألن همزة الوصل عند البدء بها تكون همزة          ]٢٠/١٥[ بعض الطرق عنه  عـن ورش من     

إال أنه قد ورد من بعض       .]١/٣٤٣-٧[،  ]٢١/١١٧[ بها  يعتد قطـع، وهـي حينئذ عارضة، فلم      

القصر، والتوسط، والطول في    :  عن األزرق عن ورش إجراء ثالثة البدل       ]٦/٤٢[طـرق الطيبة  

؛ لـتحقق شرطه؛ وهو وجود المد بعد همزة محققة لفظاً وإن            ]٢/٣٤٢-٧[ الحالـة آنفـة الذكـر     

١/٣٩١-٤٦[ عرضت ابتداء[. 

 عند من أسكن الهاء فيهما﴾ ثم هو﴿و﴾ يمل هو﴿عند البد بـضم الهاء : الفصل الثاني
 ﴾يِملَّ هو ﴿: قـرأ قـالون وأبو جعفر بخلف عنهما بإسكان الهاء وصالً في قوله تعالى             

[  فقط بدون خالف عنه    ﴾ثُم هو ﴿وقرأ الكسائي بإسكان    . ]٦١: القصص[ ﴾ثُم هو ﴿: ، وقوله ]٢٨٢: البقرة[

ـ ِدتُواب) يمل(ف على   ِقفلو و  .والضم هو األصل  . تخفيفووجـه اإلسـكان ال     .]٤/١٣٢ ) هو(ئ ب

          ن ضم الهاء للجميع عوداً بها إلى أصلها؛ إذ ال يوكذا لو وقف على     .بدأ في لغة العرب بساكن    تعي

 ).هو(وابتدئ بـ) ثم(

 عدم ضم همزة الوصل عند البدء بالفعل إذا كان ثالثه مضموماً ضماً غير الزم: الفصل الثالث
وهو محصور –بهمزة الوصل الموجودة في فعل ثالثُه مضموم ضماً عارضاً        ابـتُِدئ   إذا  

: طه[ ﴾واائتُ﴿،  ]٢١: الكهف[ ﴾واابنُ﴿،  ]٧١: يونس[ ﴾وااقض﴿،  ]٦: ص[ ﴾واامشُ﴿: في هذه الكلمات الخمس   

  فـإن البدء يكون بهمزة مكسورة لجميع القراء؛ وذلك لكون حركة           -]٧٩: يونـس [ ﴾ونـي ائتُ﴿،  ]٦٤

، نقلت ضمة الياء إلى الشين      )وايامِش: ( هو ﴾واامشُ﴿الحرف الثالث حركة عارضة، فاألصل في       

 بقيةوهكذا يقال في    ]. ٣٤/٧٨[امشوا  : بعـد سـلب حركتها، فالتقى ساكنان، فحذفت الياء، فصار         

 .الكلمات

  وصالً وكسرهما ابتداء﴾ليقضوا﴿ و﴾ليقطع﴿تسكين الم : الفصل الرابع
 بكسر الالم على    ]٢٩: الحج[ ﴾ثُم لْيقْضوا ﴿، و ]١٥: الحج[ ﴾يقْطَعثُم لْ ﴿: ىقـرئ قوـله تعـال     

فإذا ]. ٢٤/٢٤٨[،  ]٦٠٤-٢١/٦٠٣[ ، وبسـكونها تخفيفاً   ]٢/٤٦٢-٤٦[،  ]٥/٢٦٩-٣٣[ األصـل 

ـ    فالجميع يكسرون الالم؛ ألنه األصل فيها، وإنما كان التسكين         ) ليقضوا(أو  ) لـيقطع (ابـتدئ بـ

 ].٢٢/٢٦١[، ]٤٢/٢٢٧[،]٣٢/٥٨[للتخفيف

 باب فرش الحروف:  عشررابعالباب ال
بإبدال أو إعالل أو نحو  صرفي الكلمـات التـي يكون له أصٌل ما ثم يطرأ عليها تغيير   
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 واستقصاء األصل والعارض في     . وال ينظر فيها إلى األصل     ، ذلـك تعـامل وفق وضعها الجديد      

 :يةباب الفرش يطول، ولكن سأكتفي منه باألمثلة اآلت

  وأخواتها﴾بيوت﴿كسر الحرف األول من كلمة : الفصل األول
وكانت عينها ياء جاز فيها الضم على األصل، والكسر         ) فَعل(على وزن   إذا كانت الكلمة    

 في القرآن الكريم من     والذي .]٢/٢٠٠-٤٦[،  ]٢٨٤-٢/٢٨١-٣٣[ لمناسـبة الياء طلباً للتخفيف    

 كيف جاءت،   ﴾العيون﴿ . حيث وقع  ﴾الغُيوب﴿ . كيف جاءت، وحيث وقعت    ﴾البـيوت ﴿ :ذلـك 

]٣١: النور[ ﴾يوبهنج﴿ .]٦٧: غافر[ ﴾شُيوخاً﴿ .وحيث وقعت
 ]٤/١٥٥[، ]٢/٢٢٦-٧[. 

  وأخواتها﴾الصراط﴿القراءة بالسين أو الصاد في : الفصل الثاني
 ﴾الصراط﴿الكلمات  هذه ومن .بعـض الكلمات في القرآن الكريم قرئت بالصاد وبالسين      

: ، وأصلها )سرط: (وهذه الكلمة مشتقة في األصل من الفعل       .، وكـيفما تصـرفت    حيـث وردت  

وقد قرأ لفظ    .]١/٣٠٨-٤٦[،  ]٢١/٧١[ سـراط، بالسـين، والصـاد بـدل من السين لقوة الطاء           

 .]٤/١٢٣[ الصراط بالسين حيث أتى رويس، وقنبل بخلف عنه

واللّه يقِْبض ويبسطُ   ﴿:  تعالى في قوله ) يبصط(ومن الكلمات األخرى التي قرئت بالصاد وبالسين        

  ونعجِه تُرِإلَـي٢٤٥: البقرة[ ﴾و[   طَةً   ﴿: في قوله تعالى  ) بصطة(، وكلمةسِفي الْخَلِْق ب كُمادزو﴾]األعراف:

 .]٢١٢-٢/٢١٠-٤٦[ بالسين، وإنما الصاد لمجاورة الطاء) بسط(، وهما مشتقتان من الفعل ]٦٩

َأم ِعندهم خَزاِئن ربك َأم هم      ﴿: فـي قوله تعالى   ) المصـيطرون (الكلمـات أيضـاً     تلـك   ومـن   

 ونِطرـيص٣٧: الطور[ ﴾الْم[   ِطرٍ  لَ﴿:في قوله تعالى  ) بمصيطر(، وكلمةيصِهم ِبملَيتَ عس﴾ ]٢٢: الغاشية[ 

-١/٣٠٩-٤٦[ بالسين، وهي األصل، والصاد لمجاورة الطاء     ) سطر(وهمـا مشـتقان من الفعل       

٣١٠[. 

  :الخاتمة
تضبط هذا  في ختامه أضع أبرز النتائج التي        و .الحمـد هللا أن يسر لي إتمام هذا البحث        

 :موضوع األصل والعارضلقواعد  بمثابة، وهي الموضوع وتيسر تناوله

مد بالعارض فيما يتعلق بالغنِة ومقداِرها، وفيما يتعلق بمقدار ال         يعتد   فـي اإلدغـام الكبـير      .١

 .باألصل يعتد  وفي غير ذلك.العارض لإلدغام

ومن أهم القواعد التي    . المـد مـن أكثر األمور التي يدخل فيها موضوع األصل والعارض            .٢

      ر   إذا   -همزاً كان أو سكوناً   –تتعلق به أن سبب المدجاز األخذ في هذه الحالة باألصل واألخذ       تغي

 المد، ويترجح األخذ بالعارض     السبب وبقي أثر لسبب   تغير  ويترجح األخذ باألصل إذا     . بالعارض
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إذا لم يبق أثر لسبب المد. 

وقد يترجح أحد   . فيه األخذ باألصل واألخذ بالعارض    ا جاز   بعارض م تغـير   مـد الـبدل إذا       .٣

 على  يطرأالذي  تغير  كثرة ال منها  و.  الرواية والنقل  :األمريـن علـى اآلخـر بمرجحات، منها       

 . الكلمة

 .ثقل يؤخذ بالعارض وجهاً واحداًفي المد الالزم الكلمي الم .٤

 .ألبي عمرو ﴾كمْئباِر﴿ما عدا كلمة . التسكين لغرض التخفيف يعامل معاملة السكون األصلي .٥

 .حرف المد المبدل من همزة ساكنة يعامل معاملة حرف المد األصلي بال فارق .٦

. ة من نقل وأدغم    في قراء  ﴾عاداً األولَى ﴿قوله تعالى   : فـي بـاب الـنقل يعتد باألصل ما عدا          .٧

وكسرة الراء المنقولة إليها من همزة       . إذا كان في كلمة واحدة     وقف حمزة وهشام على الهمز    و

التعريف عند من ينقل حركة الهمزة      ) ال(بـويجوز األخذ باألصل والعارض عند البدء       . بعدها

 .إليها

اإلدغام الكبير للراء   في أغلب مسائل اإلمالة يعتد بالعارض، ويعتد باألصل في مسألة الوقف و            .٨

وبعض القراء والرواة خرجوا عن هذا وذاك في بعض حاالت          . المـتطرفة المكسورة بعد ألف    

 .أو كلمات

فـي بـاب الالمات يعتد بالحركة العارضة قبل الم لفظ الجاللة تفخيماً وترقيقاً، ويجوز األخذ                 .٩

 .لألزرق عن ورش ﴾يوصَل﴿األصل والعارض عند الوقف على نحو ب

 . القلقلة ال فرق بين السكون األصلي والسكون العارضفي .١٠

بالعارض سواء كان تحريكاً لساكن أو تسكيناً لمتحرك، ويستثنى من           يعتد   في باب الراءات   .١١

الراء الساكنة بعد كسر عارض، والوقف على ما آخره راء مكسورة كسرةَ            : ذلك ثالث حاالت  

 . لمن أمال»الناِر«بناء، والوقف على نحو كلمة 

بإبدال أو إعالل أو حذف يعمل فيها بما يؤول إليه           صرفي   الكلمـة التي يطرأ عليها تغيير      .١٢

 عن ذلك هذا هو األعم األغلب، وقد شذّ. وضـع الكلمة الجديد، وال يؤخذ فيها بأصلها قبل ذلك    

 .وأخواتها ﴾امشوا﴿مسألة البدء بهمزة الوصل في 
 

 المراجع والمصادر
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع        -] د ت [هللا،  بن عبد ا   محمـود    ،األلوسـي 

 . بيروت،دار إحياء التراث العربي، ]د  ط[ .المثاني

، دار الفكر،   ٢ط.  تفسير البحر المحيط-م١٩٨٣األندلسـي، أبـو حيان محمد بن يوسف،         
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 .بيروت

سالة مرشد األعزة إلى شرح ر     -م١٩٦٤ومحمد سليمان صالح،    . بـرانق، محمـود حافظ    

 .، مكتبة تاج، طنطا١ط. حمزة

إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع       -]د ت [البـنا، أحمـد بن عبد الغني الدمياطي،         

 .، دار الندوة الجديدة، بيروت]د ط [.عشر

 .، دار الفكر، بيروت١ط.  كتاب التعريفات-م١٩٩٨الجرجاني، علي بن محمد، 

محمد : تحقيق.  طيبة النشر في القراءات العشر     -م١٩٩٣ابـن الجزري، محمد بن محمد،       

 .، مكتبة دار الهدى، المدينة المنورة١تميم الزعبي، ط

: تصحيح ومراجعة . في القراءات العشر   النشر -]د ت [ابـن الجـزري، محمد بن محمد،        

 .، دار الكتب العلمية، بيروت]د ط[علي محمد الضباع، 
 ، عالم الكتب  ،]د ط [،  محمد علي النجار  : قيحقت .لخصائصا -]د ت [،   الفتح عثمان  و أب ،بـن جني  ا

 .بيروت

دار ،  ١ط،  حسن هنداوي  .د: قيحقت.  سر صناعة اإلعراب   -م١٩٨٥ ، الفتح عثمان  و أب ،بـن جني  ا

 .دمشق، القلم

: تحقيق.  الشافية في علم التصريف    -م١٩٩٥ابـن الحاجب، جمال الدين عثمان بن عمر الدويني،          

 . ، المكتبة المكية، مكة المكرمة١ طحسن أحمد العثمان،

عبد العال سالم   . د: تحقيق.  الحجة في القراءات السبع    -م١٩٨١ابـن خالويـه، الحسين بن أحمد،        

 .، دار الشروق، بيروت٤مكرم، ط

، ]د ط . [حاشية الخضري على شرح ابن عقيل      -م١٩٤٠الخضـري، محمـد الدمياطـي الشافعي      

 .الده، القاهرةمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو

، ١ط.  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي     -م١٩٩٧ عبد اهللا بن عمر،      الدين شهابالخفاجـي،   

 .دار الكتب العلمية، بيروت
أوتويرتزل، ط  : صححه.  التيسير في القراءات السبع    -م١٩٦٦الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد،       

 .، دار الكتب العلمية، بيروت١

 .صورة عن نسخة دار الكتب بالقاهرة). مخطوط(، جامع البيانرو، الداني، أبو عم

. في القراءات الثالث    شرح الزبيدي على متن الدرة     -م١٩٨٩الزبـيدي، عثمان بن عمر،      

 .صيدا-، المكتبة العصرية، بيروت]د ط[عبد الرزاق علي إبراهيم،: تحقيق

علي بو  .د: قيحقت. اب المفصل في صنعة اإلعر    -م١٩٩٣ ، محمود بن عمر   ،الزمخشـري 

 . بيروت،دار ومكتبة الهالل، ١ط ،ملحم
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، دار ١ط.  فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر   -م٢٠٠٣سـالم، محمد إبراهيم،     

 .البيان العربي، القاهرة

عبد السالم محمد   : تحقيق وشرح . سيبويه كتاب -م١٩٨٨سـيبويه، عمـرو بـن عثمان،        

 . القاهرة، مكتبة الخانجي٣هارون، ط

حرز األماني ووجه التهاني في القراءات       ( الشاطبية -م١٩٩٦الشـاطبي، القاسم بن فيره،      

 .، مكتبة دار الهدى، المدينة المنورة٣محمد تميم الزعبي، ط: تحقيق). السبع

: تحقيق.  إبراز المعاني من حرز األماني     -م١٩٨١أبـو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل،        

 .، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، القاهرة]د ط[عوض، إبراهيم عطوة 

، جمعية  ٦ط.  المنير في أحكام التجويد    -م٢٠٠٥أحمـد خـالد، وآخـرون،       . شـكري، د  

 .المحافظة على القرآن الكريم، عمان

: مطبوع بهامش كتاب  .  غيث النفع في القراءات السبع     -م١٩٨١الصفاقسي، علي النوري،    

 .بتديسراج القارئ الم

إبراهيم عطوة : تحقيق.  إرشاد المريد إلى مقصود القصيد   -م١٩٨٤الضـباع، علي محمد،     

 .، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، القاهرة١عوض، ط

، المكتبة األزهرية   ١ط. في بيان أصول القراءة     اإلضاءة -م١٩٩٩الضـباع، علي محمد،     

 .للتراث، القاهرة

ـ      ، مطبعة  ]د ط [.  الجوهـر المكنون في رواية قالون      - م١٩٣٦د،  الضـباع، علـي محم

 .مصطفى البابي الحلبي وأوالده، القاهرة

، ]د ط . [صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص        -]د ت [الضباع، علي محمد،    

 .مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، القاهرة

، مكتبة ومطبعة   ٤ط.  رواية أبي سعيد   إلى  هداية المريد  -م١٩٦٠الضـباع، علي محمد،     

 .محمد علي صبيح وأوالده

: قيحقت.  على ألفية ابن مالك    بن عقيل ا شرح   -م١٩٨٥ ، بهاء الدين عبد اهللا    ،بـن عقـيل   ا

 . دمشق،دار الفكر، ٢ط ،محمد محيي الدين عبد الحميد

. إعراب القرآن التبيان في    -]د ت [العكـبري، أبو البقاء محب الدين عبد اهللا بن الحسين،           

 .، دار إحياء الكتب العربية]د ط[علي محمد البجاوي، : تحقيق

 اللباب في علل البناء -م١٩٩٥العكـبري، أبـو الـبقاء محـب الدين عبداهللا بن الحسين،          

 .، دار الفكر، دمشق١غازي مختار طليمات، ط: تحقيق. واإلعراب
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، دار اإلسراء   ]د ط . [التجويد واألداء حلية القراء في فن      -]د ت [العنبـتاوي، سعيد أحمد،     

 .للنشر والتوزيع، القاهرة

بدر : تحقيق.  الحجة للقراء السبعة   -م١٩٩٣الفارسـي، أبـو علي الحسن بن عبد الغفار،          

 .، دار المأمون للتراث، دمشق٢الدين قهوجي، وبشير جويجاتي، ط

] د ط [.مة الجزرية المنح الفكرية شرح المقد-م١٩٤٨القـاري، مـال علـي بن سلطان،         

 .شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة

د . [ سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي      -م١٩٨١ابن القاصح، علي بن عثمان،      

 .، دار الفكر بيروت]ط

عن وجوه القراءات السبع وعللها       الكشف -م١٩٨٧القيسـي، مكـي بـن أبـي طالب،          

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت٤محيي الدين رمضان، ط. د: ، تحقيقوحججها

، دار الكتب   ١ط. ليل الحيران على مورد الظمآن     د -م١٩٩٥المارغني، إبراهيم ابن أحمد،     

 .العلمية، بيروت

، )مخطوط. (الروض النضير في تحرير أوجه الكتاب المنير      المتولـي، محمـد بن أحمد،       

 .صورة عن نسخة مكتبة األزهر الشريف

 .فريدة الدهر: ملحق بكتابعزو الطرق، لمتولي، ا

فـتح المعطي وغنية المقري في شرح مقدمة ورش   -]د ت[المتولـي، محمـد بن أحمد،      

 .، مكتبة القاهرة، القاهرة ]د ط. [المصري

شوقي . د: تحقيقالسبعة في القراءات،      كتاب - هـ١٤٠٠ابـن مجاهد، أحمد بن موسى،       

 .لقاهرة، دار المعارف، ا٢ضيف، ط

. ، دار الفرقان  ١ط.  زينة األداء شرح حلية القراء     -م١٩٩٩مصـطفى، محمـود أحمـد،       

 .األردن
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