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  :سادًسا
 

 ا0نصوري األزم+ي ومدرسة الفرق ب' &ر%رات مدرسة
 

تخفيف الهمز المتطرف للحلواين نحو  وجه 4لي1ا أجازٓءُ ٱ@AَBَ CD*  على القصر فيكون

للحلـواين تخفيـف  ا6ز%ـات على قصر المنفصل التحقيق والتخفيـف، ومنـع ا4لي1 للحلواين عند

على قصر المنفصل التحقيق فقط، واتفـق  ا6ز%ات الهمز المتطرف على القصر فيكون للحلواين عند

 على أن للحلواين على التوسط التخفيف والتحقيق. 1ا4ليو ا6ز%ات

 شيًئا فاألوجه للحلواين عنده إطالقية.  ا4لي1: لم يقيد ا:9ل من ا4لي1

 : ا:9ل من تنقيح ا6ز%ات

 .... َعَلى َأَحِد اْلَوْجَهْيِن فِي اْلَمدِّ  ١٩ت:  َواقًِفــــــا زَ مْ هَ الْ  ىانِ وَ لْ ُح  َل هَّ َس وَ    
 :مثال

� ۡ"#َُ$ %َ&ِ' َذا  ْ 3ُۡ4ِ*ُ+ َ/َ.-ٓ َءاَ*َ+  12-ُس ٱَ/َ.-ٓ َءاَ*َ+  َءاِ*ُ()ا
َ
ۗ ٱ6َ-$ُ)ٓاْ 5 8ََ#-ُٓء 9:$  :١٣[البقرة[. 

 أربعة، وبياهنا كاآليت:  ا'لي$أوجه، وعند  ثالثة ا#ز!ات فيه للحلواين عند

 ا#ز!ات ا'لي$ ا,د ا,نفصل

 تحقيق فقط تحقيق وتخفيف قصر

 تخفيف وتحقيق تخفيف وتحقيق توسط

 

ءَ  ،زَادَ  إمالـةلهشـام علـى وقًفـا تغييـر الهمـز علـى عـدم  ا'لي$و ا#ز!ات واتفـق -
ٓ
، َشـا

 َء
ٓ
 .    َجا

ٖء  :مثال ۚ ّ*ِۡ+ B.ِCۡDِِۦٓ إِ@1  َوَ@ ُ?ِ&ُ<)َن =َِ>ۡ  .]٢٥٥[البقرة:  Fَ -.َِG-َٓء

مع تحقيق الهمز فقـط (أي: يمتنـع تغييـر الهمـز  Fَ-ٓءَ إمالة  ا'لي$و ا#ز!ات فيه لهشام عند

 المتطرف على اإلمالة). 
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ْ
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ْ
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 وجه التحقيق بال إدخال للحلواين يف نحو ا'لي$زاد  6َ ُ  ا ءَ )ٓ -$
َ
علـى ] ٦٢[األنبيـاء:  Mَ4 أ

    والتوسط.   القصر

 :ا;:ل من ا'لي$

 ... إلى قوله: ٥٠ إِْن َقَصْرَت  َولِِهَشامٍ    

   ...............................  :٥٢خـ  َوَنْحَوآئِنَّا  َراـــــاِل قَ ـبِاِالْدَخ 

ْل ِسَواُه ُمْدِخ      .............................. ٥٣خـ:  ـــــــالَوُمْطَلًقا َسهِّ

 :ا,قرب >حيف  ا'لي$ وقال

ُ !َ ففي:   ا ءَ %ٓ #"
َ
لتسهيل به فقط؛ تأيت على قصـر التحقيق بال إدخال وبه، وا ]٦٢[األنبياء:  'َ& أ

 المنفصل ومده.
 :  ا*(ل من العبيدي

 :دار الصحابةطبعة  ٤٩صـ  } ا4حار1ر ا/نتخبة {يف كتابه  العبيديقال العالمة 

'َ(رۡ قوله تعالى: 
َ
 :]٦[البقرة:  َ,ُ+*ۡ َءأ

مـع  لهشام ثالثة أوجه: التسهيل وتركـه كالهمـا مـع اإلدخـال مـن طريـق الحلـواين، والتحقيـق

 القصر طريق الداجوين.
 (والكالم معطوف على الحلواين):  ا*(ل من تنقيح ا6ز1ات

 الهِّ َس مُ  ْل ِص افْ وَ  يِق قِ ْح التَّ  عَ مَ  دَّ مُ فَ  ٢٠ت:  هُ لَ  مْ هُ تَ رْ َذ ـْنأَ ءَ ..................    
 ............................... ٢١ت:   اقً قِّ َح ا مُ رً ْص قَ  ىونِ اُج الدَّ ى وَ رَ  هُ نْ عَ وَ    

 للحلواين عن هشام إظهار تاء التأنيث عند السين على قصر المنفصل يف نحو ا>لي:زاد: 

 ٓ '0ِ/َۡ&  .َذا َ-#
ُ
ٞ  أ 6ُ78*ۡ 34َِ5ۡ  2ُ%َرة

َ
> َ;ُ:%ُل 9 ِ َزاَد<ۡ  ُ+* -= ۚ إ3ٰDَ8ِٗ  ۦٓ Aُ َ@ِٰ(ه #  :ا6ز1ـات زاد، و]١٢٤[التوبـة 

  ى إظهار تاء التأنيث عند السين على توسط المنفصل.) علزادإمالة ( للداجوينصاحب الفر1دة و

 ):زاد (والكالم معطوف على إمالة ا*(ل من ا>لي:

 َأْو َعنُْه َتا التَّْأنِيِث َمْع ِسيٍن َظَهرْ  ٣٢خـ:  رْ ـــــإِْن َقَص  ِهَشامٍ َد ــِه ِعنْ ــَكَمْيلِ    
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 :ا.-ل من تنقيح %مد إبراهيم سا�م

 باإلظهار ىف سجز تال حلوانو    مرسل الطريقين خلف ىف هدمتوَ    
  ..............................    ...............بخلف على مد    

ٓ  :مثال 0َۡ1ِ23  /َذا َ.-
ُ
ٞ  أ >;ُ:9ۡ 8َِ*7ۡ  56َُرة

َ
@ َ?ُ<5ُل = A. 9Bُ  ۡCَزاَد ِ ۚ إِ>7ٰHَٗ  ۦٓ ُ+ Eَِٰ)ه -  :١٢٤[التوبة[ 

 
ً

، #ُ َزاَد"ۡ  على قصر المنفصل اإلدغام فقط مع فتح ب الفر�دةصاحوا�ز�ات : لهشام عند أوال

 ، وإليك بيان ذلك:#ُ َزاَد"ۡ  وعلى التوسط اإلظهار واإلدغام وعلى كل منهما فتح وإمالة

ۡ$  ا+د ا+نفصل
َ
%ِ&'

ُ
ٞ  أ  #ُ زَاَد"ۡ  ُ*(َرة

 فتح  اإلدغام فقط قصر

 فتح، إمالة إظهار توسط

 فتح، إمالة  إدغام توسط

، #ُ َزاَد"ۡ على قصر المنفصل اإلظهار واإلدغام مع فتح  ا4لي2واألزم/ي  : لهشام عندثانًيا

 فقط، واإلدغام مع الفتح واإلمالة، وإليك بيان ذلك: #ُ َزاَد"ۡ وعلى التوسط اإلظهار مع فتح 

ۡ$  ا+د ا+نفصل
َ
%ِ&'

ُ
ٞ  أ  #ُ زَاَد"ۡ  ُ*(َرة

 فتح  إظهار، إدغام قصر

 فتح فقط إظهار توسط

 فتح، إمالة  إدغام توسط

 يف  اإلمالة ا�ز�اتمنع َ+,ِ-ِ./َ  لعدم تقييده  ا4لي2، ولم يمنعها للصوري السكتعلى

 .ا+قرب يف

 :ا:9ل من تنقيح ا�ز�ات

   ...............................  :٣٦ت  َاليِّ مَ  اءِ ا الرَّ ذَ وَ  ْح تَ افْ  ينَ رِ افِ كَ ىف الْ و 
ِعي مَّ ثُ  ٍت كْ َس  كِ رْ تَ ى لَ عَ  ٣٧ت:  اذَ وَ  مْ هِ يِّ ورِ ُص لِ ا ًض يْ ا أَ مَ هُ عْ جِ ْض أَ وَ      التَ  ُمطَّوِّ
 .............................. ٣٨ت:  هُ تُ كْ َس  صَّ تَ ا اْخ َذ ًضا بِ يْ ا أَ مَ هِ حِ تْ فَ بِ    



َ ٱ   
ۡ
َ َ(ا2ُِ- ٱ1

ۡ
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ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٨٢ َ?ْـِع ال

 

 ٞ67ِ :مثال
َ
َ>ٰ:ِ-ِ,َ+ 8َ9َاٌب أ

ۡ
 .]١٠٤[البقرة:  ? َو<ِ=

اإلمالة مع ترك  ا4لي2 اإلمالة مع ترك السكت، وفيه للصوري عند �اتا�زفيه للصوري عند 

 السكت ومع السكت، وإليك بيان ذلك: 

َ>ٰ:ِ-ِ,+َ  ا+حرران
ۡ
  ٞ67َِو<ِ=

َ
 8َ9َاٌب أ

 ترك السكت إمالة ا�ز�ات 

 ناالوجه إمالة ا4لي2

 عند اجتماع َ+,ِ-ِ:ٰ<َ
ۡ
ن@ قولـه:  كما يف ٱA@5رِ ـمع ذوات الراء كـ ٱ%

َ
Cُِ%ٰDَـ6ۡ .َـ8ُوBُ(ُه َوأ

َ>ٰ:ِ-ِ,َ+ 8َ9َاَب ٱA@ـ5رِ 
ۡ
=ِ>  :للصـوري إمالتهمـا مًعـا، وزاد  ا4لـي2و ا�ز�ـاتفعنـد  ]١٤[األنفـال

ِ للصوري فتح  ا�ز�ات ! َ"#ِ$ِ%ٰ'َ
ۡ
)  إمالة مع ِٱ,+*را$نقيح ، وسبق الدليل من أبيات. 

 شـيًئا فيكـون  ا'لـي% رملي وحـده، ولـم يقيـدالسكت مع إمالة ذات الراء لل ا�ز�اتخص

 .   ا$نقيحمن أبيات  ، وسبق الدليلال() عنده السكت للصوري بأكمله كما يف

َ'ٰ%ِ$ِ#"َ او  َ"#ِ$ِ%ٰ.َ يف :ا12ل من -ح تنقيح ا�ز�اتو
ۡ
/  كـمع ذوات الراءى َ0ُْ1 ،

 ِار  أوجه البن ذكوان:  ثالثة ا2+

 وإمالة ذوات الراء، وعليه السكت وعدمه. #ِ$ِ%ٰ.َ َ": فتح األول

 : إمالتهما للصوري مع ترك السكت. ا8ا7

 : فتحهما للمطوعي، وال سكت له إال على هذا الوجه.ا8الث

 ، وال إمالة لألخفش فيهما.خاًصا بالرملي األولفيكون السكت على الوجه 

 : مثال
ْ
4َِ" 3َ*ُدوا

+
 َوٱ5

ْ
4َِ" َءا67ُ8َا

+
9ِٰ  إِن+ ٱ5 َـ6ِۡم ٱ<ِ=ـِ$  >َ  َِٔوٱ,+َ:َٰ$ٰى َوٱ/:+

ۡ
ِ َوٱ? +@AِB "َ8َ8َۡ" َءا

 ٗDِ)ٰEَ FَGِHََ6َُن وIJَۡKَ Lۡ3ُ 
َ

Mَو LۡNِOَۡ)Hَ 6ٌۡف=َ 
َ

Mَو LۡNِِPَّر Qَ7Hِ Lۡ3ُ$ُRۡ
َ
 .]٦٢[البقرة:  LۡNَُ)َS *T أ

إمالـة  ا'لـي%وفيـه عنـد  مـع السـكت للرملـي وحـده، َوٱ,+َ:ٰـَ$ىٰ إمالـة  ا�ز�ـات فيه عند

 َٰوٱ,+َ:َٰ$ى  .مع السكت للصوري من الطريقين 



  ۡUَ VُOِW$َْXَو Yُٱ! ۡO +Z [ُ } ۡI
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النقل يف على الغنة البن وردان  ا�ز�ات عيناآلن  فإهنما محل  يو"سغير موضعي سورة

 ال تضـار وا(ة، واإلسـكان يف ]١٦٥[البقـرة:  يـرى ا&يـناتفاق، والخطاب يف قوله تعـالى 

ــبوال ي، ]٢٣٣[البقــرة:  ــار .ت ــي/  ، ولــم يقيــد]٢٨٢[البقــرة:  ض ــده ا2ل شــيًئا فاألوجــه عن

 إطالقية.

 :ا(8ل من تنقيح ا�ز�ات

 الا وَ َذ ـكَ  ارَ َض ىف تُ  اءٍ رَ  انَ كَ ْس إِ وَ  ١٣٩ت:  ى رَ ا يَ ـتَ ا كَ ن$ غَ  اآلنَ  لِ قْ نَ بِ  صَّ ُخ وَ    
ةُۢ *َِ"َ(َِ)' َوَ& َ%ۡ"#ُ"دٞ  :مثال ُ  َ& 0َُ1/ر. َ-ِٰ(َ ِۦۚ 2. ه  .]٢٣٣[البقرة:  ۥ *َِ"َ(ِ

 امتناع إسكان الراء البن وردان مع عدم الغنة، وإليك بيان ذلك: ا�ز�اتفيه عند 

 .0َُ1/ر  ُٞۥ َ%ۡ"#ُ"د .2   

  

  
 عدم الغنة، غنة فتح وتشديد الراء

 غنة إسكان الراء

 .]٩[الجن:  EَFٗ:ا AَۡB C?َDََ@ِ?ِ< ٱ>َن َ;ِۡ: 2َُۥ 8َ9ِ'7ٗ' ر. : مثال آخر

 مع الغنة، وإليك بيان ذلك:  ٱ>نَ تحقيق  امتناع ا�ز�اتفيه عند 

 َٱ>ن ا:ٗEَ.8َ9ِ'7ٗ' ر   

  

  
 عدم الغنة تحقيق

 عدم الغنة، غنة نقل

 

السكت من روايـة إسـحاق  ا�ز�ات والوصل، وخصَّ  لخلف العاشر بين السورتين السكت

والوصـل مـن  بـين السـورتين السـكتفيكـون عنـده لخلـف العاشـر  شـيًئا /ا2لـي فقط، ولم يقيـد

 .  الطيبةو ال>; الروايتين كما يف

 :ا(8ل من تنقيح ا�ز�ات

 الصِّ َح فَ  نِ يْ تَ ورَ السُّ  نَ يْ بَ  َك تِ كْ َس  ـهِ  ٩ت:   ـْج وَ بِ  مْ هُ اقُ َح ْس إِ  صُّ تَ ْخ يَ  ٍف لَ َخ  نْ عَ وَ    



ةُ 'َۡ َ&ا%ُِ$ ٱ#َۡ ٱ    َعـْ"ِ  ِ!  (ِ)َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٨٤ َ)ْـِع ال

 

 

 مد ا.عظيم أح(م
 توسط مد التعظيم يف اآليت:الفر2دة  صاحبو ا4ز2اتمنع 

بـين (على الوصل بين السورتين ألبي عمرو ويعقوب، وعلى السكت بين السورتين ليعقـوب 

   .)العنكبوتو القصص، وبين سوريت يو>سو ا.و9ةسوريت 

 ويمتنع مد التعظيم على هاء السكت ليعقوب أيًضا. -

 وعلى اإلدغام العام لرويس. -

 للدوري.] ١٩[محمد:  واستغفر Eنبك نحو: لجزم عند الالم يفوعلى إظهار راء ا -

 ،ألبـي جعفـر بأكملـه) ا4ز2ـات (وعنـد بـن جمـازاووعلى ترك الغنة ألبي عمـرو، وحفـص،  -

توسط  صاحب الفر2دة، ومنع أيًضا لبزيلترك الغنة توسط مد التعظيم على  صاحب الفر2دةومنع 

 على وجه الغنة البن وردان. مد التعظيم 

 .ن كثير بأكمله)بال ا4ز2ات (وعندعلى وجه الغنة  ويعقوب فيجوز لهما المد للتعظيم قنبلأما  -

مـد  ا4ز2ـات مـد التعظـيم هنائًيـا، ومنـع لقـالون واألصـبهاين والحلـواين صاحب الفر2ـدةومنع 

 لقالون.  ٱ.-ۡ&َر,ٰ*َ ، وعلى تقليل لقالون واألصبهاين والحلواين على ترك الغنةالتعظيم 

 :اMNل من تنقيح ا4ز2ات

 الظُ اْح وَ َيْعُقوَب  ِت كْ َس  عْ ا مَ َذ كَ  لٍ ْص وَ بِ  ٢٧ت:  عْ َد ــــــفَ  مْ هِ لَِبْصرِيِّ  يمٍ ظِ عْ تَ ا لِ د2 مَ وَ    
 ىلَ عَ  مْ ـــهُ َكُدوِريَّ  امٍ غَ دْ إِ  هِ ْج ى وَ لَ عَ  ٢٨ت:  مْ ـــهُ ُرَوْيُس  اكَ َذ كَ  هُ عْ مَ  هِ تِ كْ ا َس هَ لِ    
 اللِّ ـــــــــــقَ مُ  انَ كَ  اةَ ورَ تَ  نْ إِ  لَِقاُلونَ  ٢٩ت:  نْ كَ رُ اتْ  اَذ كَ وَ ا لنَ  رْ فِ اغْ ي كَ فِ  ارِ هَ ظْ اِال    
 الصَّ َح  َيْعُقوُب  هُ عْ مَ  اْبِن َكثِيرٍ ى وَ ِس  ٣٠ت:  ةٍ ــــنَّ غُ  كِ رْ ــتَ  عْ مَ  يمِ ظِ عْ تَ لْ لِ  دَّ ال مَ وَ    

 عمرو فقط. ألبي اإلدغام الكبير مد التعظيم إال مع  ليPاOمنع ولم ي -

PليOل من اMNا  : 

ْدغَ  ،َغْيَرهْ   ٤٤  خـ: ّد ـــَوَقْصُرَك التَّْعظِيَم َدْعُه إِْن َتمُ      اَم ُردّ ــــَوَمْع َمدٍّ بِِه اْإلِ



1ۡ 5ٱ4ُ َو0ُ1ِ2$َْ3 َ/ۡ   -6 7ُ } ۡ"
َ
 ٱِ, َ+*ِِ()َ' ُ&%ۡ  َ$رۡ #
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 :هام

 تذكر جيًدا أن مد التعظيم ال يأيت إال على قصر المنفصل فانتبه.

 :مثال

 
َ

6َ7َُق 4َ5ل
ۡ
3ُ ٱ8

َ
ۡدَر9

َ
 أ
ٓ
; إَِذا <=>َ  'َ?ِ 

۠
4َ"

َ
;ءِ)Aَ َو# BَCِۡإ 

ْ
ِٓي َءاَ?GۡDَ *3ِِۦ DُEَ$ٓا

<
Hٱ 

<
Iِ3َٰ إ

َ
Kِإ 

ٓ َ
I 3ُۥ<"

َ
# GُD?ََءا

 Mَ2ِِNOۡ2ُ
ۡ
PٱQ  :٩٠[يونس[. 

 ، وإليك بيان ذلك:هاء السكت ليعقوب مع ا�ز�ات عنديمتنع مد التعظيم 

 إَِ#ٰ!َ  مد التعظيم
ٓ َ
% هاء السكت  َ&'ِِ(*ۡ'ُ

ۡ
   ٱ+

  
  

 الوجهان قصر

 ترك هاء السكت توسط

 ، وإليك بيان ذلك:على اإلدغام العام لرويس ا�ز�ات عندويمتنع مد التعظيم 

 إَِ#ٰ!َ مد التعظيم  اإلد$م ا�كب!
ٓ َ
%   

  

  
 الوجهان اإلظهار

 قصر فقط اإلدغام

 على اإلدغام الكبير ألبي عمرو. ا(لي& ويمتنع مد التعظيم عند

 إَِ#ٰ!َ مد التعظيم  م ا�كب!اإلد$
ٓ َ
%   

  

  
 الوجهان اإلظهار

 قصر فقط اإلدغام

ٰ)ِِ'ـَ& : آخر مثال 2ُ3 0َ1ِ ٱ/.-
ُ
4 ِ

ّ
:2َ 6َ3َٰ7َ8ۡ9ُ إ5ِ

َ
 أ
ٓ -
 إَِ#َٰ! إِ%

ٓ -
ن %

َ
)َُ;2ِٰ أ  Aَ@3َ?َدٰى ِ< ٱ/=>

 ].٨٧[األنبياء: 

 ا�ز�ـات هنائًيـا، وعنـد ن واألصـبهاين والحلـواينلقـالوامتنـاع مـد التعظـيم  صاحب الفر�ـدةفيه عند 

 .على ترك الغنة لقالون واألصبهاين والحلواينامتناع مد التعظيم 

 البن كثير والبصريين وحفص وأبي جعفر.    صاحب الفر�دةعند مد التعظيم أن أي 



َ ٱ   
ۡ
Bٱ CُِDاEَ َ

ۡ
F ُة َGِ?  4ِ  ِ5َْعـ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٨٦ 9َْـِع ال

 

 يف اآلية السابقة التحرير اآليت لقالون واألصبهاين والحلواين: ا�ز�ات فعند
  الغنة

ٓ -
ن %

َ
 إَِ#ٰ!َ  مد التعظيم أ

ٓ -
%   

  

  
 قصر فقط ترك الغنة

 الوجهان الغنة

، وسـبق ا�ز�ـاتو صاحب الفر�دةعند  هاء السكت ليعقوب يف اآلية السابقة معويمتنع مد التعظيم 

 بيان ذلك بالجداول.
ي عمـرو، وحفـص، علـى تـرك الغنـة ألبـ صـاحب الفر�ـدةعند يف اآلية السابقة ويمتنع مد التعظيم 

إال أنه منع مد التعظيم على ترك الغنة ألبي جعفر بأكملـه)، وسـبق  ا�ز�ات (وكذلك عند بن جمازاو

 بيان ذلك بالجداول.

 ، وسبق بيان ذلك بالجداول.لبزيلترك الغنة توسط مد التعظيم على  صاحب الفر�دةومنع 

  ، وإليك بيان ذلك:بن وردانعلى وجه الغنة التوسط مد التعظيم  صاحب الفر�دةومنع أيًضا 

  الغنة
ٓ -
ن %

َ
 إَِ#ٰ!َ  مد التعظيم أ

ٓ -
%   

  

  
 الوجهان ترك الغنة

 قصر فقط الغنة

أجـاز مـد  إال أنـه ا�ز�ـاتوكذلك عند (على وجه الغنة  ويعقوب فيجوز لهما المد للتعظيم قنبلأما 

  ذلك: ، وإليك بيان البن كثير بأكمله)التعظيم على وجه الغنة 

  الغنة
ٓ -
ن %

َ
 إَِ#ٰ!َ مد التعظيم  أ

ٓ -
%   

  

  
 الوجهان ترك الغنة

 الوجهان الغنة
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 $ ا"الم وا"راء الغنة أح�م
 

 لألزرق يف ثالثة أحوال: ا+لي) ومنعها ،الغنة يف الالم والراء لألزرق هنائًيا ا"ز&اتمنع 

ءٖ : عند مد األول ۡ َ
5مع توسط فله  ؛ ٖء ۡ َ

5   .الغنة وعدمها  

 فلـه مـع ترقيـق الـراء المضـمومة ؛تفخيم الـراء المضـمومة أوالمنونـة بالضـم منعها عند: ا.ا-

 أوالمنونة بالضم الغنة وعدمها.

، وتـأيت الغنـة لـألزرق فله مع قصر البدل ومده الغنـة وعـدمها ؛: منعها عند توسط البدلا.الث

 .:67ۡ8َ9َُِۡءونَ عليه على اعتبار أنه مد عارض للسكون نحو على توسط البدل الموقوف 

 :ا67ل من تنقيح ا"ز&ات

 .  ١٦ - ١٤ت:  َما َتال بَِها اَالْزَرُق وَ ... إلى قوله:  َوَدْع ُغنَّةَ    

 :  ا67ل من ا+لي)

ِم َوَراٍء اْمنَعَ      ـــا ــــــــعَ مَ وَ  َمدَّ َشْيًئا إِنْ  ِألَْزَرٍق  ٥٨خـ:   اــــــــــــــــَوُغنََّة الالَّ

ْت َوَتْوِسيطِ َتْفِخيَم      .............................. ٥٩خـ:  اْلَبَدلِ  َرا ُضمَّ

 :األمثلة

 ٗ"$َۡ% 
ْ
ُ&$ا ۡ,ٖ+ َوٱ)' 0ِي َ-ۡ,ٌ+ َ/. -'

ۡ َ1 
'

2 3  4ۡ5َ ٗٔ 3  ٞ89َٰ;َ5َ 3<َ=ۡ"ِ >ُ?َ&ۡ@ُ 
َ

  َو2
ٞ
 %BُCَDُۡ ِ"ۡ=َ>3 َ/ـAۡل

َ
 َو2

 EۡFُ 
َ

ونَ %ُ َو2 ُGَ= H  :٤٨[البقرة.[ 

 ، وإليك بيان ذلك: 4ۡ5َ ٗٔ 3 الغنة مع مد امتناع ا"لي  فيه لألزرق عند

 %َۡ$"ٗ  الغنة
'

2 3  4ۡ5َ ٗٔ 3   
  
  

 توسط، إشباع عدم الغنة

 توسط فقط الغنة

 



َ ٱ   
ۡ
Iٱ JُِFا$َ َ

ۡ
K ُة َLِ3  $ِ  ِ%َْعـ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٨٨ َ+ْـِع ال

 

 ].٥٤[البقرة:  2َۡ3ُ$#ۚۡ %0ُ$ۡ# ِ)/َ. -َ(رِ,ُِ$ۡ# َ+َ*(َب )َ  َ'ٰ%ُِ$ۡ# َ  ٞMۡ: مثال آخر
 وإليك بيان ذلك: الغنة على تفخيم الراء المنونة بالضم، امتناع ا�لي�فيه لألزرق عند 

 ٞ�ۡ َ  ٞ�ۡ َ  ۡ#$ُ0%   
  
  

 عدم الغنة، غنة ترقيق

 عدم غنة تفخيم

:9ُ0 ٱ 56َ7ۡ: مثال آخر أيًضا
َ
Aَِ@ َءاَ?ُ/>اْ َ+2َۡ<3َُ=>َن ; 0Bٱ ) 0?

َ
CَD  ۖ#ۡFِِGّ  ].٢٦[البقرة:  ِ?@ ر0

 وإليك بيان ذلك: الغنة على توسط مد البدل، امتناع ا�لي�فيه لألزرق عند 

ْ  مد البدل   ۖ#ۡFِِGّ َءاَ?/ُ>ا    ِ?@ ر0
  
  

 عدم الغنة، غنة قصر

 عدم غنة توسط

 عدم الغنة، غنة   إشباع      

 لألصـبهاين علـى  ا*ز)ـات المنفصـل، وأجازهـاالغنـة لألصـبهاين عنـد توسـط  ا�لي�منع

   .ا.نقيح لعدم تقييده يف التوسطالقصر و

 :  ا12ل من ا�لي�

ِم َوَراٍء اْمنََعا     .٥٩، ٥٨خـ:  ِعنَْد َمدِّ َما اْنَفَصْل  اْألَْصَبَهاَنيُّ وَ ... إلى قوله:  َوُغنََّة الالَّ

Iء HَAِ: مثال JَKِۡإ ٓMَِ- ٰNَِإ Oً<Kََُور P #$ُ*ُQۡRِ .َۡS ِTّ
َ
; ٖVَA  @ِ?ّ ۡ#$ُِGّ  ].٤٩[آل عمران:  ر0

أربعــة أوجــه (وهــي: القصــر والتوســط وعلــى كــل منهمــا الغنــة  ا*ز)ــاتفيــه لألصــبهاين عنــد 

 ثالثة أوجه، وبياهنا كاآليت:  ا�لي�وعدمها)، وفيه لألصبهاين عند 

 @ِ?ّ ۡ#$ُِGّ ا5د ا5نفصل  ر0

 ةعدم غنة، غن قصر

 عدم غنة توسط

 



  ۡWَ Xُ2ِYZَْ[ٱُ\ َو] ۡ2 0̂ _ُ } ۡ:
َ
 ٱaُ @َA.ِِ-bَ cِۡ̀  َ>رۡ ;

َ
dۡ ۡ( ُبeَ ،{ َرَ و َf ُ= ُ9: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=
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مد إبراهيم اعلى منع الغنة لحفص عند قصر المنفصل، وأجازهـ ا$لي!و ا�ز�ات اتفق+ 

 . )١٩/ ٢( فر�دة ا-هريف كتابه  فقط سا�م

 :ا-6ل من تنقيح ا�ز�ات

 .............................. ٣١ت:  ........ َقاِصًرا َحْفصٍ َوَدْع ُغنَّ    

 :  !ا-6ل من ا$لي

ِم َوَراٍء اْمنََعا     .٦٠ - ٥٨خـ: َمْثَل َسْكتِْه  َحْفصٍ بَِعْكِس ... إلى قوله:  َوُغنََّة الالَّ

ّ)ِ'ِۦ َ%َِ$ٰٖ"  :مثال , َءاَدُم ِ+* ر(  ].٣٧[البقرة:  0ََ/5َب 3َۡ.4َ'1ِ  0ََ/.َ-(

نهمـا الغنـة (وهي: القصر والتوسط وعلى كـل مأربعة أوجه  صاحب الفر�دةفيه لحفص عند 

 ثالثة أوجه، وبياهنا كاآليت:   ا$لي!و ا�ز�ات وعدمها)، وفيه لحفص عند

ّ#ِ"ِۦ  ا(د ا(نفصل  ِ&% ر$

 عدم غنة قصر

 عدم غنة، غنة توسط

ألبـي  ا�ز�ـات ألبي عمرو ويعقـوب هنائًيـا، وأجازهـا اإلد.م ا�كب+الغنة مع  ا$لي! منع

َ و0َ  ،اإلد.م ا�كب+عمرو على  إال أن رويًسـا يمنـع {  الغنة علـى اإلدغـام العـام ليعقـوبا�ز�ات  12

   .} الغنة يف الراء عليه

 :ا89ل من تنقيح ا�ز�ات

 ا�ز�ـات فأوجه أبي عمرو عنـده إطالقيـة، وقـال تنقيحهشيًئا عن أبي عمرو يف  ا�ز�ات لم يقيد

  ليعقوب (عطًفا على الغنة):

 المِ هْ أَ فَ  ُرَوْيسٍ  نْ ا عَ الرَّ  عَ مَ  نْ كِ لَ وَ  ١٦ت:  نْ بَ جِ وْ أَ وَب َيْعقُ  امِ غَ دْ إِ  عْ مَ  مَّ ثُ ...    
 :وقال Cمد إبراهيم سا�م > تنقيحه

 المَ الْ  مَ هَّ وَ  ْد قَ  امِ غَ دْ اْإلِ  عَ مَ  رٍ ْص بَ لِ     ةٍ ـنَّ غُ  ارِ ـــــهَ ظْ إِ  عِ نْ مَ  نْ مِ  ُت لْ ا قُ مَ وَ    
 المِ هْ أَ فَ  سٍ يْ وَ رُ  نْ ا عَ الرَّ  عَ مَ  نْ كِ لَ وَ      زْ جِ أَ ال عَ الْ  نِ بْ ِال وَ  ْب جِ وْ أَ  ىمِ رَ ْض َح لْ لِ فَ    



َ ٱ   
ۡ
َ َ,ا+ُِ* ٱ(

ۡ
ةُ - َ.ِ/  <ِ  ِEَْعـ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٩٠ Iَْـِع ال

 

 :  ا89ل من ا$لي!

 .٦١ - ٥٨خـ:  يرِ بِ كَ الْ  مُ غَ ْد مُ الْ وَ ... إلى قوله:  اعَ نَ امْ  اءٍ رَ وَ  مِ الالَّ  ةَ نَّ غُ وَ    

78ُ$5ِ6َ  ى ٗ1+ُ 2ِ"3ِ4: مثال
ۡ
9ِ
ّ
: ;  :٢[البقرة.[ 

 ا�ز�ـاتمع الغنة وعدمها، وفيه ليعقـوب عنـد  ىُ'&ٗ  $ِ#"ِ! إدغام  ا�ز�ات فيه ألبي عمرو عند

ا�ز�ـات  اتفـقواإلدغـام مـع تـرك الغنـة فقـط،  ا$لـي! اإلدغام مع الغنة فقط، وفيه للبصـريين عنـد
 .اإلد)م ا�كب%يف جمع المذكر السالم وما ألحق به على  على ترك هاء السكت ليعقوب ا$لي!و

 

 1ر�ر أل/ عمرو عند ا�ز�ات

  !ِ"#ِ$  ٗ&'ُى  ٗ&'ُى  َ(ِ)*+,ُۡ.ِّ/ 

 عدم غنة، غنة إظهار

 عدم غنة، غنة إدغام

 .ألبي عمرو ويعقوب هنائًيا اإلد)م ا�كب%الغنة مع  ا$لي! منعو

 

 1ر�ر 5عقوب عند ا�ز�ات
 ٗ&'ُ !ِ"#ِ$ى  ٗ&'ُى  َ(ِ)*+,ُۡ.ِّ/  َ(ِ)*+,ُۡ.ِّ/ 

 دون هاء، هباء عدم غنة، غنة إظهار

 دون هاء غنة دغامإ

 ا$لـي!و ا�ز�ـات اتفـقو، ألبي عمرو ويعقوب هنائًيا اإلد)م ا�كب%الغنة مع  ا$لي!منع و

 .اإلد)م ا�كب%يف جمع المذكر السالم وما ألحق به على  على ترك هاء السكت ليعقوب

3ۡ4ُِ5ّ ر 1ٞ2ِۡ: مثال آخر  ].٧١ألعراف: [ا وََ@َ?ٌ<ۖ  ;َ>َل ;َۡ& َوَ:9َ 8َ.َۡ#34ُ 6ِ7ّ ر*

 امتناع اإلدغام الكبير على الغنة يف الراء، وإليك بيان ذلك: ا$لي!و ا�ز�اتفيه لرويس عند 

34ُ#َۡ.8َ 9َ:ََو  ۡ34ُِ5ّ  6ِ7ّ ر*

 عدم غنة، غنة إظهار

 عدم غنة إدغام



  ۡAَ >ُ#ِBCَْDٱ9ُ َوF ۡ# *G Hُ } ۡI
َ
J ۡرKَ  ۡLMُ 6َN&ِِOPَ Qِٱ 

َ
Rۡ ۡ8 ُبSَ ،{ َ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :"ُ ,ُ :َ رَ و=
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 لــدوري أبــي عمــرو الغنــة علــى إظهــار راء الجــزم (علــى القصــر والتوســط)،  ا�ز�ــاتمنــع

 .  ا&قربلعدم تقييده يف  ا#لي  وأجازها

 :ا/.ل من تنقيح ا�ز�ات

 ..................... َوَدْع ُغنَّةً  ١٣٧ت:  بِإِْظَهاِر َرا َجْزٍم َكبِيًرا َفَأْظِهــــَرنْ    

ۡ&ِ% $َ#ُ"ۡ : مثـال
َ
'

ۡ
 ٱ)

َ
 إِ*

ْ
ا ۥٓ ُو

ۡ
-
َ
. َ  ٱ0/

/
ُُ;:8ۡ9ُ َو67َ 2ُ3ُ4ۡ5َوَن إ1ِ ۡ< 8ۡEُ َرDِ7ّ 8EُFG ر/AِBَCِۡۦ ?ذِ ٱۡ<َ=َ

َ
(

 6Iَٗ.Jِۡ7ّ 8
ُ
KِJLۡ

َ
Dِۡ7ّ 8Eُ أ

َ
( MِۡNّ&َOَُوP  :١٦[الكهف .[ 

امتناع الغنة على إظهـار راء الجـزم علـى القصـر والتوسـط،  ا�ز�اتعند  لدوري أبي عمروفيه 

 لغنة).أربعة أوجه (وهي: إدغام وإظهار راء الجزم وعلى كل منهما وجهي ا ا#لي  وفيه عند

 5ر�ر /وري أ4 عمرو عند ا�ز�ات

  ۡ8Eُ
َ
( ۡ"ُ#َ$ ِۦAِBَCۡ/ر Dِ7ّ 

 عدم غنة، غنة إدغام

 عدم غنة  إظهار

 .ا�ز�اتوانتبه أن هذا التحرير لدوري أبي عمرو يأيت على القصر والتوسط عند 

الغنة لدوري أبي عمرو على تقليل ا�ز�ات منع  ٰ
/

R
َ
Sلعـدم تقييـده يف  ا#لـي  ، وأجازهـا

    .  ا&قرب

 :ا/.ل من تنقيح ا�ز�ات

    ...............................  :١٦٩ت  وِرىَوَما َأْظَهَر  َمَع اْلَقْصرِ ُمْبِدال الدُّ

 َوَفْتًحا لُِفْعَلى َدْعُهَما إِْن ُتَقلِّـال  ١٧٠ت:  َوَذلَِك َمْع َتْقِليـــــــــِل َأنَّى َوُغنَّةً    

ٰ ِ-ۡ,ُ+ۡ$ۖ  (َِ)'ٓؤُُ%ۡ$ َ"ۡ!ثٞ : ثالم /0
َ
4ُ5اْ َ"ۡ!$ۡ2َُ3 1

ۡ
6َ7 $ۡ2ُ/8  :٢٢٣[البقرة.[ 

ٰ أربعة أوجه (عدم الغنة وعليها فتح وتقليـل  ا�لي�عند  لدوري أبي عمروفيه  /0
َ
1 والغنـة ،

ٰ وعليها فتح وتقليل  /0
َ
1  امتناع تقليل  ا#ز!اتدون امتناعات)، وفيه عند ٰ /0

َ
1 .على الغنة 
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 3ر!ر 2وري أ1 عمرو عند ا#ز!ات

 ٞ2ُ/8$ۡ  َ"ۡ!ث  ٰ /0
َ
1 

 فتح، تقليل عدم غنة

  فتح غنة

ا4قرب لعدم تقييده يف ا�لي�الغنة للحلواين عن هشام إذا وسط، وأجازها  ا#ز!ات منع.    

 :ا2:ل من تنقيح ا#ز!ات

 .............................. ١٨ت:  ............ مْ هُ ُحْلَوانِـيُّـ رُ ُص قْ يَ وَ    

    ...............................  :١٩ت  ........................ ُال مَّ ث 
 .............................. ٢٠ت:  ..................   دٍّ مَ  ىلَ عَ  نَّ غُ يَ    

CِDِّۦ  ?ٰٖ@َِAَ :مثال G َءاَدُم EFِ ر/ /HَI+َJَ  KِCLَۡIMَ َب'+َJَ  :٣٧[البقرة.[ 

(وهـي: القصـر والتوسـط وعلـى كـل منهمـا أربعة أوجـه  ا�لي� عند للحلواين عن هشامفيه 

 ثالثة أوجه، وبياهنا كاآليت:   ا#ز!ات عند للحلواين عن هشامالغنة وعدمها)، وفيه 

ّ!ِ ِۦ ا4د ا4نفصل  ِ%$ ر"

 عدم غنة، غنة قصر

 عدم غنة توسط

زاد أيًضـا لهمـا، و القصـرللحلواين ورويـس علـى وجـه  الراءدون  الالميف  الغنة ا$ز"اتد زا

 .   ا+قربلعدم تقييده يف  شيًئاا)لي%  ، ولم يزدالتوسطللرملي على  الالمدون الراء يف  الغنة

 :ا23ل من تنقيح ا$ز"ات

م َقاِصــُحْلَواٍن َوُغنَّ لِ     ا َتَقبَّـالَرْمِليٍّ ا ِعنَْد َكمَ  ١٧ت:  ًراـَلَدا الالَّ   َلَدى الرَّ

 :وقال =مد إبراهيم سا$م 6 تنقيحه

ا َتَقبَّـال َرْمِليٍّ َكَما ِعنَْد     غنةلدى الالم  حلوانىوزد عند      َلَدى الرَّ

 على القصــــــر فاحفظه واقبال    لدى الالم غنـــة رويسـوزد لـــ   
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 :مثال

 ٱ#"!ُس !%َ &'
َ
( )*َ  +َ -ۡ.ُِ/ّ  ].١٧٠[البقرة:  6Cُ1ِ! ۡۚ-.ُ"E Fاْ AۡBَٗ  َٔ <َۡ= َ>!َٓءُ:ُ- ٱ89"67ُُل 2َّ3ۡ4ِ5ِ 01ِ ر"

زاد أيًضـا لهمـا، و القصـرللحلواين ورويس علـى وجـه  الراءدون  الالميف  الغنة ا"ز ات زاد فيه

 شيًئا. ا&لي# (وليس له إال التوسط)، ولم يزدللرملي  الالمدون الراء يف  الغنة

 5ر ر "لحلوا1 ورو0س . الق+ عند ا"ز ات

 ۡ-.ُِ/ّ  0ِ1  ٗAۡBَ ۡۚ-.ُ"E F ر"

 عدم غنة عدم غنة

 غنة عدم غنة

  غنة غنة

 5ر ر "لر67 عند ا"ز ات

 ۡ-.ُِ/ّ  0ِ1  ٗAۡBَ ۡۚ-.ُ"E F ر"

 عدم غنة عدم غنة

 غنة غنة

  عدم غنة غنة

 ال البن األخرم عن ابـن ذكـوان علـى غيـر الموصـول، ومنـع الغنة مع السكت إ ا"ز اتمنع

الغنة مع السكت البن ذكوان على الطـول فقـط، وأجازهـا علـى سـكت الموصـول وغيـره  ا&لي#

 لحفص والبن ذكوان من جميع طرقه على التوسط. 

 :ا=>ل من تنقيح ا"ز ات

 ............ َلى َغْيرِ َمْوُصولٍ عَ  ١٥ت:  َأْخَرمٍ  َنْجـلِ  َوَما َغنَّ َمْع َسْكٍت ِسَوى   

 :  ا=>ل من ا&لي#

ِم َوَراٍء اْمنََعا    ْكِت اْنُبَذا اْبَن َذْكَوانَ َمدَّ ... إلى قوله:  َوُغنََّة الالَّ  .٦٠ - ٥٨خـ:  َمَع السَّ
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ُ($َن : مثال
َ
*+ۡ,َ .ٖ$ۡ/َِ

ّ
0 ( ۡ> َءاَ;8ُ9ُٰۥ 6ُۡ"َءا5ً) 4ََ"2ِّ3ٗ

َ
* ِ=ُّ> @ٰٞAَِBC ٣لت: [فص.[ 

أربعـة أوجـه علـى السـكت (وهـي: سـكت المفصـول  ا(لـي& فيه البن ذكوان وحفص عند

 وحده مع وجهي الغنة ثم سكت المفصول والموصول مع وجهي الغنة).

 الغنة مع السكت إال البن األخرم عن ابن ذكوان على سكت المفصول فقط ا,ز*ات ومنع فيه

 9ر*ر البن األخرم 3 ا,سكت عند ا,ز*ات
َءاَ;8ُُ9ٰۥ <ۡ

َ
* ِ=ُّ> (ً56ُۡ"َءا  .ٖ$ۡ/َِ

ّ
0 ( ٗ2ِّ3"َ4َ 

 عدم غنة، غنة ترك السكت سكت

 عدم غنة سكت سكت

الغنة يف الموصول رسًما نحو  ا(لي& منع ۡD
E
0ِFَ>، G

E
0
َ
H ، 

E
IَJِ ، 

E
K

َ
H  حتى ال يـزاد

 فقال: Aض?ا,روض ا يف ا<تو; ، وأجازهاالقرآن ا,كر*مهبا حرف يف 

   ................................  ٣١   ........................ ُال مَّ ث 
 ُفال َياالنَّْشرِ ى َوَهَذا َعَلى َما اْختِيَر فِ   ٣٢  َما َكاَن بِاْلَقْطِع َرْسُمهُ  ىوَ ِس  نَّ غُ تَ    

 ..............................  ٣٣  ـــوامُ مَّ عَ ا وَ وهَ قُ لَ طْ أَ  ْد قَ  مْ هُ  فَ الَّ إِ وَ    

 :  اCDل من ا(لي&

ِم اْمنًَعا فِيَما ُرِســــــــْم          ُمتَِّصالً َنْحوَ  ١٤٣خـ:  َوُغنََّة الالَّ
E

IَJِ  َْقْد ُعِلـــم  

ــات منــع ــاء المــتكلم المشــددة نحــو ا,ز* ي E هــاء الســكت ليعقــوب يف ي َ َ'  ،ــة علــى الغن

 .   ا<قرب م تقييده يفلعد ا(لي& وأجازها

 :اCDل من تنقيح ا,ز*ات

   ...............................  :٣٥ت  .............َوَقْد َكاَن ُمْهَمال   

 ............................. ٣٦ت:  عْ مِ تَ اْس فَ  نَّ ا غَ مَ  ُث يْ َح  يَّ لَ عَ  وِ ْح نَ بِ    

 E: مثال
َ

Lَ 
ْ
$ا

ُ
*+ۡMَ 

E
K

َ
H  :٣١[النمل.[ 

 Eامتناع هاء السكت يف  ا,ز*ات فيه ليعقوب عند
َ

Lَ  على الغنة يف 
E

K
َ
H. 
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 أح&م اإلد$م أل" عمرو و�عقوب
 

(على القصر والتوسط مـن الـروايتين، ويـأيت عنـد  ا/لي,ليعقوب يأيت عند  اإلد$م ا+كب

ــات ــات، وأجــاز وعلــى التوســط لــروح ،علــى القصــر مــن الــروايتين ا+ز� لــرويس التوســط يف  ا+ز�

 .المنفصل على اإلدغام الخاص

 :ا89ل من تنقيح ا+ز�ات

وا َماَنَعْم  ٣٢ت:  ِهمْ َرْوحِ َوال َمدَّ َمْع ِالْدَغاِم إِالَّ لِ      ا َفَأْسِجالُرَوْيًس  بِِه َخصُّ

 :  ا89ل من ا/لي,

  .............................. ٥٧خـ:  َأْدَغَم َمْع َقْصرٍ َوَمْد  اْلَحْضَرِميِّ وَ    
 :مثال

 ـۡ' َ%$#ُ"ـ!َن(ُ
#
)*َ

َ
+ 'ۡ(ُِ),ۡ-َ ./ِ .َ0ِ

#
َ"ُ)ۡ' َوٱ1

َ
ِي 3َ(

#
 َر4#ُ)ُ' ٱ1

ْ
79َ ٱ8#7ُس ٱ6ُۡ,5ُوا :;

َ
< =>َ? 

 ].  ٢١[البقرة: 

أربعة أوجه من الروايتين (وهي، القصر والتوسط وعلى كـل منهمـا  ا�لي�فيه ليعقوب عند 

َ"ُ)'ۡ إظهار وإدغام 
َ
)3َ.( 

أربعـة  ا#ز!ـات ثالثة أوجه، وفيه لروح عـن يعقـوب عنـد ا#ز!ات وفيه لرويس عن يعقوب عند

 أوجه. 

 -ر!ر +عقوب عند ا#ز!ات

79َ :;
َ
<=>َ    ۡ'(ُ"َ

َ
)3َ 

 إظهار، إدغام للراويين قصر

 إظهار للراويين، إدغام لروح توسط
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 ٖF!GُُHِ '9ُ#GَIِJ: مثال آخر
ۡ
KGَ

َ
)َL  ٗN

#
ذِ+

َ
 أ
ٓ
79َGۡ ِ/ّ '9ُ#GPَِAQُۡ

َ
79َِR '9ُ َو8

َ
S Tَ,َِU 

#
V  :٣٧[النمل.[ 

أربعة أوجه من  ا#ز!ات أربعة أوجه من الروايتين، وفيه ليعقوب عند ا�لي� فيه ليعقوب عند

'9ُالروايتين أيًضا لمجيء اإلدغام الخاص يف 
َ
S Tَ,َِU .لرويس على التوسط 

 ات وا�لي�-ر!ر +عقوب عند ا#ز!

'9ُ
َ
S Tََ,ِU  ٗN

#
ذِ+

َ
 أ
ٓ
79َGِۡ/ّ 

 قصر، توسط إظهار

 قصر، توسط إدغام

لعـدم تقييـده يف  ا#ز!ات اإلدغام الكبير ليعقوب يف الميم قبل الباء، ولم يمنعـه ا�لي� منع

   .ا7نقيح

 :  ا:+ل من ا�لي�

   َال اْلِميَم َقْبَل اْلَبا بَِما الثَّالُِث َعْد  ٥٧خـ:  َأْدَغَم َمْع َقْصرٍ َوَمْد  اْلَحْضَرِميِّ وَ    

"ٗ : مثال #$
ُ
ُ ٱ&#+1ِِّ 0َِٰ.َ-ةٗ َ,َ+َ*َ( ٱ َ)َن ٱ&#%ُس أ >َ;َل َ$َ*ُ:9ُ ٱ4َٰ5َ6ِ8ۡ  #2ۧ

َ
ِ<َ= َوُ$@ِ?رِ<َ= َوأ ِAَّB$ُ =َ

 CِDEِ, ْاFGَُHIَJۡٱ %KَEِ, ٱ&#%ِس َLۡMَ 9َNُOَۡPِ ِQّ َRۡSِT  :٢١٣[البقرة.[ 

ــه  ــد في ــوب عن ــاتليعق ــا  ا"ز  ــعين مًع ــام يف الموض ــار واإلدغ ــ ِّQَRۡS {اإلظه ِ T 4َــ ، ٱ5َ6ِ8ٰۡ

 َLۡMَ 9َNُOَۡPِ {. 

مـع اإلظهـار فقـط يف  ٱ5َ6ِ8ٰۡـT 4َِـ ِّQَRۡSاإلظهـار واإلدغـام يف  ا&لـي#وفيه ليعقـوب عنـد 

 َLۡMَ 9َNُOَۡPِ. 

 ا&لـي#و ا"ز ـات يف اإلدغام الكبير، وأمـا ليعقوب وجه االختالس صاحب الفر دةمنع 

 .   مااالختالس يف اإلدغام الكبير ليعقوب لعدم تقييدهعندهما فيأيت 

 على مجيء االختالس يف اإلدغام الكبير ألبي عمرو على القصر. ا&لي#و ا"ز ات واتفق -

عقـوب باإلخفـاء وال نعمـل لي {: صاحب الفر دة لها دليًال، وقال ا&لي#و ا"ز ات ولم يذكر

 ).  ١٨٦/ ٢( }لعدم النص 
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َ
bۡ ۡc رَ وَ }، َ?ُب َd ُK ُD: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=
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ُس #ََ"ۖ : مثال 12ََٓء َوَ/ُۡ. -َُ,ّ+ُِ* ِ(َۡ)ِ$َك َوُ&َ%ّ$ِ َ=َۡ>ُ; 17َ8ِ9 2َ. ُ:5ِۡ,ُ$ 17َ8ِ9 َو6َۡ,5ُِ" ٱ3ِّ
َ
 @1َ#ُ?ٓاْ <

 ].٣٠[البقرة: 

 .-َُ,ّ+ِ*ُ  َوَ/ۡ.ُ امتناع وجه االختالس يف اإلدغام الكبير يف  صاحب الفر!دةفيه ليعقوب عند 

 ليعقوب وجه االختالس، وإليك بيان ذلك:  ا.لي+و ا*ز!اتوأجاز فيه 

 3ر!ر 2عقوب

 ;ُ<َۡ=َ
َ
 بيان ا6حرر!ن     َوَ/ُۡ. -َُ,ّ+ِ*ُ        @1َ#ُ?ٓاْ <

 الزيات، الخليجي   إظهار  قصر

 الزيات، الخليجي   إدغام  قصر

 الزيات، الخليجي   إختالس  قصر

 الزيات، الخليجي   رإظها  توسط

 لروح عند الزيات، وليعقوب عند الخليجي            إدغام  توسط

 لروح عند الزيات، وليعقوب عند الخليجي            إختالس  توسط

نحـو نـون النسـوة يف  هاء السـكت يفليعقوب  ا*ز!ات منعـAُ B.  علـى التوسـط مـع الغنـة

 ى اإلدغام الكبير وأطلقها يف غير ذلك.عل ا.لي+وأجازها يف غير ذلك، ومنعها 

 :ا>2ل من تنقيح ا*ز!ات

   ...............................  :١٤٨ت  َالكِ  نْ عَ  دِّ مَ ى الْ لَ عَ  عْ دَ  هْ نَّ هُ ا بِ هَ  عْ مَ و 

 :  ا>2ل من ا.لي+

ْكِت فِي َنْحِو َعَليَّ َدْع بَِمْد       اِإلْدَغاِم ُتَردْ  َوفِي اْلَجِميِع َحاَل  ٦٣خـ:   َها السَّ

ِ   CۡDَ:مثال BEFِG .َHِۡIُۡ6 BJ ن
َ
K أ َLَ "ََM<ِۡN1+َ:ُ OُٰQَ2ِRۡ(ُۡ#1َٓءَك ٱSَ إَِذا TUِBV17َ ٱ T:

َ
W  !َ ٗٔ  %َ'ِۡ(َۡ) 

َ
+ َو*

;َِ, :7َ8ۡ9ُِٰٖ% 01ِ2َ3ۡ4ََُ/ۥ َ-ۡ,َ 
ۡ
<َ= 

َ
َٰ@ُ?%< َو*

َ
Aۡو

َ
َ% أ

ۡ
BCُDۡ4َ 

َ
 =EFََِۡ, َو*

َ
 Gِ Hَ0َIJِKۡ4َ  َو*

َ
ر8ِِBLُۡ%< َو*

َ
=ِۡ@=8ِ%< َوأ

َ
M

 >%8ُKِۡ=+9َNَ وٖفOُKۡPَ  :١٢[الممتحنة.[ 

 على التوسط مع الغنة.  >%8ُKِۡ=+9َNَامتناع هاء السكت يف  ا�ز�اتفيه ليعقوب عند 
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ْ
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 ُV WِٰXَPِYۡZُ: مثال آخر
ۡ
ۡ[Cُُ\ ٱ] َ̂  إَِذا _َ

ْ
ِ=َ% َءاS0ُPَٓا

>
a8َ+ ٱ b4

َ
�  !َ >%?ُSZُCُDۡ

>
Bcَ >\  :٤٩[األحزاب .[ 

 >%?ُSZُCُDۡامتناع هاء السكت يف  ا/لي, فيه ليعقوب عند
>
Bcَ .على اإلدغام الكبير 

 

 

 

 أح5م أل3 عمرو و�عقوب

 على فتح  "فع�"تقليل ألبي عمرو  ا�ز�اتمنع� َ"ۡ  .لي!ا  وأجازه ،ٱ$#

 :ا01ل من تنقيح ا'ز%ات

ْلُهَما َأْو ىف اْلَفَواِصِل َقــلِّال ١٣٣ت:  َوُفْعَلى َجِميًعا َمْع َفَواِصِل اْفَتَحـنْ      َوَقلَّ

 َمَع اْلَفْتِح ىف كِالُدوِرىٍّ  َأِمْل ِعنَْد  ١٣٤ت:   َوَلْفِظ ُدْنَيا َجِميِعهِ  اْبِن اْلَعالَعِن    

 :  ا01ل من ا لي!

 َمْع َفْتِحِه َفْعَلٰى إَِذا َما اْجَتَمَعـــا ٧٠خـ:  َمنََعـــا ُدْنَياَل َتْقِلياْبُن اْلَعَال وَ    

ـــــَال  ُدْنَيا٧١ خـ:  ِمنَْع َأْن ُيَميِّـــــــــــــَال ُدوٍر َوِزْد لِ      إَِذا  ُفْعَلٰى َقَرا ُمَقلِّ

ۡ"َ � :مثال ِ إِۡذ يف قوله تعالى:  ٱۡ+ُ*ۡ(َ)ىٰ  مع ٱ$# , -.ُ/
َ
ۡ"َ � َو3ُ- ,2ِۡ+0ۡ1َُوةِ ٱۡ+ُ*ۡ(ـَ)ٰى أ 2ۡ+0ۡ1َُوةِ ٱ$#

 ۡۚ-5ُ67ِ 8َ9َ:ۡ
َ
ۡ>ُ; أ  .]٤٢[األنفال:  َوٱ?<=

ۡ"َ � فـتح ا لي!و ا'ز%اتفيه ألبي عمرو عند  ۡ"َ ـ� مًعـا، وتقليـل ٱۡ+ُ*ۡ(ـَ)ىٰ  ،ٱ$# ، ٱ$#

 ٰٱۡ+ُ*ۡ(َ)ى  وجه ثالث (وهو: تقليل  ا لي!مًعا، وزاد )ۡ*ُ+ۡىٰ ٱ(َ  على فتح� َ"ۡ  ).ٱ$#

ۡ"َ �إمالة  ا لي!و ا'ز%اتوفيه لدوري أبي عمرو عند   .فقط ٱۡ+ُ*ۡ(َ)ىٰ فتح مع  ٱ$#

"ۡ  مع  ٰ@َ(Aُ: مثال آخر Fَ َءاEَۡ ـBَۡ>ِC Dَـۡ)َن  يف قوله تعالى: َ �ٱ$# 6َـ�ٓ إِ/ـ= =Hَر ٰ@َ(Aُ َ�َلIَو
 Jِ LٰٗMَ7ۡ

َ
هُۥ زNٗ6َOِ َوأ

َ
QَAََو� َ"ۡ َ ٰ)ةِ ٱ$# َRۡٱ   :٨٨[يونس[. 

ۡ"َ ـ�Aُ ،ـ)َ@ٰ فـتح  ا لـي!و ا'ز%ات فيه ألبي عمرو عنـد ، Aُـ)َ@ٰ  مًعـا، وتقليـل ٱ$#

� َ"ۡ ۡ"َ �فتح وجه ثالث (وهو:  ا لي! مًعا، وزاد ٱ$#  ). ٰ@َ(Aُعلى تقليل  ٱ$#

ۡ"َ � إمالة ا لي!و ا'ز%ات وفيه لدوري أبي عمرو عند   .فقط  ٰ@َ(Aُفتح على  ٱ$#



  ۡSَ ;ُ ِE>َْTَو Uُٱ? ۡ =V Wُ } ۡ/
َ
X ۡر(َ  ۡYZُ [َ\0ِِ,]َ ِ̂ٱ 

َ
_ۡ ۡB ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :$ُ #ُ "َ رَ وَ }، َ ُب=

 

 

 

٩٩ 
 

مالة لدوري أبي عمرو إ ا�ز�ات منع%&َ(ۡ إمالـة   ا$لـي!مطلًقـا، ومنـع  -,%ِس ٱمـع  ٱ*(

%&َ(ۡ   مع قصر المنفصل واإلظهار فقط. -,%ِس ٱمع  ٱ*(

 :ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات

ْنَيا َمَع النَّاِس ُمْطَلًقا     .............................. ١٥٨ت:  َوال ُتِمِل الدُّ

 :  ا-,ل من ا$لي!

َقنْ ـــفَ  ۡ)&َ%دُ وَ  -,%ِس ٱ َوَعنُْه فِي    ْظَهاُر عَ  ٧٢خـ:  رِّ  نْ ــإَِماَلًة بِاْلَقْصرِ إِْن اْإلِ
 :مثال

 
ُ

ُۥ 6ِ ٱ45ِ 3َِ#1َ ٱ-,%ِس 12َ 0َُ/.ل ۡ)َ&% َو%2َ 8َ  َءا:9َِ% 6ِ ٱ*(
ٓ
%9َ ٰ<ٖ َر>,

َ
 ].٢٠٠[البقرة:  Aَ Bةِ 1ۡ2ِ 4َ@

ۡ"َ �إمالة امتناع  ا$ز"ات عمرو عند أبي فيه لدوري �ِس ٱمع إمالة  ٱ$# '( .هنائي,ا 

ۡ"َ ـ� إمالـةامتنـاع  ا)لـي% وفيه لدوري أبي عمرو عنـد مـع قصـر  )'ـ�ِس ٱمـع إمالـة  ٱ$#

 .المنفصل واإلظهار فقط

 ا)لي% 0ر"ر /وري أ. عمرو عند

 ٱ)'�ِس   
ُ

 َ+ُ*(ل
ٓ
 َءا/ِ- �ََر.'َ-�

ٓ
ۡ"  �ََر.'-َ�  ٱ$#

 فتح، تقليل، إمالة  قصر إظهار فتح 

 فتح، تقليل، إمالة توسط إظهار فتح

 فتح، تقليل، إمالة قصر إدغام فتح

 فتح، تقليل قصر  إظهار إمالة

 فتح، تقليل، إمالة توسط إظهار إمالة

 فتح، تقليل، إمالة صرق إدغام إمالة

 

ۡ"َ �وهذا التحرير ملخصه امتناع إمالة  مع قصـر المنفصـل واإلظهـار  )'�ِس ٱمع إمالة  ٱ$#

 .فقط



َ ٱ   
ۡ
َ َ(ا1ُِ2 ٱ0

ۡ
ةُ 3 َعـ2ِْ  1ِ  �ِ$َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٠٠ 7َْـِع ال

 

 لدوري أبي عمرو إمالة  لي%ا)منعِس ٱ�'( على تقليل  ٰ
َ

علـى  ا$ز"ـات ، وأجـازه6َـ5

ٰ  ا على فتحوفتحه )'�ِس ٱعلى إمالة  ا)لي%وا$ز"ات واتفق التوسط، 
َ

5َ6.  

 :ا/=ل من تنقيح ا$ز"ات

ْل َأْخِف َأْظِهْر َوُغنَّـةً      َفَدْع ال ُتِمْل ُدْنَيا َوُفْعَلي َفَقلِّال ١٧٩ت:  َبَلى إِْن ُتَقلِّ

 ............................. ١٨٠ت:   إِْن ُتْضِجْع َفال َتْقُصَرنْ  َويف النَّاسِ    

 :  ا/=ل من ا)لي%

ٰ  يَتْقِليِلهِ  ٧٣خـ:  َعَلىٰ  )'�ِس ٱإَِماَلَة  وهُ ـَواْمنَْع لَ    
َ

5َ6 َفبِاْلَفْتِح َتـــــــال 

 :هام

ٰ  مع )'�ِس ٱلم يجتمع لفظ 
َ

5َ6  :إال يف قوله تعالى َ
َ

78ۡ
َ
ِٰ:9' أ

َ
� َو;

ٗ
*ّ=َ ِ> ۡ

َ
&ََ%ٰ وَۡ"ً ا َ@?

 .]٣٨[النحل:  1ٱ/.-ِس َ, َ+ۡ*(َُ)'َن 

وعلـى كـل منهمـا  &َـَ%ٰ أربعة أوجه (وهي: فتح وتقليـل  ا�ز�ات ففيه لدوري أبي عمرو عند

 بدون امتناعات). /.-ِس ٱإمالة وفتح 

 /.-ِس ٱمع إمالة وفـتح   ٰ%ََ&ثالثة أوجه (وهي: فتح  ا#لي وفيه لدوري أبي عمرو عند 

 )./.-ِس ٱمع فتح   ٰ%ََ&وتقليل 

 إمالـة ا)نقيح يف اتا�ز�منع 2ۡ ٱ 34-5َ  اوأجازهـ، الهمـز إبـدالمـع  التوسـطللـدوري علـى 

 .    ا*قرب لعدم تقييده يف لي ا#

  :ا0/ل من تنقيح ا�ز�ات

 ..............................  ٢١٤ت:   الدِ ـــبْ مُ  دِّ مَ الْ  عَ ا مَ يَ نْ الدُّ  لِ مِ ال تُ وَ    

َ)- 7ُ8َ9َ ٱ َۡ6: مثـال ـ- إ2ِ. ;ِض ِ:).
َ
َ)-ِٓء AَBۡCَD(ََ@ &ِ?ِۦ 2ََ=ـ-ُت ٱۡ> .FGٱ Hَ9ِ ?ُٰIَJۡKَL

َ
Mَ -5َ2َۡ)-ٍٓء أ 5َٰ'ةِ ٱ34

 ٰ Nَ OۡPُ .2
َ
Q ٓ-Pَُ)Rۡ

َ
TۡUَ.V َوHSَ. أ ;ُض زPَWَXُBُۡ- َوٱز.

َ
YَBَِت ٱۡ>

َ
Z إَِذآ أ .[\َ Oُٰ]َۡL

َ
7ُ ٱ/.-ُس َوٱۡ> ُ̂ ۡ

_َ` ٓ-Pَ5َۡ)"َ ُروَن ِ
 ٓ -Pَٰaَb

َ
Q  cdِ:ۡ

َ
<ۡCِ& Hَeۡfَ Oۡ.J ن

َ
_Mَ 5ٗ اhِ\َ -PَٰIَ)ۡ*َiََD jٗر-Pَ2َ ۡو

َ
ۡ:kًۡlَ -َLXُ أ

َ
 ].٢٤[يونس:  أ

 امتناع توسط المنفصل على اإلمالة مع إبدال الهمز.  ا�ز�ات فيه لدوري أبي عمرو عند



  ۡmَ nُ5ِfXَْbَو oُٱG ۡ5 .p qُ } ۡL
َ
Q ۡر'َ  ۡ=rُ Hَ` ِِ&sَ tِٱ 

َ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :?ُ )ُ uَ رَ وَ }، Yَُب "ۡ ۡ>

 

 

 

١٠١ 
 

ۡ"َ �تحرير لدوري أبي عمرو على إمالة   :فر�دة ا�هرمن كتاب  ٱ$#

  َ"ۡ  الغنة ا)نفصل ا#مز �ٱ$#

 الوجهان قصر  تحقيق إمالة

 )١(ترك توسط تحقيق إمالة

 الوجهان قصر فقط إبدال إمالة

 فعـ0"إبـدال الهمـز علـى توسـط المنفصـل مـع تقليـل  للسوسـي صاحب الفر�ـدةمنـع"، 

 فاألوجه عنده إطالقية.شيًئا  ا5لي2 يقيد، ولم ورءوس اآلي

 :قواعد ا:حر�رنقال من  حهتنقييف  الفر�دة صاحب قال

 مقلال فعلىإن كان فليس يرى     حـــــصالوإبدال همز عند مد ل   

ۡ-ُ,ۡ+ ِ* َ()ِ ِ' ٱ: مثال ا َ.َ
َ
 إِذ

ْ
3َ4ِ َءا01ُ2َٓا

5
َ#" ٱ6 $%

َ
&'(َ ْ ِ َ/َ.-َ,+ُ*(ا 5َ6ۡ' إ2ُۡ4َِـ1ُ  0+

َ
َوَ= َ>ُ;(:ُ(اْ :8ۡ9َِ 7

 ٗ*?ِ@ۡAُ BَCَۡ: 1َٰEَ +C:ٱ َF " $Gةِ ٱ)ٰ,َ َHَۡض ٱIَJَ َن)Kُ.َ-ۡ",َLۡ  ۚٞ ِ َ?OَِPQَ 1ُِR"Kَة  ].٩٤[النساء:  Sَ*ِTَU  ٱ0+

إمتنــاع إبــدال الهمــز علــى توســط المنفصــل مــع تقليــل  صــاحب الفر�ــدةفيــه للسوســي عنــد 

 ، وإليك بيان ذلك:"فع$"

 
 Lۡ,َ"ٱ ٗ*?ِ@ۡAُ"  $G ا*نفصل

 فتح، تقليل تحقيق قصر

 فتح، تقليل لإبدا قصر

 فتح، تقليل تحقيق توسط

 فتح فقط إبدال توسط

 

                                                 

Lۡ ٱوال تأيت الغنة مع إمالة ) ١( $G",َ  يف الصفحة التاليةكما سيأيت  ا,ز�ات عندإال على القصر فقط.   



ةُ Xَۡ َ(اIُِW ٱVَۡ ٱ    َGِ"  -ِ  ِ.َْعـ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٠٢ 1َْـِع ال

 

علـى القصـر والتوسـط،  "فعـ�"ألبـي عمـرو فـتح رءوس اآلي علـى تقليـل  لي3ا2 منـع

تقليـل  ا$ز"ـات منـع، و(ومنعه للدوري على القصر مع الغنـة) على القصر والتوسطا$ز"ات  وأجازه

 .  ا)لي%ازه ، وأجعلى التوسط "فع�" فتحاآلي على رءوس 

 :ا01ل من تنقيح ا$ز"ات

ْلُهَما َأْو ىف اْلَفَواِصِل َقــلِّال ١٣٣ت:  َوُفْعَلى َجِميًعا َمْع َفَواِصِل اْفَتَحـنْ      َوَقلَّ

 َمَع اْلَفْتِح ىف كِال ُدوِرىٍّ  َأِمْل ِعنَْد  ١٣٤ت:   َوَلْفِظ ُدْنَيا َجِميِعهِ  اْبِن اْلَعالَعِن    

 َلَها اْحُظال لُِسوسٍ بَِقْصرٍ َوَثالًِثا  ١٣٥ت:  اْخُصْص بَِثاٍن َوَرابِـعٍ ُدوِر ُة َوُغنَّ    

 :وقال ا$ز"ات 3 ا$2ح

مــع  )١(مثلثــة الفــاء "فعــ�"رويَّ عــن أبــي عمــرو مــن الــروايتين يف ذوات اليــاء التــي علــى وزن 

 مذاهب: ثالثةرءوس اآلي يف السور اإلحدى عشرة 

 : فتحهمااألول

 : تقليلهماا:ا9

 ."فع�": تقليل رءوس اآلي دون ا:الث

 ورءوس اآلي.  "فع�"مع فتح  َ$#ُد"ۡ  وهو: إمالة لفظ رابع وللدوري مذهب

 .ا:الث مع القصر، وتمتنع للسوسي على ا$رابعو ا:ا9وتختص الغنة للدوري بـ -

 :  ا01ل من ا)لي%

 َتْقِليُلَك ُفْعَلٰى َقْد ُحظِْل  َبْصرِيِّ  ٧٦خـ:  َوَمَع َفْتِحَك ُرُءوَس اْآلِي لِْلـــــ   

 

 

 

 

                                                 

 أي: بفتح الفاء أو كسرها أو ضمها. )١(



$ۡ ,ٱُ* َو(َْ)'ِ$ُ& َ%ۡ   -. /ُ } ۡ0
َ
 ٱِ: 5َ67ِِ89َ 34ُۡ  2َرۡ 1

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :$ُ #ُ "َ رَ وَ }، َ!ُب >ۡ ;

 

 

 

١٠٣ 
 

 : مثال
%

َۡ.ـ,ِ +َ*َٗ(ـ' & 6ُـ5ۡ 2ٗ3ِ,4َـ' 1ِ ٱ/ۡ
َ
ۡ<ِ =ِ>َِ;'دِي :َـ8ۡ9ِۡب 7

َ
ۡن أ

َ
ٰ ABَُ@? أ َDِإ 

ٓ
'FَGۡHَۡو

َ
Iۡ2َ أ

َ
Jَو

 ٰKَۡ َL 
َ

 َو&
ٗ

Mَدَر NُٰOََPQ  :٧٧[طه.[ 
 رير اآليت:  التح صاحب الفر!دة فيه ألبي عمرو عند

              !"َ#$ُ                ا�نفصل 
%

& ')َٗ*َ+              ٰ-َ
ۡ َ
/  رأس آية 

 فتح، تقليل   ترك  فتح  قصر   

 فتح فقط     غنة  فتح  قصر   

 الوجهان    ترك  تقليل  قصر   

 ، تقليل للراويينيفتح للسوس  غنة  تقليل  قصر   

 فتح فقط     ترك  فتح  توسط   

 على الفتح فقط يللسوس      غنة  فتح  توسط   

 الوجهان    ترك  تقليل  توسط   

 يالفتح للراويين والتقليل للسوس              غنة  تقليل  توسط   

 التحرير اآليت: ا#لي وفيه عند 

              !"َ#$ُ                ا�نفصل
%

& ')َٗ*َ+              ٰ-َ
ۡ َ
/  رأس آية 

 فتح، تقليل   ترك  فتح  قصر   

 ، تقليلفتح   غنة  فتح  قصر   

 تقليل       ترك  تقليل  قصر   

 تقليل        غنة  تقليل  قصر   

 ، تقليلفتح   ترك  فتح  توسط   

 ، تقليلفتح       غنة  فتح  توسط   

 تقليل       ترك  تقليل  توسط   

 تقليل                    غنة  يلتقل  توسط   



َ ٱ   
ۡ
َ َ#ا2ُِ3 ٱ1

ۡ
ةُ 4 َعـْ&ِ  ِ%  '5َِ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٠٤ َ,ْـِع ال

 

 إمالة  لدوري أبي عمرو ا0ز.اتمنع6%'ِس ٱ  وعلـى فـتح "فعـ1"علـى فـتح)  ٰ"َ#ـ$ُ 

علـى تقليـل  6%'ِس ٱإمالة أيًضا  ا0ز.ات أيًضا) مع ترك الغنة (أو عدم وجودها)، ومنع  ٰ7َ89ِو

 ا#لـي  ، ولم يقيـد)٢(، أو مع اإلدغام)١(لغنةأيًضا) مع ا  ٰ7َ89ِو  ٰ"َ#$ُ (وعلى تقليل "فع1"

 شيًئا فاألوجه عنده إطالقية. 

 :ا78ل من تنقيح ا0ز.ات

 ِهْم ال ُتَميِّالُدوِريِّ  َفِللنَّاِس َعنْ  ١٤٥ت:  َوإِْن َتْفَتِح اْلُقْرَبى َمَع اْلَقْصرِ ُمْظِهًرا   

ْل      ............................ ١٤٥: ت َحْيُث َأْدَغْمَت فِيِهَماَكَذا إِن ُتَقلِّ

<2َِ =ِ>;%'ِس َو3ُٗ:ى : مثال
ٓ
'@ََA ٰ َBو

ُ ۡ
C2ُوَن ٱDُ

ۡ
Eٱ 'َ;

ۡ
F

َ
<3ۡ

َ
 أ
ٓ
'Gَ :ِHۡIَ Kۢ ِ "َٰ$َ%ِ

ۡ
0ۡ1َ َءا/َۡ.-َ, ُ+*َ( ٱ'

َ
َو'

2ُوَن 
3
45َ6َ7َ 8ۡ9ُ

3
:;َ

3
 ]٤٣[القصص:  ?َورَۡ<َٗ= '

 &ر�ر %وري أ$ عمرو من الفر�دة

ٰ              ا*نفصل
َ

و@
ُ ۡ
Aٱ       اإلد+م              3,ِس-:ِB     الغنة 

 الوجهان  فتح  إظهار  فتح  قصر   

 الوجهان  فتح  إدغام  تحف  قصر   

 غنة فقط  إمالة  إدغام  فتح  قصر   

 ترك فقط  فتح  إظهار  تقليل  قصر   

 ترك فقط  إمالة  إظهار  تقليل  قصر   

 لوجهانا  فتح  إدغام  ليلتق  قصر   

 ترك     إمالة  إدغام  تقليل  قصر   

 الوجهان  فتح  إظهار  فتح  توسط  

 غنة فقط  إمالة  إظهار  فتح  توسط  

                                                 

 .وذلك سواء كان مع إظهار أو إدغام اإلدغام الكبير العام غير المختلف فيه كما سيأيت يف المثال )١(

يه (يف حالة عـدم وجـود الغنـة) كمـا يف على اإلدغام الكبير المختلف ف "فعلى"على تقليل  3C,ِس ٱإمالة منع  ا1ز�اتي أن أ )٢(

D  َEذۡ آية: 
َ
PءNَOِ إF  َGٰHَI ِ  ٓKَِL  ۡMَِ,5ۡ أ Qَ  

َ
R  ۡ;Sَ َ0ُونTُ  

3
Rِٱ إ َ 3U  :٨٣[البقرة[. 



  ۡVَ "ُIِS2َْ/َو WُٱB ۡI 3X Yُ } ۡF
َ
Z ۡر*َ  ۡT[ُ �َO0ِِL\َ !ِٱ 

َ ۡ
ُب %ۡ $

َ
 رَ وَ }، &

َ
' ُ( ُ): ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

١٠٥ 
 

 ترك     فتح  إظهار  تقليل  توسط  

 ترك     إمالة  إظهار  تقليل  توسط  

 اوجهً ١٥

 تقليـلمطلًقـا علـى  "فع$"لدوري أبي عمرو فـتح  ا#ز!اتمنع  ٰ
َ

 لـي)ا' ، وأجـازه,َـ+

 ).٣٨٤/ ٤( فر!دة ا3هريف كتابه  2مد إبراهيم سا#م، ووافقه على التوسط

 :ا3;ل من تنقيح ا#ز!ات

ْل َأْخِف َأْظِهْر َوُغنَّـةً      َفَدْع ال ُتِمْل ُدْنَيا َوُفْعَلي َفَقلِّال ١٧٩ت:  َبَلى إِْن ُتَقلِّ

 :  ا3;ل من ا'لي)

ـًال َوَفتْ     ٰ َح (ُفْعَلٰى) َذْر ُمَقلِّ
َ

+َ,  :٧٩خـ  بَِقْصرٍ َقْد َتــــــال ُدوِريٌّ  إِْن َيُك 

123ِ4 0ُۡ/ُِ.-َن : مثال
َ
5 6!ٗ#ۡ

َ
'َۡ!ُ#&ٓاْ أ

َ
ۡم )

َ
819 7َ 3ُ4َ5َۡ6 0ُ12ِۡ+ َوَ/َۡ&.ُٰ,+*  (أ

َ
ۡم َ;5َُۡ:&َن )

َ
َورُُ?<َُ=8  'ََ>ٰ  أ

AَۡB +ۡ,ِۡBُ@ُ:&َن  َCَD  :٨٠ - ٧٩[الزخرف.[ 

علـى القصـر  َوَ/ۡـَ&.ُٰ,+* فـتح علـى  'َـَ>ٰ  امتنـاع تقليـل ا�ز�ات فيه لدوري أبي عمرو عنـد

   والتوسط.

فــتح علـى  'َـَ>ٰ امتنـاع تقليــل صــاحب الفر�ـدة و ا#لـي  وفيـه لـدوري أبـي عمـرو عنــد

 *+,ُٰ.&َۡ/ََو فقط، وإليك بيان ذلك:  على القصر 

        ٰ<ََ'َوَ/َۡ&.ُٰ,+*            ا/نفصل 

  فتح فقط    فتح  قصر    

  فتح، تقليل     تقليل  قصر     

   فتح، تقليل    فتح  توسط   

 فتح، تقليل    تقليل  توسط    

لـدوري أبـي عمـرو إبـدال الهمـز مـع إظهـار راء الجـزم علـى قصـر المنفصـل، ا�ز�ات  منع

  .ا/قرب يف لعدم تقييده لي ا# وأجازه



ةُ Gَۡ َ&ا0ُِ! ٱFَۡ ٱ    َCِ8  1ِ  ِ2َْعـ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٠٦ 5َْـِع ال

 

 :ا;:ل من تنقيح ا�ز�ات

ورِ رِ ُص قْ يَ  نْ إِ  مْ كُ لَ  رْ فِ غْ يَ وَ  ٢٥٩ت:  نْ مَ غِ دْ أَ وَ .....................      الدِ بْ مُ  الدُّ

ُ K Lُِ<ُـ&Iَ +ۡAُِJـ ٗHۡ: مثال ى( إِن َ)ۡ'%َـِ$ ٱ"! َ*ۡ
َ
/0ِۡ/ُ.$ ّ-َِ, ٱۡ+

َ
َ;: ٱ9!78ِ 5ُ6 3َِّ4, ِ�ٓ 1 7(

َ
< )=َ >

 ُ/ ٗ@ۡAَ $ۡ.ُِBCۡ ۡۚ$.َُE FِۡGHۡIََو $ۡ.ُJ-ِ KَAِ
ُ
:ٓ أ !3ِLّ >  :٧٠[األنفال.[ 

ــات فيــه لــدوري أبــي عمــرو عنــد امتنــاع إظهــار راء الجــزم مــع إبــدال الهمــز علــى قصــر  ا�ز�

 المنفصل، وإليك بيان ذلك: 

 َو ُ/ ۡ$.ُِBCۡ  ۡۚ$.َُE FِۡGHَۡI ا$نفصل

 إدغام، إظهار تحقيق قصر

 إدغام فقط إبدال قصر

 إدغام، إظهار تحقيق توسط

 إدغام، إظهار إبدال توسط

 .ا$قربفاألوجه عنده إطالقية لعدم تقييده يف  ا(لي& وأما عند

 نحـو ذوات الـراء المتطرفـة يف ال يأيت التقليل المرام للسوسي وقًفـا ِٱ9!ـ:ر  ا�ز�ـاتعنـد 

ر، وال علــى تحقيــق الهمــز، وال علــى فــتح علــى التوســط، وال علــى الغنــة، وال علــى اإلدغــام الكبيــ

 عنده إطالقية.التقليل للسوسي فأوجه  ا(لي&ولم يقيده ، "فع,"

 :ا34ل من تنقيح ا�ز�ات

   ...............................  :٤٢ت  َالدِ ابْ  رَ هِ ظْ أَ  مْ رُ  َت لْ لَّ قَ  نْ إِ  ارِ ى النَّ فَ ك 

 ىلَ بَ  عْ م مَ ـحى كَ يَ ْح ى يَ وَ ِس  ْل لِّ قَ وَ  ٤٣ت:  نْ لَ دِ بْ أَ  ءِ ىف الالَّ وَ  رْ ُص اقْ وَ  ةً نَّ غُ  عْ دَ وَ    

 ا(لـي&، ولـم يقيـده مـع التوسـط "فعـ,"للسوسي علـى تقليـل  ٱ9!:رِ  وكذا ال إمالة يف -

 فاألوجه عنده إطالقية.

 :ا34ل من تنقيح ا�ز�ات

 ................. ارِ نَ كَ  ْح تَ افْ فَ  دَ  ٤٥ت:  ْد ـمُ تَ  نْ إِ ى فَ لَ عْ فَ  َت لْ لِّ قُ  نْ إِ وَ .....    

 



  ۡMَ NُOِPFَْBَو Qُ4ٱ ۡO !R Sُ } ۡT
َ
 ٱUَ  ۡVWُ ,َ/0ِِXYَ Zِرۡ 1

َ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :[ُ 3ُ \َ رَ وَ }، Kَُب ]ۡ ۡ+

 

 

 

١٠٧ 
 

ۡ(َ'& َ%َ$َ#"ٗ : مثال َ#&ٓ َءا.َِ#& ِ- ٱ+* 5 23ُ4َُل َر01   Aَو@َِ#& َ?َ<اَب ٱ=0&رِ  َوِ> ٱ;ِ:9َةِ َ%َ$َ#"ٗ  َو78ُ#ۡ6ِ 06
، فعـ#التقليـل بـروم علـى اإلدغـام الكبيـر، وعلـى فـتح بـاب  ا"ز ـاتيمتنع فيه للسوسي عند 

مـع  فعـ#علـى تقليـل  ٱ=0ـ&رِ إمالـة  ا"ز ـاتنفصل، ويمتنع للسوسي أيًضا عنـد وعلى توسط الم
 ، وإليك بيان ذلك:التوسط

 ٓ ٓ 23ُ4َ ُل َر#َ01& ۡ('َ& َر#01َ&  ٱ=0&رِ  ٱ+*

 إمالة، فتح فتح قصر إظهار

 إمالة، فتح، تقليل تقليل قصر إظهار

 إمالة، فتح فتح توسط إظهار

 فتح فقط لتقلي توسط إظهار

 إمالة، فتح فتح قصر إدغام

 إمالة، فتح تقليل قصر إدغام

 للسوسي تقليل لفظ  لي'ا&منع&'َ)ۡ التقليل مع  ا"ز ات مع توسط المنفصل، وأجاز ٱ+*
مجـيء التقليـل  علـى ا"ز اتمع  ا&لي'اتفق )، وا.نقيح وذلك لعدم تقييده يف( يالتوسط للسوس

ۚ  :وله تعـالىقمع التوسط للسوسي يف  ۡ(َ'ـ& َوز8َCَُDEِـ& َ'ـ2ٰةِ ٱ+* َGۡٱ HُٰIَJَKَ ٖء ۡMَ 5ِ6ّ 7CُNِ.و
ُ
إلـى  َو6َ&ٓ أ

 َ2ُنOِ3PۡQَ  :ـوَخ  ]٦٠[القصـص  ا&لـي'و ا"ز ـات ويمتنـع عنـد، Oِ3PۡQَُـ2نَ  بالخطـاب يف هُ اصَّ
ۡ(َ'&للسوسي تقليل   على التوسط.   2ُOِ3Pۡ4َنَ مع الغيب يف  ٱ+*

 :ن تنقيح ا"ز اتا01ل م

 اللِّ قَ ى فَ يَ ْح يَ  مَّ ثُ ى يَس عِ ى وَ وَس مُ فَ  ٣٥١ت:  مْ هِ لُِدورِ  ْب اطِ َخ تُ  نْ إِ  ونَ لُ قِ عْ يَ يف وَ    
 .............................. ٣٥٢ت:  اللِّ ـــقَ مُ  دٍّ مَ بِ  ُسوِسيٍّ  َب يْ غَ  عْ دَ وَ    

 :  ا01ل من ا&لي'

وسِ وَ     َل  ٧٧خـ:   َيُردَ   َيرَ َأَو َلْم  فِي َنْحوِ  السُّ   إِْن َيُمدَّ  ۡ$َ"!دُ  َمْيَال، َوَما َقلَّ

 ْعَلٰى ُيْجَتَبىٰ ُق بِـفُ َوَعنُْه اِالْطــال ٧٨خـ:  َخاَطَباإِْن َيْعِقُلوَن ِسَوٰى اْلَقَصْص    
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ُ,ُ'ورِ : مثال
ۡ
 0َ1َُٰ. ٱ-

2
ۡ$َ"!ٓ إ3ِ َ"ٰ(ةُ ٱ+5 َ

ۡ
 ].١٨٥[آل عمران:  7َو1َ! ٱ6

ٓ أربعة أوجـه (وهـي: فـتح وتقليـل  ا.ز,اتفيه للسوسي عند  ۡ$َ"ـ! وعلـى كـل منهمـا قصـر  ٱ+5

ٓ ثالثة أوجه (وهي: فتح  ا2لي/وتوسط المنفصل بدون امتناعات)، وفيه للسوسي عند  ۡ$َ"ـ!  ٱ+5

ٓ مع قصر وتوسط المنفصل، وتقليل  !"َ$ۡ  مع قصر المنفصل فقط). ٱ+5

 ي/9ر,ر .لسو6 عند ا2ل

 ٓ !َ"$ۡ  ا=نفصل ٱ+5

 قصر، توسط فتح

 قصر فقط تقليل

 للسوسي اإلدغام مع التقليل يف نحو ا.ز,اتمنع  ۡ89ُ
َ
 ا.ز,ـاتوأجـازه  ]١٠٦[هـود:  ٱ;2!رِ :

اإلدغـام مـع اإلمالـة  ا2لـي/شيًئا فيأيت للسوسي عنـد  ا2لي/على اإلمالة والفتح فقط، ولم يقيد 

 والفتح والتقليل.  
 :ABل من تنقيح ا.ز,اتا

   ...............................  :٤٢ت  ْلَت  ....ُرْم َأْظِهَر َكَفى النَّاِر إِْن َقلَّ

8ۡ9ُ @ِ"9َ! زَ@ِ?ٞ وََ= <ٌ"9ِ: مثال
َ
 AَِB ٱ;2!رِ :

ْ
Cُ=َ DَEِ(ا

2
Fٱ ! 21

َ
GَBH  :١٠٦[هود .[ 

 ُ9إدغام  ا.ز,ات فيه للسوسي عند
َ
 ا2لـي/مع اإلمالة والفتح، وفيه للسوسي عنـد  8ۡ ٱ;2!رِ :

 ۡ89ُإدغام 
َ
 مع اإلمالة والفتح والتقليل. ٱ;2!رِ :

 بـاب لرويس إظهـار ا.ز,اتأوجب  ُ8IُJَْـ
2

Kا  علـىCم ا.كبـFا2لـي/، وأوجـب اإلد 

 س.العك

 :اABل من تنقيح ا.ز,ات

 المُ ْج تَ  هُ رْ هِ ظْ أَ  يرَ بِ كَ الْ  مِ غِ ْد تُ  نْ إِ وَ  ١٢٤ت:   نْ مَ غِ دْ أَ فَ  مْ تُ ْذ َخ اتَّ  اِب يف بَ  َك لِ َذ كَ    
 :  اABل من ا2لي/

هِ َعامِّ اْلِخال ٥٤خـ:  اوْ  فِي اْلَكبِيرِ َمـْع َصِغيرٍ  َيْعُقوُب      وْ ـَفَس  يِف َمَع َخاصِّ
اِجِح َمعْ      نُْه َوَقعْ عَ  ِسَواُه َعْكُس َما َمَضىٰ  ٥٥خـ:  َأْو َأْدِغِم الثَّانِي َوفِي الرَّ



  ۡLَ !ُ"ِ#$َْ%ٱُ& َو( ۡ" *+ ,ُ } ۡ-
َ
 ٱ7ِ 2َ34ِِ56َ 01ُۡ  َ/رۡ .

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :=ُ >ُ ;َ رَ وَ }، َ:ُب 9ۡ 8
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-AۡBُ َ@ٰ<ُِ>ـ/َن : مثـال
َ
4ِDۡEَ 2ۢGِ HَIِۡDهِۦ َوأ

ۡ
Jٱ Aُ#ُ:َۡ *Kٱ *ALُ MِٰNَِ"َّ

ۡ
OPِ5 ٰQَ/ RG ASَُٓءUVَ 4ۡWَ

َ
JَوX 

 ].٩٢[البقرة: 

َۡ$ُ"!ُ  على اإلدغام الكبير إظهار ا�ز�اتفيه لرويس عند   ا#لي فقط، وفيه لرويس عنـد  ٱ&%

َۡ$ُ"!ُ  دغامعلى اإلدغام الكبير إ  فقط. ٱ&%

 +ر�ر �رو(س عند ا�ز�ات

 %!(ُ )ِٰ+َِ,َّ-ۡ.ِ/  ُ!"ُ$َۡ  01ُِ2ٰ3َنَ  ٱ&%

 دون هاء، هباء إظهار إظهار

 دون هاء، هباء إدغام إظهار

 دون هاء إظهار إدغام

 تا�ز�ـا وتمتنع هاء السكت يف جمع المذكر السالم وما ألحق بـه علـى اإلدغـام الكبيـر عنـد -

 .    ما اتفق عليه مدرسة األزم2ي ومدرسة ا.نصوريكما سيأيت بيانه يف باب  ا#لي و

 +ر�ر �رو(س عند ا#لي 

 %!(ُ )ِٰ+َِ,َّ-ۡ.ِ/  ُ!"ُ$َۡ  01ُِ2ٰ3َنَ  ٱ&%

 دون هاء، هباء إظهار إظهار

 دون هاء، هباء إدغام إظهار

 دون هاء إدغام إدغام

باب رلرويس إظها ا�ز�ات منع  ُ!"ُ$َْ شـيًئا  ا#لـي  الغنة مع التوسط، ولم يمنع على ا&%

ِب لعدم تقييده يف   .اْلُمَقرِّ

 : ا=>ل من تنقيح ا�ز�ات

َخْذُتْم ُمَقِوال ١٤٣ت:  َوإِْن َتُغنْـ......................      َن َمْع َمدٍّ اْدِغْم َكاتَّ

 
 



ةُ 7َۡ 0َا5ُِ6 ٱ4َۡ ٱ    َعـْ?ِ  ِ<  8ِ9َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١١٠ Cَْـِع ال

 

 : هام

َْ$ُ"!ُ لم يجتمع    والمنفصل إال يف قوله تعالى:الغنة مع  ا&%

 :ُۡ;  <ٰتِ ٱ َ<= ر%ب?َٰ@َ %AB  َٱو 
َ
CۡD ٱ ;ُـ:ِ  ِض ۚ ُ %F  :ُۡـ;  َG

َ
َـ$ۡ .أ %&!ُH =ِـ>ّ  ِIِـJوۡ  ۦٓ ُدو

َ
  Pُِ2ـ0نَ 9َٓء Mِ ۡ1Nَ Oََـأ

 ۡ!QِAِRُJ
َ
Cِ  ۡRSَ ٗU ّٗVَ Oَ9 َو ۚW  :١٦[الرعد.[ 

َ!  إظهارففيه لرويس امتناع 
َ
َ$ۡ "أ %&'ُ( وإليك بيان ذلك:التوسط الغنة مع على ، 

َ!             الغنة   
َ
َ$ۡ "أ %&'ُ(      ا$نفصل 

 قصر، توسط   إظهار   عدم غنة

 قصر، توسط   إدغام   عدم غنة 

 قصر فقط     إظهار   غنة  

 قصر، توسط    إدغام   غنة  

 ا.: التقسيم يلغي التحرير، وينبغي للقارئ الفطن من تقسيم المقطع تيسيرً ت)بيه

علـى التوسـط،  (ومـا ألحـق بـه) هاء السكت يف جمـع المـذكر السـالمليعقوب  ا-ز+ات منع

لرويس هـاء السـكت يف جمـع المـذكر السـالم علـى التوسـط مـع  ا0لي. ، ومنعا0لي.وأجازها 

َْ$ُ('ُ  إظهار  . ا&%

 :ا56ل من تنقيح ا-ز+ات 

 القِ اعْ فَ  رِ ْص قَ الْ بِ  صُّ تَ ْخ تَ  ...... ٣٣ت:  ... ونَ ُح لِ فْ مُ الْ ىف كَ  ِت كْ ا السَّ هَ وَ    
 :  ا56ل من ا0لي.

ْكِت فِي َنْحِو َعَليَّ َدْع بَِمْد       َوفِي اْلَجِميِع َحاَل اِإلْدَغاِم ُتَردْ  ٦٣خـ:   َها السَّ

َۡ$ُت بِاْلَمدِّ َكـ ٦٤خـ:  َرا  ــُمنَِعْت إِْن َأْظهَ ُرَوْيٍس َوَعْن    
%

 .......... ٱ&

,ٗ : مثال
َ
-ۡ ۡر01ََِ/ .َ

َ
7ـُ?ۡ' َ<ٰ-ُِ=ـ4نَ  >ۡذ َ;6َ78ۡ9َٰ 23َ45ُ أ

َ
8ِ0ۡAَ CۢDِ EَFِۡ0هِۦ َوأ

ۡ
Gٱ 'ُ)ُ$َۡ  Hُ I'% ٱ&%

 ].٥١[البقرة: 

علـى التوسـط، وفيـه لـرويس عنـد  َ<ٰ-ُِ=4نَ  امتناع هـاء السـكت يف ا-ز+ات فيه ليعقوب عند

َۡ$ُ('ُ ط مع إظهار امتناع هاء السكت على التوس ا0لي.  . ٱ&%
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َ ۡ
Y ۡ9 رَ وَ }، َ$ُب َZ ُ= ُ[: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

١١١ 
 

 'ر�ر %عقوب عند ا�ز�ات

 َ%ٰ#ُِ"!نَ  ا+نفصل

 دون هاء، هاء قصر 

 دون هاء توسط

 'ر�ر �رو1س عند ا/لي,

َۡ(ُ'&ُ  ا+نفصل  َ%ٰ#ُِ"!نَ  ٱ+*

 دون هاء، هاء إظهار قصر

 دون هاء، هاء إدغام قصر

 دون هاء  إظهار توسط

 هاء دون هاء، إدغام توسط

 'ر�ر �روح عند ا/لي,

 َ%ٰ#ُِ"!نَ  ا+نفصل

 دون هاء، هاء قصر 

 دون هاء، هاء توسط

 

 

 

 علــى أوجــه  (ومـا ألحــق بـه) هـاء الســكت يف جمـع المــذكر الســالمليعقــوب  ا�ز�ــاتمنـع

ِب  لعدم تقييده يف ا/لي, ، وعلى غير وجه السكت بين السورتين، وأجازهاا5كب2  .اْلُمَقرِّ

 :ا:%ل من تنقيح ا�ز�ات

ْكِت ىف َكاْلَعاَلِميَن الَِّذيَن إِنْ      َفَأْهِمال َحْضَرِمىِّ لِلْ ُمْدِغًما َتُكْن    ٥ت:    َوَها السَّ

ْدَغام    ْكِت ِعنَْدهُ َوَتْخَتصُّ َكاْإلِ  ..............................   ٦ت:     ِ بِالسَّ



ةُ 0َۡ َ!ا/ُِ. ٱ-َۡ ٱ    َعـْ>ِ  ِ;  1ِ2َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١١٢ َ?ْـِع ال

 

 :وقال األزم2ي ; اAدائع

 اإلدGم ا�كبـ2ونحوهـا، وكـذلك  ٱ4َ5ٰۡ#َِ"ـ َ3يف الوقـف علـى  هـاء ا�سـكتوجه يختص 

مـن مسـتنير ابـن سـوار ومصـباح  هاء ا�سكتألن  با�سكت بI ا�سورتIو ا5كب2 ليعقوب بعدم

، وكلهـم مـن المصـباح ليعقـوب اإلدGم ا�كبـ2و، أبي الكرم ليعقوب ومن غاية ابن مهران لرويس

 ).٣ص:  بدائع الKهان(  ا�سورتIا�سكت بIمجمعون على 

 رويس قصر المنفصل على قراءته بالصاد يف لا�ز�ات منع 
َ
وبابه (وهو: كل صـاد  ُق 7َ 6ْ أ

  . فاألوجه عنده إطالقية ًئاشي ا/لي, يقيدولم  ،ساكنة بعدها دال)
 :ا:%ل من تنقيح ا�ز�ات

 ....................... َفَقْصًرا ٢٢٧ ت:   مْ هِ ُرَوْيِس  ادِ َص بِ  أْ رَ قْ تَ  نْ إِ  ُق َد ْص أَ كَ    

ُ 9َٓ إَِ;َٰ: إ ۚ!َ/ُ *9ِ: مثال ِ  8َۡ9ََ*3ۡ4ُ567َ إ2َِٰ 0َۡ1ِم ٱۡ.-َِ,َٰ*ِ( َ) َرۡ'َ% $ِ#"ِ!  ٱ=* ۡ<ـَ=ُق ِ>ـَ; ٱ:5
َ
َوَ>ۡ; أ

 ٗ@1=ِAَ BC  :٨٧[النساء.[ 

ۡ<َ=ُق امتناع قراءة  ا�ز�اتفيه لرويس عند 
َ
 .قصر المنفصلبالصاد على  أ

ۡ<َ=ُق  ا$نفصل
َ
 أ

 إشمام قصر 

 إشمام، صاد خالصة توسط

يف بــاب  قراءتــه بالصــادلــرويس هــاء الســكت يف جمــع المــذكر الســالم علــى  ا�ز�ــات منــع

 ْصَدُق
َ
     . فاألوجه عنده إطالقية ًئاشي ا+لي) يقيد، ولم أ

 :ا12ل من تنقيح ا�ز�ات
 المِ هْ أُ  ونَ اهُ َس كَ  ٍت كْ ا َس هَ وَ  ارً ْص قَ فَ  ٢٢٧ت:    مْ هِ ُرَوْيِس  ادِ َص بِ  أْ رَ قْ تَ  نْ إِ  ُق َد ْص أَ كَ    

هاء السـكت لـرويس يف جمـع المـذكر السـالم علـى  صاحب الفر�دةوتبعه  ا$تو3 أوجبو -

ْصـَدُق اإلشمام يف بـاب 
َ
 فـتحمـن  هبـذا البيـت صـاحب الفر�ـدة)، واسـتدل ٣/٢١مـع الغنـة ( أ

   :ا�كر�م �لمتو3
 المِ هْ أَ  اءِ هَ الْ بِ  َف قْ وَ الْ  ينَ مِ الَ عَ ي الْ فِ فَ    ٤١٩   مْ هِ ُرَوْيِس  نْ ي عَ ذِ الَّ  يَق دِ ْص تَ  ادِ َص  عْ مَ وَ    



  ۡDَ %ُ#ِEFَْGَو HُٱI ۡ# 5J Kُ } ۡL
َ
M ۡ0َر  ۡN>ُ ;َ1=ِِOPَ Qِٱ 

َ
Rۡ ۡS ُبTَ ،{ َرَ و َU ُ* ُ": ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

١١٣ 
 

 :هام

ْصـَدُق هاء السكت لرويس يف جمع المذكر السالم علـى اإلشـمام يف بـاب  ا#تو  أوجب
َ
 أ

ومع الغنة والهاء من غاية .....  {عند قوله:  ا+روض ا(ض' مع الغنة يف شرحه للبيت السابق بكتاب

 ).٤١٩(ص:  }ابن مهران 

     . فاألوجه عنده إطالقية ًئاشي ا/لي, يقيدولم 

ِي َ&ـۡ%َ #ََ$#ۡـ!ِ : مثال
'

ِٰ.- ,َۡ+ـِ$#َ* ٱ)
َ
ِ َو0 ٰى 2ِ- ُدوِن ٱ1' َ3َ

ۡ
ن 45ُ

َ
6ۡ7َُءاُن أ

ۡ
ا ٱ8

َ
َن َ:9ٰ

َ
َو2َ> ;

 َرۡ@َ? <ِ=!ِ 2ِ- 
َ

A ?ِٰBَCِ
ۡ
 ٱ8

َ
D=+ِ

ۡ
4Eََو %َFِ

َ
GٰHَ

ۡ
ّبِ ٱ8

 ].٣٧[يونس:  Iر'

 من كتاب فر4دة ا6هر 5ر4ر +رو3س

     َ*#$ِ+َۡ,              ِّب
2ِ                 َ%Fِ- ر'

َ
GٰHَ

ۡ
 ٱ8

 الوجهان   ترك  إشمام        

 الهاء فقط   غنة  إشمام        

 ترك      ترك  صاد خالصة   

 ترك       غنة  صاد خالصة   
 

 ح;م +ألزرقأ
 

لألزرق تقليل ذات الياء مع قصر البدل الشامل للمحقق والمغير، فمع الفـتح  لي,ا/ منع

 إطالقية. فأوجه األزرق عندهشيًئا  ا+ز4ات لم يقيدالتثليث، ومع التقليل التوسط والمد ال غير، و

 :الفر4دة صاحبقال و

 ).٦٢/ ٢( } طالقا تحرير البدل مع اليائي لألزرق علي اإلوالحظ دائمً  {

 :  اB6ل من ا/لي,

َل َذا اْلَيا ٨٠خـ:  َمــا     االْزَرُق َوِعنْــــــَد َقْصرِ َبَدٍل      .................... َقلَّ



ةُ 'َۡ َ&ا%ُِ$ ٱ#َۡ ٱ    َعـْ"ِ  ِ!  (ِ)َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١١٤ َ)ْـِع ال

 

 *: مثال
ْ
ٓ إ4ۡAِِـ@َ? أٰ< َوٱۡ-ـَ>ۡ/َ;َ َوَ:َن 9ِـ8ۡذ 6َ4ُۡ7( 012َ3َ4ِۡ5َِ/ـ.ِ ٱۡ-ـُ,ُ+وا CDِـَ,ُ+ٓواْ إEََF َدَم Gَ

 GَHِ$ِIٰJَKۡٱL  :٣٤[البقرة.[ 

 أ<ٰ  سـتة أوجـه (وهـي: ثالثـة البـدل وعلـى كـل مـنهم فـتح وتقليـل ا.ز,ات فيه لألزرق عند

 خمسة أوجه، وبياهنا كالتالي: ا2لي/ بدون امتناعات)، وفيه لألزرق عند

 أ<ٰ  ذات الياء َدمَ * البدل

 فتح قصر

 فتح، تقليل توسط

 لفتح، تقلي مد

 يف الرائين المنصوبتين المنونتين الموقوف على ثانيتهما مع البـدل يف  لي/ا2لألزرق عند

 ۗNPِٗQRَ N نحو قوله تعالى: ٗPۡSَ َTِو
ُ
 الوجوه اآلتية: ]٢٦٩[البقرة:  َوXُۡY G9ََت ٱUَVَ .َ3َ/ِۡWۡۡ+ أ

N              البدل ٗPۡSَ                ۗNPِٗQRَ  
 ترقيق يف الحالين  قيق تر قصر 

 تفخيم يف الحالين  تفخيم  قصر 

 ترقيق يف الحالين  ترقيق  توسط 

  لز�ات� تفخيم فقط )١( تفخيم وصالً، وترقيق وقًفا)(  تفخيم توسط 

 ترقيق يف الحالين  ترقيق   مد 

 وترقيق وقًفا فقط. تفخيم يف الحالين،  تفخيم   مد  

 :  ا)'ل من ا#لي!

َنَتا َمْع َوْقفَ  ٨٢خـ:  رٍ َسوِّ َمنُْصوَبي َراـــــَد َقْص َوِعنْ      ٍة بِاُالْخَرىٰ ــــــــــــُنوِّ

قَ     ْن َرَقا َوْجَهِي اْألُوَلىٰ َمَع  ٨٣خـ:  اــَوِعنَْد َتْوِسيٍط َفاُالْخَرٰى َرقِّ  َتُكْن ِممَّ

اُهمَ     َم اْألُوَلى َكَما إِْن ُعِدمَ أَ  ٨٥خـ:  ا ــــــــــــَوِعنَد َمدِّ َبَدٍل َسوِّ   اــْو َفخَّ
                                                 

 . ا,واهركما فعلنا يف موضعه بـ فقط  ٗ"ِ#$َ ۗ& برتقيق راء ثمبتفخيمهما  ثموالراجح لنا أن تأيت على توسط البدل برتقيقهما ) ١(



*ۡ 0ٱُ. َو-َْ,+ِ*ُ( َ)ۡ   12 3ُ } ۡ4
َ
 ٱِ< َ=>ِِ;:9َ 78ُۡ  6َرۡ 5

َ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :B ُC ُDَ رَ وَ }، Aَُب @ۡ ۡ?

 

 

 

١١٥ 
 

فال يأيت غير التفخيم فقط وقًفا يف الراء الثانية علـى تفخـيم األولـى وتوسـط  ا�ز�ات أما عندو -

 البدل.

 :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

ْق َذَواِت النَّْصِب      .٨٣ - ٧٨ت:  نْ مَ خِّ فَ  ِح تْ فَ الْ وَ  يطِ ِس وْ التَّ  عَ مَ ... إلى قوله:  َوَرقِّ

 لـألزرق فـتح ذات اليـاء علـى قصـر  ا�ز�ـاتمنع !َ"ِء# حـال توسـط غيـره، وأجـازه  إِۡ&ـَ$

ِب لعدم تقييده يف  ا+لي(  .اْلُمَقرِّ

 :  ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

   ......................... اهُ وَ ِس  ٥٠ت:   اطً سِّ وَ مُ  ْل لِّ قَ  يَل ائِ رَ ْس إِ  رِ ْص قَ  عْ مَ وَ    

 :مثال

 ۡذ' َ  ٱ()
(

 َ/ۡ.ُ-ُ,وَن إِ+
َ

#ءِ"َ! + َ;ۡ:8َ9 3َٰ5َ67ِ 1َِ2ٓ إِۡ&َ$
َ
"ِۡ@ إِۡ?َ<8=ٗ  أ َAِٰBَ

ۡ
CDِEَو ٰFَٰGََ ۡHَوٱ ٰIَJۡKُ

ۡ
C8 َوذِي ٱ

 ِLMِٰNَOَ
ۡ
Pَوٱ  ٗQ>ۡ?ُ 8ِس(QRِP 

ْ
Sا

ُ
PSُTةَ  8َوSٰ

َ
U (VPٱ 

ْ
Sَٰة َوَءاSُWا

َ
R (XPٱ 

ْ
SOُ6ِYا

َ
  َوأ

(
ُۡ]Zۡ إِ+

(
HSََW (Z\ُ  َT 

ٗ
]6ِR Z[ُ9

َ
Zۡ َوأ ُ̂ Q ِ7ّ 

 .]٨٣البقرة: [ S_ُِJ.ۡ7̀ aنَ 

#ءِ"َ! امتناع فتح ذات الياء على قصر  ا�ز�اتفيه لألزرق عند  -   حال توسط إِۡ&َ$
ْ
، َوَءاWُـSا

 وإليك بيان ذلك:

    !َ"ِء#   ا0دل العادى         ذات ا'اء             إِۡ&َ$
ْ
 َوَءاSُWا

 مد قصر،    فتح   قصر

 الثالثة   تقليل   قصر

 توسط   فتح   توسط

 توسط   تقليل   توسط

 مد    فتح    مد

 مد    تقليل     مد

 .أوجه ٩ :فا4جموع



َ ٱ   
ۡ
bٱ JُِcاSَ َ

ۡ
d ُة َAِ8  6ِ  ِ7َْعـ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١١٦ َ:ْـِع ال

 

 ين المنصوبتين المنونتين الموقوف على ثانيتهما نحوءيف الرا لي�ا�لألزرق عند  ! ٗ$ۡ%َ

!$ِٗ&
َ
'  مع (ۡ)َ ٗٔ + :وذات الياء يف نحو قوله تعالى  (ۡـ)َ 

ْ
ن 0َۡ/َ.ُ-ـ,ا

َ
.ِۡ-7ُ8ُ,ُ-56 12َ3َ4َ أ

َ
+  ٔٗ :9َِن '

 !$ِٗ&
َ
' ! ٗ$ۡ%َ ِ;<ِ4 ُ  الوجوه اآلتية: ]١٩[النساء:  BَوAَۡ@3ََ? ٱ=5

     12َ3َ4َ          (ۡ)َ ٗٔ +     !$ِٗ&
َ
' ! ٗ$ۡ%َ 

 ترقيقهما يف الحالين   توسط فتح        

! تفخيم  توسط فتح         ٗ$ۡ%َ ترقيق ،!$ِٗ&
َ
' 

 تفخيمهما يف الحالين  توسط فتح        

 ترقيقهما يف الحالين  طول فتح        

!تفخيم   طول فتح         ٗ$ۡ%َترقيق ، !$ِٗ&
َ
' 

 ترقيقهما يف الحالين  توسط تقليل      

! تفخيم  توسط تقليل      ( ٗ$ۡ%َ ترقيق ،!$ِٗ&
َ
'ز!اتا ) ممنوع عند#   

 تفخيمهما يف الحالين   توسط تقليل      

 ترقيقهما يف الحالين  طول تقليل      

منع ترقيـق الـراء الثانيـة  ا#ز!اتثمانية أوجه ألن  ا#ز!اتتسعة أوجه، وعند  ا�لي�فالمجموع عند 

 على تفخيم األولى وتوسط البدل وتقليل ذات الياء.

 :ا-,ل من تنقيح ا#ز!ات

 .٨٢ - ٧٨ت:  بَِتْوِسيِط ُكلٍّ قِيَل َمْع َفْتٍح ُاْعِمال... إلى قوله:  ْق َذَواِت النَّْصِب َوَرقِّ    

 :  ا-,ل من ا�لي�

َنَتا َمْع َوْقفَ  ٨٢خـ:  رٍ َسوِّ َمنُْصوَبي َراـــــَوِعنَْد َقْص      ٍة بِاُالْخَرىٰ ـــــــــــُنوِّ

ْن َرَقا َوْجَهِي اْألُوَلىٰ َمَع  ٨٣خـ:  اـــقَ َوِعنَْد َتْوِسيٍط َفاُالْخَرٰى َرقِّ      َتُكْن ِممَّ

قَّ اْجرِيَ  ٨٤خـ:  َمْع َفْتِح َيا )َشيْ (إِْن َمدَّ  َكٰذلَِك     ْل فِيِهَما الرِّ   اــــَوإِْن ُتَقلِّ
اُهمَ     َم اْألُوَلى َكَما إِ  ٨٥خـ:  ا ـــــــــــــَوِعنَد َمدِّ َبَدٍل َسوِّ   اــْن ُعِدمَ َأْو َفخَّ



  ۡCَ Dُ<ِE.َْ0َو FُٱG ۡ< 5H Iُ } ۡJ
َ
K ۡٱِ* َ()ِِ'&َ% ُ$#ۡ  َ"ر 

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :1ُ 0ُ /َ رَ وَ }، َ.ُب -ۡ ,

 

 

 

١١٧ 
 

باب رقيقلألزرق ت ا�ز�ات منع  ِذ 
ْ
ومنـع  ،مع الفتح يف ذوات الياء على توسط البدل )١(3ًا2

 ذِ باب  تفخيملألزرق  أيًضا
ْ
 على قصر البدل مع التقليل يف ذوات الياء. 3ًا2

 :ا*(ل من تنقيح ا�ز�ات

 الظُ اْح  هُ يمَ خِ فْ تَ  يلِ لِ قْ التَّ وَ  رِ ْص قَ الْ بِ وَ  ٨٣ت:  نْ مَ خِّ فَ  ِح تْ فَ الْ وَ التَّْوِسيِط  عَ ًرا مَ كْ ذِ كَ    
 ذِ باب  رقيقلألزرق ت ا-لي+منع و -

ْ
 .هنائيEا على توسط البدل 3ًا2

 :  ا*(ل من ا-لي+

مَ ــَوإِْن ُتَوسِّ      ٗ3 نَّ ـــْط َفخِّ
ۡ
5 َذاكَ ـَوْصًال َوَوْقًفا َوكَ    ٨٧خـ: 5    ذ2ِ ٗ6ۡ7ِ  

8َۡ' ءَ : مثال
َ
0ُ>;8َِ: َو9

ۡ
=ِ
ّ
9 53ٗ

ۡ
ٗء َوذ2ِ

ٓ
ُ'ۡ&$َ َن وَِ"!َ 

ۡ
 ].٤٨[األنبياء:  2ا0َ1ۡ/َ  ُ.-َ,ٰ َوَ+ُٰ&وَن ٱ)

ٗ&3 امتناع تفخيم ا�ز�اتفيه لألزرق عند 
ۡ
، وفيـه ُ.ـ-َ,ٰ على قصـر البـدل مـع تقليـل  َوذ5ِ

ٗ&3 رقيقتأيًضا امتناع 
ۡ
 .  ٰ,َ-.ُ مع فتح لى توسط البدلع َوذ5ِ

ٗ&3 رقيقتامتناع  ا$لي! عند وفيه -
ۡ
امتنـاع  �لخلـي!هنائيAـا، وسـبق  على توسط البدل َوذ5ِ

 تقليل ذات الياء على قصر البدل.  

 )٤٧٧/ ٣( 0ر�ر �ألزرق من كتاب فر�دة ا)هر

ٗ& ٰ,َ-.ُ                  3                               ا1دل
ۡ
 َوذ5ِ

 الوجهان   فتح   قصر

 ترقيق فقط                 تقليل   قصر

 طـتفخيم فق                فتح   توسط

 الوجهان   تقليل   توسط

 الوجهان   فتح   مد

 الوجهان   تقليل   مد

 

                                                 

ً&اباب ) ١(
ْ
 . مثل (سرتًا، وزًرا، حجًرا، صهًرا)الراء المنونة التي قبلها كسرة، وفصل بين الكسرة والراء فاصل، هو:  ذ5ِ



َ ٱ   
ۡ
َ َ-ا7ُِ& ٱ6

ۡ
ةُ 8 َعـ3ِْ  2ِ   9َِ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١١٨ 8َْـِع ال

 

ثـاين إبـدال علـى منـع تفخـيم الـراء المضـمومة لـألزرق علـى وجـه  ا$لي!و ا�ز�ات اتفق

<ْـَ=ْرَ>ُ;:ْ الهمزتين يف نحو 
َ
  ءِ Bِٓ اA@ـ أو َء?

@
Cِإ  أو 

ٓ
EْـDُ: 7َـ 

َ
? أو  ْ:DُـFْ

َ
َر?

َ
 ا�ز�ـات، وزاد أ

 تفخيمها على وجه اإلبدال مع فتح ذات الياء. 

 :ا)=ل من تنقيح ا�ز�ات

 اَنـرُ مْ ا أَ َجـكَ    ُمْبـِدال َت نْ ا كُ ذَ ى إِ انِ الثَّ بِ  ِت أْ ال تَ وَ إلى قوله:  ... نْ مَ خِّ فَ وَ  ْق قِّ رَ  مِّ الضَّ  اِت ذَ  اءِ ى الرَّ فِ وَ    
ْل ُمْبِدًال َكَيَشا إَِلى... ثم إلى قوله:  َت نْ أَ ءَ    مْ تُ يْ أَ رَ أَ  عْ مَ  آآلنَ   .٧٥ - ٦٨ت:  َكَذا إِْن ُتَقلِّ

 :  ا)=ل من ا$لي!

ْم َضمَّ َرا إِْن َأبْ وَ      .....................َثانَِي َهْمٍز  ١٠٢خـ:  ـــــــَدالَلْم ُيَفخِّ

 : مثال
ٓ
 @Gِ&

َ
HIَٰJَ   ٗ!ّKِ َ "ُ$ۡ%َ &'ِ ُۥ )* "+َۡ َ, -ۡ

َ
َُك 4ٍٰ5َ6ُِ7 ٱۡ 2ُ�ُۥ 0َۡ1َٰ .  ].٧[مريم:  >إِ:(; :8َّ9ُِ

ـُ=كَ  امتناع تفخيم الراء المضمومة يف ا�لي�فيه لألزرق عند  ِ>َّ9ُ:  على وجه اإلبدال واًوا

=ِ@(;ُٓء إِ:(;يف 
َ
ABَٰCَ خيم الراء المضمومة علـى وجـه اإلبـدال واًوا امتناع تف ا#ز!ات، وفيه لألزرق عند

 مع تقليل ذات الياء، وإليك بيان ذلك:

;):ُِٓء إ;)@ِ=
َ
ABَٰCَ  َُك ِ8َّ9ُ:  ٰ0َۡ1َ 

 فتح، تقليل ترقيق تسهيل

 فتح، تقليل تفخيم تسهيل

 فتح، تقليل ترقيق إبدال

 )١(فتح فقط تفخيم إبدال

 

 

 
 

                                                 

 . )منع تفخيم الراء المضمومة على وجه اإلبدال هنائيKا ا�لي� ألن( ا�لي� ، ومنعها#ز!ات وهذا هو الوجه الذي زاده) ١(



  ۡDَ EُFِG=َْHَو Iُٱ. ۡF )> Jُ } ۡ:
َ
K ۡرLَ  ۡ$Mُ &َNOِِ7Pَ Qِٱ 

َ ۡ
R ۡS ُبTَ ،{ َ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :2ُ �ُ %َ رَ و=

 

 

 

١١٩ 
 

 م الراء المضمومة على مد تفخي ألزرقل ا�ز�اتمنع "ۡ#َ ٗٔ &  مع فتح ذات اليـاء، وأجازهـا

ِب لعدم تقييده يف  ا#لي   .اْلُمَقرِّ

 :ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات

 عْ َمـوَ .. ثـم إلـى قولـه: . َت نْـا كُ ذَ ى إِ انِ الثَّ بِ  ِت أْ ال تَ وَ إلى قوله:  ... نْ مَ خِّ فَ وَ  ْق قِّ رَ  مِّ الضَّ  اِت ذَ  اءِ ى الرَّ فِ وَ    
 .٧٤ - ٦٨ت:  اًح اتِ فَ  َت نْ ا كُ مَ  ُث يْ َح  ءٍ ىْ َش  دِّ مَ 

ن +َۡ*َ(ُ)': مثال
َ
 ].٢١٦[البقرة:  & َوُ)َ' 4ۡ5َٞ 12ُ*0ۡۖ  ٔٗ اْ َ#ۡ" وََ.َ-, أ

 مع فتح ذات الياء.  "ۡ#َ ٗٔ &امتناع تفخيم الراء المضمومة على مد  ا�ز�اتفيه لألزرق عند 

 أوجه، وهي: نيةثماعلى ترك الغنة  ا#لي  وفيه لألزرق عند

وعلى كل منهما ترقيق وتفخـيم راء   "ۡ#َ ٗٔ &مع توسط ومد  وََ.َ-, : فتح ا�رابع إلى األول

 ٞ4ۡ5َ . 

وعلـى كـل منهمـا ترقيـق  & ٔٗ َ#ـۡ" مـع توسـط ومـد  وََ.ــَ-,  : تقليلا9امن إلى ا#ا8س

 . ٞ4ۡ5َ وتفخيم راء

 =ر�ر �ألزرق عند ا�ز�ات

 ,-َ.ََو  "ۡ#َ ٗٔ &  ٞ4ۡ5َ 

 الوجهان توسط فتح

 )١(ترقيق فقط مد فتح

 الوجهان توسط تقليل

 الوجهان مد تقليل

 

 

                                                 

 . ا<قربلعدم تقييده يف ا#لي  م، وأجازه التفخي ا�ز�اتومنع ) ١(



ةُ 8َۡ َ'ا)ُِ( ٱ7َۡ ٱ    َعـْ@ِ  ِ?  &9َِ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٢٠ Cَْـِع ال

 

 هنائًيا مثـل ترقيق الالم بعد الظاء الساكنةلألزرق  ا�ز�اتمنع  َ0َـ:;ۡ
َ
 لـي ا#، وأجـازه أ

   على مد البدل، وترقيق الراء المضمومة، وفتح ذات الياء.

 :ح ا�ز�اتا-,ل من تنقي

   ...............................  :٩٨ت  َالطِ بْ ا اَ يقً قِ رْ تَ  اءِ الظَّ  ونِ كُ ُس  َد عْ بَ و 
 :  ا#"ل من ا�لي�

َوى  ٩٩خـ :   اِء َرَوىـــــَوِعنَْد َتْقِليٍل لِِذي اْليَ      َتْرقِيَق َصْلَصاٍل َوَتْغِليِظ السِّ
 الراء:  أيًضا عطًفا موانع تفخيم ا�لي�وقال 

    ..............................  :١٠٦خـ َقْن ال   ــاــًما َبْعَد َظـــــَأْو اْن ُيــَرقِّ

 ..............................   ١٠٧خـ:  دٍّ َفي اْلَبَدْل ـــــَوَبْعَدَها َذْر َغْيَر مَ    
 :مثال

 
َ
ِ أ ِ%َ$ ٱ"! ٰ'َ(َ )َ*َ !( + !,-ِ .َُ/1ۡ

َ
ٓۚ َوَ)ۡ+ أ  ].١١٤[البقرة:   ن AُۡBَ@7َ ?ِ<45َ ٱۡ;ُ,ُ=ۥ وََ;َ:ٰ 9ِ 7َ8َا45َِ6

 ُ.َ/1ۡامتناع ترقيق الم  ا)ز&اتفيه لألزرق عند 
َ
 هنائيEا. أ

 ثالثة أوجه، وهي:  ا�لي� وفيه لألزرق عند

 ُ.َ/1ۡ(تغليظ الم 
َ
 ُ.َ/1ۡ، وترقيق الم وََ;َ:ٰ  مع فتح وتقليل أ

َ
 فقط). وََ;َ:ٰ مع فتح  أ

 

 

 

 :مثال آخر

 َنC,َُ/DۡEُ Fََن َوC,ُِ/DۡEَ Fَ .ۡGُِHٰIَ(ۡ
َ
 ].٢٧٩[البقرة:  N Oن Gَُ/َJ .ۡKُLُۡMۡ. رُُءوُس أ

ثالثـة  ا�لـي� هنائيEا، وفيه لألزرق عنـد C,َُ/DۡEُنَ امتناع ترقيق الم  ا)ز&اتفيه لألزرق عند 

فقط، ومد البدل مع تغليظ وترقيـق الم  C,َُ/DۡEُنَ ظ الم أوجه (وهي: قصر وتوسط البدل مع تغلي

 َنC,َُ/DۡEُ:وإليك بيان ذلك يف الصفحة التالية ،( 

 



  ۡPَ Qُ>ِE7َْMٱُ( َوR ۡ> !S Tُ } ۡU
َ
V ۡرCَ  ۡWXُ +َB$ِِ6Yَ Zِٱ 

َ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :=ُ ,ُ [َ رَ وَ }، Aَُب \ۡ ۡ]

 

 

 

١٢١ 
 

 &ر%ر #ألزرق عند ا�لي�

 ُ&ۡ%#َُ"!نَ  رُُءوُس البدل 

 تغليظ  قصر

 تغليظ  توسط

 تغليظ، ترقيق مد

َ.ٰ  َوٱ+ِ(َ*ةُ َ(ۡ)ٞ : مثال آخر أيًضا َِ"0ِ ٱ&/
ّ
1 

ً
ُ"!َن 23ِ4َ5

َ
#%ۡ&ُ 

َ
 ].٧٧[النساء:  7 َو6

ُ"ــ!نَ امتنــاع ترقيــق الم  ا#ز%ــاتفيــه لــألزرق عنــد 
َ
#%ۡ&ُ  ،ــا ترقيــق الم  لــي�ا� وأجــازهنائي9

 َن!"ُ
َ
#%ۡ&ُ وترقيق الراء المضمومة وفتح ذات الياء. على مد البدل   

 عند ا�لي� &ر%ر #ألزرق
 

 َُوٱ+ِ(َ*ة               ٞ(ۡ)َ                            ٰ.َ ُ"!نَ                    ٱ&/
َ
#%ۡ&ُ 

 تغليظ فقط  فتح                    ترقيق، تفخيم   قصر   
 تغليظ فقط  فتح، تقليل             ترقيق فقط     توسط   
 تغليظ، ترقيق                فتح      ترقيق فقط     مد   
 تغليظ فقط  تقليل                ، تفخيمرقيقت   مد   
 

 
 

 

 

 



َ ٱ   
ۡ
َ َ!ا9ُِ* ٱ8

ۡ
ةُ : َعـْ/ِ  ِ.  >ِ;َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٢٢ 4َْـِع ال

 

 إذا اجتمع الم بعد طاء مهملة مع البدل مع الم بعد ظاء معجمـة نحـو  لي�ا�لألزرق عند

ۡ?ِ<ـُ=! /09ُقوله تعـالى: 
َ
Aُـ0/ 5َ@

َ
#Bَ

َ
0َCۡ أ

َ
#DَـEَ َٓء<>َِGّHٱ Iُ4ُJۡ

/
#Kَ َذاL إلـى ًؤاMُ9ُـ  :٢٣١[البقـرة[ 

 األتية: الوجوه

 ُI4ُJۡ
/
#Kَ        َI

َ
#Nَ        ا5دل   

 ثالثة البدل  تغليظ  تغليظ   

 طول فقط  ترقيق   تغليظ   

 ثالثة البدل  تغليظ   ترقيق   

 .العبيديو ا�لي� وأجازه ا#ز%ات هنعمطول فقط)   ترقيق   (ترقيق  

 رواية.  ا9نصوريتوسط) حكاه   ترقيق   (ترقيق 

 ا#ز%ـاتتسعة أوجـه، وعنـد  ا9نصوريثمانية أوجه، وعند  العبيديو ا�لي�عند فالمجموع 

 منع ترقيقهما مطلًقا.   ا#ز%اتألن  سبعة

 :ا?<ل من تنقيح ا#ز%ات

 .............................. ٩٩ت :     اظَ  يَب قِ عَ  وْ ا أَ طَ  رَ ثْ إِ  وْ أَ ا مَ هُ مْ خِّ فَ وَ    

 :  ا#"ل من ا�لي�

   ..... .........................  :١٠٦خـ َقْن ال   ــاــًما َبْعَد َظـــــَأْو اْن ُيــَرقِّ

ْت  ١٠٧خـ:  دٍّ َفي اْلَبَدْل ـــــَوَبْعَدَها َذْر َغْيَر مَ        بَِطا التَّْوِسيُط َحْل َوقِيَل إِْن ُرقَّ

 الراء المنصوبة المنونة يف نحـو  فخيملألزرق ت ا�لي�منع َ!ا"ِـ#ً  علـى توسـط البـدل

فيجوز الوجهان، فإن وصلت فعمم الرتقيق والتفخيم فيها مـع البدل حالة الوقف أما عند قصر ومد 

  .ثالثة البدل

 :  ا#"ل من ا�لي�

َقنْ  َخْيًراَوَنْحَو     ْط َرقِّ َمنْ  ٨٦خـ:    إِْن ُتَوسِّ   َوْقًفا َفَقْط َوإِْن َوَصْلَت َعمِّ
 علـى توسـط البـدلوقًفـا  الراء المنصوبة المنونةتفخيم  ا/ز-اتو العبيديو ريا'نصوومنع  -

 مع تقليل ذات الياء فقط.



'ۡ -ٱُ+ َو*َْ()ِ'ُ& َ%ۡ   ./ 0ُ } ۡ1
َ
 ٱِ: 5َ67ِِ89َ 4ُ"ۡ  3َرۡ 2

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :@ُ ?ُ <َ رَ وَ }، َ=ُب >ۡ ;

 

 

 

١٢٣ 
 

 :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

ْق َذَواِت النَّْصِب      .٨٢ - ٧٨ت:  بَِتْوِسيِط ُكلٍّ قِيَل َمْع َفْتٍح ُاْعِمال... إلى قوله:  َوَرقِّ

 :مثال

 !"#َ ٰ%َ'ۡ"ُ(ۡۡر َ-ۡ,ِ+*ً'ا َوَءاِت َذا ٱ ِ+ّ,َ-ُ 
َ

0ِ1ِ/ َو. 6َ7ِ2ۡ8ِ َوٱ4َ5ۡ ٱ23!
ۡ
 ].٢٦[اإلسراء:  ;ُ:ۥ َوٱ3

، وفيـه لـألزرق علـى توسـط البـدلوقًفـا  َ-ۡ,ِ+*ً'اراء  فخـيمتامتناع  ا,لي*فيه لألزرق عند 

تقليـل  مـع علـى توسـط البـدلوقًفـا  َ-ۡ,ِ+*ً'ا راءتفخيم امتناع  ا�ز�اتو العبيديو ا/نصوريعند 

 ، وإليك بيان ذلك:ذات الياء فقط

 وقًفا َ-ۡ,ِ+*ً'ا                                   ٱۡ)ُ"ۡ'َ%ٰ                   َوَءاتِ البدل 

 ترقيق، تفخيم      فتح   قصر   

 )١( ، [تفخيم]ترقيق        فتح   توسط   

 ترقيق فقط                تقليل   توسط   

 ترقيق، تفخيم           فتح   مد    

 ترقيق، تفخيم   تقليل   مد    
لفظ إذا جاء  /َ*ِء< >ءِ*َ/  يمتنـع التوسـط يف لـي*ا,مع ذات الياء فعنـد  إِۡ<َ= عنـد  إِۡ<ـَ=

>ءِ*َ/ تقليل ذات الياء، فله مع الفتح ثالثة  >ءِ*َ/ ، وله مع التقليل قصـر إِۡ<َ= ومـده، أمـا عنـد  إِۡ<َ=

 .)ا4نقيح(لعدم تقييده يف  فاألوجه عنده إطالقية ًئافال يمتنع لألزرق شي �اتا�ز

 :  ا)'ل من ا,لي*

َوى  ٩٩خـ :   َوِعنَْد َتْقِليٍل لِِذي اْلَيـــــاِء َرَوى     َتْرقِيَق َصْلَصاٍل َوَتْغِليِظ السِّ

 .............................. ١٠٠خـ:  ـــــيالــَوَمنَْع َتْوِسيٍط ِإلِْسَرائِــــــ   

 

 

                                                 

 . ا�ز�اتو العبيديو ا/نصوري، وأجازه ا,لي*منعه  وهذا هو الوجه الذي) ١(



َ ٱ   
ۡ
َ Aَا@ُِ' ٱ?

ۡ
B ُة َCِD  5ِ  ِ6َْعـ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٢٤ 9َْـِع ال

 

ْۖ : مثال وا ُFَGَ D8َِH /َ*ِء< ٰ JَِHٓ إِۡ<َ= َKَ ٰJَ2ُۡ ۡLٱ MَِNَّر Oُ8َِPَ Oۡ  ].١٣٧[األعراف:  َوَ-8!

ُۡ$ـَ"ٰ ستة أوجـه (وهـي: فـتح وتقليـل  ا�ز�اتفيه لألزرق عند  وعلـى كـل منهمـا قصـر  ٱ%ۡ

(ءِ)َ' وتوسط ومد   ات).دون امتناع إِۡ+َ*

ُۡ$ـَ"ٰ خمسة أوجه (وهـي: فـتح  ا#لي  وفيه لألزرق عند وعليـه قصـر وتوسـط ومـد  ٱ%ۡ

 'َ(ِء) ُۡ$َ"ٰ ، وتقليل إِۡ+َ* (ءِ)َ'  وعليه قصر ومد ٱ%ۡ  ).إِۡ+َ*

 عند ا#لي  'ر�ر �ألزرق

 ٰ"َ$ُۡ (ءِ)َ'  ٱ%ۡ  إِۡ+َ*

 قصر، توسط، مد  فتح 

 قصر، مد تقليل

 

 
 

 أح-م ,مزة

ًؤا,ُ-ُ  ،النقل على سـكت المـد المنفصـل دون  ا�ز�اتومنع لحمزة وقًفا النقل واإلبدال

ِب  لعدم تقييده يف ا#لي ، وأجازه المتصل  .  اْلُمَقرِّ
 :ا56ل من تنقيح ا�ز�ات

 ُمْبِدال َحْمَزةَ  بُهْزًؤا َوُكْفًؤا ِعنَْد  ١٣٨ت:  َفِقْف ُمتَِّصٍل َوَمْع َسْكِت َمدٍّ َغْيرِ    
 َءا0َِٰ/ َورُُ+ِ. ُ-ُ,ًوا : مثال

ْ
2َُٓوا  َوٱ34

ْ
 ].١٠٦[الكهف:  AَBٰ@َِ? َ<َ,آؤُُ-ۡ; َ<َ=>3ُ; :89َِ 5ُ6َ7َوا

 .  على سكت المد المنفصل دون المتصلوقًفا النقل امتناع  ا�ز�اتفيه لحمزة عند 

 ۡ;-ُُآؤ,َ>َ  /ِٰ0ََءا 
ْ
2َُٓوا

3
 ًؤاُ-,ْ  َوٱ4

 نقل، إبدال دون سكت دون سكت

 إبدال سكت دون سكت

 نقل، إبدال سكت سكت



  ۡCَ DُEِF5َْGَو Hُٱ@ ۡE 3I Jُ } ۡK
َ
L ۡرMَ  ۡNOُ Pَ(Qِِ:Rَ Sِٱ 

َ ۡ
T ۡU رَ وَ }، 2َُب َV ُ9 ُW: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

١٢٥ 
 

  و "ال"إذا اجتمع المفصـول مـع ٖء ۡ#َ  إال علـى سـكتهما  "$"فـال يـأيت لحمـزة توسـط

 .ا$لي!و ا�ز�ات ) عند"$"شرًطا لتوسيط  "ال"(أي: سكت المفصول مع 

علـى سـكت  "$"توسـط  ا�ز�ـاتوأجـاز  ،علـى سـكت المـدود "$"توسـط  ا�ز�اتومنـع  -

  الموصول للراويين، وعلى سكت المفصول وحده لخلف.

 :ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات

 ال هُ نْ عَ  طتَّ سَّ وَ  َت نْ أَ  نْ إِ  َخَلٍف ى َد لَ  ١٠ت:  نْ تَ كُ ٍء اْس يْ َش  عْ مَ  ولِ ُص فْ مَ الْ  عَ مَ  ْل يف أَ وَ 
 ................................  ١١ت:  ..... َحْمَزةَ وٍل لِ ُص وْ مَ بِ  ْت كُ اْس  وِ أَ 

علـى تفـاوت سـكت إال رتكـه لـم يعلـى سـكت المـدين مًعـا، و "$"توسط  ا$لي!جاز أو -

 .المدود

 :  ا-,ل من ا$لي!

 َأْجَتَمَعا َأْو ال َرَأْوا }ال{ِسيطَِك  ١١٠خـ:  َوَسْكَت َمْفُصوٍل َوَأْل َشْرًطا لَِتوْ    

ْقَت      َتْوِسيُطَها َتَفاُوًتا َفي َسْكِت َمّد  ١١١خـ:   فِي اْلَغْيرِ َوَردّ  َسَكتَّ َأْو َحقَّ

 :مثال

 َـ-ٓءِ إِۡ+ـَ*ٰ)ِِ'&% و.َ/ۡ
َ
ۡ/َ.ـ-1ِِٓ'&% َوَ$ٓ إِۡ+ـَ*ٰ)ِِ'&% َوَ$ٓ 0

َ
ۡ/َ.ـ-ٓءِ $% 7َُ.-َح 4َۡ56َِ'&% 3ِٓ َءا2َ-1ِِٓ'&% َوَ$ٓ 0

َ
0 ٓ$َ

َ+َ*ٰ:ِِ'&% َوَ$ 1ٓ-8َِ9ِِ'&% 
َ
ٖء َ>ـِ'4ً;ا  أ ۡ#َ ِ

ّ=ُ ٰ َ َ?َن َ<َ ۚ إِن% ٱ@% َ ۗ َوٱ:%CَِD ٱ@% %&'ُ.ُٰFَۡG
َ
0 HۡIَ  &َوَ% َ$# َ! َ

 ].٥٥[األحزاب: 

وعلــى ســكت علــى تــرك الســكت يف الجميــع،  "%" امتنــاع توســط ا�ز�ــاتفيــه لحمــزة عنــد 

 ٖء ۡ)َ  ،إال علـى سـكت المفصـول "%" وعلى سكت المدود (أي: ال يأيت لحمـزة توسـطوحده 

ءٖ و ۡ)َ .(فقط يف هذه اآلية 

وعلـى سـكت علـى تـرك السـكت يف الجميـع،  "%" امتنـاع توسـط ا#لـي وفيه لحمزة عند 

 ٖء ۡ)َ ،إال علــى  "%" (أي: ال يــأيت لحمــزة توســط علــى ســكت المــد المنفصــل وحــدهو وحــده

ءٖ و سكت المفصول ۡ)َوعلى السكت العام ،.( 

  



ةُ /َۡ َ.ا-ُِ, ٱ+َۡ ٱ    َعـْ&ِ  ِ%  0ِ#َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٢٦ َ,ْـِع ال

 

 زة عند ا�ز�ات/ر�ر .م

 َ3 12َُ#ح% ا6تصل ا6نفصل  ۗ 356ُُ1ٰ8َۡ9
َ
: ;ۡ�ََ !َ  ٖء ۡ)َ 

 سكت دون سكت دون سكت دون سكت قصر

 دون سكت دون سكت دون سكت دون سكت قصر

 سكت سكت دون سكت دون سكت قصر

 سكت سكت دون سكت سكت قصر

 سكت سكت سكت سكت قصر

 سكت سكت دون سكت دون سكت توسط

 

 /ر�ر .مزة عند ا#لي 

 َ3 12َُ#ح% ا6تصل ا6نفصل  ۗ 356ُُ1ٰ8َۡ9
َ
: ;ۡ�ََ !َ  ٖء ۡ)َ 

 سكت دون سكت دون سكت دون سكت قصر

 دون سكت دون سكت دون سكت دون سكت قصر

 سكت سكت دون سكت دون سكت قصر

 سكت سكت دون سكت سكت قصر

 سكت سكت سكت سكت قصر

 سكت سكت كتدون س دون سكت توسط

 سكت سكت سكت سكت توسط

 

 

 

 

 



<ۡ BٱAُ َو@َْ,?ِ<ُ= َ>ۡ   3C Dُ } ۡ"
َ
 ٱِ, َ+*ِِ()َ' ُ&%ۡ  َ$رۡ #

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :3ُ 2ُ 1َ رَ وَ }، 0َُب /ۡ .

 

 

 

١٢٧ 
 

م? ٱۡ<ُ=َ>ٰى َوَ:ـۡ' 9َۡ$7ََ8ـ6 َو4ُ5ـ0َِر )َـۡ$َم : مثال آخر
ُ
0ِ4َُر أ ِ@ّ 6 ٗBِّC<َ/َ 6ً"َءا<ُۡD EَۡFَِ64َٓ إBۡ9َۡو

َ
َوEَِ8ٰHَIَ أ

 Jِ3BِK LَMَۡر Nَ Oِ2ۡ َPۡٱ  :٧[الشورى.[ 

امتنـاع  ا�ز�ـاتكت المـد، وفيـه لخـالد عنـد على س "N"امتناع توسط  ا#ز!اتفيه لحمزة عند 

 على ترك السكت يف الساكن الموصول. "�"توسط 

ستة أوجه (وهي: ترك السكت يف المد المنفصل والموصول وعليـه  ا#لي وفيه لحمزة عند 

ــط  ــر وتوس ــط "�"قص ــر وتوس ــه قص ــده وعلي ــول وح ــكت الموص ــد "�"، وس ــكت يف الم ، والس

 بدون امتناعات لعدم وجود المد المتصل).  "�"ر وتوسط المنفصل والموصول وعليه قص

 +ر�ر (مزة عند ا�ز�ات
 ٓ وَۡ&ۡ%#َ"

َ
ۡ)َءا'ً" أ

ُ
)  *َ+َۡر 

َ
� 

 قصر للراويين، توسط لخلف دون سكت دون سكت

 قصر، توسط للراويين سكت دون سكت

 قصر للراويين سكت سكت

 

 +ر�ر (مزة عند ا#لي 
 

ٓ
وَۡ&ۡ%#َ"

َ
)ۡ  أ

ُ
 َرۡ+َ*  َءا'ً"(

َ
� 

 قصر، توسط للراويين دون سكت دون سكت

 قصر، توسط للراويين سكت دون سكت

 للراويين )١(قصر، توسط سكت سكت

 

 

                                                 

) ال) علــى ســكت المــد المنفصــل لعــدم وجــود المــد المتصــل، ويف حالــة وجــود المــد المتصــل يمتنــع توســط (الوجــاء توســط () ١(

 يف المثال السابق. كما بينياه على سكت المد المنفصل وحده 



َ ٱ   
ۡ
َ َ/ا.ُِ) ٱ-

ۡ
ةُ 0 َعـْ.ِ  ِ-  "1َِ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٢٨ 3َْـِع ال

 

أيًضـا  ا�ز�ـات إمالة تاء التأنيث لخلف على تـرك السـكت يف المفصـول، ومنـع ا�ز�ات منع

المـد المتصـل (أي: يف حالـة وجـود المـد إمالة تاء التأنيث لحمزة على سكت المـد المنفصـل دون 

المتصل، أما يف حالة عدم وجود المد المتصل فيأيت الوجهان لحمزة على سكت المـد المنفصـل)، 

ءٖ أيًضا إمالة تاء التأنيث على توسط  ا�ز�اتومنع  ۡ َ
3  فقط أو على  "ال"على مطلًقا سواء سكت

ٖء و "ال"نيـث علـى السـكت يف أيًضا إمالـة تـاء التأ ا�ز�اتوالمفصول، ومنع  "ال" ۡ َ
3  وحـدهما

يف  ا�سـكتيـأيت الوجهـان لحمـزة علـى  ا7فصولويف حالة عدم وجـود مع وجود مرتبة المفصول (

ۡ و» ال«
َ

يف األحــرف أيًضــا علــى الســكت العــام  فــتح تــاء التأنيــث لخلــف  ا�ز�ــات )، ومنــعءٖ 3

 .  بشرطها» أ>هر«ر وـعش ةالخمس

 :اBCل من تنقيح ا�ز�ات

   ...............................  :٣٩ت  َالوَص مُ  انَ ا كَ مَ  َس يْ لَ  دٍّ مَ  ِت كْ َس  عْ مَ و  

 اليِّ مَ مُ  َت ْس لَ  يِث نِ أْ ا التَّ هَ  َحْمَزةَ لِ  ٤٠ت:  ْل أَ وَ  هِ تِ كْ َس  عْ مَ  مَّ ثُ  ءٍ يْ َش  دِّ مَ  عْ مَ وَ    
 ال ـــــــــدِّ مَ  عَ مَ  هُ نَّ كِ ا  لَ هَ القِ طْ إِ كَ  ٤١ت:  عْ َد فَ  َخَلٍف  نْ عَ  ِت كْ السَّ  كِ ْر تَ  هِ ْج وَ  عْ مَ وَ    
  .............................. ٤٢ت:  هِ لِّ كُ  ِت كْ السَّ  عَ مَ  مْ مِّ عَ  وْ أَ  ْص صِّ َخ  هُ لَ    

 مع إمالة تاء التأنيث. "ال"على بالسكت  ٱ4ِ5َ)ةِ أيًضا الوقف على نحو  ا�ز�ات ومنع -

 :اBCل من تنقيح ا�ز�ات

   ............................... ١٣: ت ....  ِّْكِت َها ال ُتَمي  الـَوَأْل بِالسَّ
 اليِّ مَ مُ  َت ْس لَ  يِث نِ أْ ا التَّ هَ َحْمَزَة لِ  ٤٠ت:  ْل أَ وَ  هِ تِ كْ َس  عْ ـمَ  مَّ ثُ  .............   

 .مطلًقا "�"على توسط  إمالة تاء التأنيث لحمزةأيًضا  ا�ز�اتمنع و -

  :ا�ز�اتاBCل من تنقيح 

طتَّ َعنُْه ال    ٍث ... إلى قوله:  َوسَّ  .١٢ - ١٠ت:  َواْفَتَحْن َها ُمَؤنَّ

 : قال Jمد جابر اG7ي - قواعد اEحر�رو

 يف الكل فاحظال لها التأنيثوميال    خصصن بميل مكرروتوسيط ال    



$ۡ *ٱُ) َو'َْ&%ِ$ُ# َ"ۡ   +, -ُ } ۡ.
َ
 ٱ8ِ 3َ45ِِ67َ 12ُۡ  0َرۡ /

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :<ُ =ُ >َ رَ وَ }، َ;ُب :ۡ 9

 

 

 

١٢٩ 
 

 يف حالتين:إال اء التأنيث لحمزة تإمالة  ا$لي! ولم يمنع

ءٖ  ط سواء وسَّ دون سكت المفصول لخلف ( ما: األو% ۡ َ
@ .(أم لم يوسطه 

  ( إذا مدَّ : ا*انية
َ

A .على السكت العام لحمزة بكماله ( 

 :  ا/.ل من ا$لي!

   ..............................  :١١٢خـ  ..... ُِتِمْل يِث َعنُْه الَوَهـا التَّْأن  
ـ    ِه إَِذا َوسَّ ــال َخَلٍف كَ  ١١٣خـ:  ـــــَط الـَمَع َسْكِت َمدِّ َق َما َقْد ُفصِّ   إِْن َحقَّ

ْوَ"!  Bَِ: مثال
ُ
ۡ.َ,+ َوٱ(ِ)َ'ةِ& $َ# 2ۡ3ُُ4ٰ6َ7ۡ 1ِ ٱ0/

َ
 ].٢١٧[البقرة:  َ;:8ۡ9َِ أ

)، وفيه لخلـف امتنـاع إمالـة تـاء الامتناع إمالة تاء التأنيث على سكت ( ا�ز�اتفيه لحمزة عند 

قيق الساكن المفصول، وفيه أيًضا لخلف امتناع فتح تاء التأنيـث علـى سـكت المـد التأنيث على تح

 المتصل.

 امتناع إمالة تاء التأنيث لخلف على تحقيق الساكن المفصول.  ا$لي! وفيه عند

 :هام

 ) بالتحقيق على ترك السكت يف المفصول.اللحمزة الوقف على ( ا�ز�اتأجاز 

 +ر�ر (مزة عند ا�ز�ات

 ْو
ُ
#َ$ �َِ !"َ  ۡ23ُُ4ٰ6َ7ۡ

َ
 َ'ةِ& ـــ ــَوٱ()ِ  َ;:8ۡ9َِ أ

 فتح للراويين، إمالة لخالد نقل دون سكت دون سكت

 فتح فقط للراويين  سكت  دون سكت دون سكت

 فتح فقط للراويين تحقيق دون سكت دون سكت

 فتح، إمالة للراويين نقل سكت دون سكت

 ين فتح فقط للراوي سكت سكت دون سكت

 إمالة للراويين، فتح لخالد نقل سكت سكت
 



ةُ ?َۡ َ<ا=ُِ' ٱ>َۡ ٱ    َعـْ-ِ  ِ,  +0َِ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٣٠ 2َْـِع ال

 

 +ر�ر (مزة عند ا$لي!

 �َِ !"َْو
ُ
#َ$  ۡ23ُُ4ٰ6َ7ۡ

َ
 َ'ةِ& ـــ ــَوٱ()ِ  َ;:8ۡ9َِ أ

 فتح للراويين، إمالة لخالد نقل دون سكت دون سكت

 فتح للراويين، إمالة لخالد سكت  دون سكت دون سكت

 لة للراويينفتح، إما نقل سكت دون سكت

 فتح، إمالة للراويين سكت سكت دون سكت

 فتح، إمالة للراويين نقل سكت سكت
 

ۚ : مثال آخر BٗCَDِ'
َ$ EF3َُG ْا>Hُِ'IۡJَ ۡو

َ
<ُ=EF أ /KLMَJُ 2َۡG +Nَ َٓء+PَِQّR2ُ ٱSُTۡE4Uَ 2ۡ إِنVُ,َۡ47َ َح+WَXُ EY 

 .]٢٣٦البقرة: [

وفيه لخلـف امتنـاع إمالـة تـاء )، التاء التأنيث على توسط ( امتناع إمالة ا�ز�اتفيه لحمزة عند 

علـى تحقيـق  ا�ز�اتلحمزة عند  )ال(التأنيث على تحقيق الساكن المفصول، والحظ امتناع توسط 

 الساكن المفصول وعلى سكت المد.

امتناع إمالة تاء التأنيث على تحقيق الساكن المفصول، وفيه لحمـزة  ا$لي!وفيه لخلف عند 

 )ال(والحظ امتنـاع توسـط  على السكت العام، )ال(الروايتين امتناع إمالة تاء التأنيث مع توسط من 

 لحمزة عند الخليجي على تحقيق الساكن المفصول.

 

 عند ا�ز�ات (ر�ر &مزة
 َح!"َ#ُ 

َ
$        المتصل           المفصول         ٗ&'َ(ِ)

َ* 

 إمالة لخالدفتح للراويين،   ترك   ترك  قصر     

 فتح، إمالة للراويين     ترك   سكت  قصر   

 للراويين إمالةفتح،      سكت   سكت  قصر   

 للراويين فقط فتح     ترك   سكت  توسط  

 



.ۡ 3ٱ1ُ َو0َْ(/ِ.ُ- َ,ۡ   45 6ُ } ۡ7
َ
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١٣١ 
 

 عند ا$لي! �ر�ر �مزة
 َح!"َ#ُ 

َ
$        المتصل           المفصول         ٗ&'َ(ِ)

َ* 

 ين، إمالة لخالدفتح للراوي  ترك   ترك  قصر     

 فتح، إمالة للراويين     ترك   سكت  قصر   

 للراويين إمالةفتح،      سكت   سكت  قصر   

 فتح، إمالة للراويين     ترك   سكت  توسط  

 للراويين فقط فتح     سكت   سكت  توسط  

ي.  -ُۡ, : أيًضا مثال آخر
َ
0ۡ  ءٍ َ/ۡ  أ

َ
ۖ  1َُ أ  ].١٩[األنعام:   3َٰ5َ6َٗة

 ءٍ َ/ۡ ، وعلـى سـكت ءٍ َ/ۡ امتناع إمالة تاء التأنيـث علـى توسـط  ا.ز�اتلحمزة عند  فيه

مـع تحقيـق  ءٍ َ/ۡ مع تحقيق الساكن المفصول، وتمتنـع إمالـة تـاء التأنيـث لخلـف علـى تحقيـق 

 الساكن المفصول.

ـ سواءامتناع إمالة تاء التأنيث لخلف على تحقيق الساكن المفصول ( ا$لي! وفيه عند  ط وسَّ

 ٖء ۡ/َ أم لم يوسطه .( 

 

 �ر�ر �مزة عند ا.ز�ات
 ,ُۡ-  .ي

َ
0ۡ  ءٍ َ/ۡ  ،أ

َ
ۖ            ءٍ َ/ۡ 1َ                         ُ أ   3َٰ5َ6َٗة

 فتح للراويين، إمالة لخالد وحده             تحقيق               تحقيق           

 طفتح فق    سكت   تحقيق          

 فتح فقط    توسط   تحقيق، سكت 

   فتح، إمالة   سكت   سكت          

 

 

 



َ ٱ   
ۡ
َ َ;ا:ُِ( ٱ9

ۡ
ةُ > َعـ0ِْ  ِ/  !ِ=َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٣٢ 5َْـِع ال

 

 �ر�ر �مزة عند ا$لي!
 ,ُۡ-  .ي

َ
0ۡ  ءٍ َ/ۡ  ،أ

َ
ۖ            ءٍ َ/ۡ 1َ                         ُ أ   3َٰ5َ6َٗة

 د وحدهفتح للراويين، إمالة لخال             تحقيق               تحقيق           

 فتح للراويين، إمالة لخالد وحده             سكت   تحقيق          

 فتح للراويين، إمالة لخالد وحده             توسط   تحقيق          

   فتح، إمالة للراويين         سكت   سكت                

 فتح، إمالة للراويين         توسط   سكت          

ٓ : اأيضً  مثال آخر  وAُۡـَ@َ?!
B

 CًDۡEَ FُِGّHَُI! إِ$
َ

$ JِٰKَِGٰ BLMٱ 
ْ
 وGNِOََُ;ا

ْ
QَRِ َءاPَُ";ا

B
Sَوٱ  TَِـUVWَْو

ُ
أ

 Xِ&B" َ
ۡ
YُٰKَZۡ ٱ9

َ
 ].٤٢[األعراف:  أ

امتناع إمالة تاء التأنيث على سكت المـد المنفصـل مـع  ا.ز�اتفيه لحمزة (من الروايتين) عند 

وفيـه  ف امتنـاع إمالـة تـاء التأنيـث علـى تحقيـق السـاكن المفصـول،تحقيق المد المتصل، وفيه لخل

 أيًضا لخلف امتناع فتح تاء التأنيث على سكت المد المتصل.

 امتناع إمالة تاء التأنيث لخلف على تحقيق الساكن المفصول. ا$لي! وفيه عند

 

 �ر�ر �مزة عند ا.ز�ات
" Xِ&B   ا9تصل               ا9نفصل               ا9فصول       َ

ۡ
 ٱ9

 واإلمالة لخالد ،الفتح للراويين  ترك  ترك  ترك

 الوجهان للراويين             ترك  ترك  سكت

 الفتح للراويين               ترك  سكت  سكت

 والفتح لخالد ،اإلمالة للراويين  سكت  سكت  سكت

 

 

 



$ۡ *ٱُ) َو'َْ&%ِ$ُ# َ"ۡ   +, -ُ } ۡ.
َ
 ٱ8ِ 3َ45ِِ67َ 12ُۡ  0َرۡ /
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 'ر&ر $مزة عند ا�لي�

@ِ?    ا+تصل               ا+نفصل               ا+فصول       +Aَ ۡBٱ 

 واإلمالة لخالد ،الفتح للراويين  ترك  ترك  ترك

 الوجهان للراويين             ترك  ترك  سكت

 الوجهان للراويين              ترك  سكت  سكت

 الوجهان للراويين             سكت  سكت  سكت

 جــزم عنــد الفــاء عنــد توســط لخــالد إدغــام بــاء ال ا�لــي�منــع"C"  وعنــد ســكت المــد

     وعند سكت المد المتصل. "C"عند توسط لخالد  ا/ز&اتالمتصل، وأجازه 

 (والكالم معطوف لخالد):  ا56ل من تنقيح ا/ز&ات

 اَز َمدُّ الَفَدْع َوَمَع اْلَوْجَهْيِن َقْد َج  ٢٢٠ت:  َسْكِت َأْل َفَقطْ َوإِْظَهاُرُه َبا اْلَجْزِم َمْع    

 :  ا56ل من ا�لي�

َصْل َوَمدِّ      إِْدَغاُمُه َبا اْلَجْزِم فِي اْلـَفا ُحظَِال  ١١٤خـ:  }َال {َوِعنَْد َسْكِت َما اتَّ

 :مثال

 !ٗر#
ُ$#ۡ  ].٦٣[اإلسراء:  >;َ:َل ٱۡذ7ۡ8َ 45َ6َ 0َ1َِ2َ3 ِ'ۡ-ُ.ۡ+ $َ/ِن& َ*َ.-&َ+ َ*َ(آؤُُ,ۡ+ َ*َ(اٗٓء '&

وعلـى كـل منهمـا  ٱۡذ8َـ7ۡ 5َ6َـ4 وهي: إظهـار وإدغـامأربعة أوجه ( ا�ز�اتعند خالد ل فيه

 ).تحقيق وسكت المد المتصل دون امتناعات

 . ٱۡذ45َ6َ 7ۡ8َ امتناع سكت المد المتصل على إدغام ا#لي لخالد عند  وفيه

 +ر�ر (مزة عند ا#لي 

45َ6َ 7ۡ8َٱۡذ  ٗآؤُُ,ۡ+ َ*َ(آء)َ*َ 

 دون سكت، سكت  ار إظه

 دون سكت إدغام
 



ةُ ?َۡ َ#ا8ُِ< ٱ=َۡ ٱ    َعـْ-ِ  ِ,  :ِ@َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٣٤ 2َْـِع ال

 

ن EُFَ#َل BَCِ Dَ:َسۖ : مثال آخر
َ
Hَٰ#ةِ أ َIۡٱ Jِ 0ََK &ۡذ7ۡ8َ $َ/ِنLَ$ َل:َ;  :٩٧[طه.[ 

وعلـى كـل منهمـا  Lَ$ۡذ8َـ7ۡ $َـ/ِن&  وهي: إظهـار وإدغـامأربعة أوجه ( ا�ز�اتعند لخالد  فيه

   ).دون امتناعات "D"قصر وتوسط 

 . Lَ$ۡذ7ۡ8َ $َ/ِن&  على إدغام "D"امتناع توسط  ا#لي د لخالد عن وفيه

 +ر�ر (مزة عند ا#لي 

 &ۡذ7ۡ8َ $َ/ِنLَ$  َۖس:BَCِ Dَ 

 قصر، توسط  إظهار 

 قصر إدغام
ا بالتحقيق الوقف لحمزة  ا#لي  منعTنحو العلى هنائي ِض ٱM

َ
Nۡ ، علـى  ا�ز�اتوأجـازه)

 .ا7نقيح) لعدم تقييده يف الوعلى ترك السكت يف  ترك السكت يف المفصول،

 : قال ?مد جابر ا>;ي , قواعد ا7حر�ر

 اإلشراق واعمالمثل  مزيدبكل    سهل وحققاوإن تتركن السكت    
 :  ا#"ل من ا�لي�

  ــــالقُ َتْحِقيُقَها بُِدوِن َسْكٍت َفانْ  ١١٨خـ:   ــــــــالَوَأْل إَِذا َوَقْفَت فِيَها ُحظِ    

&َِ% َ$#َ"ۡ : مثال
ُ
َ,َ+ُ*ُ)  إَِذا ُ()ۡ '

َ
 ٱَ,َ-َ أ

ۡ
 ٱ ا4ۡ5ًَ  2ََ3كَ  إِن ُت 01َۡ /

ۡ
/ ُ67"8َِ0  

ۡ
#ِ/ ۡ9  ٱوَ  =ِ َ>ِٰ:َ

َ ۡ
> ۡ? َ@ِA2َ 

 .]١٨٠[البقرة: 

خمسـة أوجـه (وهـي: تـرك السـكت يف المفصـول وعليـه الوقـف علـى  ا)ز&اتفيه لحمزة عند 

 َٱو 
َ ۡ
> ۡ? َ@ِA2َ ت والتحقيـق، وسـكت المفصـول وعليـه الوقـف علـىبالنقـل والسـك  َٱو 

َ ۡ
 A2َِ@َ ۡ?ـ<

 ٱوَ بالنقل والسكت، ويمتنع الوقف بالتحقيق على 
َ ۡ
> ۡ? َ@ِA2َ .(على سكت المفصول 

أربعة أوجه (وهي: ترك السـكت يف المفصـول وعليـه الوقـف علـى  ا�لي� وفيه لحمزة عند

 َٱو 
َ ۡ
ــ< ?ۡ َ@ِA2َ مفصــول وعليــه الوقــف علــى بالنقــل والســكت، وســكت ال َٱو 

َ ۡ
ــ< ?ۡ َ@ِA2َ  بالنقــل

 والسكت).



  ۡBَ %ُ"ِC2َْ3َو Dُٱ/ ۡ" 7E Fُ } ۡG
َ
H ۡ0َر  ۡI8ُ =َ9+ِِJKَ Lِٱ 

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :N ُ1 ُOَ رَ وَ }، Mَُب $ۡ <
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 %ر�ر #مزة عند ا�ز�ات

 ۡ"َ#$َ ۡ%&ُ إِذَا  َٱو 
َ
(ۡ ۡ) َ*ِ+,َ 

 نقل، سكت، تحقيق  ترك

 نقل، سكت سكت

 
 %ر�ر #مزة عند ا(لي&

 ۡ"َ#$َ ۡ%&ُ إِذَا  َٱو 
َ
(ۡ ۡ) َ*ِ+,َ 

 نقل، سكت  ترك

 نقل، سكت سكت

 
- : رمثال آخ ٰ/َ0

ُ
(ۡ1ِ2 ٰ/َ0

ُ
ّ,ِ َوٱ3ُ4ۡ5َ6ۡ 3ِ4ۡ5َ6ۡ1ِ2 َوٱۡ)  ].١٧٨[البقرة:  ٱ7ُۡ,8 7ۡ1ِ2ُ

الثانيـة  الاألولـى وعليـه الوقـف علـى  الأربعـة أوجـه (وهـي: سـكت  ا�ز�اتلحمزة عنـد  فيه

 الثانية بالنقل والتحقيق). الاألولى وعليه الوقف على  الترك السكت يف  ثمبالنقل والسكت 

الثانيـة  ال األولـى وعليـه الوقـف علـى ال (وهي: سكتثالثة أوجه  ا(لي&فيه لحمزة عند و

 الثانية بالنقل فقط). ال األولى وعليه الوقف على الترك السكت يف  ثمبالنقل والسكت 

 

 %ر�ر #مزة عند ا�ز�ات

 ٰ/َ0
ُ
-  وَٱۡ) ٰ/َ0

ُ
(ۡ1ِ2 وقًفا 

 نقل، سكت   سكت

 نقل، تحقيق تحقيق

 
 

 



ةُ >َۡ َ;ا:ُِ, ٱ9َۡ ٱ    َعـْ.ِ  ِ-  <ِ=َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٣٦ 3َْـِع ال

 

 %ر�ر #مزة عند ا(لي&

 ٰ/َ0
ُ
-  وَٱۡ) ٰ/َ0

ُ
(ۡ1ِ2 وقًفا  

 نقل، سكت   سكت

 فقط  نقل تحقيق

 ولـم يـزد الموصول حال السكت علـى المـد المنفصـللحمزة ترك السكت يف  ا7تو4زاد ،

 .ا7قرب شيًئا لعدم تقييده يف ا(لي&

   :ا?<ل من فتح ا�كر�م �لمتو4
 سَ  عْ مَ وَ    

ْ
  دB مَ  ِت ك

ْ
 اسْ  ةَ زَ Fَْ  نْ Eَ  لِ ْص فَ ال

ُ
ِ  Gَ   ١٦١ْ ك  Iَ ب

ْ
  ءِ رْ مَ ا�

َ
  Kُْ حَ  نْ Iِ ل

َ
  Lٍ مِ زْ أ

َ
  اَل ق

َ
  ال

 تحقيـق المتوسـط بزائـد نحـولحمـزة  ا(لـي&منع  ۖ%ۡ@ِِAٓ!"َـ$ۡ
َ
%ِ& ،ِض ٱ)

َ ۡ
* مـع سـكت 

ل ومنعـه علـى المد المنفصسكت على  ا�ز�اتوأجازه  ،المتصلالمد المد المنفصل والموصول و

   المتصل. سكت الموصول والمد 

  :ا*(ل من تنقيح ا�ز�ات

 ـــالهِّ َس  دِ ائِ وَ الزَّ ا بِ طً ْس وَ َحْمَزَة لِ  ١٠١ت:  والُ أَ اْس  وِ ا أَ مَ الْ كَ  ِت كْ َس  وْ ا أَ هَ  اعِ َج ْض إِ بِ    

 :  ا*(ل من ا-لي+

ـٍط بَِزائِـــــــــ     ــعْ ــــــَتْحِقيُقُه إِْن َيَتَغيََّر َما َتبِـــــ ١١٦خـ:  ـــــٍد ُمنِْع ــَوُذو َتَوسُّ
 ..............................  ١١٧خـ:    َأْو َسْكِت َمْد  ُوِصْل َكِعنَْد َسْكِت َما    

ـَ-َٰ,ٰتِ : مثال ـ4ُ 2ۡ3َـ1َ ٱ0/.
َ
56ۡ

َ
ٓ أ ِ

ّ
8ُـ4ۡ إ7ِ

.
9 :ُ;

َ
4ۡ أ

َ
0
َ
< 

َ
ۡ$َ"!ٓ�ِِ=4ۡ ;َ!ل

َ
%ِ& 4>ُ

َ
%?َ@

َ
!ٓ أ ."

َ
5َA  ِض)

َ ۡ
  َوٱ*

 ].٣٣[البقرة: 

وقًفا على ترك السكت يف المفصول فقط، وفيـه أيًضـا  المجيء تحقيق  ا�ز�اتفيه لحمزة عند 
 بالسكت على السكت العام.   الامتناع الوقف على 

، وفيه أيًضا امتناع الوقف علـى العلى هنائيRا بالتحقيق امتناع الوقف  ا-لي+وفيه لحمزة عند 
 على سكت المدود. بالسكت ال

 



  ۡBَ 1ُ2ِCDَْEَو Fُ2ۡ 0ٱ .G Hُ } ۡI
َ
 ٱJَ  ۡ?Kُ LَMNِِ&Oَ Pِرۡ >

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :R ُ" ُSَ رَ وَ }، Qَُب 6ۡ *

 

 

 

١٣٧ 
 

 %ر�ر #مزة عند ا�ز�ات

!ِض ٱ                        ا(فصول    ا(تصل    ا(نفصل     
َ
#ۡ  ًاوقف 

 نقل، سكت، تحقيق بدون سكت ترك السكت ترك السكت ترك السكت 
 نقل، سكت   السكت ترك السكت ترك السكت 

 نقل، سكت   السكت ترك السكت  السكت   
 نقل فقط     السكت  السكت     السكت   
 

 %ر�ر #مزة عند ا/لي,

!ِض ٱ                        ا(فصول    ا(تصل    ا(نفصل     
َ
#ۡ  ًاوقف 

 نقل، سكت  ترك السكت ترك السكت ترك السكت 
 نقل، سكت   السكت ترك السكت ترك السكت 

 فقط نقل     السكت ترك السكت  السكت   
 نقل فقط     السكت  السكت     السكت   

0َ*ۡ(6ُ7 ّ.5ِۡ 3ۡ4َٖ  1ُ)0ََ/ َ.-َذا ,ُ+*ُِ()َنۖ  َٔ %َۡ$ : مثال
َ
ۡ:َ=>ِ;َ  :9ُۡ َ.-ٓ أ

َ
,5ِۡ َوٱۡ# َ>ِٰ@َ1ِۡ1َA  :٢١٥[البقرة.[ 

وقًفا على ترك السكت فقط، وفيه أيًضا امتناع الوقف  المجيء تحقيق  ا�ز�اتفيه لحمزة عند 
مجيء سكت المـد المنفصـل  ا�ز�اتت الموصول، والحظ لحمزة عند بالسكت على سك العلى 

 على ترك السكت يف الموصول.
، وفيه أيًضا امتناع الوقف علـى العلى هنائيPا بالتحقيق امتناع الوقف  ا/لي,وفيه لحمزة عند 

 بالسكت على سكت الموصول، وعلى سكت المد. ال
 %ر�ر #مزة عند ا�ز�ات

ۡ:َ=>ِ;َ                          فصل  نا(    وصولا(     
َ
 اوقفً  َوٱۡ#

 نقل، سكت، تحقيق بدون سكت   ترك السكت ترك السكت 
 نقل، سكت     سكت     ترك السكت 

 فقط نقل       ترك السكت  سكت     
 نقل فقط        سكت       سكت     



ةُ Dَۡ َ)اCُِ= ٱBَۡ ٱ    َعـ4ِْ  3ِ  -ِ<َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٣٨ 9َْـِع ال

 

 %ر�ر #مزة عند ا/لي,

ۡ:َ=>ِ;َ                          نفصل  ا(    وصولا(     
َ
 اوقفً  َوٱۡ#

 نقل، سكت    ترك السكت ترك السكت 
 فقط نقل       ترك السكت  سكت     
 نقل فقط        سكت       سكت     

 الوقف على نحـو ا/لي,منع  َ=4َ
ُ
,Eٍ-F أ

َ
G ، ۢ 6ُIِ

َ
بالسـكت لخلـف عـن حمـزة  JَKَاٌب أ

لخلف النقل والسكت حالـة السـكت علـى المـد  ا�ز�اتصل، وأجاز حالة السكت على المد المنف

على منـع السـكت لخلـف حالـة السـكت علـى المـد المتصـل،  ا/لي,و ا�ز�ات ، واتفقالمنفصل

 َ=4َنحو يف لخالد النقل والسكت على أن  ا/لي,وا�ز�ات  واتفق أيًضا
ُ
,Eٍ-F أ

َ
G ، ۢ Iِـ6ُ

َ
 JَKَاٌب أ

 .فصل والمتصلحالة السكت على المد المن

 : ا<=ل من تنقيح ا�ز�ات

 بَِسْكِت َكِمْن َأْجرٍ َبِل النَّْقُل ُنقِّال ١٠٦ت:  ُكلٍّ َفال َتِقْف َمْع َسْكِت  َخَلٍف َوَعْن    

 :  ا<=ل من ا/لي,

 ُه َبْعَد َساكٍِن َصِحيٍح َوُوِجــــْد  ١٢١خـ:  َوَغيًِّرا َمْفُصــــوَل َرْسٍم إِْن َتِجْد    
  َمَع َسْكِت َمدِّ الطُّولِ  َخَلْف َوَعْن  ١٢٢خـ:    فِي اْلَمْوُصولِ َحْمـَزٍة َسْكُتَك َعْن    

,ِ+ٖ (َِ)ُ' ِ&ََ%$#َ  ِ"! َدآLFMٖ َوَ.- : مثال 0ِض َوَ/ َ.-
َ
ۡ"9َ$567ُُ8 4ِ ٱ2ۡ

َ
َ:6ٌ أ

ُ
ٓ أ  ].٣٨[األنعام:  ۡ<=ِ إِ/>

ــ 567ُُ8$يف امتنــاع الوقــف بالســكت  ا�ز�ــاتفيــه عنــد  9َ"ۡ
َ
َ:ــ6ٌ أ

ُ
لخلــف علــى ســكت المــد  أ

 المتصل.

ۡ" 567ُُ8$9َ امتناع الوقف بالسكت يف ا#لي وفيه عند 
َ
َ:6ٌ أ

ُ
 لخلف على سكت المدود. أ

 

 

 

 

 



  ۡ?َ @ُ>ِA+َْBَو CُٱD ۡ> <E Fُ } ۡG
َ
H ۡرIَ  ۡJKُ !َ)LِِMNَ Oِٱ 

َ
2ۡ ۡP ُبQَ ،{ َرَ و َR ُS ُ=: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

١٣٩ 
 

 %ر�ر #مزة عند ا�ز�ات

     ِض!
َ
ۡ+َ*()ُُ'&%     نفصل         ا(  ا(تصل      ٱۡ#

َ
َ,ٌ& أ

ُ
 اوقفً  أ

 تحقيقنقل،         ترك السكت  ترك السكت ترك السكت 

 سكتتحقيق، نقل،  ترك السكت  ترك السكت      سكت     

 ، سكتنقل         سكت  ترك السكت  سكت     

 للراويين، سكت لخالدنقل            سكت   سكت       سكت     

 
 %ر�ر #مزة عند ا.لي+

     ِض!
َ
ۡ+َ*()ُُ'&%       نفصل       ا(  ا(تصل      ٱۡ#

َ
َ,ٌ& أ

ُ
 اوقفً  أ

 تحقيقنقل،         ترك السكت  ترك السكت ترك السكت 

 سكتتحقيق، نقل،  ترك السكت  ترك السكت      سكت     

 للراويين، سكت لخالد نقل            سكت  ترك السكت  سكت     

 للراويين، سكت لخالدنقل            سكت   سكت       سكت    
الوقف على نحو ا.لي+ع من  َ-.َ

ُ
01(ٍ/ أ

َ
2 ، ۢ &ُ4ِ

َ
لحمزة من الروايتين  بالسكت 5َ6َاٌب أ

َ.ـ-َ نحو لحمزة النقل والسكت يف  ا�ز�اتوأجاز  ،قرآنحالة سكت الموصول مثل 
ُ
(ٍ/ أ 1ـ0

َ
2 ،

 ۢ &ُ4ِ
َ
 ).ا1نقيحيف  لعدم تقييدهعلى سكت الموصول ( 5َ6َاٌب أ

 :  ا45ل من ا.لي+

 ْد ــــُه َبْعَد َساكٍِن َصِحيٍح َوُوجِ  ١٢١خـ:  َوَغيًِّرا َمْفُصــــوَل َرْسٍم إِْن َتِجْد    
  .............................. ١٢٢خـ:    فِي اْلَمْوُصولِ  َحْمـَزةٍ َسْكُتَك َعْن    

 :مثال

  ٗ89ُ َِل =ِ>;ِ ٱۡ)ُ:ۡ-َءاُن>?
ُ
ِٓي أ 0Aَن ٱ)Bَ,ََر -ُCۡDَ 0EFِ(ّ ِس ى) HٰٖJَِ<ّKََـ(ِن%  َوL-ۡMُ(ۡ8َٰى َوٱCُۡNٱ Oَِ+ّ  OـPَ=َ

 &ُ'ُE+ِ 8َCِDَ ۖ;ُPۡRُ<َFَۡS -َCۡ 0TNٱ  ٖ"#َ$َ ٰ ۡو َ&َ
َ
ةٞ  َوَ.- َ,َن َ+"ِ*ً() أ 01ِ2َ3 ۗ "َ5َ

ُ
07)6ٍ أ

َ
8 -ِۡ.ّ  :١٨٥[البقرة.[ 

5َـ"َ علـى امتناع الوقف  ا�لي�فيه لحمزة عند 
ُ
07)6ٍ أ

َ
8 ت الموصـول، بالسـكت حالـة سـك

 وإليك بيان ذلك يف الجداول.



ةُ =َۡ َ>ا;ُِ" ٱ:َۡ ٱ    َعـْ"ِ  ِ!  )ِ<َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٤٠ َ)ْـِع ال

 

 2ر*ر 1مزة عند ا,ز*ات

 َ"5َ    فصول           ا6  ا6وصول      ا6نفصل   
ُ
07)6ٍ أ

َ
8  ًاوقف 

 تحقيقنقل،         ترك السكت  ترك السكت ترك السكت 

 نقل، سكت         سكت  ترك السكت ترك السكت 

 )١( ، [سكت]نقل         سكت   سكت      ترك السكت 

 ، سكتنقل                   سكت   سكت       سكت     

  )٢( ]، سكتنقل                   سكت  ترك السكت  سكت[   
 

 2ر*ر 1مزة عند ا�لي�

 َ"5َ    فصول           ا6  ا6وصول      ا6نفصل   
ُ
07)6ٍ أ

َ
8  ًاوقف 

 تحقيقنقل،         ترك السكت  ترك السكت ترك السكت 

 نقل، سكت         سكت  ترك السكت ترك السكت 

 فقط نقل           سكت   سكت      ترك السكت 

 للراويين، سكت لخالدنقل           سكت   سكت       سكت     

 الوقـف بـالتحقيق (وأوجـب التغييـر) يف المنفصـل عـن محـرك نحـو  لحمـزة ا�لـي�منع

 َ?ِ2َ@ۡ
َ
غيير تالوقف بـالا,ز*ات و العبيديو ا6نصوريسكت المد المتصل، ومنع  على َوٱ0A)ِس أ

  التحقيق) على سكت المد المتصل. وا(وأوجب

  :ا?<ل من تنقيح ا,ز*ات

 الهَّ َس مُ  َس يْ لَ  لِ ْص وَ الْ  دِّ مَ  ِت كْ ى َس َد لَ  ١٠٢ت:  كِ رَّ َح مُ  نْ عَ  وْ أَ  دٍّ مَ  نْ عَ  ٌل ِص فَ نْ مُ وَ    
 :  ا?<ل من ا�لي�

ٍك بَِسْكِت اْلُمتَِّص  ١٢٣خـ:  ْل ــــــَما َينَْفِص  َحْمَزةٍ َغيًِّرا َعْن وَ      ْل ــــَبْعَد َتَحرُّ

                                                 

 . ا�لي�، ومنعه ا,ز*اتوهذا هو الوجه الذي أجازه ) ١(

 . ، وسبق الكالم عنها,ز*اتوهذا الوجه زاده ) ٢(



  ۡ@َ BُCِD"َْEَو FُٱG ۡC 0H Iُ } ۡ"
َ
 ٱِ, َ+*ِِ()َ' ُ&%ۡ  َ$رۡ #

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :3ُ 2ُ 1َ رَ وَ }، 0َُب /ۡ .

 

 

 

١٤١ 
 

ـ4ِس : مثال ـ7ِ َوٱ56
َ
8ِ9:

َ
ِ َوٱ>2َۡ; ۡ?َ<7ُ ٱ=5

َ
@ AۡBِCۡ

َ
D/َ Eَِ9:

َ
Fْو

ُ
4ٌر أ 5GHُ AۡIُاْ َو$ُJ4Kَواْ َوLُGَMَ 'َ(ِ

5
Nإِن5 ٱ

 َOِ?َPۡ
َ
 ].١٦١[البقرة:  Q أ

ۡ$َ"ِ!َ الوقف على  ا#ز!اتو العبيديو ا#نصوريفيه لحمزة عند 
َ
بـالتحقيق فقـط  َوٱ'&%ِس أ

ۡ$َ"ِـ!َ  الوقـف علـى ا)لـي&و الطباخعلى سكت المد المتصل، وفيه لحمزة عند 
َ
 َوٱ'&ـ%ِس أ

 بالتغيير فقط على سكت المد المتصل.

 1ر!ر /مزة عند ا,نصوري والعبيدي وا#ز!ات

ۡ$َ"ِ!َ                ا,د ا,تصل   ا,فصول    
َ
 َوٱ'&%ِس أ

 تحقيق، إبدال ياء  ترك السكت  ترك السكت

 تحقيق، إبدال ياء  ترك السكت   سكت    

 تحقيق فقط       سكت       سكت    

 1ر!ر /مزة عند الطباخ وا)لي&

ۡ$َ"ِ!َ  َوٱ'&%ِس                ا,د ا,تصل   ا,فصول    
َ
 أ

 تحقيق، إبدال ياء  ترك السكت  ترك السكت

 تحقيق، إبدال ياء  ترك السكت   سكت    

 إبدال ياء فقط      سكت       سكت    

 لي&منع(لحمزة من الروايتين السكت مع اإلمالة وقًفا يف نحـو  ا ِار)َۡ*
َ ۡ
ارِ ، ٱ+ َ,ۡ

َ ۡ
 ٱ+

 السكت مع اإلمالـة وقًفـا ا#ز!اتو العبيدي وتبعه ,نصورياوأجاز ومنع لخالد السكت مع الفتح، 

 لخالد السكت مع الفتح. ا#ز!ات زادو، للراويين

  :ا;:ل من تنقيح ا#ز!ات

 القُ انْ  لِ ًفا أَ قْ وَ وَ  ْل أَ  يف هِ تِ كْ ى َس لَ عَ  ٢١٦ت:   َحْمـــــَزةٍ لِ  مٌ تْ َح  رارِ بْ اْألَ كَ  يُل لِ قْ تَ وَ    
دٍ  َد نْ عِ  طْ قَ فَ      ــاللِّ قُ  هُ نْ ا عَ مَ  هُ عْ مَ  دٍّ مَ  رِ يْ ى غَ لَ عَ  ٢١٧ت:  اـتً اكِ َس  ِح تْ فَ الْ  عَ مَ  َخالَّ

 :  ا;:ل من ا)لي&

*َْ(ارِ  َوَنْحوَ    
َ

دَ َسْكٍت بَِها َوَفْتَح    ١١٩خـ:  اْمنًَعا َمْيًال َعَلىٰ  ا-  َال ـاْحظُ  َخالَّ



َ ٱ   
ۡ
َ 0َا/ُِ( ٱ.

ۡ
ةُ 1 َعـْ=ِ  ِ>  2ِ%َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٤٢ َ?ْـِع ال

 

 ۡ)ِ3ّ: مثال
َ
َ% ُذ56َ0ُ7َ% َو4

َ
' )ِۡ38ۡ9َ: %5َ *َۡ(ارِ  َٔ َ=5&% َ>ّ;ِ  َر6&

َ ۡ
5َ% َ@َ? ٱ+ &Aَ0َB5َِ% َوB%C  :١٩٣[آل عمران.[ 

 امتناع الفتح مع السكت. العبيديو ا,نصوريفيه لخالد عند 

امتناع اإلمالة مع السكت للراويين، وفيـه إيًضـا لخـالد امتنـاع الفـتح  ا)لي&وفيه لحمزة عند 

 مع السكت.

التحقيـق مـع امتنـاع أيًضـا فيـه التحقيق مـع اإلمالـة للـراويين، و امتناع ا#ز!اتوفيه لحمزة عند 

 . الفتح لخالد

 1ر!ر /مزة عند ا,نصوري والعبيدي  

   ۡ*
َ ۡ
 َ(ارِ ـ                                          ــٱ+

 تقليل، إمالة للراويين، فتح لخالد وحده    نقل 

 تقليل، إمالة للراويين     سكت     

 

 ر!ر /مزة عند ا)لي&  1

   ۡ*
َ ۡ
 َ(ارِ ـ                                          ــٱ+

 تقليل، إمالة للراويين، فتح لخالد وحده    نقل 

 للراويين فقط تقليل     سكت     

 

 1ر!ر /مزة عند ا#ز!ات  

   ۡ*
َ ۡ
 َ(ارِ ـ                                          ــٱ+

 تقليل، إمالة للراويين، فتح لخالد وحده    نقل 

 تقليل، إمالة للراويين، فتح لخالد وحده    سكت    

 )١( تقليل فقط للراويين]     [تحقيق  

                                                 

 . التحقيق مع اإلمالة للراويين، ومنع أيًضا التحقيق مع الفتح لخالد ا#ز!اتومنع ) ١(



  ۡ$َ DُEِF)َْBٱُ? َوG ۡE &H Iُ } ۡ"
َ
 ٱِ, َ+*ِِ()َ' ُ&%ۡ  َ$رۡ #

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :3ُ 2ُ 1َ رَ وَ }، 0َُب /ۡ .

 

 

 

١٤٣ 
 

 يف نحو الحذفلخالد عن حمزة  ا�ز�اتمنع  َ7ْ8ُـ45ْ6َُِءون ، َ6;ِ:9ُـ$ن<َ  سـكتعلـى 

يـأيت  المتصـل(ويف حالة عـدم وجـود المـد إلبدال وا التسهيل، ويجوز  المتصلدون  المنفصلالمد 

شـيًئا لعـدم تقييـده يف  ا#لـي ، ولم يمنـع )المنفصلعلى سكت المد  الحذفو اإلبدالو التسهيل

ِب   .اْلُمَقرِّ

 : ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات

دُ  لِ ْص فَ الْ  دَّ مَ  ِت كْ َس  عْ مَ وَ      الَد بْ أَ ا وَ فً قْ وَ  بَِتْسِهيِل ُمْسَتْهُزونَ  ١٠٥ت:   التَ  ْد قَ  َخالَّ

 =: مثال
ْ
*ُ$ا

;
0

َ
ن <

َ
ى? أ

َ
!ٓأ ْ ٱ$#" ـُٔ!ا ()َ

َ
ِ+َ* أ

,
 ٱ-

َ
َن 0ٰ2ََِ/.

َ
3 ,45ُ ِ  ?َِ;< =َۡ#َ>ۡ;9ُِءوَن  7ِٰ8َ ٱ6,

ْ
@ُ!ا

َ
AَوB 

 ].١٠[الروم: 

 امتناع الوقف بالحذف على سكت المد المنفصل وحده. ا�ز�اتفيه لخالد عند 

تسعة أوجه (وهي: التسهيل واإلبـدال يـاء والحـذف  ا#لي يتين) عند وفيه لحمزة (من الروا

 على ترك السكت، وعلى سكت المد المنفصل وحده، وعلى السكت العام بدون امتناعات).

 

 +ر�ر (مزة عند ا�ز�ات

  =َۡ#َ>ۡ;9ُِءونَ    ا/د ا/نفصل  ا/د ا/تصل 

 تسهيل، إبدال ياء، حذف  ترك السكت  ترك السكت

 تسهيل، إبدال ياء للراويين، حذف لخلف  سكت      ك السكتتر

 تسهيل، إبدال ياء، حذف   سكت       سكت    

 

 +ر�ر (مزة عند ا#لي 

  =َۡ#َ>ۡ;9ُِءونَ    ا/د ا/نفصل  ا/د ا/تصل 

 تسهيل، إبدال ياء، حذف  ترك السكت  ترك السكت

 تسهيل، إبدال ياء، حذف   سكت      ترك السكت

 تسهيل، إبدال ياء، حذف   سكت       سكت    



َ ٱ   
ۡ
Cٱ DُِEا!َ َ

ۡ
F ُة َGِ>  1ِ  ِ2َْعـ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٤٤ 7َْـِع ال

 

 نحـو مـدالمنفصـل عـن  ا8مـز لحمزة الوقـف بـالتغيير يف ا�ز�اتمنع  
َ

@ْـ9ِل
ُ
H 
ٓ
Iَِ? ، ٓJِـ<

4Kُ#ِLُْM
َ
H ،>,NOَٓا آ!

ُ
$>َP  توسطعلى  ۡ

َ
Q ٖء)و» ال« سـكت، وعلى )١ ۡ

َ
Q ٖء مـع وجـود  فقـط)

ِب ا لعدم تقييده يف شيئً  ا#لي مرتبة المفصول)، ولم يمنع   .اْلُمَقرِّ

   :اBCل من تنقيح ا�ز�ات

 الهَّ َس مُ  َس يْ لَ  لِ ْص وَ الْ  دِّ مَ  ِت كْ ى َس َد لَ  ١٠٢ت:  كِ رَّ َح مُ  نْ عَ  وْ أَ  دٍّ مَ  نْ عَ  ٌل ِص فَ نْ مُ وَ    

 ..............  ................. ١٠٣ت:   َكَمْع َمدِّ َشْىٍء ُثمَّ َمْع َسْكتِِه َوَأْل    

'رِ َ(َ)'َ&ۡ%ُ$ۡ# َ! : مثال ۡز0ُ1ِٰ3َۡ# إَِ/ ٱۡ-ُ,+*
َ
ءٞ 4ِۡ5ّ أ ۡز1ُٰ3َُ>#  َٔ :ن 9َ'#ۡ0َُ8 7َۡ

َ
ِ?4َ َذَ<َ%ۡ= أ 'Aُ8اْ ٱ@*

 ْۚ ACُ+َDا
َ
FَGۡ 5َ'ٓ أ ِ5ّ  :١١[الممتحنة.[ 

ْ  امتنــاع الوقـف علــى ا"ز ـاتفيـه لحمـزة عنــد  Cُ+َDــAا
َ
ءٞ  بالتســهيل علـى ســكت 5َـ'ٓ أ ۡ7َ 

ءٞ  ى توسطوحدها، وعل ۡ7َ . 

 ستة عشر وجًها، وإليك بيان ذلك. ا&لي#وفيه عند 

 

 .ر ر ,مزة عند ا"ز ات

 ٞء ۡ7َ   ا2فصول      ْ ACُ+َDا
َ
 5َ'ٓ أ

 تحقيق فقط     تحقيق   سكت

 تحقيق، سكت، تسهيل مع إشباع وقصر            سكت   سكت

 تحقيق فقط     تحقيق   توسط

 ق فقطتحقي     سكت   توسط

 تحقيق، تسهيل مع إشباع وقصر   تحقيق   تحقيق

 

 
 

                                                 

 . سواًء سكت على المفصول أم لم يسكت) ١(



  ۡHَ IُJِKLَْ8َو MُٱN ۡJ *O Pُ } ۡD
َ
Q ۡرAَ  ۡ%Rُ 4َ?SِِTUَ Vِٱ 

َ
Wۡ ۡX ُبYَ ،{ َرَ و َ& ُZ ُ[: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

١٤٥ 
 

 'ر&ر $مزة عند ا�لي�

 ٞء ۡ َ#   ا+فصول      ْ 'َ&ُ%$ا
َ
 َ*(ٓ أ

 تحقيق، تسهيل مع إشباع وقصر   تحقيق   سكت

 تحقيق، سكت، تسهيل مع إشباع وقصر           سكت   سكت

 تحقيق، تسهيل مع إشباع وقصر   تحقيق   توسط

 تحقيق، تسهيل مع إشباع وقصر    سكت   توسط

 تحقيق، تسهيل مع إشباع وقصر   تحقيق   تحقيق

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َ ٱ   
ۡ
َ َ$ا.ُِ- ٱ,

ۡ
ةُ / َعـْ-ِ  ِ,  (0َِ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٤٦ 2َْـِع ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ۡ 7ٱ6ُ َو5َْ-2ُ3ِ4 1َۡ   89 :ُ } ۡ'
َ
 ٱABَ Cِِِ@?َ< ُ=>ۡ  َ$رۡ ;

َ ۡ
D ۡE ُبFَ ،{ َرَ و َG ُH ُI: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

١٤٧ 
 

 

 فرش ا$روف
 

:يف قوله تعالى  ٗة َ"ۡ#َ َ ٰ )ََ ى ٱ&% %*+َ ,َ
َ
- .َ/ِ0ۡ1( .

َ
2 ٰ3َ45ُٰ6َ 7ۡ8ُ

ۡ
 ].٥٥[البقرة:  ;ۡذ :9ُ

َ  يفسوسي لل مـع ترقيـق وتغلـيظ الم الفتح مع تغلـيظ الم لفـظ الجاللـة، واإلمالـة  )ََ ى ٱ&%

الجاللة وحتم الرتقيق لفظ التفخيم يف الم  ا#لي منع  ا�قرةسورة موضع ؛ إال أنه يف لفظ الجاللة

مـع الهمـز   ٰ6َ ٰ3َ45ُ، أو قلل مع اإلظهار  ٰ3َ45ُٰ6َفيها مع اإلمالة إذا قرأت بإبدال الهمزة وفتح 

. ) ۡ01 يف
َ
2 َ./ِ شيًئا فاألوجه عنده إطالقية. ا'ز%ات، ولم يقيد 

 :  ا-,ل من ا#لي 

وِسيإِِن  هللاَ ٱنََرى ـكَ فِي     ْم َوإِْن َأَماَل َفاْلَوْجَهاِن َصْح  ١٢٧خـ:   َفَتْح  السُّ   َفخَّ

 ُمْظِهــًرا َأْو َقلَّال ُ>3َ4ٰ  َمَع َفْتِح  ١٢٨خـ:  َوَهــــا ُهنَـــــا ِرقٌّ َفَقْط إِْن َأْبَدال    

 ..............................   ١٢٩خـ:  ................... َوَكاَن َهاِمًزا   
 4ر%ر 'لسو1 عند ا#لي 

  ٰ3َ45ُٰ6َ          ۡ01( .
َ
2 َ./ِ        1(4 

%
2 ./ِ ,َ         َ   )ََ ى ٱ&%

 فتح مع تغليظ، إمالة مع ترقيق وتغليظ إظهار  تحقيق  فتح      

 )١(فقطفتح مع تغليظ، إمالة مع ترقيق  إظهار  إبدال  فتح      

 ترقيق وتغليظفتح مع تغليظ، إمالة مع  إدغام  إبدال  فتح      

 )٢(فقطفتح مع تغليظ، إمالة مع ترقيق  إظهار  تحقيق  تقليل       

 فتح مع تغليظ، إمالة مع ترقيق وتغليظ ارإظه  إبدال  تقليل       

 فتح مع تغليظ، إمالة مع ترقيق وتغليظ إدغام  إبدال  تقليل       

                                                 

 . إلمالة مع التغليظا ا'ز%اتوأجاز ) ١(

 . كالسابق) ٢(



َ ٱ   
ۡ
َ 4َا<ُِ  ٱ=

ۡ
ةُ ? َ@ِA  5ِ  ِ6َْعـ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٤٨ َ:ْـِع ال

 

 البن ذكوان إمالة ذات الراء على قراءة  ا'ز%اتمنع BِٰCَۡDِ7َ  ۧإ  بالياء مع السـكت، وأجازهـا

ِب لعدم تقييده يف  ا#لي   . اْلُمَقرِّ

 :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

 .١٥٥ - ١٤٩ت:  بَِال ُغنٍَّة َأْو ُغنَّ َأْيًضا ُمَميِّال... إلى قوله:  إِْبَراِهيَم بـاْألَلِِف اْنُقال َرْمِليٍّ لِ    

'َن إِن& إِ%َۡ#ِٰ! : مثال
ُ
ۡم َ*ُ(')

َ
ۡو /ََ.َٰ-ٰىۗ  ۧأ

َ
23َ4َۡط 1َ/ُ'اْ 0ُ'ًدا أ

َ
 َ? ;4َۡ<7ِٰ=َ> ;4َۡ:9َٰ َو7ۡ8َُ('َب َوٱ5ۡ

 ].١٤٠ [البقرة:

 بالياء مع السكت. ?َ  ۧإِ%َۡ#ِٰ!  امتناع إمالة ذات الراء على قراءة ا�ز�اتفيه البن ذكوان عند 

 

 1ر�ر البن ذكوان عند ا�ز�ات

 !ِٰ#َۡ%ِۧإ  َ?   23َ4َۡط
َ
وۡ ، َوٱ5ۡ

َ
 /ََ.َٰ-ٰىۗ 0ُ  'ًدا أ

 فتح، إمالة  ترك السكت    األلف   

 لةفتح، إما   سكت         األلف   

 فتح، إمالة  ترك السكت    الياء    

 فتح فقط    سكت         الياء    

 

 1ر�ر البن ذكوان عند ا4لي2

 !ِٰ#َۡ%ِۧإ  َ?   23َ4َۡط
َ
وۡ ، َوٱ5ۡ

َ
 /ََ.َٰ-ٰىۗ 0ُ  'ًدا أ

 فتح، إمالة  ترك السكت    األلف   

 فتح، إمالة   سكت         األلف   

 فتح، إمالة  ترك السكت    الياء    

 )١( فتح، [إمالة]   سكت         الياء    

                                                 

 . ا4لي2، وأجازه ا�ز�اتوهذا هو الوجه الذي منعه ) ١(



  ۡ@َ Aُ=ِ*-َْBَو Cُٱ( ۡ= &D Eُ } ۡ/
َ
F ۡ3ۡ  َ'رGُ HَIJِِ%Kَ Lِٱ 

َ
5ۡ ۡM ُبNَ ،{ َرَ و َO ُP ُQ: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

١٤٩ 
 

  البن ذكوان السكت مع اإلدغـام يف  ا�ز�اتمنع َ!#ۡـ$َ %ۡ&َ#َ'
َ
، وأجـازه ]٢٦١[البقـرة:  أ

ِب لعدم تقييده يف  ا$لي!  :ا-,ل من تنقيح ا�ز�اتو، اْلُمَقرِّ

ورِ للِ  ِف لْ ُخ الْ بِ  ْت تَ بَ نْ أَ  نْ مَ غِ  ١٨١ت:  دْ أَ  مَّ ثُ  نَّ غُ  زْ َج َس  رْ هِ ظْ تُ  نْ إِ  َداُجونِ لِ      الُض فْ تَ  صُّ
  ................................. ١٨٢ت:  ............. مْ غِ ْد يُ  نْ إِ  َت كْ ال َس وَ    

 5ر�ر البن ذكوان عند ا�ز�ات

               %ۡ&َ#َ'
َ
ٍ) أ )#*َ                     َ!#ۡ$َ %ۡ&َ#َ'

َ
 أ

 ظهار، إدغامإ   ترك السكت

 إظهار فقط        سكت   

 5ر�ر البن ذكوان عند ا$لي!

               %ۡ&َ#َ'
َ
ٍ) أ )#*َ                     َ!#ۡ$َ %ۡ&َ#َ'

َ
 أ

 إظهار، إدغام   ترك السكت

  )١( إظهار، [إدغام]      سكت   

 لخالد اإلدغام يف ا�ز�اتأجاز  ْب على السـكت العـام، ومنعـه ] ٢٨٤[البقرة:  َ/. َوُ-َ,ّ+ِ

ْب  على منع اإلدغام لخلف يف ا$لي!و ا�ز�ات، واتفق ا$لي! علـى  ]٢٨٤[البقرة:  َ/. َوُ-َ,ّ+ِ

 السكت العام.  

 :ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات

 .............................. ١٩٠ت:  َحْمَزةٍ لِ  ْب ذِّ عَ يُ  مْ غِ دْ أَ  ْل أَ  ِت كْ َس  عْ مَ وَ    

 الصَّ وَ  َحْمَزةْ  نِ يْ هَ ْج وَ الْ بِ فَ  اءُ َش يَ  ١٩٢ت:   ىوَ ا ِس مَ  ِت كْ َس  عْ مَ وَ .... ......   
ِد لِ  مْ غِ دْ أَ  هُ لَ  رْ هِ ظْ أَ وَ      .............................. ١٩٣ت:    اتً اكِ َس َخــــالَّ

 :  ا-,ل من ا$لي!

   ..............................  :١٤٩خـ    اْلَمدِّ اِالْدَغاَم اْسِقَطاَوِعنَْد َسْكِت 

                                                 

 . ا$لي!، وأجازه ا�ز�اتوهذا هو الوجه الذي منعه ) ١(



ةُ 5َۡ 4َا2ُِ3 ٱ1َۡ ٱ    َعـ7ِْ  6ِ  6ِ7َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٥٠ َ;ْـِع ال

 

ۗ قوله تعالى:  ُب َ'& %ََ$#ُٓء  ]. ٢٨٤[البقرة:  0ۡ1َ2َ.ُِ- ,َِ+& %ََ$#ُٓء َوُ*َ(ّ)ِ

 %ر�ر #مزة عند ا�ز�ات

ْب                  ا(د ا(تصل       َ'& َوُ*َ(ّ)ِ

 إظهار، إدغام     ترك السكت

 )١( إظهار للراويين، [إدغام لخالد]     سكت    

 %ر�ر #مزة عند ا-لي*

ْب                  ا(د ا(تصل       َ'& َوُ*َ(ّ)ِ

 إظهار، إدغام     ترك السكت

 إظهار فقط للراويين              سكت    

 ليعقوب اإلدغام الكبير يف قوله تعـالى:  صاحب الفر�دةمنع ُب 0ۡ1َ2َ.ُِ- ,َِ+& %ََ$ـ#ُٓء َوُ*َ(ـّ)ِ
 لعدم تقييدهما. ا-لي*و ا�ز�ات، وأجازه ]٢٨٤بقرة: [ال َ'& %ََ$#ٓءُ 

ــال  ــا�مق ــراهيم س ــد إب ــدة يف 7م ــ-ُ  والحــظ أن عــدم إدغــام يعقــوب يف { :الفر� ِ.0ۡ1َ2َ، 

 ُب  ).٣٥٩/ ٢( } صحيح وال يجوز اإلدغام َوُ*َ(ّ)ِ

 كلمـة البن ذكـوان إمالـة  ا�ز�اتمنع ٱ,ِۡ+3ۡـَ-اَب  ٢١، ص: ٣٧[آل عمـران: المنصـوبة[ 

ِب لعدم تقييده يف  على التوسط واإلشباع ا-لي*على اإلشباع، وأجازها   .اْلُمَقرِّ

 :ا<=ل من تنقيح ا�ز�ات

 َوُكال9 َفِميِّــالِالْبِن َذْكَواَن َأِمْل  ١٩٩ت:   َوَواِحَدا َوِعْمَراَن َواْلِمْحَراَب َفاْفَتْح    

 .............................  ٢٠٠ت:  ًعاىف الثَّاِن ُمْضجِ  النَّقَّاشِ َوَلْيَس ِسَوى    

ومعلـوم أنـه ال يـأيت علـى الطـول للنقـاش إمالـة مـا فيـه خـالف ابـن  {: الفر�دة صاحبقـال و

 ).٢/٣٨٨( }ذكوان من هذا النوع 

 

                                                 

 . ا-لي*، ومنعه ا�ز�اتوهذا هو الوجه الذي أجازه ) ١(



1ۡ ,ٱ9ُ َو8َْ-6ُ1ِ7 5َۡ   :$ ;ُ } ۡ"
َ
 ٱِ, َ+*ِِ()َ' ُ&%ۡ  َ$رۡ #

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :3ُ 2ُ 1َ رَ وَ }، 0َُب /ۡ .

 

 

 

١٥١ 
 

 45َ6ۡ: مثال
4 ٱAَBۡ2ِۡCاَب وََ@َ( ِ/?َ(َ<4 رِزۡ=ٗ ُ;:42َ َد8َ9َ َ/7َ :DِAEَ4ۖ َز  :٣٧[آل عمران.[ 

 : مها

4تذكر أن  :DِAEََز ولشـعبة وحـده نصـب )١(بدون همز لحفص واألصحاب، وبالهمز للبـاقين ،

 .هذا الموضع، وللباقين الرفع

 :ابن ا"زريقال 

ا  ُمْطَلقَ     ِل اْنِصْب  َصْحٌب  ٥٢٦ط:  اـــــَوَحـْذُف َهْمـِز َزَكرِيَّ َقاَص َوَرْفَع األَوَّ  دِّ
على التوسط الفتح واإلمالة، وعلـى اإلشـباع الفـتح  ا$ز"ات ن عندففي اآلية السابقة البن ذكوا

 فقط.

أربعة أوجه (وهـي: التوسـط واإلشـباع وعلـى كـل  ا)لي%ويف اآلية السابقة البن ذكوان عند 

 منهما الفتح واإلمالة بدون امتناعات).  

 2ر"ر البن ذكوان عند ا$ز"ات

       ُٓء " #$ِ%
َ
ِ(ۡ)َ%اَب     َز&

ۡ
  ٱ*

 فتح، إمالة       توسط    

 فتح فقط        إشباع    

 

 2ر"ر البن ذكوان عند ا)لي%

       ُٓء"#$ِ%
َ
ِ(ۡ)َ%اَب     َز&

ۡ
  ٱ*

 فتح، إمالة       توسط    

 )٢( فتح، [إمالة]     إشباع    

 

 

                                                 

ِ% فيكون عندهم من قبيل المد المتصل (فيكون البن ذكوان يف ) ١(
َ
ٓ َز&  . التوسط واإلشباع) ءُ $#"

 . ا)لي%، وأجازه ا$ز"اتوهذا هو الوجه الذي منعه ) ٢(



َ ٱ   
ۡ
َ َ.ا-ُِ% ٱ,

ۡ
ةُ / َعـ4ِْ  3ِ  "0َِ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٥٢ 9َْـِع ال

 

 بـالتحقيق بـدون سـكت مـع إمالـة ال لحمـزة الوقـف علـى ا$ز"اتمنع  َ1ٱ4#ۡ.َر3ٰـ ومنـع ،

 .١١٨خـ: بالتحقيق بدون سكت مطلًقا كما تقدم  ال لحمزة الوقف على ا)لي%

 : ا?<ل من تنقيح ا$ز"ات

 َوال َتْسُكَتْن ىف َحْرِف َمدٍّ ُمَقلِّال ١٩٤ت:  َوال ُتْضِجِع التَّْوَراَة َمْع َسْكِت َأْل َوَشيْ    

َصاٍل لِ      .............................. ١٩٥ت:  َحْمــَزةٍ َكَذاَك َوال ىف ِذي اتِّ

ُِ( 5ُ: مثال
ّ
 ٱَو67َ$ُ

ۡ
ِ ٱوَ  ِ;َ:9َٰ 8

ۡ
< 

ۡ
ِ ٱ1َٰ3 وَ رَ 4#.ۡ ٱوَ  َ(1َ ;

ۡ
= >َ?@ِ A  :٤٨[آل عمران.[ 

ِ ٱوَ امتنـاع الوقـف علـى  ا$ز"ـات فيه لحمزة عنـد
ۡ

إمالـة بـالتحقيق بـدون سـكت مـع  ِ@?ـَ< =

 َٱ4#ۡ.َر1ٰ3َ و) وهي: تقليل، ويجوز الخمس الباقية  َٱ4#ۡ.َر3ٰـ1َ و  وعليـه الوقـف علـى َٱو ِ
ۡ

 ِ@?ـَ< =

ِ ٱوَ وعليه الوقف على  ٱ4#ۡ.َر1ٰ3َ وَ بالنقل والسكت والتحقيق، وإمالة 
ۡ

= >َ?@ِ .(بالنقل والسكت 

وعلـى كـل منهمـا  ٱ4#ۡ.َر3ٰـ1َ وَ أربعـة أوجـه (وهـي: تقليـل وإمالـة  ا)لي%وفيه لحمزة عنـد 

ِ ٱوَ  الوقف على
ۡ

= >َ?@ِ   .(بالنقل والسكت 

 2ر"ر البن ذكوان عند ا$ز"ات

       َ1ٰ3ٱ4#ۡ.َر     َٱو ِ
ۡ

= >َ?@ِ  

 نقل، سكت، تحقيق             تقليل     

 نقل، سكت     إمالة     

 

 2ر"ر البن ذكوان عند ا)لي% 

       َ1ٰ3ٱ4#ۡ.َر     َٱو ِ
ۡ

= >َ?@ِ  

 نقل، سكت               تقليل     

 نقل، سكت     إمالة     

 

 
 



  ۡBَ 9ُ?ِC%َْDَو Eُٱ* ۡ? #F Gُ } ۡ"
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 :قوله تعالى۞ ِ5ٰ7َ8ِ9ۡٱ :ِ;ۡ
َ
َ>ۡ@Aِ* 3ُِ@َ?<رٖ  َوِ>ۡ' أ

ۡ
BَC إِن 'ۡ<َ  DَۡEَِۦٓ إ ِ َ>ۡ@Hَُ(  3ُّدِه

ۡ
BَC إِن 'ۡ I< JKُ@ۡ<َِو

ۗ Hَّدِهِۦٓ إDَۡEَِ إILِ َ>< ُدۡ>IL ٗ2ِNٓ>َO ِ3PَۡQ/َ Rَ )ُ  *ِِ()َ@<رٖ  >  :٧٥[آل عمران.[ 

 »):ا(نقيح«(حسب ما جاء يف  تفصيل طرق ابن ��ر

هشام والصـوري عـن ابـن ذكـوان بالقصـر والصـلة، ولألخفـش الصـلة، ويـزاد للـداجوين عـن 

هشام وجه اإلسـكان، وال سـكت للرملـي علـى الصـلة، ويتعـين وجـه الغنـة والفـتح يف ذوات الـراء 

للداجوين على االخـتالس وتمتنـع الغنـة وترك السكت على االختالس للمطوعي، كما تتعين الغنة 

 على الصلة للداجوين وكذا الحلواين يف الراء، وتمتنع للرملي يف الالم على االختالس.

 :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

 ـالـــــِص  نْ رَ ُص اقْ فَ  هِ قِ لْ أَ  عْ مَ  هِ قِ ـتَّ ـيَ وَ  ٢٠٤ت:   ـــــــــــهِ لِ ْص نُ وَ  هْ ولِّ نُ  عْ مَ  هْ تِ ؤْ نُ وَ  هْ دِّ ؤَ يُ    

ْملِ  َت كْ َس َداُجوِن  نَ  ٢٠٥ت:  وكُ ُس  دْ زِ  َالْخَفشِ لِ  ْل ِص  ُصوٍر ِهَشامٍ لِ      الوِص مُ  هُ عْ نَ امْ فَ  الرَّ
ِعيٌّ وَ  ٢٠٦ت:   َنَعْم َيـتَِّقْه َمْع َأْلِقِه َعاكًِســــــــا َقَرا     َسْكًتا اْهَمال َيْخَتِلْس  إِنْ  ُمطَّوِّ

ِعيِّ َداُجونِ لِ      بَِمدٍّ َكَذا اْحُظال َداُجونِىٍّ َوَدْعَها لِ  ٢٠٧ت:   بَِقْصرَِهــــا ُغنَّ  ُمطَّوِّ

 المُ ْج تَ  رِ ْص قَ الْ  ىلَ عَ  َرْمِليٍّ لِ  عْ نَ امْ  مِ  ٢٠٨ت:   ال نَّ غُ وَ  لٍ ْص وَ بِ  ُحْلَوانٍ لِ ا الرَّ  اَد ـــلَ    
 »):قربا0«(حسب ما جاء يف  تفصيل طرق ابن +*ر

ــواين ــو الحل ــن ذك ــن اب ــوري ع ــلةوالص ــر والص ــكان، ان بالقص ــام اإلس ــن هش ــداجوين ع  ،ولل

البن ذكوان على فتح الـراء مع اإلمالة، وال يأيت  على الصلة صوريولألخفش الصلة، وال سكت لل

 . إال إشباع كسرهتا "َُ!ّدِهْ  يف هاء
 :  ا)'ل من ا3لي1

هْ اْبُن َذْكَواَن  إِنِ     طْ  ١٦١خـ:  اــــَأْشَبعَ  ُيَؤدِّ  اــــــَوُمدَّ َواْسُكًتا َأِو اْمنَعَ  َوسِّ
ــْط َوال َمْع َفْتِح َرا     بِإِْطالٍق َجال َتْسُكْت َأِو اْقُصًرا   َوإِْن ُيِمْل َوسِّ

 مفصًال طرق ابن عامر: ؛ا0نصوري قال العالمة/

 اــاشبع داجوين االخفشسكن    اــأشبع بقصرٍ  حلواينو صوري   



َ ٱ   
ۡ
َ َ)ا'ُِ& ٱ%

ۡ
ةُ ( َعـ6ِْ  5ِ  +ِ*َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٥٤ َ:ْـِع ال

 

 َ0ۡ1ُ َ/َ.-,ۡ)ن-
ُ
2 ١٤٣ل عمران: [آ[،  َ3ُ)ن

,
45َ/َ 0ۡ1ُ

ۡ
67َ8َ  :للبزي  )١(تشديد التاء ]٦٥[الواقعة

ِب لعدم تقييده يف  ا3لي1، وأجازه ا�ز�اتيف هذين الموضعين منعه   .اْلُمَقرِّ

 :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

يِّ ى َد لَ  مْ تُ لْ ظَ فَ  ١٨٢ت:  مْ تُ نْ كُ  َد عْ ا بَ مَ وَ  .................     القِّ ثَ تُ  نْ أَ  عْ دَ  اْلَبزِّ
قوله تعالى: ۞+3َِ6'ۡ

َ
: أ

َ
َ?َٰ<ِٰ> إِ;

َ
واْ ٱۡ! ن &َُ%د$

َ
ُ*(ُُ)ۡ' أ

ۡ
+َ, َ 7َذا 3ُ4ۡ5َ6َ' 1ۡ2ََ ٱ0-ـ/ِس  إِن- ٱ.-

ن َ?4ُ5ُۡ<اْ =ِ>ۡ;َ:9ِۡل8 
َ
 ].٥٨[النساء:  أ

مـز واإلبـدال ومـع مع الهمطلًقا (أي: على إتمام الحركة  0-/ِس ٱللدوري إمالة  ا�ز�اتمنع 

 :ا*(ل من تنقيح ا�ز�ات، و)القصر والتوسط يف المنفصل

   ...............................  :١٣٢ت  َوِري لِ مِ يُ  مْ لَ و  المِ كْ مُ  اسِ يف النَّ  الدُّ
 0ر�ر *وري أ/ عمرو عند ا�ز�ات

               ۡ'(ُُ)*ُ
ۡ
+َ,                   المنفصل                                  0-/ِس ٱ 

 الوجهان   قصر  إسكان مع التحقيق

 الوجهان    توسط  إسكان مع التحقيق

 الوجهان   قصر  إسكان مع اإلبدال

 الوجهان   توسط  إسكان مع اإلبدال

 الوجهان   صرق اختالس مع التحقيق

 الوجهان   توسط اختالس مع التحقيق

 انالوجه   قصر اختالس مع اإلبدال

 الوجهان   توسط اختالس مع اإلبدال

 فتح فقط   قصر  إتمام مع التحقيق

 فتح فقط   توسط  إتمام مع التحقيق

 فتح فقط   قصر  إتمام مع اإلبدال

 فتح فقط   توسط  إتمام مع اإلبدال

                                                 

 فانتبه.  ويلزم من تشديد التاء إشباع صلة الميم قبلها) ١(



  ۡ@َ AُBِC)َْ&َو DُٱE ۡB -F Gُ } ۡH
َ
I ۡر>َ  ۡJKُ Lَ,9ِِ=Mَ Nِٱ 

َ
!ۡ ۡO ُبPَ ،{ َرَ و َQ ُ4 ُR: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

١٥٥ 
 

 للدوري ثالثة أوجه: ا�لي�ومنع 

!ِس ٱإمالة : ا#ا!و األول "#  واإلبدالحالة الهمز  التوسطعلى إتمام الحركة مع. 

 اإلسكان على التوسط على اإلبدال فقط. على #"!ِس ٱإمالة  : ا#الث

 :  ا+*ل من ا�لي�

نَْه بِهِ  ١٦٥خـ:  ّد ــــــبِمَ  }َيْأُمرْ {َوَمْن َأَتمَّ ُمْطَلًقا     بْ  يَأْو َسكَّ  َداِل َردّ ــــــَمَع اْإلِ

 .............................. ١٦٦خـ:  ............... النَّاسِ إَِماَلَة    

 3ر2ر +وري أ1 عمرو عند ا�لي�

            ۡ%&ُُ'(ُ
ۡ
)َ*                    ا6نفصل                                   ِس ٱ!"# 

 الوجهان   قصر  إسكان مع التحقيق

 الوجهان    توسط  إسكان مع التحقيق

 الوجهان   قصر  لإسكان مع اإلبدا

 فتح فقط   توسط  إسكان مع اإلبدال

 الوجهان   صرق اختالس مع التحقيق

 الوجهان   توسط اختالس مع التحقيق

 الوجهان   قصر اختالس مع اإلبدال

 الوجهان   توسط اختالس مع اإلبدال

 الوجهان   قصر  إتمام مع التحقيق

 فتح فقط   توسط  إتمام مع التحقيق

 الوجهان   قصر  بدالإتمام مع اإل

 فتح فقط   توسط  إتمام مع اإلبدال

 

 

 

 



َ ٱ   
ۡ
َ َ-ا,ُِ' ٱ+

ۡ
ةُ . َعـ8ِْ  7ِ  !ِ/َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٥٦ َ>ْـِع ال

 

 قوله تعالى:  
"

ِ*1َ ٱإ0ِ
"

2 ۡ-َ3 ٰ -َن إ5َِ
ُ
وۡ  AِBَّ@ٰـ?ٌ  َ>ُ<%َوَ=9ۡ  َ>ُ;%ۡ :9َۡ  8*67َِ

َ
%ۡ  أ

ُ
Cُءو

ٓ
 GَــFَِۡت  Eَـ!

ن ُ%ُ$ورُُ#"ۡ 
َ
وۡ  ,َُ+ٰ(ِ)ُ'ُ&"ۡ  أ

َ
ْ  أ  ]. ٩٠[النساء:  0َُ/"ۚۡ -َ'ۡ  ,َُ+ٰ(ِ)ُ'ا

 ا$ز"ـات على قصر وتوسط البدل، وأجاز 1ِ�ََۡت لألزرق التفخيم يف راء  ا�لي�منع فيه 

 ). ا)نقيحالرتقيق والتفخيم على ثالثة البدل (لعدم تقييده يف 
 :   ا-,ل من ا�لي�

َقهُ      ْجَتَمعْ َقْصرٍ َوَتْوِسيِط اْلَبَدْل إِِن ا ١٦٨خـ:  َوْقًفا َوَمـــــــعْ  وَوَحِصَرْت َرقَّ

هِ      بَِهـــــــــا بَِهائِــــــــهِ  َيْعُقوَب َوقِْف لِ  ١٧١خـ:  َأْو ِجْئ بَِوْجَهْي َحِصَرْت َمْع َمـدِّ

 2ر"ر $ألزرق عند ا$ز"ات

 1ِ�ََۡت 34َ       ُٓءوُ&"ۡ ا3دل          

 ترقيق، تفخيم       قصر           

 قيق، تفخيمتر                  توسط          

 ترقيق، تفخيم                   مد            
 2ر"ر $ألزرق عند ا�لي�

 1ِ�ََۡت 34َ       ُٓءوُ&"ۡ ا3دل          

 ترقيق فقط        قصر           

 ترقيق فقط        توسط          

 ترقيق، تفخيم                   مد            

 .الطيبةقوًال واحًدا وقًفا كما يف  1ِ�ََۡت ترقيق راء  على لي�ا�و ا$ز"اتاتفق و -

 :ابن ا8زريقال 

   ..............................  :٣٣٨ط َوَحِصـَرْت َكـَذاَك َبْعٌض َذَكـَرا 
نقــل  ا)جر"ــدو ا;ــاديو ا;دايــة بعــض أهـل األداء كصــاحب: أي أن )َبْعــٌض َذَكــَراوقولـه (

عن األزرق حالة الوصل؛ وذلك من أجل حـرف االسـتعالء ] ٩٠[النساء:  1َِۡت �َ تفخيم كلمة 

يف  1ِ�ََۡت  إلى ترقيـق راء ا$<=وذهب اآلخرون كصاحب ، ُ%ُ$ورُُ#"ۡ  الصاد يف :وهو، بعده

 .وال خالف يف ترقيقها وقًفا لألزرقالحالين، وهو األصح واألكثر، والوجهان صحيحان، 



7ۡ =ٱُ; َو:6ُ7ِ89َْ 5َۡ   >? @ُ } ۡA
َ
B ۡر'َ  ۡC%ُ Dَ,$ِِEFَ Gِٱ 

َ
Hۡ ۡI ُبJَ ،{ َرَ و َK ُL ُM: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

١٥٧ 
 

  :قوله تعالى 
َ
ن َ&ۡ%#ُِ"ـ!َك َوأ

َ
ۡ)َ!آَءُ)ۡ' َوٱۡ*َ(ۡرُ)ۡ' أ

َ
ُ َو2َ 0َ1/.ِۡ- أ 4َ5َل ٱ3/

َ
ِن ٱۡ*ُ;' 8َۡ:َ"9ُ' 67َِ8ٓ أ

ُ إَِ<َۡ=ۖ  4َ5َل ٱ3/
َ
 ].٤٩[المائدة:  AۡBَ DۢEَِ@ َ?6ٓ أ

ُ إَِ<َۡ=ۖ على وقف حمزة    .بالتحقيق والتسهيل واإلبدال واًوا ٱ3/

فيكـون لحمـزة  )١(اإلبدال إذا قرئ بسـكت المـد المنفصـل وحـدهب لحمزة الوقف ا�ز�اتومنع 

شـيًئا علـى سـكت  ا#لـي  الوقف بالتحقيق والتسهيل فقط على سكت المد المنفصل، ولم يمنـع

(علــى ســكت المــد المنفصــل وحــده) الوقــف بــالتحقيق  �لخلــي المــد المنفصــل وحــده فيكــون 

 والتسهيل واإلبدال واًوا دون امتناعات. 

 : من تنقيح ا�ز�اتا)'ل 

ال ٢٣٠ت:   َحْمـــــــَزةٍ إَِلْيَك َوَقْبَل اهللاُ َوْقًفا لِ     ْق َوَسهِّ  َلَدى َسْكِت َمدِّ اْلَفْصِل َحقِّ

 و "ال"لحمزة السـكت يف  ا�ز�اتمنع ٖء ۡGَ  وحـدهما (يف حالـة وجـود المفصـول) مـع

ِب  لعدم تقييده يف ا#لي ، وأجازها ٱK/ۡ!َر َHٰJ إمالة  .اْلُمَقرِّ
 :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

 َوال َتْسُكَتْن ىف َحْرِف َمدٍّ ُمَقلِّال ١٩٤ت:  َوال ُتْضِجِع التَّْوَراَة َمْع َسْكِت َأْل َوَشيْ    

ّ$ِِ#"ۡ : مثال *(َِل إَِ)ِۡ#" ّ'ِ& ر%
ُ
ِ/.َ- َوَ',ٓ أ 8َ,57ُاْ ٱ6%5َۡر2َٰ4 َوٱ0ِۡ

َ
ُ#ۡ" أ %9

َ
 ].٦٦ة: [المائد َو;5َۡ :

، وتجوز الخمس ٱ6%5َۡر َ2ٰ4إمالة  علىوحدها  "ال"السكت يف امتناع  ا�ز�اتفيه لحمزة عند 

   .)٢(الباقية

 .)٣(ست أوجه ا#لي وفيه لحمزة عند 

 
                                                 

ن ُ<"ۡ َ=رۡ >ۡ ٱوَ  أي: يف حالة وجود المد المتصل، وأما يف حالة عدم وجود المد المتصل كأن بدأت وقلت) ١(
َ
ٓ  5ُAِB  ۢ&Dَ  ۡEFَ Gِكَ َ@?ۡ  أ *َ(َل  َ',

َ
 أ

ُ ٱ %H  ۡ(َِإ ۖJَ .فال يمتنع لحمزة شيء على سكت المد المنفصل لعدم وجود المد المتصل 

، ٱ6%5َۡر4ٰـ َ2 األوجه الخمسة على ترك السكت يف المد (وهـي: تـرك السـكت، وسـكت ال والمفصـول وعلـى كـل منهمـا تقليـل وإمالـة) ٢(

 . )2ٰ4َ ٱ6%5ۡرَ وسكت ال وحدها وعليه تقليل 

األوجه الستة على ترك السكت يف المد (وهي: ترك السكت، وسكت ال وحدها، وسكت ال والمفصـول وعلـى كـل مـنهم تقليـل وإمالـة ) ٣(

 َ2ٰ4ٱ6%5َۡر( . 



ةُ Mَۡ 5َا<Lُِ ٱKَۡ ٱ    َNِ,  %ِ  ِ&َْعـ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٥٨ َ,ْـِع ال

 

ّ$ِ#ِ يف قوله تعالى: و - *(َِل إَِ)ِۡ#" ّ'ِ& ر%
ُ
ِ/.َ- َوَ',ٓ أ 8َ,57ُاْ ٱ6%5َۡر2َٰ4 َوٱ0ِۡ

َ
ُ#ۡ" أ %9

َ
5ُOPَاْ ِ'& َو;5َۡ :

َ
Qَ "ۡ

 R"#ِِOSُۡر
َ
Tِ أ  ].٦٦[المائدة:  (َۡ)'ِِ&ۡ% َوِ$# َ!ۡ

ر 0%&ِِ12ُۡ إبدال همز ٱ.-ۡ)َر,ٰ*َ يمتنع على تقليل على أنه  ا$لي!و ا�ز�اتاتفق 
َ
 ياء. أ

 :ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات

كِ     ال َلَدى َسْكِت  ١٠٢ت:  َوُمنَْفِصٌل َعْن َمدٍّ َأْو َعْن ُمَحـرَّ  َمدِّ اْلَوْصِل لَيَْس ُمَسهَّ

  َكَذلَِك إِْن َتْوَراَة َكاَن ُمَقـــــــلِّال ١٠٣ت:   َكَمْع َمدِّ َشْىٍء ُثمَّ َمْع َسْكتِِه َوَأْل    

 :ا7تو4 3 ا�روض ا1ض/ قالو

 ـالـلِّ قَ مُ  هِ نْ عَ  اةِ رَ وْ يف التَّ  نَت ا كُ ذَ إِ  ١٦١   اـفً اقِ وَ َحْمـــَزَة لِ  ْق قِّ َح  مْ هِ لِ ُج رْ ِأل    

 :  ا-,ل من ا$لي!

ْق َلهُ     ــــــال }َأْرُجَلُهمْ { وَحقِّ  ...............ُمْطَلًقا  }ْوَراةَ تَ { ١٧٧خـ:  إِْن َقلَّ

 

 على عدم إمالة  ا$لي!و ا�ز�اتاتفق َ3ِ4ِّار(َ ] "١٤الصـف: "، "١١١المائـدة: "[ ا5َْ

ن ذكـوان، فيكـون البــن ذكـوان علـى اإلشــباع الفـتح فقـط، وعلــى علـى اإلشـباع البــ يف الموضـعين

 .  ا$لي!اإلمالة مع السكت، ولم يمنعها  ا�ز�اتالتوسط الفتح واإلمالة، ومنع 
 :ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات

   ...............................  :٢٣٢ت  ِاليَّ مَ  ِف لْ ُخ الْ بِ  نَ ييِّ ارِ وَ َح الْ  َوَرْمل 
 ............................... ٢٣٣ت:  .............. ٍت كْ َس  كِ رْ ى تَ لَ عَ    

 :  ا-,ل من ا$لي!

َ)ار َ67ِ4ِّ َمْيَل  وَواْمنَْع َلهُ  ... إلى قوله: بَِمدٍّ  ِالْبِن َذْكَوانٍ وَ      .٤٦، ٤٥خـ: 8 ا5َْ

وۡ  9ذۡ : مثال
َ
نۡ  #َ  َۧ)ارِّ=ِ 5َۡ ٱُ� إَِ> َ;:ۡ أ

َ
ْ  أ ْ  َوAَُBِC)ِ@  ِ?  َءاِ$6ُ)ا F ۡG&َ 86َۡ ٱَءاَ$6-8 وَ  'E8َُ)ٓا -H

َ
IِJ  ۡKLُ َن(Mُِ1 

N  :١١١[المائدة.[ 

للرملـي بـالخالف علـى عـدم السـكت،  أمـا  #َ  َۧ)ارِّ=ِ 5َۡـٱإمالة  ا�ز�اتالبن ذكوان عند  فيه

    المطوعي واألخفش فبالفتح (ومعنى هذا أن اإلمالة ال تأيت إال على التوسط وعدم السكت).



  ۡOَ Pُ:ِQBَْRَو SُٱE ۡ: -T Uُ } ۡV
َ
W ۡر(َ  ۡXYُ #َZGِِJ[َ \ِٱ 

َ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :$ُ #ُ "َ رَ وَ }، َ!ُب ̂ۡ ۡ[

 

 

 

١٥٩ 
 

على اإلشباع (ومعنى هذا أن اإلمالة  +َ  َۧ(ارِّ)ِ 'َۡ ٱ امتناع إمالة ا�لي�وفيه البن ذكوان عند 

 تأيت على التوسط مع ترك السكت والسكت).
 .ر"ر البن ذكوان عند ا$ز"ات

   ۡوۡ  ,ذ
َ
نۡ  ،ُ/ َ.-ۡ أ

َ
  أ

ْ
َ ٱ        َءا0ُ1ِ(ا

ۡ
 ا2نفصل        +َ  َۧ(ارِّ)ِ '

 توسط، إشباع   فتح    السكت ترك     

 توسط فقط     إمالة    ترك السكت    

 توسط، إشباع   فتح     سكت            

 
 .ر"ر البن ذكوان عند ا�لي�

   ۡوۡ  ,ذ
َ
نۡ  ،ُ/ َ.-ۡ أ

َ
  أ

ْ
َ ٱ        َءا0ُ1ِ(ا

ۡ
 ا2نفصل        +َ  َۧ(ارِّ)ِ '

 توسط، إشباع   فتح    ترك السكت     

 توسط فقط     إمالة    رك السكتت    

 توسط، إشباع    فتح     سكت            

 )١( توسط فقط]    إمالة     [سكت          

:يف قوله تعـالى  ً2ن 4َُ5(َن 1َۡ-3َـ
َ
 أ
ٓ 7
اليـاء يف  ابـن ا3ـزريلـم يـذكر  ]١٤٥[األنعـام:  إ8ِ

 )٢(فـزاد ا�تـو إلى أن جاء اإلمام  نا�حرر�، وسار على ذلك جميع #َُ"!نَ  عن هشام يف الطيبة

  .العطارعن  "ا�س1ن/"ومن  "ا�بهج"و "تلخيص الط#ي"من وجه الياء للداجوين عن هشام 

 :قال ا�تو  : فتح ا7كر�م

ـــنَّ  أَ وَ     اُجونِ  نِ عَ  ضٍ عْ بَ لِ    ٣٧٩   ا ــرً ـا َوَجْدَنا َأْن َيُكوَن ُمَذكِّ  المَّ أَ تَ  نْ ا مَ يَ  الدَّ
 

 

 

                                                 

 . ا<لي=، وأجازه ا7ز�اتوهذا هو الوجه الذي منعه ) ١(

 . ا�قرب شيئًا لعدم تقييده يف ا<لي=ولم يزد ) ٢(



ةُ (َۡ َ!ا)ُِ' ٱ&َۡ ٱ    َعـْ@ِ  ِ:  +ِ*َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٦٠ Bَْـِع ال

 

ــات يتعــين عنــد ــى تســهيل همــزة الوصــل يف ا7ز� ــر�ن عل  ءاهللاو ءاآلنو ءاDك

ليعقـوب، ويمتنـع مـد النقـاش،  ا�سـلمGاإلظهار لرويس، وعدم اإلتيان هباء السكت يف نحـو: 

يجوز البن األخـرم علـى التسـهيل واإلبـدال،  "ا<اص"وسكت ابن ذكوان وحفص إال أن السكت 

 ا فاألوجه عنده إطالقية.شيئً  ا<لي= ولم يمنع
 :اKLل من تنقيح ا7ز�ات

 َأْهِمال َيْعُقوَب لِ  َوَكاْلُمْسِلِميَن اْلَها ٢٤٤ت:   ِهـمْ ُرَوْيِس لِ   بَِتْسِهيِل اآلَن  اْظِهَرنْ    

  الُأْسجِ  اْألَْخَرمِ َنَعْم َتْخِصيُص  َحْفصٍ لِ  ٢٤٥ت:   َوَسْكٍت َلُه َكَذااْبِن َذْكَواٍن  َكَمدِّ    
ٓ -ُۡ, ءَ : مثال / ا ِ0ۡ1ََ2 

ُ
رَۡ&%ُم ٱۡ"

َ
% ٱۡ.َ-َ,(َۡ+ َ*(َۡ)'ِ أ /0

َ
 �ََ)1ِۡ أ

ُ
ِم ٱۡ"

َ
َم أ /2&َ 3ِ4ۡ2َ5َ =ِ> ;ِ:ِۡ(9ٍ إِن  ُٔ  7َِّ  6/

 1َِ>?ِٰAَ Bۡ-ُC5ُD  :١٤٣[األنعام.[ 

 َء ٓ 42َ5َۡ ا /6 ِ3  التحريـرات« �اتا�زعنـد جميع اإلبدال والتسهيل، واإلبدال مقدم، وفيه للفيه «

 اآلتية:  

 يمتنع ليعقوب الوقف هباء السكت على وجه التسهيل. -١
 ٱاإلدغام يف رويس يمتنع ل -٢

ُ ۡ" F ِ1ۡ(ََ�   ِ7َّ  ُٔ  <ِ= على وجه التسهيل ) ويالحظ لروح التسهيل

 .)على اإلدغام

يـأيت يمتنع سكت ابن ذكوان وحفص على التسهيل. إال أن السكت الخاص البن األخـرم  -٣

 على اإلبدال والتسهيل. 

 للجميع بدون امتناعات. اإلبدال والتسهيل ا$لي! وفيه عند

َْءاتواو (يف ألزرق لـ=Gَ يف (%,َHُIَُْءا=Gَ  :٢٢، ٢٠[األعـراف[ ، ْBJُِKـ=َْءاGَ ُـَ=ارِيL 

، ي!ا$لـوا�ز�ات  عند قصر الواو مع ثالثة البدل، وتوسط الواو مع توسط البدل ]٢٦[األعراف: 

 توسط الواو مع مد البدل. ا�ز�اتوزاد 
 :ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات

ـًثا    ْط بَِتْوِسيٍط َوَمدٍّ ُمَقــــلِّـال ٥٥ت:  َوفِي َواِو َسْوَءاِت اْقُصَرنَّ ُمَثلِّ  َوَوسِّ
 :  ا-,ل من ا$لي!

    ِتM=ۡGَ  َهُ اوَ وَ وَ  هُ زَ ـمْ هَ  طْ سِّ و   :٢٠٠خـ  ُهُ زَ ــــمْ هَ  ْث لِّ ثَ وَ  اوَ وَ الْ  رِ ُص اقْ  مَّ ث   



  ۡNَ Oُ(ِI2َْKَو PُٱQ ۡ( /R Sُ } ۡ 
َ
T ۡر=َ  ۡUVُ 3َL?ِِ;Wَ Xِٱ 

َ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :'ُ ,ُ <َ رَ وَ }، Yَُب *ۡ ۡ"

 

 

 

١٦١ 
 

وجه السين لحفـص يف  ا�ز�ات أجاز ۖ ـَ$ٗ# ۡ'َۜ(  :إذا قـرأ بقصـر المنفصـل ]٦٩[األعـراف 

 فقال:  ا'لي% ومنعه، ا$نقيحوذلك لعدم تقييده يف 

 ..............................   ٢٩خـ:   ِسيَن َبْسَطًة فِي اْلَقْصرِ َدعْ  َحْفَص لِ    
 فص عند ا�ز�ات+ر�ر )

ۖ        ا2د ا2نفصل           #ٗ$َ ۡ'َۜ( 

 )١( السين، [الصاد]     قصر  

 السين، الصاد     توسط 

 +ر�ر )فص عند ا'لي%

ۖ        ا2د ا2نفصل           #ٗ$َ ۡ'َۜ( 

 الصاد فقط        قصر  

 السين، الصاد     توسط 

 يف  وجه السينلخالد  ا�ز�اتمنع ۡ'َۜ( ۖ #ٗ$َ  :بسكت المد المنفصل  إذا قرأ ]٦٩[األعراف

ِب لعدم تقييده يف  ا'لي%دون المتصل، وأجازه   .اْلُمَقرِّ

ۖ  والكالم معطوف على( ا67ل من تنقيح ا�ز�ات #ٗ$َ ۡ'َۜ(:(  

دِ لِ  ١٦٦ت:   َوَمْن َيْرِو َسْكَت الَْمدِّ ِذي اْلَفْصِل َوْحَدهْ  اُد ال َخالَّ  َأْوَصال ْيرَ غَ ِهْم َفالصَّ

لهشام تسهيل الهمز المتطرف الموقوف عليه إذا قرأ برتك الفصل يف:  ا�ز�ات منع )ۡ*ُ+,ِ-
َ
أ

3ُ4َن ٱ01َِّ/.َل 
ۡ
5َ6َ  :وهن:)٢(وكذا الحكم يف السبعة الباقية ،]٨١[األعراف ، 

ــن ــرافيف  أئ ــعراءو األع ــذا، وا�ش ــك، ومــريميف  أئ ــ<و أئن ــافاتيف  أئف ، ا�ص

ِب شيًئا لعدم تقييده يف  ا'لي%، ولم يمنع ويف االستفهام المكرر فصلت يف Aمأئنو  .اْلُمَقرِّ

 :ا67ل من تنقيح ا�ز�ات

 الهِّ َس مُ  زٌ مْ هَ  ِف قْ وَ ىف الْ  ىرَ يُ  َس يْ لَ فَ  ٢٤٩ت:   مْ ـــهِ ِهَشامِ  لِ ْص فَ  كِ رْ تَ  عْ مَ  مْ كُ نَّ ئِ أَ    
                                                 

 . ا�ز�ات، وأجازه ا'لي%و الوجه الذي منعه وهذا ه) ١(

-ِ,+ُ*(ۡ  ، فيكون هذا الحكم خاص بموضع واحد فقط، وهو:ولم يأيت همز متطرف مع السبع مواضع الباقية، وال مع اإلستفهام المكرر ) ٢(
َ
 أ

 
ۡ
9 ُدوِن  3َةٗ 78َۡ 01َِّ/.َل ٱ3ُ4َن 5َ6َ & %$ِّ#َ ٱّ ِ   . فانتبه] ٨١[األعراف:  )ٓءِ



ةُ .َۡ َ-ا,ُِ+ ٱ*َۡ ٱ    َعـْ"ِ  ِ!  )ِ/َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٦٢ َ)ْـِع ال

 

 :يف قوله تعالى  0ُۡ1 6ۡ  45ُۡ َءا3َ)ٓؤُ  2َنَ  إِن
َ
زۡ  َ<ٰ>ُُ;4ۡ :9ۡ  8َ)ٓؤ45ُُۡ َو7

َ
 وABَCِDََُُ;4ۡ  َ@ُٰ?ُ;4ۡ َوأ

 ۡ 
َ
ٞ  E ۡFَGَ(,َ-HُIُۡ ٱ َ<ٌٰل َوأ ٓ Nَ ۡ-Oََ#)َدَ,) َوَ A �ُ;ِٰMََ+ۡ َن Lَ ۡ-Cَۡ  َوKَِAَٰ+ة (PَQَ  RSTَ

َ
ِ ٱ ّ ِ�َ  ُ;4إUَِۡ  أ RV  ِWِ-Xَُۦَور 

ٰ `َ  ۦِ_ Xَ^ِ[\ِ]ِ  وَِ?Pَ)دٖ  RaTَ ْا-bُRc َGَFَ 
ۡ
d َeِٱ ۡf

َ
dِ3 ُ RV ِ لـألزرق عنـد قصـر  لي*ا(منـع  ]٢٤[التوبة:  ۦۗ +ِه

فعلى ترقيقهـا ثالثـة البـدل، وعلـى تفخيمهـا توسـطه ومـده، ولـم  و ۡ4;ُُABَCِDََالبدل تفخيم راء 

 إطالقية. فأوجه األزرق عنده )١(يًئاش ا0ز.اتيمنع 

 :  ا#"ل من ا�لي�

 .٨١، ٨٠خـ:  َما َقَرا َعِشيَرُة التَّْوَبْه بَِتْفِخيٍم ُيَرى... إلى قوله:  االْزَرُق  َوِعنْــــــَد َقْصرِ َبَدلٍ    

 

 -ر%ر 'ألزرق عند ا'ز%ات

 وََ'ِ&َ%$ُُ#"ۡ                                    مد ا.دل           

 )٢( ترقيق، [تفخيم]                   قصر  

 ترقيق، تفخيم     توسط 

 ترقيق، تفخيم      مد   

 

 -ر%ر 'ألزرق عند ا�لي�

 وََ'ِ&َ%$ُُ#"ۡ                                    مد ا.دل           

 ترقيق فقط       قصر  

 ترقيق، تفخيم     توسط 

 ترقيق، تفخيم      مد   

 

 

                                                 

 . ا1نقيحعدم تقييده يف ل) ١(

 . ا'ز%ات، وأجازه ا�لي�وهذا هو الوجه الذي منعه ) ٢(



*ۡ /ٱُ- َو$َْ,+ِ*ُ( َ)ۡ   0& 1ُ } ۡ2
َ
 ٱِ> َ;:7َ89ِِ 56ُۡ  4َرۡ 3

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :Aُ @ُ ?َ رَ وَ }، َ<ُب 'ۡ =

 

 

 

١٦٣ 
 

 كلمة  ٖرCDَ  :يف قوله تعالى ۡ"#َ$َ
َ
َ' ُ&%ۡ  أ ()

َ
ٰ  ۥَ,َٰ%*ُ أ ِ َور4ِۡـٱ2َٰى 1َِ"  0َ/ۡ َ.َ م 8ٍَٰن 7َـ6ٌۡ 5)

َ
 أ

 ۡ" (1  ۡ%&ُ 'َ ()
َ
ٰ َ<َ=: ُ>ُ;ٍف َ�:رٖ ۥ َ,ٰ%َ*ُ أ َ.َ  ?َ@ ۡA ِ*ِB َر:Cَۦ  ۗFَ (%Cَ<َ ِر:َG Hِ  :البن ذكوان الفتح ] ١٠٩[التوبة

 واإلمالة. 

 كاآليت: ا4قرب 2لخلي/ تفصيل طرق ابن ذكوان كما !و

  .اإلمالة صوري، وعن ابن األخرم والَ�:رٖ  تح يفعن النقاش الفُروَِي 

البـن  Gَـ:رِ وفـتح  َ�ـ:رٖ ، وإمالـة أوجـه: فتحهمـا للنقـاش ثالثـة Gَـ:رِ مـع  َ�:رٖ ويف 

 .، وإمالتهما للصورياألخرم

 :  ا;:ل من ا8لي/

   ...............................  :٢٠٦خـ  ............ ََتَزمْ الْ اْبُن َذْكَواَن و 

 َأْو َمْيِل َهارٍ ٍ َوْحَدَها َمْع َفْتِح َنارْ  ٢٠٧خـ:  َهارْ وَ  َنارٍ َتْسِوَيًة فِي َألَِفْي    

 

 :كاآليتكما ! ا@نقيح 2لز>ات تفصيل طرق ابن ذكوان و

، وعـن ابـن األخـرم والرملـي اإلمالـة، َ�:رٖ  عن النقاش والمطوعي الفتح واإلمالـة يفُروَِي 

 كت للنقاش على اإلمالة، وللمطوعي على الفتح.ويمتنع الس

 Gَـ:رِ وفتح  َ�:رٖ  أوجه: فتحهما للنقاش والمطوعي، وإمالة ثالثة Gَ:رِ  مع َ�:رٖ ويف 

 )، وإمالتهما للصوري.يالبن ذكوان (عدا الرمل
 :ا;:ل من تنقيح ا2ز>ات

اٍش لِ  ارٍ هَ وَ     ِعيِّ وَ نَقَّ  اليِّ مَ مُ  عْ نَ مْ اِ ا تً كْ َس  ْح تَ افْ ا مَ هِ فِ لْ ُخ بِ  ٢٦٤ت:  ـمْ ـــــــــهِ ُمطَّوِّ
اِش لِ     ِعيِّ لِ  ْس كِ اعْ وَ  مْ هِ نَقَّ  الــكِ  ْل مِ أَ  ارٍ نَ فَ  ْح تَ افْ  ارِ نَ وَ  ارٍ هَ وَ  ٢٦٥ت:   ــمْ هِ ُمطَّوِّ
 .............................. ٢٦٦ت:  ...................... ٍف رْ ـُج وَ    

 

 

 



ةُ Jَۡ 2َا�ُِ; ٱIَۡ ٱ    َKِ:  !ِ  ِAَْعـ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٦٤ Eَْـِع ال

 

 َ!"
ۡ
اإلبـدال مـع التوسـط  )١( لـألزرق لـي!ا زاد  ]٩١، ٥١[ يو�سموضعي سورة  َءآ$

 سبعة أوجه. ا)ز&اتتسعة أوجه، وعند  ا لي!، ففيها عند وقصر وتوسط البدل

 :ا01ل من تنقيح ا)ز&ات

 ــالـهِّ َس تُ وْ أَ  ْل طِ تُ  نْ إِ  ْث لِّ ثَ وَ  المٍ لِ  ٥٢ت:   نْ رَ ُص اقْ فَ  رِ ْص قَ الْ بِ  َت لْ َد بْ أَ  نْ إِ  اآلنَ وَ    

 :  ا01ل من ا لي!

   ...............................  :٢١٥خـ  َْت لَ ــــــــِص وَ  مَّ ثُ  َت أْ َد ا بَ هَ بِ  نْ إِ و 
   .............................. ٢١٦خـ:  .......................... عٌ ْس تِ    

 ة أوجه؛ تفصيلها: ووصلتها بما بعدها فسيكون لألزرق تسع }آآلن{إذا بدأت بـ :أي

 الا كِ ـــــمَ هُ نْ رَ ُص اقْ وَ  زٌ مْ هَ  دَّ مُ  وْ أَ  ٢١٦خـ:  الهِّ َس  نْ ا إِ ثً ـلِّ ا ثَ مً َال فَ ...........    
 عند تسهيل الهمز ففي الالم التثليث (القصر والتوسط واإلشباع). :أي

 ......................... اـمً َال  ٢١٧خـ:  ارَ ُص اقْ وَ  طْ سِّ وَ  َت طْ سَّ وَ  نْ إِ  زَ مْ هَ الْ وَ    

%َن  :ففي قوله تعالى
ُ
0ُ(/ .ِ-ِۦ +َۡ*َ(ۡ)ِ'&

ُ
"َ! َو2َۡ3 1

ۡ
"َ! َو3َـ2ۡ 7َ8َـ 5َ6ۡ ،]٥١[يونس:  4َءآ$

ۡ
َءآ$

 !َ92ِ*ِ:ۡ;ُ
ۡ
5َ0 ِ<َ! ٱ>

ُ
 .]٩١[يونس:  AۡBَCُ@ َو?

"!َ يف  لألزرق
ۡ
 أوجه، وهي:) ٧( سبعة ا)ز&اتعند  َءآ$

 وصل ألف مع اإلشباع وعليه قصر الالم.إبدال همزة ال -١

 إبدال همزة الوصل ألف مع اإلشباع وعليه توسط الالم. -٢

 إبدال همزة الوصل ألف مع اإلشباع وعليه إشباع الالم. -٣

 إبدال همزة الوصل ألف مع القصر وعليه قصر الالم. -٤

 تسهيل همزة الوصل بين بين وعليه قصر الالم. -٥

 ل بين بين وعليه توسط الالم.تسهيل همزة الوص -٦

 تسهيل همزة الوصل بين بين وعليه إشباع الالم. -٧

 

 

                                                 

 . يف حالة إذا ابتدأت هبا ووصلتها بما بعدها) ١(



$ۡ *ٱُ) َو'َْ&%ِ$ُ# َ"ۡ   +, -ُ } ۡ.
َ
 ٱ8ِ 3َ45ِِ67َ 12ُۡ  0َرۡ /

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :<ُ =ُ >َ رَ وَ }، َ;ُب :ۡ 9

 

 

 

١٦٥ 
 

  أوجه، وهي:) ٩( تسعة ا�لي�عند  َءآۡ@? َ3يف  لألزرقو

 إبدال همزة الوصل ألف مع اإلشباع وعليه قصر الالم. -١

 إبدال همزة الوصل ألف مع اإلشباع وعليه توسط الالم. -٢

 لوصل ألف مع اإلشباع وعليه إشباع الالم.إبدال همزة ا -٣

   الالم قصروعليه  التوسطإبدال همزة الوصل ألف مع  -٤[

 )١( ]الالم توسطوعليه  التوسطإبدال همزة الوصل ألف مع  -٥

 إبدال همزة الوصل ألف مع القصر وعليه قصر الالم. -٦

 تسهيل همزة الوصل بين بين وعليه قصر الالم. -٧

 الوصل بين بين وعليه توسط الالم.تسهيل همزة  -٨

 تسهيل همزة الوصل بين بين وعليه إشباع الالم. -٩

قوله تعالى:  ۖ "ُ$ۡ 2ۡ5َ6ۡاْ 4َ.َل 1َ23ُٰ َ/. ِ-ۡ,ُ+* (ِ)ِ ٱ&ّ%ِ
َ
7 ٓ. 9:َ;َ<   :ا$ز"ـات فيه عند] ٨١[يونس 

   التحرير اآليت:

ْ$"ُ  ۦ(ِ)ِ يمتنع تسهيل همزة الوصل يف  على وجه التوسط يف المنفصل مـع ألبي عمرو  ءآ&ّ%ِ

 . ٰ1َ23ُ فتح

 .*+ُ,ۡ-ِ وللسوسي على القصر مع الفتح والتقليل والهمز يف

 .*+ُ,ۡ-ِواإلبدال يف   ٰ1َ23ُوللدوري على القصر مع فتح 

ۖ  :قولـه تعـالى يفف ـۡ$ُ" 2ۡ5َ6ۡاْ 4َ.َل 1َ23ُٰ َ/. ِ-ۡ,ُ+* (ِ)ِ ٱ&ّ%ِ
َ
7 ٓ. 9:َ;َ<   :عمـرو  ألبـي] ٨١[يـونس

 وجًها: أر(عة ع%

ـْ$"ُ  واإلبـدال يف ِ-ۡ,ـُ+* مع الهمز يف  ٰ1َ23ُ: القصر مع فتح ا-امنإلى  األول   ءآ&ّ%ِ

ْ$"ُ  ۦ(ِ)ِ  واإلبدال يف *+ُ,ۡ-ِألبي عمرو، والتسهيل للدوري، ومع اإلبدال يف  ألبي عمرو  ءآ&ّ%ِ

ْ$"ُ  ۦ(ِ)ِ  واإلبدال يف *+ُ,ۡ-ِ مع الهمز يف  ٰ1َ23ُوالتسهيل للسوسي، ومع تقليل  ألبـي  ءآ&ّ%ِ

ْ$"ُ  والوجهين يف *+ُ,ۡ-ِعمرو والتسهيل للدوري، ومع اإلبدال يف   ألبي عمرو. ءآ&ّ%ِ

                                                 

   .ا$ز"ات، ومنعه العالمة ا1لي.ما بين القوسين أجازه العالمة  )١(



ةُ @َۡ 2َا?ُِ" ٱ<َۡ ٱ    َAِ.  2ِ  ِ%َْعـ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٦٦ 7َْـِع ال

 

واإلبـدال يف  ِ-ۡ,ـُ+* والـوجهين يف 3ُـ ٰ1َ2: التوسـط مـع فـتح ا$رابع عشـرإلـى  ا9اسع

 ُ"$ْ ْ$"ُ و *+ُ,ۡ-ِيف  والوجهين  ٰ1َ23ُومع تقليل  ءآ&ّ%ِ  ألبي عمرو. ءآ&ّ%ِ
 :اA@ل من تنقيح ا$ز"ات

 الدِ بْ مُ  رُ ْح السِّ  هِ ىف بِ  أْ رَ قْ تَ ى لِ وَس مُ بِ  ٢٧٢ت:   ـهِ ـــحِ تْ فَ وَ   اْلَماِزنِىِّ  دِّ مَ  هِ ْج وَ  عْ مَ وَ    
 العُ  ْل نَ تَ  ُدورٍ بِ  ْص صِّ َخ  هُ يلُ هِ ْس تَ فَ  ٢٧٣ت:  ازً امِ هَ رِ ْص قَ الْ  عَ ى مَ وَس مُ  نْ َح تَ فْ تَ  نْ إِ وَ    
 ُمْبِدالَفْتٍح َوَقْصرٍ َعَلى  ُسوسٍ بِ  ٢٧٤ت:   ــــهُ صَّ ُخ  مَّ ا ثُ مَ هُ عْ مَ  ْل لِّ قَ تُ  نْ ا إِ َذ كَ    

 وجًها ألبي عمرو بأكمله. ستة ع%شيًئا فاألوجه عنده يف هذه اآلية  ا1لي.ولم يقيد 

:يف قوله تعالى  (َٰBَِإ ٓCَ 9ُ)ۥE
َ
7 FُG/َ4َ.َل َءا HَIِءJ KَـLِۡـ2ٓاْ إGُMَ ِٓي َءاَ'َ&ۡ% #ِ"ِۦ

)
 ٱ*

)
[يـونس:  إِ,

. إِ-ۡ  ألبي جعفر التسهيل مع القصر يف ا�لي�منع  ]٩٠ مد التعظيم، ولم يمنع توسط على  ء0َ1ِ َ/

مـد توسـط التسهيل مع التوسط والقصـر علـى  ا#ز!اتفيأيت عند  ا'نقيحلعدم تقييده يف  ًئاشي ا#ز!ات

 التعظيم.  
 :  ا-,ل من ا�لي�

بُو َجْعَفَر  َو.ِنْ    
َ
 ــ8َْعِظيًما 6َمُ أ

ْ
ٰ بِـ ٢٢٥: خـ ّد

َ
ْد;

َ ْ
ْرَ=ًعا األ

َ
ا<ِيَل أ   إِْ?َ

ْ
 ُرّد

 Bر!ر ألA جعفر عند ا#ز!ات

. إِ-ۡ                               مد ا'عظيم       ء0َ1ِ َ/

 تسهيل مع توسط وقصر     قصر 

 )١( توسط [وقصر]تسهيل مع      توسط

 Bر!ر ألA جعفر عند ا�لي�

. إِ-ۡ                               مد ا'عظيم       ء0َ1ِ َ/

 تسهيل مع توسط وقصر     قصر 

 تسهيل مع توسط فقط      توسط

 

 

                                                 

 . ا�لي�، ومنعه ا#ز!اتوهذا هو الوجه الذي أجازه ) ١(



4ۡ 9ٱ8ُ َو3ُ4ِ56َْ7 2َۡ   ): ;ُ } ۡ<
َ
 ٱAَ1Bِِ#Cَ Dِ ُ@?ۡ  َ<رۡ =

َ ۡ
E ۡF ُبGَ ،{ َرَ و َH ُI ُ": ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

١٦٧ 
 

روى ابن ذكوان إدغام تاء التأنيـث يف الثـاء بـالخالف نحـو  ُِـَ%ۡت َ#ُ"ـ!د&َ'  :٩٥[هـود[ ،

البـن  ا�ز�ـاتاإلدغام للنقاش، واإلظهار واإلدغام البـن األخـرم والصـوري، ومنـع  ا�ز�ات وَخصَّ 

 شـيًئا ا#لـي ، ولـم يقيـد باإلدغامالغنة إذا قرأ للصوري منع أيًضا ، وباإلظهارالغنة إذا قرأ األخرم 

 فاألوجه عنده إطالقية البن ذكوان بكاملة.

 :ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات

  َتال نْ مَ غِ ْد تُ  نْ إِ وَ  ارٍ هَ ظْ إِ بِ  ْق لِ طْ أَ َرٍم  ٢٦٢ت:  َأْخــ ِت كْ َس وَ ا يف الثَّ  يِث نِ أْ التَّ ا تَ  امِ غَ دْ إِ بِ    
 المِ هْ أَ  ِت كْ السَّ كَ  نَّ غُ الْ وَ  ْل مِ أَ  اءِ ا الرَّ ذَ ٍر  ٢٦٣ت:  ُصولِ  نْ مَ غِ ْد تُ  نْ إِ وَ  رْ هِ ظْ يُ  نْ إِ  نَّ ال غَ وَ    

َ") : ء التأنيث يف الثاء مع الغنة هوإدغام تا الوحيد الذي اجتمع فيه ا/ثالو
َ
) *َ+َ%ۡ"َِ

ّ
 ُ.ۡ&ٗ%ا ,

َ
/

َ
0

ُ"!ُد 
َ
 .]٩٥[هود:  1'َ&َِ%ۡت #

 8ر�ر وجوه ابن األخرم عند ا�ز�ات
َِ"ۡ%َ+*َ  الغنة 

ّ
ُ"!دُ                  ُ.ۡ&ٗ%ا ,

َ
 'َ&َِ%ۡت #

 إظهار، إدغام     ترك غنة           

 غام فقطإد       غنة              

 8ر�ر وجوه ا�صوري عند ا�ز�ات
َِ"ۡ%َ+*َ  الغنة 

ّ
ُ"!دُ                  ُ.ۡ&ٗ%ا ,

َ
 'َ&َِ%ۡت #

 إظهار، إدغام     ترك غنة           

 إظهار فقط       غنة              

 8ر�ر وجوه ابن ذكوان ب?ا<له عند ا#لي 

َِ"ۡ%َ+*َ  الغنة 
ّ
ُ"!دُ                  ُ.ۡ&ٗ%ا ,

َ
 'َ&َِ%ۡت #

 إظهار، إدغام     ترك غنة           

 إظهار، إدغام     غنة              

 

 

 



َ ٱ   
ۡ
َ َ!ا4ُِ5 ٱ3

ۡ
ةُ 6 َ7ِ(  Aِ  ِBَْعـ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٦٨ Eَْـِع ال

 

يف  �لز�ات(89:
ۡ
;َ<  :التحرير اآليت: ]١١[يوسف 

:(89الروم يف 
ۡ
;َ<  :كمـا يف يف اختيـاره  "ا"ا!"، وعـن "ا شـاطبية"مروي عـن ] ١١[يوسف

 ولألصـبهاين مطلًقـا، وللحلـواين علـى القصـر، صـحاهبا،يف الـالم والـراء ألالغنة  فيمتنع علي ال$#

والسـكت، ولحمـزة علـى سـكت المـد،  ولحفص على القصر السكت والطول، والبن ذكوان على

ءٍ وعلي سكت الموصول، وعلي توسط  ْ!َ و 
َ" عـن حمـزة علـي تـرك السـكت يف ، ولخلف

يمتنع الروم للقراء السبع علي كل وجه زائد علي وهكذا  { صولف، ولخالد علي سكت المالجميع

يف نحــو  علــى توســط المنفصــل، وعلــى هــاء الســكت، وأمــا يعقــوب فيمتنــع لــه } ةا شــاطبيمــا يف 

 َن#$ُ%ِٰ'ََ(  :١١[يوسف[. 
 :ا"0ل من تنقيح ا ز&ات

 الـــــمَّ أَ تَ  نْ مَ  ىرَ دَ  يٍّ انِ دَ  ارُ تَ ْخ مُ وَ  ٢٧٩ت:   هُ مُ وْ رَ  زِ رْ حِ الْ  نْ عَ ا نَّ مَ أْ تَ  رِ ْش ىف النَّ وَ    
لجميع القراء عدا أبـا جعفـر فـإن  ا3لي1يأتيان عند اإلشمام شيًئا فالروم و ا3لي1ولم يقيد 

   .ورم  Dهم وBاAحض ثــرم)  -( تأمنا أشم   :ابن ا5زريقال ، الطيبة كما يف له اإلدغام المحض

 إظهارللحلواين عن هشام  ا ز&اتمنع  َ) +ۡ,َ-ۡ.َ +ٞ,َ-َ  :على القصر (فيكون ] ٥[الرعد

 0 عدم الفصل بين الهمـزتين يفأيًضا للحلواين  ا ز&اتلهشام على القصر اإلدغام فقط)، ومنع  ء2ِـ1
َ
أ

فيكـون عـدم الفصـل علـى اإلدغـام خـاص  َ.ۡ-َ,ـۡ+ َ(َ-َ,ـٞ+ علـى إدغـام  )َِ; َ:9ۡـ8ٖ 54ِ6َـ34ٍ 

 .ا ز&اتبالداجوين فقط هذا عند 

فـذكر يف هـذه اآليـة لهشـام بكاملـه األوجـه األربعـة للطـريقين، ولـم يقيـد  بيـديالعوأما عنـد 

 ).  ١٤٣(ص:  العبيديشيًئا فتكون األوجه عنده إطالقية كما ذكرها  ا3لي1
 :ا"0ل من تنقيح ا ز&ات

 ًما اِْفِصالُمْدغِ  اْلُحْلَوانِ َوَحْتًما َعِن  ٢٨٢ت:   ِهمْ ِهَشامِ َقْصَر  َتْعَجْب ُخصَّ بِإِْدَغاِم    

0 )َـِ; َ:9ۡـ8ٖ 54ِ6َـ۞ 34ٍففي قوله تعالى:  ء2ِـ1
َ
ءَِذا Aُ@1ـ0 ?َُ<ٰ=ًـ0 أ

َ
 Fن َ.ۡ-َ,ۡ+ َ(َ-َ,ٞ+ BۡCُُD#َۡE أ

 .]٥[الرعد: 

مـع  َ.ۡ-َ,ـۡ+ َ(َ-َ,ـٞ+  أربعـة أوجـه (وهـي: اإلظهـار يف ا3لـي1و ا ز&ـاتفيه لهشام عند 

ء012ِاإلدخال وعدمه يف 
َ
ك أي مـع اإلدخـال وعدمـه)، وذلـك لعـدم وجـود المـد ، واإلدغـام كـذلأ

 المنفصل.



  ۡGَ +ُHِ.Iَْ?َو JُٱD ۡH 1L Mُ } ۡ2
َ
N ۡر#َ  ۡOPُ Qَ54ِِ=Rَ Sِٱ 

َ
Tۡ ۡU ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :$ُ #ُ "َ رَ وَ }، َ!ُب=

 

 

 

١٦٩ 
 

ءَِذا 2789ُ 3ٰ5َُ6ًـ2  0ُُ1/ۡ .َ-ۡ  َ,َ&َ*ٞ(  َ*ۡ( )ن َ'&ۡ  كقوله تعـالى: وأما يف حالة وجود المد المنفصل
َ
أ

ءِ<27 =َِ> َ;:ۡ 
َ
ْوABٍCBِDَ  EَِFGHَ  @ٖ أ

ُ
LُMَNَ OَCِواْ 0ِِKّLَِ3ۡ/ۖ ٱأ 7P  EَِFGHَْو

ُ
 ٱَوأ

َ
Qۡ ۡR ۡS

َ
 .Uِ VُٰWَ ۖ/ۡ0ِِ.28َٓ أ

 
ً

على أن التحقيـق بـدون إدخـال يف الهمـزة الثانيـة المكسـورة مـن  ا#لي و ا�ز�ات: اتفق أوال
ءِ! � كلمة نحو

َ
 ال يأيت إال على توسط المنفصل. أ

علـى القصـر (فيكـون لهشـام   $ٞ%َ&َ'َ $ۡ%َ&ۡ)َ إظهارللحلواين عن هشام  ا�ز�اتمنع : ثانًيا
� +َـِ* عـدم الفصـل بـين الهمـزتين يف أيًضا للحلواين  ا�ز�اتاإلدغام فقط)، ومنع  على القصر ءِ!ـ 

َ
أ

 ,-ٍ.-ِ/َ 1ٖ2ۡ3َ على إدغام  $ٞ%َ&َ'َ $ۡ%َ&ۡ)َ  فيكون عدم الفصـل علـى اإلدغـام خـاص بالـداجوين
    ، وإليك بيان ذلك.فقط

 -ر�ر +شام عند ا�ز�ات

      $ٞ%َ&َ'َ $ۡ%َ&ۡ)َ                      � !ِء
َ
                     ۡ4أ

َ
 َ;�:8ۡ9ِِۖ 6ِٓ أ

 توسط          إدخال    إظهار      

 توسط         عدم إدخال    إظهار      

 قصر، توسط     إدخال    إدغام 

 توسط للداجوين عدم إدخال    إدغام      

 -ر�ر +شام عند ا#لي 

      $ٞ%َ&َ'َ $ۡ%َ&ۡ)َ                     � !ِء
َ
                       ۡ4أ

َ
 َ;�:8ۡ9ِِۖ 6ِٓ أ

 ، توسط)١( [قصر]  إدخال    إظهار      

 توسط          عدم إدخال    إظهار      

 قصر، توسط       إدخال    إدغام 

 )٢( [توسط]         عدم إدخال    إدغام      

 

 

                                                 

 . ا#لي ، وأجازه ا�ز�اتلوجه الذي منعه وهذا هو ا) ١(

ُه ) ٢(  . لهشام من الطريقين ا#لي للداجوين فقط، وأطلقه  ا�ز�اتوهذا هو الوجه خصَّ



ةُ Aَۡ َ@ا?ُِ< ٱ=َۡ ٱ    َBِ�  .ِ  ِ/َْعـ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٧٠ 4َْـِع ال

 

قوله تعالى: البن ذكوان يف  ا�ز�ات أجاز ٖCDَEِF3َ CٍGَِHَ IُDَJََو إلى  ٖار>ََ:  :٢٦[إبراهيم [
Kِض على السكت يف  :ََ<ارٖ فتح 

َ
Lۡٱ  مع قراءة Mۡ DNُ/ۡٱ CٍDَEِF3َ  ا�ز�ـاتبضـم التنـوين، واتفـق 

 على السكت البن ذكوان على كسر التنوين. :ََ<ارٖ  على منع إمالة ا#لي و
 :ز�اتا;:ل من تنقيح ا�

 ـــــــــــالعَ  هُ فُ لْ ُخ  ةٍ يثَ بِ َخ  ةٍ مَ ْح رَ َرٍم  ٢٢٣ت:  َأْخـ لِنَْجلِ  رْ ِس اكْ  رْ ظُ  انْ يًال تِ فَ  وَ ْح نَ وَ    

ْمِليِّ للِ  َت كْ الَس وَ       الجِ ْس أُ   اْبِن االْخَرمِ  مِّ َض  عْ مَ  وَ ا هُ مَ وَ  ٢٢٤ت:   هِ رِ ْس كَ  هِ ْج وَ  عْ مَ  رَّ
اٌش  مَّ َض  نْ إِ وَ     ِعيوَ  ٢٢٥ت:    ٍت ـاكِ َس  رَ يْ ال غَ تَ  َنقَّ وِّ ا َعَلى الْ َذا  ُمطَّ  اليَّ مَ  رِ ْس كَ الرَّ

 :  ا#"ل من ا�لي�

   ................................  :٢٢٨خـ  َثَبْت اْبُن َذْكــَواٍن َوَكْسُر َتنِْويِن    

ْكِت إِْن ُيْفَتْح َوَأْضِجْع إِْن ُيَضمّ      .......................... َعنْهُ  ٢٢٩خـ:  بِالسَّ

 3ر%ر البن ذكوان عند صاحب الفر%دة

    "ۡ#$%ُ&ۡٱ (ٍ$َ)ِ*+َ             ِض,
َ ۡ
 0ََ/ارٖ                       ٱ-

 يعن الصور يفتح لألخفش من طريقيه والمطوع   ترك   ضم 

 من طريقيه يإمالة للصور    ترك   ضم 

 )١( ي]ن الصورع يفتح المطوع       سكت   ضم[

 إمالة الرملى عن الصورى    سكت     ضم

 فتح لألخفش من طريقيه       ترك    كسر

 للصوريإمالة                 ترك    كسر

 ألخفش لفتح                 سكت     كسر

 3ر%ر البن ذكوان عند ا�لي� والعبيدي

 :  طبعة دار الصحابة ١٤٣صـ  ةا>حار%ر ا:نتخبيف كتابه  إبراهيم العبيديقال العالمة/ 

 البن ذكوان ستة أوجه:] ٢٦[إبراهيم:  0ََ/ارٖ  إلى َو ٖ($َ)ِ*+َ (ٍ1َِ2َ 3ُ$َ4َ قوله تعالى:

  : كسر التنوين بال سكت مع الفتح طريق األخفش عن ابن ذكوان.األول
                                                 

 . العبيديو ا�لي�، ومنعه ا@ز%اتوهذا هو الوجه الذي أجازه ) ١(



7ۡ ;ٱُ: َو9َْ/6ُ7ِ8 5َۡ   #< =ُ } ۡ>
َ
 ٱِ# َ! Aُ BَCDِِ*ۡ  َ@رۡ ?

َ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :+ُ *ُ (َ رَ وَ }، َ)ُب 'ۡ ۡ&

 

 

 

١٧١ 
 

 لصوري.لرملي عن ا: مثله مع اإلمالة لا�ا�

 ت مع الفتح طريق األخفش عن ابن ذكوان.: كسر التنوين مع وجه السكا�الث

 : ضم التنوين بال سكت مع الفتح البن األخرم عن األخفش.ا%رابع

 : مثله مع اإلمالة طريق الصوري.ا)ا'س

 : مثله مع وجه السكت من طريق الصوري.ا%سادس

 رويسروى  ْ ,ا -
./ُِ ِ

ّ
2َ�اٗدا 0

َ
  ،]٣٠[إبـراهيم:  أ

3
ُِ/ـ4 ِ

ّ
2َ�اٗدا 0

َ
بفـتح وضـم ] ٨ [الزمـر: أ

لـرويس الغنـة علـى ضـم اليـاء،  صاحب الفر*دةو ا%ز*ات الياء وعلى كل منهما وجهي الغنة، ومنـع

ر5ِب لعدم تقييده يف  ا)لي2ولم يمنعها 
َ
ُمق

ْ
 .ا%

 :ا?<ل من تنقيح ا%ز*ات

َدْع َغن5ـا  ... إلـى قولـه:ُلْقَمـاٍن  لَِك إِْن َتْضـُمْم َيِضـلُّوا َيِضـلَّ َغْيـرَ َكـَذ ... إلى قوله:  ُمدَّ  ُرَوْيسٍ َوِصْل لِ    
 :١٢٢ - ١١٦ت.  

والحظ أن وجه الضم هو من غاية أبي العالء طريق أبي الطيب عـن  {: صاحب الفر*دةوقال 

 ).  ١٨٣/ ٣( }التمار وليس فيها الغنة وفيها توسط المنفصل 

 *ر�ر %رو(س عند ا%ز�ات وصاحب الفر�دة

      الغنة     
ْ
!ا

"#$ُِ ِ
ّ

%  

 الوجهان      ترك              

 الفتح فقط     غنة 

 

 *ر�ر %رو(س عند ا0لي-

      الغنة     
ْ
!ا

"#$ُِ ِ
ّ

%  

 فتح، ضم     ترك              

 )١( فتح، [ضم]     غنة 

                                                 

  . ا0لي-، وأجازه صاحب الفر�دةو ا%ز�اتوهذا هو الوجه الذي منعه ) ١(



َ ٱ   
ۡ
َ َ!ا*ُِ( ٱ)

ۡ
ةُ + َعـ2ِْ  1ِ  -ِ,َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٧٢ 6َْـِع ال

 

 :قولــه تعــالى ./0َِ1ــ 2َۡ
َ

 ا%ز�ــات اتفــققــرأه ابــن عــامر بــالنون واليــاء، و] ٩٦[النحــل:  َو3

النـون للحلـواين علـى  ا0لـي-امتناع الياء للنقاش مع إشباع المد المنفصل، ومنـع  على ا0لي-و

 :ا=>ل من تنقيح ا%ز�ات، وا%ز�اتالقصر، وأجازها 

ِعي ونَ النُّ  نَّ يَ زِ ْج ا يَ يَ بِ  ٣٠٢ت:  َأْخَرمٌ وَ .......................      ـــالتَ   ُمطَّوِّ

 الوِّ طَ يُ  نْ ا إِ َذ كَ  َنقَّاشٍ  ِت كْ ى َس لَ عَ  ٣٠٣ت:   نْ مَ زَ وًنا الْ نُ  هُ تَ كْ َس  ْص ُص ا اْخ يَ بِ  َرْمِليوَ    
 :  ا=>ل من ا0لي-

   ...............................  :٢٣٣خـ َوَيا  ََّلنَْجِزَين  ّفِي النَّْحِل َفُرد 

 اْرُدَدا اونً رِ نُ ــــْلَقْص َحاَل ا َأِخيهِ  ٢٣٣خـ:  دٍّ َوَلَدىٰ ــــــبِمَ اْبِن َذْكَواَن َدٰى ـلَ    
 اإلخبار البن ذكـوان يف ا%ز�اتمنع  -456َ 7َۡ(ُج

ُ
 أ

َ
8َ!ۡف

َ
ءَِذا َ;- ِ;:" 9

َ
ُ/ أ ٰ=َ> ِ

ۡ
 ٱ?

ُ
 Aَو0َُ@!ل

!ُ  على السكت يف] ٦٦[مريم:  ٰ#َ$ ِ
ۡ

ِب لعدم تقييده يف  شيًئا ا�لي�، ولم يمنع ٱ&  .اْلُمَقرِّ

 :ا-,ل من تنقيح ا#ز!ات

 بالاقْ  مُ لَ عْ تَ  ْل هَ  ارِ هَ ظْ ى إِ لَ عَ  رٍ ْص قَ بِ  ٣١٤ت:  ـمْ ــهِ ِهَشامِ  َد نْ عِ  تُّ ا مِ ا مَ َذ ئِ أَ يف وَ    

 الأَ اْس فَ  ِت كْ السَّ  عَ مَ  اْبِن َذْكَوانٍ  نَد عِ وَ  ٣١٥ت:  اذً ا إِ هَ رَ هِ ظْ مُ  َت نْ كُ  نْ إِ  هُ لَ  ْل مِ ْس بِ وَ    

 5ر!ر البن ذكوان عند ا#ز!ات
    ُ!ٰ#َ$ ِ

ۡ
         ٱ&

َ
 ءَِذاأ

 استفهام، إخبار   ترك السكت  

  استفهام فقط     سكت      

 5ر!ر البن ذكوان عند ا�لي�
    ُ!ٰ#َ$ ِ

ۡ
ءَِذا        ٱ&

َ
 أ

 استفهام، إخبار   ترك السكت  

 )١( ]، [إخباراستفهام    سكت      

                                                 

 . ا�لي�، وأجازه ا#ز!اتهذا هو الوجه الذي منعه و) ١(



*ۡ /ٱُ. َو-َْ,+ِ*ُ( َ)ۡ   01 2ُ } ۡ3
َ
 ٱِ> َ;:89َِِ! 67ُۡ  5َرۡ 4

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :A ُBُ @َ رَ وَ }، َ?ُب <ۡ =

 

 

 

١٧٣ 
 

 لألصبهاين يف !ـ"#  وجـه فـتح  يف تحريراتـه لألصـبهاين ا�ضـباعفـتح الحـرفين، وزاد

، ولـم يقيـد علـى ذلـك الفر%دة صاحبوتبعـه ، الطاء وتقليل الهاء زيادة على وجه فتح الطاء والهاء

  . شيًئا فيكون لهما فتح الحرفين فقط ا-لي*و ا�ز%ات

 ).٣/٤٠٣(}أيًضا ولالصبهاين الفتح وله التقليل{ :صاحب الفر%دة قال

:يف قوله تعالى  ِ$ۡ 3َ 2َـ0َ1ٰۡ  َوِ.ۡ- َءا,َ+ٓي( ٱ'&
&
45َ

َ
ۡ"1َاَف ٱ8&7َ+رِ 6

َ
] ١٣٠[طـه:  =>ََ;ّ:9ِۡ َوأ

ـ 3َ رأس اآلي مع فتح ذي الراء المدغم يفللسوسي تقليل  ا-لي*منع 
&
45َ

َ
، ولـم يمنعـه ٱ8&7َ+رِ 6

 .ا1نقيح لعدم تقييده يف ا�ز%ات

 :  ا56ل من ا-لي*

   ................................  :٢٤٩خـ  .................. َٰواْفَتْح َعَلى 

َغْم َوَما َجَرىٰ     ا اْلُمدَّ  اِالْظَهاُر َمْع َفْتٍح َوَتْقِليـــــٍل بَِرا ٢٥٠خـ:  َفْتِحَك َذا الرَّ

 .............................. ٢٥١خـ:  ................َفَسْبَعٌة َعنُْه َفَقْط    
 :عند ا�ز%ات ستة أوجه، و@ف< اآلية ا�سابقة �لسو7 

 . ٰ0َ1َۡ2 مع اإلظهار وفتح وتقليل ٱ8&7َ+رِ اإلمالة يف : اHاG، واألول

 . ٰ0َ1َۡ2واإلدغام وفتح وتقليل  ٱ8&7َ+رِ إمالة : ا�رابع، واHالث

 . ٰ0َ1َۡ2 )١( ]وتقليل[واإلدغام وفتح  ٱ8&7َ+رِ  فتح: ا�سادس، وا-اLس

 :ابقة �لسو7 عند ا-لي* سبعة أوجه، و@وM اآلية ا�س

 . ٰ0َ1َۡ2مع اإلظهار وفتح وتقليل  ٱ8&7َ+رِ اإلمالة يف : اHاG، واألول

 . ٰ0َ1َۡ2واإلدغام وفتح وتقليل  ٱ8&7َ+رِ إمالة : ا�رابع، واHالث

 . )٢(] ٰ0َ1َۡ2 واإلدغام وفتح وتقليل ٱ8&7َ+رِ : تقليل ا�سادس، وا-اLس[

   .  ٰ0َ1َۡ2يف  فقطواإلدغام والفتح  ٱ8&7َ+رِ فتح : ا�سابع

                                                 

 . ا#لي ، ومنعه ا�ز�اتوهذا هو الوجه الذي أجازه ) ١(

 . ) فارجع إليهأح-م أل+ عمرو و�عقوب، وسبق بيان ذلك يف (ا#لي اإلدغام مع التقليل، وأجازه  ا�ز�اتومنع ) ٢(



َ ٱ   
ةُ 'َۡ َ&ا%ُِ$ ٱ#ۡ َعـ0ِْ  ِ/  (ِ)َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٧٤ 3َْـِع ال

 

 ــع ــاتمن ــدال يف  ا�ز� ــى اإلب ــالم عل ــذكر الس ــع الم ــاء الســكت يف جم ــرويس ه ــ+ٗ ل ,-ِ.
َ
 أ

شـيًئا  ا#لي ، ولم يمنع القصصواألول من  األن4ياءيف موضع  ]"٥القصص: "، "٧٣األنبياء: "[

ِب لعدم تقييده يف   .اْلُمَقرِّ

 فقال: Dت; قواعد ا:حر�ر يف @مد جابر ا>;ي، وذكره ا�روضو ا:نقيحلم يذكر يف 

َلنْ ......................     ــــال ٣٧٣جـ:  َوَسهِّ   َأئَِمَة إِْن ُتْدِغْم َكَذا فِيِه َسهِّ

 .............................. ٣٧٤جـ:  ............. َمَع اْلَهاِء يف َجْمعِ    
 

 G: وضع سورة األن4ياء
ۡ
+ٗ  23ُٰ5َۡ و0َ1ََ/ ,-ِ.

َ
7ۡ 36َۡ  أ

َ
َۡ?ـَ<ِٰت =>َـ(َم  $ِ;َ(ُ:وَن 8ِ9

ۡ
0ِۡA 2ۡ3َِۡ@ ٱ' َBِإ 

ٓ
)Dَ?ۡEَۡو

َ
َوأ

َ%ٰ$ةِ"  /َٰ$ةِ .-َ,+َٓء ٱ)'&  ]. ٧٣[األنبياء:  8َو67َُ$اْ 5ََ+ 2ِِ3ٰ4َ-1َ  ٱ)0&

ن  &9 :ا%وضع األول !سورة القصص
َ
@ِض َوَ?َۡ</َُ=ـۡ> َو6ُ;ِ:2ُ أ

َ
Aۡٱ Bِ ْا$Cُِ>ـDۡ,ُEۡ1َ ٱ-ِ &Fٱ َGَ &1Hُ

 IَِJِٰرKَLَۡوَ?َۡ</َُ=ُ> ٱ Nٗ &HِO
َ
 ]. ٥[القصص:  Pأ

 0ر'ر (رو.س عند ا(ز'ات
    ٗN &HِO

َ
 هاء ا(سكت      أ

 دون هاء، هباء     تسهيل  

       دون هاء         بدالإ   

  

 07ر'ر (رو.س عند ا6لي
    ٗN &HِO

َ
 هاء ا(سكت     أ

 دون هاء، هباء     تسهيل  

   )١( ]هباء[دون هاء،      إبدال   

 

 

                                                 

 . 7ا6لي، وأجازه ا(ز'اتوهذا هو الوجه الذي منعه ) ١(



  ۡQَ RُSِT;َْUَو Vُٱ( ۡS &W Xُ } ۡ6
َ
Y ۡ3ۡ  َ$رZُ 1َ-2ِِ[\َ ]ِٱ 

َ
Aۡ ۡ̂ رَ وَ }، َ_ُب َ̀ ُH ُa: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

١٧٥ 
 

 هاء السكت يف ا�ز�اتمنع  َ!ِ"#ِٰ لرويس على إبدال الهمز واًوا يف قولـه ] ٦[النور:  ٱ'&%

.ُ-ُ,ُ+*ۡ  :تعالى
َ
 أ
ٓ %
ِب شيًئا لعدم تقييده يف  ا#لي ، ولم يمنع ]٦[النور:  1َُ+َ#آُء إ0ِ  .اْلُمَقرِّ

 :ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات

اِدقِينَْه      لَِمْن َكاَن إِالَّ َعنُْه َيْقَرْأ ُمْبـــــِدال ٣٢٦ت:   ِهُم َفَدعْ ُرَوْيِس َعْن َوَها الصَّ

4َ3ِ 2َ3ۡ ٱوَ  ففي قوله تعـالى:
%

زۡ 5
َ
*ۡ  8َٰ9َُ+*ۡ 67َُن أ

َ
ُ+ـ*ۡ  َو:

%
.ُ-ُ,ـُ+*ۡ 1ُـَ+َ#آُء إِ  3َُ;ـ4 :

َ
 أ
ٓ %
<ََ=ـَ>َٰ#ُة  0

 ۡ*ِ?#ِ@َ
َ
رۡ  أ

َ
ِ  Bَٰ<َ1َ CُDَٰتA أ EF ُG%.ِإ ِ %H4َ  ۥJِ

َ
ِٰ#"َِ! ٱ: %&'K  :٦[النور[. 

  على إبدال الهمز واًوا يفعلى التوسط، وامتناع هاء السكت  ا�ز�اتلرويس عند 
ٓ %
 1َُ+َ#آُء إ0ِ

 ثلهم على التوسط. ، وم)١(أربعة أوجه على القصر ا#لي ولرويس عند 

 3ر�ر �رو1س عند ا�ز�ات

           
ٓ "
ِٰ$(ِ)َ ٱ         ا�نفصل                   ُ&َ%َ$آُء إِ# "+,  

 دون هاء، هاء   قصر   تسهيل     

 دون هاء      توسط   تسهيل 

 دون هاء      قصر   إبدال 

 دون هاء      توسط   إبدال 

 

 ,+ر*ر (رو'س عند ا#لي
           

ٓ "
ِٰ$(ِ)َ ٱ         ا�نفصل                   ُ&َ%َ$آُء إِ# "+,  

 دون هاء، هاء   قصر   تسهيل     

 دون هاء، هاء   توسط   تسهيل 

 دون هاء، هاء   قصر   إبدال 

  دون هاء، هاء   توسط   إبدال 

 

                                                 

 . هي: التسهيل واإلبدال واًوا وعلى كل منهما الوجهان يف هاء السكت األوجه األر/عة )١(



َ ٱ   
ۡ
َ 1َا0ُِ/ ٱ.

ۡ
ةُ 2 َعـ4ِْ  3ِ  3ِ4َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٧٦ 8َْـِع ال

 

 :يف قوله تعالى ُ
َ

َ َور516َُ َ?4ٓ<ُِ=وَن َوَ>; :8ِ9ُِ ٱ7"
ۡ
AَِBC 0ُُ@ ٱ,

َ
Dْو

ُ
EَF ِGHۡ"IJََو َ [النور:  Nۥ َوKَLۡJَ ٱ7"

لخـالد سـكت المـد  ا#لـي,، ومنـع العالمـة اإلسكان والصلة على كسـر القـاف َو ِGHۡ"IJَلخالد يف  ]٥٢

 AَِBCالمتصل يف 
َ

Dْو
ُ
EَF على وجه الصلة يف ِۦGِH"IJََو ا>نقيح دم تقييده يفشيًئا لع ا(ز*ات، ولم يمنع. 

 :  ا@?ل من ا#لي,

 َقْد َوَصــــال َيتَِّقهْ  ٍل إِنْ ُمتَِّص  ٢٥٨خـ:  َلىٰ ـــــاْمنًَعا َسْكًتا عَ  َخالَّدِ َوِعنَْد    

 +ر*ر #الد عند ا(ز*ات
              ِۦGِH"IJََو              AَِBC

َ
Dْو

ُ
EَF 

 ترك السكت، سكت      إسكان  

  )١( ترك السكت، [سكت]      صلة   

 +ر*ر #الد عند ا#لي,
              ِۦGِH"IJََو              AَِBC

َ
Dْو

ُ
EَF 

 ترك السكت، سكت      إسكان  

 ترك السكت فقط        صلة   

:يف قوله تعالى  ِPَّر QِـRَۡF ;<ِ اSَٰTَ 
َ

ا ِ&%َ$هُۥ "َ!ل ! رََءاُه ُ-ۡ,َ*(ِ)' ۡم  0َ1َ/.
َ
3ۡـ2ُُ) أ

َ
07َۡ8ُِـ5ِ6َٓ َءأ

 ۖ (ُ:ُ;ۡ
َ
ا مـع تفخـيم راء رََءاهُ  لـألزرق قصـر البـدل يف ا�لـي�منـع ] ٤٠[النمل:  أ ، ُ-ۡ,ـَ*(ِ)'

3ۡـ ُ(2ُعلى قصر البدل مـع تسـهيل  ا$ز"اتوأجازه 
َ
فقـط، وهـذا علـى قصـر البـدل، وأمـا علـى  َءأ

3ۡـ التسـهيل يف ا�لي�منع توسط البدل فقد 
َ
، ومنـع علـى تفخـيم الـراء مـع توسـط البـدل )ُ 2ُ َءأ

 ۡ3اإلبدال يف  ا$ز"ات
َ
علـى  ا�لـي�و ا$ز"ـات ، واتفـقتفخيم الراء مـع توسـط البـدل على 2ُ)ُ َءأ

 ۡ3 على الوجهين يف
َ
اعلى كل من ترقيق وتفخيم راء  2ُ)ُ َءأ '(ِ)*َ,ۡ-ُ .مع مد البدل 

 :ا-,ل من تنقيح ا$ز"ات

 .٨٢ - ٧٨ت:  رْ ُص اقْ  ِح تَ افْ وَ  زٍ مْ هَ لِ  دٍّ مَ بِ ... إلى قوله:  نْ مَ خِّ فَ  وَ ال$ كُ  ِب ْص النَّ  اِت وَ ذَ  ْق قِّ رَ وَ    

 :  ا-,ل من ا�لي�

اوَ     ْم َإْن َقَصرْ  ُمْسَتِقر$ ْط ُمْسِهًال تِْسٌع َظَهرْ  ٢٦٦خـ:   َلْم ُيَفخِّ  َأْو إِن ُيَوسِّ

                                                 

 . ا�لي�، ومنعه ا$ز"اتوهذا هو الوجه الذي أجازه ) ١(



<ۡ CٱAُ َو@َْ)?ِ<ُ= َ>ۡ   .D Eُ } ۡF
َ
G ۡ7ۡ  6َرHُ IَJ$ِِKLَ Mِٱ 

َ
Nۡ ۡ& ُبOَ ،{ َرَ و َP ُ/ ُQ: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

١٧٧ 
 

ة، وهمـا: السـكت علـى إمالـة الحـرفين مـع وجهـان البـن ذكـوان يف هـذه اآليـ ا�ز�اتومنع  -

 ا�ز�ــات، واتفــق ا#لــي التوســط، والســكت علــى إمالــة الهمــزة فقــط علــى التوســط، وأجازهمــا 

 .  إال على فتح الحرفينمع السكت وعدمه يأت الطول للنقاش  الأنه على  ا#لي و
 : ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات

اُجونِ لِلَوبِاْلُخْلِف   الــيِّ مَ  مَّ ا ثُ مَ هُ ْح تَ افْ فَ  رٍ مَ ْض مُ  عْ مَ وَ  ٢٣٤ت:   ْل مِ أَ ى أَ رَ  يْ فَ رْ َح  دَّ
 الىف كِ  َك حِ تْ فَ بِ ا تً كْ ًصا َس ُص اْخ وَ  هُ لَ  ٢٣٥ت:   ْل مِ أَ   طْ قَ ا فَ زً مْ هَ وَ  ِالْبِن َذْكَوانٍ ا عً مَ 
ِعى نِ عَ  َس يْ لَ وَ  ٢٣٦ت:  ِألَْخـَفشٍ  يرُ ِخ اْألَ  هُ ْج وَ الْ  نِ كُ يَ  مْ لَ وَ  وِّ  ىلَ تَ عْ مُ  انِ الثَّ  اْلُمطَّ

 :  ا-,ل من ا#لي 

ْل ُمْطَلًقا َمَع َذا ُنِفي  ... إلى قوله: بَِمدٍّ ِالْبِن َذْكَواٍن وَ      .٤٧ - ٤٥خـ: َرآُه َميِّ

 2ر�ر �ألزرق عند ا�ز�ات

ا                                              البدل       !ِ"#َ%ۡ&ُ                                  ُ!
ُ
(

ۡ
)

َ
 َءأ

 الوجهان  ترقيق              قصر         

 تسهيل    تفخيم             قصر         

 الوجهان       ترقيق          توسط       

 تسهيل فقط                  تفخيم        توسط       

 الوجهان       ترقيق              مد          

 لوجهانا  تفخيم              مد           
 2ر�ر �ألزرق عند ا#لي 

ا                                                البدل       !ِ"#َ%ۡ&ُ                                ُ!
ُ
(

ۡ
)

َ
 َءأ

 الوجهان  ترقيق              قصر         

 الوجهان       ترقيق          توسط       

 فقط اإلبدال                  تفخيم         توسط      

 الوجهان       ترقيق              مد          

 لوجهانا  تفخيم              مد           



َ ٱ   
ۡ
َ َ-ا,ُِ! ٱ+

ۡ
ةُ . َعـ4ِْ  3ِ  0ِ/َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٧٨ 8َْـِع ال

 

:يف قوله تعالى  13ِٗ4
َ
5 1!ٗ

ۡ
َ ذ5ِ  ٱ67

ْ
ُ!وا

ُ
5

ۡ
 ٱذ

ْ
ِ;َ: َءا8ُ9َ-ا

6
َ=0 ٱ> >?

َ
@ ABَ   :منـع  ]٤١[األحـزاب

ٗ#! ترقيق راءلألزرق  ا�لي�
ۡ
علـى توسـط البـدل مـع  ا#ز!ـاتعلى توسـط البـدل، وأجازهـا  ذِ%

'ِٗ&!ترقيق راء 
َ
%  تفخـيم راء  ا�لي�فقط، ومنع!&ِٗـ'

َ
%  وقًفـا علـى توسـط البـدل، وأجازهـا

ٗ#! على تفخيم راء ا#ز!ات
ۡ
  .ذِ%

 . )٤/١٥٥( }ملنا عليهوهذا التحرير محقق بتعليق المقرئ علي العمدة وع{: الفر!دة صاحبقال 

 :ا�لي�قال 

ًما  ٢٧٥خـ:     َوفِي اْذُكُروا ِذْكًرا َكثِيًرا إِْن َتِقْف     ِهَما َأْو َفخِّ  ًرا ُعرِْف ــكْ ذِ َسوِّ
ْطَت ال    ًقا َغْيَر  ٢٧٥خـ:  َمْع َقْصرٍ اْو َمــدٍّ َوإِْن َوسَّ  َلىٰ ــــــاْنَج  }اَكثِيرً {ُتَرقِّ

 ا#ز!ات/ر!ر #ألزرق عند 

             
ْ
ٗ#!           َءاَ+ُ*(ا

ۡ
'ِٗ&!      ذِ%

َ
% 

 الوجهان      تفخيم            قصر            

 ترقيق         ترقيق            قصر     

 الوجهان      تفخيم            توسط            

 ترقيق         ترقيق            توسط     

 الوجهان      تفخيم            مد            

 ترقيق         ترقيق            مد     

 /ر!ر #ألزرق عند ا�لي�

              
ْ
ٗ#!           َءاَ+ُ*(ا

ۡ
'ِٗ&!      ذِ%

َ
% 

 الوجهان      تفخيم            قصر     

 ترقيق         ترقيق            قصر     

 ترقيق فقط     م فقطتفخي        توسط    

 الوجهان      تفخيم            مد        

 ترقيق         ترقيق            مد      



.ۡ 3ٱ1ُ َو#َْ0/ِ.ُ- َ,ۡ   45 6ُ } ۡ7
َ
 ٱِ@ َ?<ِِ=>َ; ُ:9ۡ  َ(رۡ 8

َ ۡ
A ۡB ُبCَ ،{ َرَ و َD ُE ُF: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

١٧٩ 
 

 لهشام فتح همزة  ا�لي�منع ۖۥ #َُ$
َ
%&َ'(ِ  :من قوله تعالى ۡ*+ََ, - ۡ ٱ#ِ 3َ- 02ََ*ۡ 0َ1َ/. َت َ)- َ/6ۡ 5

 ۡ78ُ. ٰ 69َۡ  َد5  ٱإِ@. َدآ?.ُ<  ۦٓ $ِ#ِ َ;َ
َ
AۡB ِض  

ۡ
Cَ$ ُ#َ$

َ
علـى قصـر المنفصـل، وأوجـب ] ١٤[سـبأ:  ۥDُEُ ِ)'َ&ـ%

 لهشام فتح الهمزة على قصر المنفصل. ا#ز!ات
 :ا-,ل من تنقيح ا#ز!ات

اُجونِ  نِ ا عَ يرً ثِ كَ      الـتَ  هِ انِ كَ ْس إِ ٍه بِ ْج يف وَ  اَت َس نْ مِ وَ  ٣٥٩ت:   دٌ ارِ وَ  اءِ ـبَ الْ بِ  الدَّ
 :   ا-,ل من ا�لي�

    َ$
َ
%&َ'(ِ ْ#  َرْ ـَفْتًحا لَِهْمِزِه َحظ    :٢٧٨خـ  َُوَبا ُهْم ِهَشاماFًِGHَ  ْإِْن َقَصر  

 3ر!ر 1شام عند ا#ز!ات

ۥۖ       ا6نفصل         #َُ$
َ
%&َ'(ِ  

   فتح فقط          قصر  

 فتح، إسكان        توسط 

 3ر!ر 1شام عند ا�لي�

ۥۖ       ا6نفصل         #َُ$
َ
%&َ'(ِ  

   فقطإسكان        قصر  

 فتح، إسكان        توسط 

:يف قوله تعالى  ـوَن ُIِGۡJُ ٰ .K
َ
ـLََٰط 1َـ% ِMّ56اْ ٱNُGََOPۡQَ1 7ۡ8ِِ3*ُRۡ

َ
S أ َ;َ -3َ&ۡ/َTََU ُٓء-VََW 6َۡ5َوX 

ـَ"َٰط  يفالصـاد الخالصـة  لخـالد ا�لـي�منع  ]٦٦[يس:   وأجازهـاعلـى سـكت الجميـع،  ٱ$ّ#ِ

 .ا(نقيحدم تقييده يف لع ا$ز"ات

 :  ا01ل من ا,لي*

َد َواْشِمْم لِ     َراَط إِْن بَ َخالَّ  َسْكُت اْلَجِميِع ُثمَّ َغْيَر َذا اْعُدَدا ٢٨٩خـ:   َداــالصِّ

سـتة أوجـه (وهـي: تـرك السـكت، وسـكت المـد المنفصـل  ا$ز"ـاتففي اآلية السـابقة لخـالد عنـد 

َ"َٰط اإلشمام والصاد الخالصة يف  وحده، والسكت العام، وعلى كل منهم  دون امتناعات).  ٱ$ّ#ِ

َ"َٰط  يفالصاد الخالصة لخالد  ا,لي*ومنع   ، وأجاز الخمسة الباقية.على سكت الجميع ٱ$ّ#ِ



َ ٱ   
ۡ
َ َ*ا(ُِ) ٱ'

ۡ
ةُ + َعـ3ِْ  2ِ  -ِ,َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٨٠ 8َْـِع ال

 

 إمالة ا$ز"اتمنع  اَب(َ.ۡ/ِ
ۡ
 0َٰ1َ2 البن ذكوان على السكت يف ٱ$

َ
من قوله تعـالى:  َوَ(4ۡ 3

۞ 4ۡ)َ0َٰ1َ2 67َ8َُ  َو
َ
3 

ْ
َ ٱا

ۡ
  9ِ إِذۡ ۡ# +

ْ
ُروا  ٱ>ََ;*:

ۡ
شـيًئا لعـدم  ا,لـي*، ولم يمنـع ]٢١[ص: =َ)اَب ِ/.ۡ $

ِب تقييده يف   .اْلُمَقرِّ

 :ا01ل من تنقيح ا$ز"ات

 الـيِّ مَ مُ  َس يْ لَ  اَب رَ ْح مِ الْ ا مَ هُ عْ مَ  هُ لَ  ٣٧٨ت:   ذْ إِ  الِ ذَ  ارُ هَ ظْ إِ وَ اْبِن َذْكَواٍن  ُت كْ َس وَ    
 عند ا$ز"ات <ر"ر البن ذكوان

 0َٰ1َ2
َ
ِ/ۡ.َ)اَب                                                 َوَ(4ۡ 3

ۡ
 ٱ$

   فتح، إمالة     ترك السكت

  فتح فقط       سكت      

 <ر"ر البن ذكوان عند ا,لي*

 0َٰ1َ2
َ
ِ/ۡ.َ)اَب                                                 َوَ(4ۡ 3

ۡ
 ٱ$

   فتح، إمالة     السكت ترك

 )١( ]فتح، [إمالة      سكت      

 :يف قولـه تعــالى ِار ــَ)ى ٱ,:
ۡ
ۡ#ــAِ 9BُٰCََ-$َِ#ــٖ@ ذِ<

َ
DEۡ

َ
 أ
ٓ
ــ-  ا$ز"ــاتاتفــق  ]٤٦[ص:  Gإ8ِ:

ارِ للسوسي على إمالة  ا,لي*و َ)ىعند إمالـة  ٱ,:
ۡ
ارِ  فـتح ا$ز"ات، وزاد ذِ< عنـد إمالـة  ٱ,:

ى(َ
ۡ
ِب شيًئا لعدم تقييده يف  ا,لي*ن على التوسط فقط، ولم يزد لك ذِ<  .    اْلُمَقرِّ

 :ا01ل من تنقيح ا$ز"ات

ـــال ٢٩٣ت:   َصالٍِح َتَرى اْلُمْجرِِميَن اْفَتْحُه َوْصًال لِ     اِر َوْقًفا َوَميِّ  َعَلى َأْوُجِه اْلَقهَّ

ال ٢٩٤ت:   َبَدائِـــعٍ   َوىف َوَتَرى َأْيًضا َكَما ىف     َعَلى اْلَفْتِح َمْع َمدٍّ َفِزْد َأْن ُتَميِّ

 

 

 
                                                 

 . ا#لي ، وأجازه ا�ز�اتوهذا هو الوجه الذي منعه ) ١(



$ۡ *ٱُ) َو'َْ&%ِ$ُ# َ"ۡ   +, -ُ } ۡ.
َ
 ٱ8ِ 3َ45ِِ67َ 12ُۡ  0َرۡ /

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :<ُ =ُ >َ رَ وَ }، َ;ُب :ۡ 9

 

 

 

١٨١ 
 

 

 عند ا�ز�ات (ر�ر �لسو%

َ&ى              ا0نفصل 
ۡ
ارِ                             وصًال  ذِ?  ٱ@+

 )١( ]تقليل مع الروم[إمالة، فتح،       فتح       قصر    

 إمالة فقط     إمالة      قصر    

 )٢( ]ويمتنع التقليل على التوسط[إمالة، فتح،         فتح       توسط   

  )٣( ]فتح[إمالة،      إمالة      توسط   

 وجوه. ثمانية

 

 عند ا#لي   (ر�ر �لسو%

َ&ى              ا0نفصل 
ۡ
ارِ                             وصًال  ذِ?  ٱ@+

  فتح، تقليل  إمالة،               فتح       قصر    

 إمالة فقط     إمالة      قصر    

  إمالة، فتح، تقليل                                فتح       توسط   

  فقط إمالة     إمالة      توسط   

 وجوه. ثمانية

 

 

                                                 

 . را"! ،ا ارللسوسي الروم مع التقليل يف نحو  ا�ز�اتوأوجب ) ١(

 : ا$ز"ات قال) ٢(

   .............................  :٤٢ت ْلَت ُرْم َأْظِهَر اْبِدال  َكَفى النَّاِر إِْن َقلَّ

ًة َواْقُصْر     ............................... ٤٣ت:  ..............َوَدْع ُغنَّ

 . ا$ز"ات، وأجازه ا)لي%وهذا هو الوجه الذي منعه ) ٣(



َ ٱ   
ۡ
َ َ(ا)ُِ' ٱ&

ۡ
ةُ * َعـْ*ِ  ِ(  !ِ َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٨٢ 0َْـِع ال

 

:يف قوله تعالى  ۡ'َ+,-ُ
َ
. /ُ0َ  :لهشـام إسـكان  ا)لـي%أجـاز  ]٧[الزمر ۡ'َ+ ُ/0َـ  علـى

لهشـام علـى القصـر االخـتالس فقـط، وعلـى التوسـط االخـتالس  ا)لـي% المنفصل فعنـدتوسط 

ــاتواإلســكان، ومنــع  ــد  ا$ز" ــا فعن ــاتاإلســكان لهشــام مطلًق االخــتالس فقــط علــى القصــر  ا$ز"

 والتوسط.

ويف تعليق للمقرئ علي العمدة ذكر أن وجه اإلسكان ليس من طريق  {: صاحب الفر"دةقال 

 ). ٤/٢٧٥( }النشر ولم نعمل به 

 :  ا:9ل من ا)لي%

 .٥٢ - ٥٠خـ:  ارَ ُص اقْ  اْلَهاءَ  }َيْرَضهُ {... إلى قوله:  إِْن َقَصْرَت  ِهَشامٍ َولِ    

إظهار  ا)لي% منع ِ1ّ'َِ2 ُت
ْ
34ُ ]" :على القصر للحلواين،] "٢٠الدخان: "، "٢٧غافر 

  .ا$ز"اتو العبيديو ا<نصوريولم يمنعه 

أورد يف العمـدة اختصـاص وجـه اإلظهـار لهشـام بالمـد وعلـق عليـه  {: ةالفر"ـد صاحبقال 

 ).٤/٣٠٣( }المقرئ بعدم االختصاص وقال فالوجوه مطلقة 

 :  ا:9ل من ا)لي%

 .٥٢ - ٥٠خـ:  ُعْذُت َأْدِغمْ وَ ... إلى قوله:  إِْن َقَصْرَت ِهَشاٍم َولِ    
، ظهار واإلدغام لهشـام علـى التوسـطعلى اإل ا)لي%و العبيديو ا<نصوريوا$ز"ات واتفق 

ُت 2ِـَ' ِ1ّ الغنة لهشام على اإلظهـار يف ا$ز"اتومنع 
ْ
، ولـم ]"٢٠الـدخان: "، "٢٧غـافر: "[ 4ُـ3

 .ا)لي%و العبيديو ا<نصورييمنعها 

 :ا:9ل من تنقيح ا$ز"ات

   ...............................  :٣٩٢ت  ٌالـمِ هْ أَ  ُت ْذ عُ ىف  ارِ هَ ظْ ى اْإلِ لَ عَ  ِهَشام 
 ............................... ٣٩٣ت:  .......................... نٍّ غَ لِ    

ِ ُ#ـ"ۡ  مع الغنة والمنفصل يف موضع واحـد، وهـو: ُت ُ#"ۡ  وجاء لفظ
ّ

 ُ)ـ'َ&% إِ$
َ

ُت َو*َـ(ل

 ٖ ِ,ّ-َ.َ/ُ ِ
 8ُ9ۡ  5ّ6َِ7ِ َوَر23ُِ4ّ ّ/1ِ 0ُّ

:
ِ ٱِم ِ/1ُ =َِ>'ۡ ;

ۡ
 .]٢٧[غافر:  A َ@(ِب ?

 



  ۡBَ Cُ<ِD6َْEَو FُٱG ۡ< :H Iُ } ۡJ
َ
K ۡر'َ  ۡLMُ 1َ9Nِِ7Oَ Pِٱ 

َ ۡ
Q ۡ# رَ وَ }، َ"ُب َR ُS ُT: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

١٨٣ 
 

 %ر�ر #شام عند ا�ز�ات

 الغنة                  ُ%ْ$ُت #َِ"ّ!ِ              ا�نفصل             
          ترك الحلوانى                     إظهار        قصر   

   ترك، غنة الحلوانى            إدغام         قصر    

 ترك غنة من الطريقين         إظهار         توسط    

 ترك غنة من الطريقين         إدغام         توسط    

       غنة للداجونى                إدغام        توسط   

 /ر.ر ,شام عند ا'لي$
 الغنة                  ُ%ْ$ُت #َِ"ّ!ِ              ا�نفصل             

   ترك، غنة الحلوانى            )١( ]إدغام[         قصر    

 غنة من الطريقين ،ترك         إظهار         توسط    

 غنة من الطريقين ،ترك         إدغام         توسط    

 

:قوله تعالى  ۡ'(ُ)*ِ+
َ
  :]٩[فصلت:  أ

 وهي: أوجه،  أربعة ا'لي$عند لهشام  -

 .قصر المنفصل مع اإلدخال والتحقيق فقط: األول

مـد المنفصـل مـع األوجـه الثالثـة وهـي اإلدخـال بتحقيـق وتسـهيل وعـدم : ا5رابـعإلـى  ا2ا1

 .اإلدخال مع التحقيق

 :  ا89ل من ا'لي$

ْق يِا َفطِ  ٣٠٥خـ:   َأئِنْ  ْل ــــقُ  ِهـــَشامٍ دٍّ لِ ــَوَمَع مَ     ًال َوَحقِّ  نْ ـــَأْدِخْل َمَسهِّ
 .............................. ٣٠٦خـ:  .................. بُِدوِن إِْدَخالٍ    

                                                 

 . اإلظهار على قصر المنفصل مع وجهي الغنة العبيديو ا�نصوريجاز وأ) ١(



َ ٱ   
ۡ
َ َ/ا.ُِ" ٱ-

ۡ
ةُ 0 َعـْ<ِ  ِ=  1ِ2َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٨٤ َ@ْـِع ال

 

+ِ*(ُ)'ۡ  يف ا5ز.اتولهشام عند  -
َ
على القصـر  اإلدخال مع التحقيق والتسهيل] ٩[فصلت:  أ

 .على التوسط فقط وعدم اإلدخال مع التحقيقوالتوسط ، 

 :ا89ل من تنقيح ا5ز.ات

 الـثَّ مَ تَ  ِهَشامٍ  نْ عَ  رٍ ْص قَ بِ  ْق قِّ َح وَ  ٣٩٨ت:  ــــــنْ لَ هِّ َس وَ  ْق قِّ َح وَ  دْ ُد امْ فَ  مُ كُ نَّ ئِ أَ    
 .............................. ٣٩٩ت:   ىرَ يُ  لٍ ِص فَ نْ مُ  رُ ْص ا قَ مَ  ٍث الِ ثَ  عْ مَ وَ    

 يف التحقيق بال إدخال لهشام على توسط المنفصـل ا'لي$منع العالمة  ۡ'3ُۡذَ.4ۡـ
َ
مـن  َءأ

ِ  قوله تعـالى:
)

ۡ:9َـ2 َو8َۡ/َم 6ۡ7َُ"ُض ٱ5 ۡذَ.4ۡـ9ّAَ 'ۡ3َُِ@ٰـ3ُِ)ۡ' ِ< َ=9َـ2>ُِ)ُ' ٱ1;
َ
 ٱB(ـ2رِ أ

َ
Cَ 

ْ
DَEَ FَGـُ"وا

2Hَِ# '3ُ6ۡ3َIۡ3َJَۡوٱ  :ا$ز"ات ، ولم يمنعه]٢٠[األحقاف. 

 :ا.-ل من تنقيح ا$ز"ات

   ...............................  :٤١٠ت  ................. َالتَ  مُ تُ بْ هَ ذْ أَ ء 
 الكِ  هِ حِ تْ فَ  عْ مَ  دَّ مَ  ْق قِّ َح  َداُجونِ لِ  ٤١١ت:   اقً لَ طْ مُ  ُحْلَوانِ  َد نْ عِ  ْل ِص افْ وَ  عِ بَ االرْ بِ    

 :  ا.-ل من ا1لي/

 َتْسِهيُل َأْذَهْبُتْم بَِال َفْصٍل ُحظِْل  ٣١٠خـ:   ْل ـــإِْن َقَصْرَت اْلُمنَْفِص  ِهَشامٍ َولِ    

ًقا ٣١١خـ:  عْ ــــَمنَ  َأْذَهْبُتمْ  َوَمَع َمدٍّ َقْصرَ      ٌة َعنُْه َتَقعْ ــــــــــَفَخْمَس  ،ُمَحقِّ

 : )١( (لعدم وجود المد المنفصل) أوجه أربعة ا$ز"اتعند هشام لف

فـالحلوانى بــالتحقيق والتســهيل مــع اإلدخــال، والـداجوين بالتســهيل والتحقيــق مــع اإلدخــال 

 وعدمه. 

 : )٢( ود المد المنفصل)(لعدم وج أوجهثالثة  ا1لي/ عند هشاملو

 اإلدخال. عدم فالحلوانى بالتحقيق والتسهيل مع اإلدخال، والداجوين بالتسهيل مع 
                                                 

ــد ) ١( ــاتفعنــد وجــود المــد المنفصــل يكــون لهشــام عن ــق والتســهيل مــع اإلدخــال  ا$ز" ــه التحقي ســتة أوجــه (وهــي: قصــر المنفصــل وعلي

 ى التوسط). بالتسهيل والتحقيق بدون إدخال عل ثمتوسط المنفصل وعليه التحقيق والتسهيل مع اإلدخال  ثم

خمســة أوجــه (وهــي: قصــر المنفصــل وعليــه التحقيــق والتســهيل مــع  ا1لــي/فعنــد وجــود المــد المنفصــل يكــون لهشــام عنــد ) ٢(

ــال  ــماإلدخ ــال  ث ــع اإلدخ ــهيل م ــق والتس ــه التحقي ــل وعلي ــط المنفص ــمتوس ــداجوين، ويمتنــع  ث ــط لل ــى التوس ــال عل ــدون إدخ ــهيل ب بالتس

  .التحقيق بال إدخال) ا1لي/عند 



%ۡ *ٱُ( َو)َْ'&ِ%ُ$ َ#ۡ   +, -ُ } ۡ.
َ
 ٱ8ِ 3َ45ِِ67َ 12ُۡ  0َرۡ /

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :<ُ =ُ >َ رَ وَ }، َ;ُب :ۡ 9

 

 

 

١٨٥ 
 

:يف قوله تعالى  ٰى"َ$ۡ
ُ
ً% أ

َ
َ*ۡ( رََءاهُ )َۡ'&

َ
البن ذكوان إمالـة  ا�لي�منع  ]١٣[النجم:  +َو&

 ٰى"َ$ۡ
ُ
ۡ$ـَ"ىٰ  إمالـة لـي�ا� على السكت مع إمالـة الحـرفين وفـتح الحـرفين، وأجـاز أ

ُ
مـع  أ

ۡ$َ"ىٰ  أوجه، وهي: إمالـة ثالثةفقد منع يف هذه اآلية  ا$ز"اتإمالة الهمزة فقط، وأما السكت مع 
ُ
 أ

ۡ$َ"ىٰ إمالة الهمزة فقط، والسكت على إمالة الحرفين مع فتح وإمالة مع السكت مع 
ُ
 .أ

 :ا0/ل من تنقيح ا$ز"ات

اُجونِ لِلَوبِاْلُخْلِف   الــيِّ مَ  مَّ ا ثُ مَ هُ ْح تَ افْ فَ  رٍ مَ ْض مُ  عْ مَ وَ  ٢٣٤ت:   ْل مِ ى أَ أَ رَ  يْ فَ رْ َح  دَّ
 الىف كِ  َك حِ تْ فَ بِ ا تً كْ ًصا َس ُص اْخ وَ  هُ لَ  ٢٣٥ت:   ْل مِ أَ   طْ قَ ا فَ زً مْ هَ وَ  ِالْبِن َذْكَوانٍ ا عً مَ 
وِّ  نِ عَ  َس يْ لَ وَ  ٢٣٦ت:  ِألَْخـَفشٍ  يرُ ِخ اْألَ  هُ ْج وَ الْ  نِ كُ يَ  مْ لَ وَ   ىلَ تَ عْ مُ  انِ الثَّ  ِعىاْلُمطَّ
 ............................... ٢٣٧ت:  نْ َح تَ افْ ا مَ هِ حِ تْ فَ  َد نْ ى عِ رَ ْخ أُ  وِ ْح ىف نَ وَ 

 :  ا0/ل من ا�لي�

 ٍز ُدوَن َراــَوَما َفَتْح َمْع َمْيِل َهمْ  ٣١٤خـ:  ُأْخَرٰى إَِذا َسْكٌت َجَرىٰ َوَلْم ُيِمْل    

 :قوله تعالى ,ۡ
َ
-
َ
., /0*

ُ
1ۡ َ2  :اإلدغام النـاقص (وهـو: بقـاء  ا$ز"اتمنع  ]٢٠[المرسالت

 شيًئا. ا�لي� صفة االستعالء) على الطول للنقاش، وعلى سكت المد المتصل لحمزة، ولم يمنع

 .٤٥٢ - ٤٤٨ت:  اكً ارِ تَ َحْمَزَة لِ  اءٍ ىف مَ  َت كْ ال َس وَ ... إلى قوله:  اللِّ َح مُ  نْ كُ  مْ كُ قْ لُ ْخ نَ  مْ لَ أَ  امِ غَ دْ ا عَ مَ    

:يف قوله تعالى  3َِ4ِّ
ّ
15ِ 6ِ

َ
7َۡ"ارِ &

َ ۡ
ٓ إِن= >َِ;َٰ: ٱ8

=
?َ@  :ا�لـي�أجـاز  ]١٨[المطففـين 

 لحمزة وجهين، وهما: 

7َۡ"ارِ : إمالة األول
َ ۡ
 وصًال للراويين على ترك السكت يف الجميع. ٱ8

7َۡ"ارِ : فتح ا3ا2
َ ۡ
 سكت يف الجميع.وصًال لخالد على ترك ال ٱ8

 فقد منع هذين الوجهين. ا$ز"اتوأما 

 :ا0/ل من تنقيح ا$ز"ات

 القُ انْ  لِ ًفا أَ قْ وَ وَ  ْل أَ  يف هِ تِ كْ ى َس لَ عَ  ٢١٦ت:   َحْمـــــَزةٍ لِ  مٌ تْ َح  رارِ بْ اْألَ كَ  يُل لِ قْ تَ وَ    
دٍ  َد نْ عِ  طْ قَ فَ      ــاللِّ قُ  هُ نْ ا عَ مَ  هُ عْ مَ  دٍّ مَ  رِ يْ ى غَ لَ عَ  ٢١٧ت:  اـتً اكِ َس  ِح تْ فَ الْ  عَ مَ  َخالَّ



َ ٱ   
ۡ
Aا#ُِ" ٱ$َ َ

ۡ
ةُ & َعـْ�ِ  ِ�  )ِ'َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٨٦ َ"ْـِع ال

 

:يف قوله تعـالى   )ٌـ*َ
َ
ۥٓ أ ۡ. -َـَ"هُ /

ن 0
َ
1ُ2َ أ ۡ3َ

َ
45  :يف  هشـام الصـلة واإلسـكانل] ٧[البلـد

 ٓۥ  .الغنة على اإلسكان للحلواين، وعلى توسط الصلة للداجوين ا&ز$ات، ومنع -ََ"هُ

 :ا/.ل من تنقيح ا&ز$ات

 المَ هْ أَ  َداُجونٍ  نَّ غَ الْ وَ  هْ رَ يَ  مْ لَ  نْ أَ بِ  ٢١٢ت:  ــا نـًكِ ْس مُ  ْلَوانِ ُح لِ  عْ ا دَ ن� غَ ا وَ د� مَ وَ    
 ............................... ٢١٣ت:  ....................... لٍ ـْص وَ بِ    

ۥٓ إسكان  ا2لي0منع و  .على توسط المنفصل لهشام -ََ"هُ

 :  ا/.ل من ا2لي0

ِن اْلَهاَء بِـــ َْ. -ََ"هْ ــَوَسكِّ
6  َٰلــَدى  :٣٤٢خـ  َإِْن َقْصٌر بُِمنَْفِصْل َبـــــَدا ِهَشام 

 :ا5نصوريقال يًئا، ش ا5نصوريولم يمنع 

ۥٓ  إسكان ، وهـو طريـق الـداجوين عـن ابـن عبـدان عـن الحلـواينمن كفاية أبي العـز عـن  -ََ"هُ

التوسط طريق الجمهور، واهللا أعلـم هشام، واإلشباع عن الحلواين مع القصر طريق العراقيين، ومع 

 ).٣١٣(تحريرات المنصوري: ص 
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َ
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 :اسابعً 
 

 ا0نصوري األزم+ي ومدرسة مدرسة ما اتفق عليه
 

العلـى ( ا3سـكتفقط (وهو:  ا0طلق السكتللصوري  على أن ا5لي4و ا3ز1ات اتفق (

ءٖ و ۡ َ
/  العلـى ( ا3سـكت(وهو:  ا5اصسكت الللصوري والمفصول والموصول)، ويمتنع (

ءٖ و ۡ َ
/ يف حالة وجود الموصول" والمفصول".(      

 :ا?<ل من تنقيح ا3ز1ات

ورِ للِ وَ ثم إلى قوله: ...  نْ تَ كُ اْس ... إلى قوله:  ًتاكْ َس وَ      .٢٥ - ٢٣ت:  هُ قْ لِ طْ أَ  صُّ

 :  ا?<ل من ا5لي4

يف األبيـات، ولكنـه عنـد تخـريج األوجـه يف كلمـة لها دلـيًال صـريًحا  5لي4الم يذكر العالمة 

 َوَ 01َرُِب  :ذكر اإلمالة مع سكت الموصول عند قوله:] ٧٣[يس 

ْكَت ( { ِم السَّ ) ذلـك وانتسـب لـه اْنَتَمـىٰ ) فيهمـا و(َمَع اْلَفْتِح ) يف المفصول والموصول (َأْو َعمِّ

انِي( يف حالة تعميم السكت فهذه  ا)َْ'&ِ%ِ$#َ  ألول وهومع فتح ا َوَ َ�"رُِب  ) وهوإًِذا َأْو َأِمِل الثَّ

ــَطاســتة أوجــه مــع الخطــاب تــأيت حــال كونــك ( ) َواْفــَتْح ) المنفصــل (َوُمــدَّ ) المنفصــل، (ُمَوسِّ

 َ#$ِ%ِ&'َْ(ا ، َوَ َ�"رُِب ) ذلك مع عدم التفاوت َواْضبَِطا) تسكت (َواْسُكَت اْو َال ({ . 

#- َ, ُ+*ۡ : مثال 2ِّ 0ۡ1َ إِن- ٱ).- َ َ@8ِـ?ُ<ۢ >َِ;ـ" َ+ۡ:89َُـ7َن  ًٔ 5ِ 4َِ# ٱ3َۡ -Aإِن- ٱ ۚ"C  اDَٰـFَ َنGَ "َو4َـ
ن ُ+:ۡ Hُ%ۡ )ۡ ٱ

َ
ٰى 4ِ# ُدوِن َءاُن أ َIَٱ JَۡK #LِٰMََو ِ -A 2َNOِٱ َPۡQَ ِي -R ۡNOََN  ۡ:Sََو ِT Uَ?Jَِر$ۡ )ۡ ٱ ,َ VِٰWَXِ ِT?ِY Vَ
 ].٣٧، ٣٦ [يونس: ]Pَ;َِ8ٰZَ )ۡ ٱ4ِ# ر-ّبِ 

ىٰ ُ+:ۡ  امتناع إمالة ا&لي#و ا"ز اتفيه للصوري عند  َIَ مع سكت  0ۡ1َـ ًٔ  ۚ "  :وحـدها (أي

ۚ  ًٔ  0ۡ1َ أن للصوري سكت "  .(والموصول مرتبة واحدة مع اإلمالة 
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على منع السكت لحفص على قصر المنفصل. ا*لي'وا&ز$ات  اتفق 

 :ا12ل من تنقيح ا&ز$ات

   ...............................  :٢٣ت  ِِعنَْد َقْصرٍ َفَأْهِمال َحْفصٍ َوَسْكًتا ل 

 :  ا12ل من ا*لي'

ِم َوَراٍء اْمنَعَ      اــــَوَمعَ  إِْن َمـــــــدَّ َشْيًئا ِألَْزَرٍق  ٥٨خـ:   اــــــــــــــــَوُغنََّة الالَّ
ْت      ِعنَْد َمدِّ َما اْنَفَصْل  اْألَْصَبَهاَنيُّ وَ  ٥٩ـ: خ  َوَتْوِسيِط اْلَبَدلِ  َتْفِخيَم َرا ُضمَّ
 .............................. ٦٠خـ:  هْ ـــــــــَمْثَل َسْكتِ  َحْفصٍ  بَِعْكسِ    

ِ*(َ ٱوَ : مثال
+

ٓ  ِ/ُ.$نَ *ُ-ۡ  , (1َِ2  
َ

34ِل
ُ
ۡ أ

َ
 ِ/ـ( 78َۡ  6َ إ5ِ

َ
34ِل

ُ
 @ *ُ$?ُِ.ـ$نَ  ُ#ـ<ۡ  ِ=َ"ةِ >;َو:ِـ 9ِـ6َ َوَ/)ٓ أ

 ].٤[البقرة: 

ثالثـة أوجـه (وهـي: قصـر المنفصـل مـع تـرك السـكت،  ا*لـي'و ا&ز$ـاتفيه لحفـص عنـد 

قصــر ا*لــي' و ا&ز$ــاتوتوســط المنفصــل مــع تــرك الســكت والســكت)، ويمتنــع لحفــص عنــد 

 المنفصل مع السكت.

 

يف نحـو  {يـأيت السـكت أنـه على  ا*لي'و ا&ز$ات اتفق ٖء ۡBَ ،ـCَ ۡ$ ِء  { حمـزة لغيـر

 حالة الوقف بالروم ألنه كالوصل. كحفص وابن ذكوان وإدريس

 :  ا#"ل من ا�لي�

 ا َعَلْيِه اْمنَْعُه إِالَّ َأْن َتُرمْ ــــــَسْكتً  ١٢٦خـ:  َشْيٍء إِْن َتُرمْ ـــَوَعْن ِسَواُه فِي َكـ   

 إلى أدلة.   لها دليًال ألهنا من القواعد المعروفة، والتي ال تحتاج ا'ز%اتولم يذكر 

 يف جمع قوله تعالى: قال صاحب فر%دة ا#هرو

 ُ
ٰ $َُ#"ُن !َ &'

َ
ُ  َو.َ-ۡ  َوَ+ٞ  ۥ) ۖ  ۥ#َُ0/ !&  ]. ١٠١[األنعام:  ءٖ; وََ:8ََ9 7ُ& 6َۡ  23َ4ِٰ5َٞ

 ).٦٤٣/ ٢( }ثم ابن ذكوان بالسكت والبد معه من الروم واندرج حفص  { 

 

 

 



  ۡ=َ >ُ?ِ@Aَْ0َو Bُٱ. ۡ? &D Eُ } ۡF
َ
 ٱ3Gُ /َ$HِِIJَ Kِۡ  َ"رۡ )

َ
Lۡ ۡM ُبNَ ،{ َرَ و َO ُP ُQ: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

١٨٩ 
 

م قصر مد التعظيم على توسط المنفصل.على عد ا$لي!و ا�ز�ات اتفق 

 :  ا()ل من ا$لي!

 ......................... َغْيَرهْ  ٤٤: خـ ّد ـــَوَقْصُرَك التَّْعظِيَم َدْعُه إِْن َتمُ    

ال يحتـاج إلـى  قصر مـد التعظـيم علـى توسـط المنفصـللها دليًال ألن امتناع  ا�ز�اتولم يذكر 

 دليل.

 
 

 ا3د البن ذكوانأح,م إشباع 
 

(مـن طريـق النقـاش) األحكـام  ينأن البن ذكـوان عنـد إشـباع المـد ا$لي!وا�ز�ات  اتفق

 اآلتية:

ــاءعنــد  ا5ــاءإدغــام  شــباع: منــع مــع اإلاألول ــ� بلفــظ ا6  َ!"ُ#ُ
ْ
ورِ$

ُ
، "٤٣األعــراف: "[ أ

 .]"٧٢الزخرف: "

 :ا()ل من تنقيح ا�ز�ات

 .............. ُصوِريٍّ َوَأْدِغْم لِ  ٢٤٦ت:   َأْظِهَرنْ ْكَواَن ِالْبِن ذَ  َوُأوِرْثُتُموَها   

والحـظ أن اإلدغـام ال يـأيت علـى الطـول للنقـاش ألنـه لـيس  { :صـاحب فر�ـدة ا(هـر وقال

 ).٧٠٥/ ٢( }لألخفش إال اإلظهار 

 :  ا()ل من ا$لي!

 ْل ـاَم ُأوِرْثُتْم َوإِْظَهاَر اْذ َدَخ إِْدغَ  ٤٥خـ:  ْل ــــــبَِمدٍّ َقْد َحظَ ِالْبِن َذْكَواٍن وَ    
 

 
 



َ ٱ   
ۡ
َ َ!ا ُِ( ٱ)

ۡ
ةُ * َ+ِ�  @ِ  ِAَْعـ

ْ
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ْ
 ١٩٠ Eَْـِع ال

 

Fدال عنـد "إذ"إظهـار ذال  شـباعمنـع مـع اإل :ا5ا  ,َـ
ْ
 َدَ"!ُـ ا ،]٣٩[الكهـف:  َدَ.-

 .]"٢٥الذاريات: "، "٢٢ص: "، "٥٢الحجر: "[
 :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

   ................................  :٢٩٥ت  َالَج ْس مُ  اْألْخَرمُ  الِ الدَّ  يف ذْ إِ  مَ غَ دْ أَ و 
اِش لِ  رْ هِ ظْ تُ  نْ إِ  ِت كُ ْس ال تَ وَ  ٢٩٦ت:  نْ لَ وِّ طَ ًما ال تُ غِ ْد مُ  ُصورٍ  َت كْ َس  عْ دَ وَ      العَ  مْ هِ نَقَّ

 :  ا)'ل من ا+لي(
 َدَخْل  اَر اذْ ـــــــإِْدَغاَم ُأوِرْثُتْم َوإِْظهَ  ٤٥خـ:  ْل ــــــبَِمدٍّ َقْد َحظَ ِالْبِن َذْكَواٍن وَ    

 اآليت: إمالة ا+لي(و ا�ز�اتشباع عند مع اإلالبن ذكوان  عَ ـنِ ـ: مُ ا.الث

َ ارِّ%ِ$َ  لفظ -١ َ  .]"١٤الصف: "، "١١١المائدة: "[ ا&ْ

َـَ ارِّ%ِ$َ  إمالة لفـظ ا�ز�اتخص  للرملـي وحـده بـالخالف، وأمـا األخفـش والمطـوعي  ا&ْ
 :ا�ز�ات 0 ا/نقيحفبالفتح، قال 

   ...............................  :٢٣٢ت  َاليَّ مَ  ِف لْ ُخ الْ بِ  نَ ييِّ ارِ وَ َح الْ  َرْملِ و 
 :  ا)'ل من ا+لي(

 ْل ـــإِْدَغاَم ُأوِرْثُتْم َوإِْظَهاَر اْذ َدَخ  ٤٥خـ:  ْل ــــــبَِمدٍّ َقْد َحظَ ِالْبِن َذْكَواٍن وَ    
َ ارِّ%ِ' َل ـــــَميْ  وَواْمنَْع َلهُ     َ  ............................... ٤٦خـ:  ()َ ا&ْ

+َْ*(ةٍ شباع إمالة مع اإلالبن ذكوان  عَ ـنِ ـمُ  -٢ ,-  :٨٨[يوسف[. 
 :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

   ...............................  :٢٨٠ت ....... َوُمْزَجاٍة بُِخْلٍف َتَميَّـــال 
اشٍ وَ  ُصورٍ لِ      ............................... ٢٨١ت:  ................ َنقَّ

 :قال صاحب الفر�دةو

+َْ*(ةٍ والحظ أنه ال إمالة للنقاش يف  { ,-  ١٤٠/ ٣( }على الطول.( 
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١٩١ 
 

 :  ا#"ل من ا�لي�

 ْل ـــإِْدَغاَم ُأوِرْثُتْم َوإِْظَهاَر اْذ َدَخ  ٤٥خـ:  ْل ــــــبَِمدٍّ َقْد َحظَ ِالْبِن َذْكَواٍن وَ    
ََ$ارِّ#ِ"!َ  َل ـــــَميْ  وَواْمنَْع َلهُ      ........................ُمْزَجاِة  ٤٦خـ:  &ا%ْ

ارِ األلفـات قبـل راء الطـرف كــشـباع إمالـة مع اإلالبن ذكوان  عَ ـنِ ـمُ  -٣ ، والتـي بعـد راء ا)'

ۡدَر-َٰ+  ،*ََ(ىكـ
َ
 .معرفة ونكرة حيث وقع  َ/#ِ)ِ01َ وإمالة لفظ أ

 :ا#"ل من تنقيح ا'ز%ات
   ...............................  :٣٦ت  َاليِّ مَ  اءِ ا الرَّ ذَ وَ  ْح تَ افْ  ينَ رِ افِ كَ ىف الْ و 
 .............................. ٣٧ت:  ... مْ هِ يِّ ورِ ُص لِ ا ًض يْ ا أَ مَ هُ عْ جِ ْض أَ وَ    

 :  ا#"ل من ا�لي�
 ْل ـــإِْدَغاَم ُأوِرْثُتْم َوإِْظَهاَر اْذ َدَخ  ٤٥خـ:  ْل ــــــَحظَ  بَِمدٍّ َقْد ِالْبِن َذْكَواٍن وَ    
َ$ارِّ#ِ"!َ  َل ـــــَميْ  وَواْمنَْع َلهُ     َ ا ـــُمْزَجاِة َمْع ِذي ال ٤٦خـ:  &ا%ْ  &ـ01َِ(ِ#!َ وَ  رَّ

ِــــمُ  -٤ ـــة مـــع اإلالبـــن ذكـــوان  عَ ـن ـــَ(انَ  لفـــظشـــباع إمال 2ْ3ِ ]" :٣٥، ٣٣آل عمـــران" ،
 .]"١٢لتحريم:ا"

 :ا#"ل من تنقيح ا'ز%ات
 َوُكالN َفِميِّــالِالْبِن َذْكَواَن  َأِمْل  ١٩٩ت:   َوَواِحَدا َوِعْمَراَن َواْلِمْحَراَب َفاْفَتْح    
 .............................  ٢٠٠ت:  ىف الثَّاِن ُمْضِجًعا النَّقَّاشِ َوَلْيَس ِسَوى    

ومعلـوم أنـه ال يـأيت علـى الطـول للنقـاش إمالـة مـا فيـه خـالف ابـن  {: صاحب الفر%دةقـال و
 ).٢/٣٨٨( }ذكوان من هذا النوع 

 :  ا#"ل من ا�لي�
 ْل ـــإِْدَغاَم ُأوِرْثُتْم َوإِْظَهاَر اْذ َدَخ  ٤٥خـ:  ْل ــــــبَِمدٍّ َقْد َحظَ ِالْبِن َذْكَواٍن وَ    
َ$ارِ  َل ـــــَميْ  وَواْمنَْع َلهُ     َ ا ـــُمْزَجاِة َمْع ِذي ال ٤٦خـ:  &ّ#ِ"!َ ا%ْ   &ـ01َِ(ِ#!َ وَ  رَّ
 ............................... ٤٧خـ:  .......................ِعْمَراَن    



َ ٱ   
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&هُ  كلمةشباع إمالة مع اإلالبن ذكوان  عَ ـنِ ـمُ  -٥ '8
َ
9ُ:  :(على قراءته)] ١٣[اإلسراء. 

 :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

اٍش لِ     اُه ُمْضَج نَقَّ ْمِليِّ  َوِمْن ُطُرِق  ٣٠٤ت:  عٌ ـــالتَّْجرِيُد ُيَلقَّ  الـــَأْيًضا َتَميَّ  الرَّ
ـ!هُ  روى الرملـي {: ا(نقيحيف شرح  ا�ز�اتوقال  "

#
َ
$ُ%  باإلمالـة مـن جميـع طرقـه، وكـذلك

 .}) ومذهبه التوسط وعدم السكت ا(جر�دالنقاش من (
 :  ا)'ل من ا/لي-

 ْل ـــإِْدَغاَم ُأوِرْثُتْم َوإِْظَهاَر اْذ َدَخ  ٤٥خـ:  ْل ــــــبَِمدٍّ َقْد َحظَ ِالْبِن َذْكَواٍن وَ    
َ(ارِّ)ِ'&َ  َل ـــــَميْ  وَواْمنَْع َلهُ     َ ا ـــُمْزَجاِة َمْع ِذي ال ٤٦خـ:  !ا*ْ   !ـَ-,ِ+ِ)&َ وَ  رَّ
 ............................... ٤٧خـ:  ................ اهُ ــــِعْمَراَن َيْلقَ    

ْ.+ُ  كلمةشباع إمالة مع اإلالبن ذكوان  عَ ـنِ ـمُ  -٦
َ
 أ

َ
/

َ
0 ا1حل فاتحة سورة. 

 :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

ٰ  اَل مَ أَ    
َ

/
َ
0  ُّْمِلي ِعيُّ وَ الرَّ  ........................ ٍف لْ ُخ بِ  ٢٩٩ت:  مْ هُ ُمطَّوِّ

   :ا)'ل من ا/لي-
 ْل ـــإِْدَغاَم ُأوِرْثُتْم َوإِْظَهاَر اْذ َدَخ  ٤٥خـ:  ْل ــــــبَِمدٍّ َقْد َحظَ ِالْبِن َذْكَواٍن وَ    
َ(ارِّ)ِ'&َ  َل ـــــَميْ  وَواْمنَْع َلهُ     َ ا ـــُمْزَجاِة َمْع ِذي ال ٤٦خـ:  !ا*ْ   !ـَ-,ِ+ِ)&َ وَ  رَّ

ٰ   اهُ ــــِعْمَراَن َيْلقَ    
َ

/
َ
0  ُ+.ْ

َ
 ............................... ٤٧خـ:  .... أ

الشــمس: "، "١١١، ٦١طــه: "[ 2َــ!َب  كلمــةشــباع إمالــة مــع اإلالبــن ذكــوان  عَ ـنـِــمُ  -٧ 
١٠"[. 

 :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات
   ...............................  :٣١٦ت  َْمِليللِ  اَب َخ  ْل مِ أ  اليَّ مَ  ِف لْ ُخ الْ بِ وَ  رَّ
ِعي عْ مَ  ونِ َداُج لِ      ............................... ٣١٧ت:  .......... ُمطَّوِّ
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١٩٣ 
 

 :  ا#"ل من ا�لي�

 .٤٨ - ٤٥خـ:  َدعْ  َ"!َب َوَمْيَل ... إلى قوله:  بَِمدٍّ َقْد َحَظْل ِالْبِن َذْكَواٍن وَ    

ح واإلمالـة، ولـيس فأي آية اجتمع فيها منفصل مع كلمة مما ذكر كان له فيها التوسط مـع الفـت

 له فيها مع المد غير الفتح.

التكـوير: "، "١٣الـنجم: "، "٤٠النمـل: "[ رََءاُه  : البن ذكوان يف الـراء والهمـزة مـنا'رابع

ــق: "، "٢٣ ــاء:  رََءاكَ  ]،"٧العل ــراء ] ٣٦[األنبي ــتح ال ــي ف ــرق، وه ــة ط ــمير ثالث ــلة بالض المتص

س البـن ذكـوان عنـد مـد المنفصـل إال فـتح الحـرفين والهمزة، وإمالتهما، وإمالة الهمـزة فقـط، ولـي

 فقط.

 :ا#"ل من تنقيح ا'ز(ات

اُجونِ لِلَوبِاْلُخْلِف   الــيِّ مَ  مَّ ا ثُ مَ هُ ْح تَ افْ فَ  رٍ مَ ْض مُ  عْ مَ وَ  ٢٣٤ت:   ْل مِ ى أَ أَ رَ  يْ فَ رْ َح  دَّ
 الىف كِ  َك حِ تْ فَ بِ ا تً كْ ًصا َس ُص اْخ وَ  هُ لَ  ٢٣٥ت:   ْل مِ أَ   طْ قَ ا فَ زً مْ هَ وَ ِالْبِن َذْكَواٍن ا عً مَ 
ِعى نِ عَ  َس يْ لَ وَ  ٢٣٦ت:  ِألَْخـَفشٍ  يرُ ِخ اْألَ  هُ ْج وَ الْ  نِ كُ يَ  مْ لَ وَ   ىلَ تَ عْ مُ  انِ الثَّ  اْلُمطَّوِّ
 ...... هُ عْ جِ ْض أَ  هُ نْ ا عَ رَ  ِح تْ فَ  عْ مَ وَ  ٢٣٧ت:  نْ َح تَ افْ ا مَ هِ حِ تْ فَ  َد نْ ى عِ رَ ْخ أُ  وِ ْح ىف نَ وَ 

ىٰ : روى الـداجوين الفـتح واإلمالـة يف حـريف ا/نقيحيف شـرح  ا'ز(اتوقال 
َ
الواقعـة قبـل  َرأ

) ثالثـة أوجـه: فتحهمـا البـن َرآَ$ـ!، َرآهُ ، َرآكَ متحرك، والحلواين بفتحهمـا، وروى ابـن ذكـوان يف (

 ذكوان ويختص به وجه السكت، وتقدم اختصاص المد بالفتح عند قوله:

   ...............................  :١٧٢ت . ...... َاليِّ مَ مُ  انَ كَ  اُش قَ النَّ ا مَ و 
 .............................. ١٧٣ت:   امَ اهُ وَ ِس  الٌف تِ اْخ  يهِ ا فِ مَ  دِّ مَ ى الْ لَ عَ    

 :  ا#"ل من ا�لي�

 ْل ـــإِْدَغاَم ُأوِرْثُتْم َوإِْظَهاَر اْذ َدَخ  ٤٥خـ:  ْل ــــــبَِمدٍّ َقْد َحظَ ِالْبِن َذْكَواٍن وَ    
َ)ارِّ'ِ&%َ  َل ـــــَميْ  وَواْمنَْع َلهُ     َ ا ـــُمْزَجاِة َمْع ِذي ال ٤٦خـ:  !ا(ْ   !ـَ,+ِ*ِ'%َ وَ  رَّ
َ-ٰ   اهُ ـــِعْمَراَن َيْلقَ    

َ
.  ُ*/ْ

َ
 يــــَميِّْل ُمْطَلًقا َمْع َذا ُنفِ  َرآهُ ٤٧ خـ:  َوفِي أ



ةُ 3َۡ َ)ا$ُِ* ٱ2َۡ ٱ    َعـْ�ِ  ِ�  !ِ َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ١٩٤ َ"ْـِع ال

 

 وقع مع المد، فال يقرأ عند المد إال بالياء.حيث  إِ'َْ&ا%ِ$#: أن يرتك األلف يف لفظ ا&ا$س
 :ا12ل من تنقيح ا(ز'ات

 .١٥٥ - ١٤٩ت:  اليِّ مَ ًضا مُ يْ أَ  نَّ غُ  وْ أَ  ةٍ نَّ ال غُ بِ ... إلى قوله:  القُ انْ  ِف األلِ بِ  يمَ اهِ َر بْ إِ َرْمِليٍّ لِ    
ففيـه األلـف  )ا3جر'ـدوروى النقـاش اليـاء مطلًقـا إال مـن ( {: ا3نقيحيف شرح  ا(ز'اتوقال 

 .}الخاصة والعامة، ومذهبه توسط المدين وترك السكت، وعدم الغنة عند الالم دون الراء 
 :  ا12ل من ا&لي6

 .٤٨ - ٤٥خـ:  َدْع َألًِفا بَِها َتُكْن َفِهيَما إِ'َْ&ا%ِ$َ)!وَ  . إلى قوله:. بَِمدٍّ َقْد َحَظْل ِالْبِن َذْكَواٍن وَ    
) العلـى ( ا(سكت(وهـو:  ا;طلق للنقاش على اإلشباع إال السكت سكت: ال يأيت ا(سادس

ءٖ و ۡ َ
+  والعلـى ( ا(سكت(وهو:  ا&اصوالمفصول والموصول)، ويمتنع السكت ( ٖء ۡ َ

+ 
   والمفصول).

 :ا12ل من تنقيح ا(ز'ات
ورِ للِ وَ ثم إلى قوله: ..  نْ تَ كُ اْس .. إلى قوله:  ًتاكْ َس وَ      .٢٥ - ٢٣ت:  إِْن ُيطِْل  اشٍ نَقَّ كَ  هُ قْ لِ طْ أَ  صُّ

 :  ا12ل من ا&لي6

ْكِت َدعْ  وَكَذا َتَفاُوًتا َلهُ  . إلى قوله:.. بَِمدٍّ َقْد َحَظْل ِالْبِن َذْكَواٍن وَ      .٤٩ - ٤٥خـ:  فِي السَّ
  السين يفشباع مع اإلالبن ذكوان  عَ ـنِ ـمُ : ا(سابع

ً
,-َ.ْ

َ
/  :٦٩[األعـراف[ ، 

َ
ُ)َ.ـ$ِْ-ُ&ون

ْ
 ا0

 فليس له فيهم حينئذ إال الصاد. ]٢٢[الغاشية:  ٍ !ِْ"#َ$ُِ% ،]٣٧[الطور: 

 :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

اٌش وَ  ادٍ َص بِ  ١٦٤ت:   اْبِن َأْخَرمٍ َوَيْبُصُط َكاألْعَراِف ِعنَْد      الــــــا تَ ـنَ يٍن هُ ِس بِ  َنقَّ
 ........................ ....... ١٦٥ت:  ................ اٍف رَ عْ أَ بِ  ادٍ َص وَ    

   ...............................  :٤١٨ت ــالــُمَصْيطِرٍ اْلُمَصْيطُِروَن َتَقبَّــــ 

ْكَت َواْلَوْصَل َتْعِدال ٤١٩ت:  َواْمنََعنْ  ِف لْ ُخ الْ  عَ ا مَ ينً ِس  َأْخَفشٍ ى َد لَ     يِن َعنُْه السَّ  َعَلى السِّ

ْط لِ      ............................... ٤٢٠ت:  ................ َنقَّاشٍ َوَوسِّ
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١٩٥ 
 

 :  ا)'ل من ا+لي(

يَن َمنَ  }ُمَسْيطِرٍ { ٣٠خـ:  َمعْ  }ُمَسْيطُِرونَ {ِالْبِن َذْكَواَن وَ      عْ ــــإِْن َمدَّ َفالسِّ
     ............................... ٣١خـ:  ................... }َبْسَطةٍ {َكـ   

 
 

 

 ق% ا$نفصل �شامأح�م 
 

أن لهشام عند قصر األحكام اآلتية: ا-لي*وا(ز'ات  اتفق 

 كيفما جاءت لهشام على قصر المنفصل. َزادَ  منع إمالة: األول

 :ا45ل من تنقيح ا(ز'ات

اُجوينَوَعنُْه َرَوى     ًقا الدَّ  الــــــيَّ مَ تَ  اءَ َج  اءَ َش  عْ مَ  هُ لَ  ادَ زَ وَ  ٢١ت:   َقْصًرا ُمَحقِّ
 :  ا45ل من ا-لي*

خــ:  إِْن َقَصـرْ  ِهَشـامٍ ِعنْـَد  يَكَمْيِلـهِ    َوْهَو بِاْلَمدِّ اْنبَِذا  َزادَ بَِفْتِح ... إلى قوله:  ِالْبِن َذْكَوانَ وَ 

٣٢ - ٣٠  . 

ءَ ، وَ$!ٓءَ و ،َ"!َب  : فتح لفظا7ا6
ٓ
!%َو ،ى

َ
نفصـل فإذا اجتمع مع أحدها مـد م َرأ

 كان له فيها الفتح مع القصر، والفتح واإلمالة مع التوسط.

 :األدلة من تنقيح ا(ز'ات

اُجوينَوَعنُْه َرَوى     ًقا َقْصًرا الدَّ  ـالــَوَزاَد َلُه َمْع َشاَء َجاَء َتَميَّـــــ ٢١ت:   ُمَحقِّ

اُجونِ َوبِاْلُخْلِف لِل     .............................. ٢٣٤ت:   َأِمْل  َرَأىَحْرَفْي  دَّ

   ...............................  :٣١٦ت  َْمِليللِ  اَب َخ  ْل مِ أ  اليَّ مَ  ِف لْ ُخ الْ بِ وَ  رَّ
ِعي عْ مَ  َداُجونِ لِ      ............................... ٣١٧ت:  .......... ُمطَّوِّ
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 :  ا45ل من ا-لي*

ىٰ (وَ  )َ%!( )َ$!(وَ  )َ"!َب ( ٥٠خـ:  اــــــْفَتَح إِْن َقَصْرَت َفا َشامٍ ــهِ َولِ    
َ
  )َرأ

 .مع القصر، وجواز الوجهين فيها مع التوسط] ٥٣[األحزاب:  إِ/َ!ُه تعين اإلمالة يف كلمة : ا7الث

  :ا45ل من تنقيح ا(ز'ات

   ...............................  :٣٥٨ت  ِـــاليَّ مَ مُ  اءَ َج  اْلُحْلَواين نِ عَ  اهُ نَ إ  

 :  ا45ل من ا-لي*

 .٥١، ٥٠خـ:  إَِناُه ِمْل ... إلى قوله: إِْن َقَصْرَت ِهَشاٍم َولِ    

 (أي: تـرك تنوينهـا) عنـد القصـر، ويجـوز تنوينهـا] ٤٦[ص:  ِ#َ"!َِ ـ ٍ0 : تعين إضافةا(رابع

 وإضافتها عند التوسط.

  :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

   ...............................  :٣٧٩ت  ................ َِداُجـون  ..... 

 ..............................  ٣٨٠ت:  .............. هُ نْ عَ  هُ نْ وِّ نَ  ةٍ َص الِ َخ بِ    

 :  ا)'ل من ا+لي(

 .٥١، ٥٠خـ:  َوَأِضْف َخالَِصةً ... إلى قوله: إِْن َقَصْرَت  ِهَشامٍ َولِ    

ُ&%ْ  زتين مـن كلمـة إذا كانـت الهمـزة الثانيـة مكسـورة نحـو: لهشـام يف الهمـا+ا-س (ِـ)'
َ
 أ

قصـر  ، ويتعين التحقيق مع اإلدخال على}وجهان: التحقيق مع اإلدخال، والتحقيق بدون إدخال{

 المنفصل.

  :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

(ِ)'ُ&%ْ  امٍ ـَش هِ  نْ عَ ........    
َ
  الَج ْس مُ  رِ ْس كَ ي الْ ذِ  َل ثْ مِ  دْ ُد امْ  هِ رِ ْص ى قَ لَ عَ  ٢٣٣ت:  أ

 :  ا)'ل من ا+لي(

 .٥٢ - ٥٠خـ:  بِاِالْدَخاِل َقَرا آ(ِ)'"َوَنْحَو ... إلى قوله:  إِْن َقَصْرَت  ِهَشامٍ َولِ    
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١٩٧ 
 

يجـوز لهشـام يفأنـه علـى  ا)لـي%و ا$ز"ات اتفق  ْ!"ُذَْ$#ْـ
َ
ن ،]٢٠[األحقـاف:  َءأ

َ
 َءأ

عدمه مع التسهيل (وغيـر هـذين الموضـعين فـال يجـوز إال اإلدخـال اإلدخال و ]١٤[القلم:  َ%نَ 

 حالة التسهيل إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة).

 : األدلة من تنقيح ا$ز"ات

َل     ـَوَسهَّ   َأْهِمال َداُجونِ وَ َكاَن َعنُْه اْفِصْل  ٤٠١ت:  ُه َمَع َفْصِلِه َءَأنْ ــُحْلَوانِيُّ

   ...............................  :٤١٠ت  .................َءَأْذَهْبُتُم َتال 

ْق َمدَّ  َداُجونِ لِ  ٤١١ت:   ُمْطَلًقا ُحْلَوانِ بِاالْرَبِع َواْفِصْل ِعنَْد      َمْع َفْتِحِه كِالَحقِّ

 :  ا34ل من ا)لي%

 ... إلى قوله: ِهَشامٍ َولِ    

   ...............................  :٥٢خـ  َوَنْحَو&'(ِ)آ بِاِالْدَخاِل َقـَرا 

ْل ِسَواُه ُمْدِخـــــــال     َواْسَتْثِن َأْذَهْبُتْم َوَأْن َكاَن اْعِقال ٥٣خـ:  َوُمْطَلًقا َسهِّ

 

 أح;م أل: عمرو و"عقوب
 

أنه إذا اجتمع لرويس إدغام عـام نحـو على  ا)لي%و ا$ز"ات اتفق ْ!ـ*ُ+َ
َ,-َ  :البقـرة]

َ$3َ 1َِ2ـ ْ!.ِِ/0ْ إدغام خاص نحـو مع ]٢١ َ َ4  :مسـاوات  فيكـون لـرويس ]٢٠[البقـرة 3َـ$َ َ َ4

 ْ!.ِِ/0ْ1َِ2،  ْ!*ُ+َ
َ
,-َ يف اإلظهار واإلدغام، وإدغـام  ْ!.ِِ/0ْ3َ 1َِ2ـ$َ َ َ4  فقـط ألنـه ذو خـالف

َ+ُ*!ْ  خاص مع إظهار
َ
,-َ اجح ألنه ذو خـالف عـام، ولـرويس يف اجتمـاع الـراجح مـع غيـر الـر

6َْ*ــ5نحـو 
َ
ْ:ــ8َ9َ َو7

َ
ــَ; أ <'ــ= $>

َ
  إلـى َو7

َ
و?

ُ ْ
ــAَ 8ًَدا ا@

َ
,$ْ

َ
<'ــُ= أ

َ
] ٥٠إلــى  ٤٣الــنحم: [ َو7

 BَCْ إظهارهما، وإدغامهما، وإدغام الراجح وهو
َ
Bَ َوأ

ْ
D

َ
َ; أ <$ ='>

َ
ْ/Eَى، َو7 ِFّGَرب! ا "َ !# $%&

َ
مع  َو'

  إظهار غير الراجح وهو
َ
َ" أ !# $%&

َ
*َْ()َو'

َ
 ،./َ0ْْ-َ,َ+ َو'

َ
1َ.َت َوأ

َ
َ" أ !# $%&

َ
 .َو'
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  :ا45ل من تنقيح ا,ز*ات

ال ١١٣ت:  َأْظَهَر َمْع َجَعْل  ُرَوْيٌس  َوَباُب َذَهْب       َوَأْظِهْر َوَأْدِغْم َحْيُث َأْدَغْمَت َأوَّ

 :  ا45ل من ا8لي6

هِ َعامِّ اْلِخال ٥٤: خـ اوْ  فِي اْلَكبِيرِ َمـْع َصِغيرٍ  َيْعُقوُب      وْ ـَفَس  يِف َمَع َخاصِّ
اِجِح َمعْ      َعنُْه َوَقعْ  ِسَواُه َعْكُس َما َمَضىٰ  ٥٥خـ:  َأْو َأْدِغِم الثَّانِي َوفِي الرَّ

 على أنه إذا اجتمع ألبي عمرو إدغامان أحدهما فيـه خـالف خـاص  ا8لي6و ا,ز*اتاتفق

  والثاين فيه خالف عام نحو
ْ
8َ

ْ
>َِ;:ٌ َو9

ٓ
أو اجتمع  ،]١٠٥ألى  ١٠٢النساء: [ .?ً/@ِAَ إلى ِت َ<.

 َ:Bَ5ْCَله صغير مع كبير نحو 
ْ
Dهِ اEِ#َ ا"Fُ

ُ
GHْا IُJُ

َ
� Kَ/ِL ْذM  إلـى ْI)ُ

َ
D 5ِْ;Nْ %O  :١٦١[األعـراف [

صـغير كان له يف ذلك مساواهتما يف اإلظهار واإلدغام، أو إدغام العام وحده دون الخاص، وإدغام ال

     دون الكبير.

  :ا45ل من تنقيح ا,ز*ات

 ............................. ١٣٧ت:  نْ رَ ــــهِ ظْ أَ يًرا فَ بِ كَ  مٍ زْ ا َج رَ  ارِ هَ ظْ إِ بِ    

 :  ا45ل من ا8لي6

 َأْوااْو َأْدِغْم لِِضدٍّ َقْد رَ  َمْع ِضدِّ  ٥٦خـ:   فِي اْلَخاصِّ َواْلَكبِيرِ َسوّ اْبِن اْلَعال وَ    

نحــو المــتكلم المشــددة علــى تــرك هــاء الســكت ليعقــوب يف يــاء  ا$لــي!و ا�ز�ــات اتفـق

 ! َ"َ وجمع المـذكر السـالم ومـا ألحـق بـه نحـو ، َ#ِ$ِ%ـ&َ،  َ#ِ'ـ(ِ  حالـة اإلدغـام الكبيـر

علـى تـرك هـاء  ا$لـي!و ا�ز�ـات أيًضـا اتفـق، و(ويدخل يف ذلك الراجح وغيـر الـراجح لـرويس)

!  ليعقوب يف مشدد الياء نحو السكت
َ

"َ،  !ي َ َ) ، !
َ

   إذا قرأ بتوسط المنفصل. إِ*

  :األدلة من تنقيح ا�ز�ات

  المِ هْ أَ فَ  َحْضَرِميِّ لْ لِ ًما غِ ْد مُ  نْ كُ تَ  ٥ت:  نْ إِ  ينَ ذِ الَّ  ينَ مِ الَ عَ الْ يف كَ  ِت كْ ا السَّ هَ وَ    
 َفاْعِقالبِاْلَقْصرِ ِذي ُنْدَبٍة َتْخَتصُّ  ٣٣ت:   مَّ ثُ  ىَّ لَ عَ  ونَ ُح لِ فْ مُ الْ يف كَ  ِت كْ ا السَّ هَ وَ    
 .............................. ٣٤ت:  .............. ارِ هَ ظْ اْإلِ بِ  َك لِ َذ كَ    
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 :  ا#"ل من ا�لي�

ْكِت فِي َنْحِو َعَليَّ َدْع بَِمْد       ُتَردْ  َوفِي اْلَجِميِع َحاَل اِإلْدَغامِ  ٦٣خـ:   َها السَّ
أن تحريــر هــاء الســكت ليعقــوب يف جمــع المــذكر الســالم  علــى ا�لــي�و ا'ز%ــات اتفــق

 :صاحب الفر%دةوالملحق به مع الغنة إطالقي، وذلك لعدم تقييدهما، وقال 

}  َ!"ِ
َ ــ$# %َ

ْ
هــذا النــوع علــى المــد  يف وال تــأيت ،الوقــف هبــاء الســكت : خلــف يعقــوب يفا&

   ).٥٩٨/ ٢( } طالقوتحريرها مع الغنة هنا باإل

أبـي عمـرو عنـد القـراءة بإتمـام الحركـة مـن دوري على منع الغنة لـ ا�لي�و ا'ز%ات اتفق

 ْ'(ُِ)ِر$َ*  عند إخفاء حركة ألبي عمرو (من الروايتين) ونحوه، وكذلك تمتنع الغنة ْ'(ُِ)ِر$َ* 

 ونحوه عند توسط المنفصل.

  :ا#"ل من تنقيح ا'ز%ات

 الــــــمِ هْ أَ  ةٍ نَّ غُ فَ  ُدوِريٍّ  َد نْ ًيا عِ فِ ـ ١٢٦ت:  ـْخ مُ  َد مُ تَ  وْ أَ  مُ كُ ئْ ارِ بَ  نْ مَ مِ تْ تُ  نْ إِ وَ    
 :  ا#"ل من ا�لي�

 .٦١ - ٥٨خـ:  َكَباِرئُِكْم َوُمْخِفيِه بَِمدٍّ ُصِحَباَواْلُموَفى ... إلى قوله:  اعَ نَ امْ  اءٍ رَ وَ  مِ الالَّ  ةَ نَّ غُ وَ    

علـى تـرك هـاء السـكت لـرويس إذا قـرأ بإسـقاط أولـى الهمـزتين  ا�لـي�و ا'ز%ـات اتفق

ُ-َ,ٓءِ إِن المتفقتين من كلمتين نحو ./َ  :وأن إسـقاطه أولـى الهمـزتين يف المتفقتـين  ،]٣١[البقـرة

مخصــوص بتوســط المنفصــل وإظهــار اإلدغــام الكبيــر، أمــا تســهيل ثانيهمــا فهــو عــام مــع القصــر 

 والتوسط.

  :اتا#"ل من تنقيح ا'ز%

 الــــــتَ  مُ كُ نَّ ئِ أَ  يٍق قِ ْح تَ كَ  ٍف ْذ َح بِ  ١١٦ت:  ها بـَفَقْط   0'1َ ُمدَّ  ُرَوْيسٍ َوِصْل لِ    
 :  ا#"ل من ا�لي�

ْكِت      ُمْسِقًطا اوَلى اْلَهْمَزَتْيِن َوُيَخـْص    َهـَذا بَِمـدٍّ ... ألى قوله:  ُمنَِعْت  ُرَوْيسٍ َوَعْن إلى قوله:  َها السَّ

 .٦٥ - ٦٣خـ:  ْظَهاٍر بِنَْص َمَع إِ 
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كلمـة علـى منـع تقليـل ا�لـي�و ا'ز%ـات اتفـق ـَ:ـ .;َ  لـدوري أبـي عمـرو يف ثـالث

 }.  <َ=َ مع القصر يف المنفصل، ومع الغنة يف الالم والراء، ومع فتح { أحوال، وهي:

  :ا#"ل من تنقيح ا'ز%ات

َلْت     ـقَ وَ ... إلـى قولـه:  َعَسى َوَدْع ُغنًَّة َكاْلَقْصرِ إِْن ُقلِّ ى َسـعَ  ضٍ عْ بَ لِـ    دْ زِ ى وَ َتـمَ ى وَ َلـبَ  عْ يًعـا َمـمِ َج  ْل لِّ
 :١٦٢ - ١٦٠ت. 

 :  ا#"ل من ا�لي�

  $َ%ََأْو َفْتِح  ةٍ نَّ غُ  وْ رٍ أَ ْص قَ  عْ مَ  ٧٥خـ:  ى تَ أَ   !"َ#َ هُ يلَ لِ قْ ا تَ ــــمَ  هُ نْ عَ وَ    

يـأيت اإلدغـام الكبيـر لـرويس إال علـى وجـه اإلشـمام يف  أنـه العلى  ا�لي�و ا'ز%ات اتفق

 .  "أصدق" باب

   :ا#"ل من تنقيح ا'ز%ات

   ...............................  :١٢٤ت وإن تدغم الكبير ............. 

 .............................. ١٢٤ت:  كأصدق أشممن.............    

 :  ا#"ل من ا�لي�

 ...................  ُيْدِغْم َكبِيًرا ٢٠٦خـ:  مْ ـــإِْن َتْصِدَيًة َأْخَلَص لَ  َوْيُس رُ    
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 أح�م �ألزرق
 

ين المنصـوبتين المنـونتين الموقـوف علـى ءعلى أن لألزرق يف الـرا ا'لي$و ا�ز"ات اتفق

أوجه (يف حالة  ثالثة] ٢٦[البقرة:  0ۚ ي 'ِ&ِۦ َ$#ِ"ٗ 0 َوَ/ۡ.,ِ +ُِ*() 'ِ&ِۦ َ$#ِ"ٗ  ثانيتهما نحو قوله تعالى

ترقيقهما، تفخيم األول مـع ترقيـق الثـاين، تفخيمهمـا، ويمتنـع ترقيـق األول مـع  عدم وجود البدل):

 .أما إذا وصلت فإن الراءات يف الوصل وإن كثرت تكون كراء واحدة، تفخيم الثاين

 من فر"دة ا.هر ,ر"ر �ألزرق
                      ٗ"ِ#$َ 0+ُِ*() 'ِ&ِۦ                      ٗ"ِ#$َ 0ۚ َوَ/ۡ.ِ,ي 'ِ&ِۦ وقًفا 

 ترقيق       ترقيق       

 ترقيق، تفخيم                تفخيم     

   :ا.:ل من تنقيح ا�ز"ات

 .............................. ٧٨ت:   نْ مَ خِّ فَ وَ  ال* كُ  ِب ْص النَّ  اِت وَ ذَ  ْق قِّ رَ وَ    

  الوِص مُ  هُ مْ خِّ فَ وَ  هُ قْ قِّ رَ  ِف قْ وَ ي الْ فِ فَ  ٧٩ت:   هُ رُ ـيْ غَ وَ .......................    
 :  ا.:ل من ا'لي$

اُهمَ     َم اْألُوَلى َكَما إِْن ُعِدمَ  ٨٥خـ:  ا ـــــــــــــــَوِعنَد َمدِّ َبَدٍل َسوِّ   اـــَأْو َفخَّ
تحريـر أن لـألزرق علـى ا'لي$و ا�ز"ات اتفـق  )َ+ِ2ء إذا تقـدم وبعـده بـدل عـادي  إ4ِۡـ3َ

 كاآليت:

 )َ+ِ2ء  بدل ;دي                 إ3َ4ِۡ

 الثالثة قصر                      

 توسط توسط                     

 مد      مد                           
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2ءِ+َ( إ4ِۡـ تحريـر على أن لـألزرق ا'لي$و ا�ز"ات اتفقو - 3َ  إذا تـأخر وقبلـه بـدل عـادي

   كاآليت:

2 إ ۡ4ِ              بدل ;دي      ءِ+َ( 3َ

 قصر        قصر                                             

 قصر، وتوسط توسط                                         

 ر، ومدقص    مد                                             

   :ا.:ل من تنقيح ا�ز"ات

 المِ هْ أَ  آآلنَ  نِ ثْ تَ ْس تَ  نْ إِ وَ  اهُ وَ ِس  ٥٠ت:   اطً سِّ وَ مُ  ْل لِّ قَ  يَل ائِ رَ ْس إِ  رِ ْص قَ  عْ مَ وَ    
   الدِ ـبْ أَ  آآلنَ  يَل ائِ رَ ْس إِ  يطِ ِس وْ تَ بِ  ٥١ت:  هِ دِّ ــــــمَ بِ  ْح تَ افْ وَ  يَل ائِ رَ ْس إِ  طَ سُّ وَ تَ    

 : اCنقيح حيف شر ا�ز"اتوقال 

ا#ِ"ـَ! اختلفت الطـرق عـن األزرق يف  {   َ&ًداو آ%نَ و إِْ$َ
َ

و'
ُ ْ
فمـنهم مـن جعلهـا  ا)

 كغيرها من األبدال ومنهم من استثناها.

 أوجه:  �سة فعلى هذا إذا اجتمعت كلمة من الكلمات المذكورة مع بدل لم يستثن جاز

 ).١٧(ص:  } توسط والمد يف غيرهالتسوية، والقصر يف المختلف فيه على ال ثالثة

 :  ا+*ل من ا%لي"

ِق ــُم اْلُمَغيَّرِ َمَع اْلُمَح ــــــُحكْ  ٩٢خـ:  ِق ــــُم إِْسَرائِيَل َمْع ُمَحقَّ ـــَوُحكْ      قَّ

على أن لألزرق عند اجتماع البدل مع  ا%لي"و ا/ز-ات اتفق ٖء ۡ+َ :يكون فيه اآليت 

ٖء                         البدل  ۡ+َ 

 توسط     قصر  

 توسط     توسط 

 توسط، مد                                      مد  
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٢٠٣ 
 

ءٖ  أما عند اجتماع البدل مع لين غيرو - ۡ#َ :نحو قوله تعالى  ِـ(َن )ِـ'&ِ%َ$ة*ُ+ِ,ُۡ- 
َ

. /َ-ِ 01ِ2

(ۡء3ِ   كاآليت: ا$لي!و ا�ز�اتتحرير األزرق عند ف] ٦٠[النحل:  َ+6ُ7َ ٱ042

 ِة$َ%ِ&'ِ(                    3ِۡء)  ٱ042

 قصر، توسط وصالً ووقًفا قصر                             

 قصر، توسط وصالً ووقًفا توسط                            

 الثالثة وصالً ووقًفا     د                               م    

   :ا�ز�اتا-,ل من تنقيح 

    الوِّ ــــطَ  دِّ مَ الْ بِ وَ  ْث لِّ ثَ  هِ يطِ ِس وْ تَ بِ  ٥٤ت:  اــــثً لِّ ثَ ًزا مُ مْ هَ  وِّ َس  ينٍ لِ  رِ ْص قَ  عْ مَ وَ    

 :  ا-,ل من ا$لي!

يَن مُ ــــَوإِْن َتمُ       َلىـْط َفالثََّالُث ُتتْ ـــــــَوإِْن ُتَوسِّ  ٩٧خـ:    ــــــــدَّ اْلَبَدالدَّ اللِّ
الَتْثِليثَِك اْلبَ  ٩٨خـ:  اْلَقْصَر َعَلىٰ  َشْيءٍ َوِزْد بَِغْيرِ      ــــــَدْل َتُكْن ُمَفضَّ

تحريـرعلـى أن  ا$لي!و ا�ز�ات اتفق  ٖء ۡ#َ  لـألزرقأو اللـين المهمـوز مـع ذات اليـاء 

ءٖ على اإلطالق (يف حالة عدم وجود البدل)، وكذا  ۡ#َ  عدم وجود مع الراء المضمومة (يف حالة

 كانت مع البدل فانتبه. ا$لي!وا�ز�ات على اإلطالق، وذلك ألن تقييدات  لألزرقالبدل) 

امتناع تفخيم الراء المنصوبة المنونـة وقًفـا (مثـل على  ا$لي!و ا�ز�ات اتفق8$ٗ-:ِـ;ۡ<َ (

ٖء  على مد ۡ#َ.ويجوز الوجهان (أي: الرتقيق والتفخيم) وصًال ،   

   :ا�ز�اتا-,ل من تنقيح 

ِ ـيلِ  رِ ْص قَ  عْ دَ وَ ... إلى قوله:  ِب ْص النَّ  اِت وَ ذَ  ْق قِّ رَ وَ      .  ٨٠ - ٧٨ت:  هِ ــن

 :  ا-,ل من ا$لي!

َنَتا َمْع َوْقفَ  ٨٢خـ:  رٍ َسوِّ َمنُْصوَبي َراـــــَوِعنَْد َقْص      ٍة بِاُالْخَرىٰ ـــــــــــُنوِّ

ْن َرَقا َوْجَهِي اْألُوَلىٰ َمَع  ٨٣خـ:  اـــقَ َوِعنَْد َتْوِسيٍط َفاُالْخَرٰى َرقِّ      َتُكْن ِممَّ

  .............................. ٨٤خـ:  ......... )َشيْ (دَّ ـإِْن مَ  َكٰذلَِك    
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على أن لألزرق عند تقليل ذات الياء تغليظ الالمات التي بعد الطاء  ا$لي!و ا�ز�ات اتفق

ِ  ففي قوله تعالى والظاء ( 06Bَ ٰDَE
ُ ۡ
F'  :التقليـل مـع  ثـمالفتح مع الرتقيـق والتغلـيظ،  ]٥٨[النحل

 .ال غير التغليظ

    :ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات

 .............. ْح تَ افْ  دَّ مُ  زِ مْ هَ لْ لِ وَ  ٩٧ت:  ِصْل َوَبْسِمَلنْ ا ظَ  َد عْ بَ  المٍ  يِق قِ رْ تَ بِ    

 :  ا-,ل من ا$لي!

َوى  ٩٩خـ :   اِء َرَوىـــــِذي اْليَ َوِعنَْد َتْقِليٍل لِ      َتْرقِيَق َصْلَصاٍل َوَتْغِليِظ السِّ
علـى منـع القصـر والتوسـط يف البـدل مـع ترقيـق الـالم بعـد الظـاء  ا$لـي!و ا�ز�ـات اتفق

ۥۚ َوَ+/  المعجمة، ففي قوله تعالى:  ]٢٣١[البقـرة:  6ُـ5ًُؤا إلـى 4َۡ&2ۡ3َ 1َٰ/َِ. َ-َ,ۡ+ َ*(ََ) َ'ۡ&َ$ـُ#

 أربعة أوجه، وهي: تغليظ الالم مع ثالثة البدل، ثم الرتقيق مع المد فقط.

    :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

 ................... دَّ مُ  زِ مْ هَ لْ لِ وَ  ٩٧ت:  ِصْل َوَبْسِمَلنْ ا ظَ  َد عْ بَ  المٍ  يِق قِ رْ تَ بِ    

 :  ا)'ل من ا+لي(

    ..............................  :١٠٦خـ َقْن ال   ــاــًما َبْعَد َظـــــَأْو اْن ُيــَرقِّ

 ..............................   ١٠٧خـ:  دٍّ َفي اْلَبَدْل ـــــَوَبْعَدَها َذْر َغْيَر مَ    

لألزرق يف نحوعلى أن  ا+لي(و ا�ز�ات اتفق  7
ٗ9ّ:َ;ُ  ٓ Aَۡ:ـ 9َ، ]١٢٥[البقرة:  وََ@ِ?ۡ+<َ=

 َBۡCُDَۡر ٱ=FGىٰ ٱ  :وال يكـون ذلـك إال تغلـيظ الـالم مـع الفـتح، وترقيقهـا مـع التقليـل ]١٢[األعلى ،

وقًفا. هـذا يف غيـر رءوس اآلي، أمـا فيهـا فـال يجـوز سـوى تقليلهـا مـع ترقيـق الـالم، وأمـا مـا ذكـره 

 من فتح رءوس اآلي مطلًقا فهو انفراده ال يعول عليها، وال يقرأ هبا. "ا/جر�د"صاحب 

 ا2نصوريعلى مذهب رغم أنه رأس آية  مع فتحه] ٣١[القيامة:   F9Hَ تغليظ المويجوز  -

 يف جميع رءوس اآلي دون تفرقة. التقليل فقط مع ترقيق الالم، وعملنا على العبيديو

 



  ۡIَ JُKِLMَْNَو Oُٱ/ ۡK FP Qُ } ۡ>
َ
R ۡرSَ  ۡTHُ UَA+ِِVWَ Xِٱ 

َ
Yۡ ۡ@ ُبZَ ،{ َ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :#ُ \ُ ]َ رَ و=

 

 

 

٢٠٥ 
 

عنـد قولـه تعـالى:  صـاحب الفر�ـدة، وذكرهـا ا$نقـيحلها دليًال صريًحا يف  ا�ز�اتولم يذكر 

 َ
ۡ.%ٗ  2ِّ&%1$ِس  0َۡ/ َ.َ-$,َ+ٗ (ۡذ َ)َ'ۡ&َ%$ ٱ"ۡ

َ
6َ$ِم إِ,3ِٰ5َۡ َوأ 8ُِواْ ِ.7 .1 ;  ۧ$ َوٱ19

ٗ<ّ=َ>ُ ?َ  :١٢٥[البقرة[  . 

 ).١٧٤/ ٢( }بالتقليل والرتقيق  ثمبالفتح والتغليظ  األزرق {: صاحب الفر�دةقال 

 :  ا34ل من ا/لي-

َقــــــــ ١٤١خـ:  ا ــْطَلقَ مُ   1<=َ>ُ  َنْحوَ  َأْزَرٌق وَ     ْم إِْن ُيْفَتْح َوإِالَّ َرقَّ  ـاــَفخَّ

بالقصــر)  ثــمبالتوســط  ثــمعلــى الوقــف بالتــدلي (أي: باإلشــباع  ا/لــي-و ا�ز�ــات اتفــق

ألن سـبب المـد يف الوقـف  ]١٤[البقـرة:  Cْ>ُـAْBَ@ُِءونَ  لألزرق على البدل الموقوف عليـه مثـل

    أقوى من سبب المد يف البدل.

 :(رَِ�َُه اُهللا) قال ا�تو�
 َلَدى اْلَوْقَف إِْن َقَصْرَت فِي َبَدٍل َوال   َكُمْسَتْهِزُءوَن اْمُدْدُه َفَوِسْطُه َفاْقُصَرنّ    

طَّ َواْمُدْدَها َمعً      َوَرْوُمَك ِمْثُل اْلَوْصِل َفاْدِر لَِتْأُصال   اـــــــُتْقِصْرُه إِْن َوسَّ

 :  )١(ا()ل من ا$لي!

ًطا َواْمُدْد ُتَجْل    ْث َكُمْسَتْهُزوَن َمْع َقْصرِ اْلَبَدْل َثلِّ     ْط َوسِّ  َوإِْن ُتَوسِّ
ٌة نِْلَت  َوْرشٍ َوْقٍف لِ    َدى ـــــــــَوإِْن ُتِمدَّ اْمُدْدُه َال َغْيَر لَ      ْل ـاْألَمَ  ِستَّ

الضم يف اآليت:على أن لألزرق ترقيق الراء المضمومة أو المنونة ب ا$لي!وا,ز*ات  اتفق 

 
ً

%َْ$ْرَ#ُ"!ْ : إن أبدل ثاين الهمزتين يف نحو أوال
َ
 أو  َء&

ٓ
()َ !*ُْ+

َ
& أو  ْ!*ُ,ْ

َ
َر&

َ
 .أ

    :األدلة من تنقيح ا,ز*ات

 عْ َمـ آلنَ آا نَ رُ مْ ا أَ َج ال  كَ دِ بْ مُ  َت نْ ا كُ ذَ اين إِ الثَّ بِ  أِت ال تَ وَ ... إلى قوله:  نْ مَ خِّ فَ وَ  ْق قِّ رَ  مِّ الضَّ  اِت ذَ  اءِ يف الرَّ وَ    
 .٧٠ - ٦٨ت:  َت نْ أَ ءَ  مُ تُ يْ أَ رَ أَ 

 ............ مِّ الضَّ  اِت َذ لِ  ْق قِّ َر فَ  ٢٠٢ت:  ْف لِ ال أَ ــــبِ  اكَ َذ كَ  مْ تُ نْ ا أَ هَ  الِ َد بْ إِ بِ    

                                                 

ــة ) ١( ــي!كتــب العالم ــه  ا$ل ــان يف كتاب ــ5تالبيت ــل ا�ش ــا يف ح ــرب 8ح، وذكرهم ــا يف المــتنا�ق ــم يكتبهم ــرب . انظــر ، ول 8ح مق

 .  خا( أبو ا@ود، إيهاب فكري) تحقيق الشيخان/ ٩٦(ص:  ا;حر*ر



َ ٱ   
ۡ
َ 1َا(0ُِ ٱ/

ۡ
ةُ 2 َ3ِ(  Cِ  ِDَْعـ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢٠٦ Gَْـِع ال

 

 :  ا()ل من ا$لي!

ْم َضمَّ َرا إِْن َأبْ وَ      .................... َثانَِي َهْمزٍ  ١٠٢خـ:  ـــــــَدالَلْم ُيَفخِّ
أمـا إذا جـاء و، ا$لـي!و ا,ز*ـات: يمتنع تفخيم الراء المضمومة على توسط البـدل عنـد انًياث

أتى تفخيمها على توسـط البـدل عنـد   ُ4ْ5َ ، ٌ4ْ5َ قبل الراء المضمومة ياء وقبل الياء فتح مثل

 "من  ا,ز*ات
J
 ."يمةتلخيص ابن بل

    :األدلة من تنقيح ا,ز*ات

ٍة َتِلي اْلَياِء َكـ َمعْ ... إلى قوله: َم َوَفخَّ     از َ6ِ7َِذاِت َضمَّ ال  4ْ5َُ ا809  .٦٦، ٦٥ت: َتَمثَّ
   ...............................  :٧٥ت  َالَج ْس مُ  مِّ ي الضَّ ذِ  يمَ خِ فْ تَ  نْ أَ رَ قْ تَ  نْ إِ و 
 .............................. ٧٦ت:  هِ رِ ْص قَ بِ  ْح تَ افْ  ِت كُ اْس وَ  دْ ُد امْ  لِ لِّ قَ  ْل ِص فَ    

 :  ا()ل من ا$لي!

ْم َضمَّ َرا إِْن َأبْ وَ     ْط بَ  ١٠٢خـ:  ـــــــَدالَلْم ُيَفخِّ   ــــــــــَدالَثانَِي َهْمٍز او ُيَوسِّ
ءٖ : يمتنع تفخيم الراء المضمومة على توسط ومد اللين غير ثاNًا ۡ َ

; كـــ <ۡ َ َٔ  ِ# ،

 �ۡ%َ&ۡٱ َٔ  ُ( 
ْ
* ٱۡ&%َۡ�   ففي قوله تعالى: ؛(ا +,َ-َ. َٔ  ۡ/ ُُ0ِ1

َ
2 

َ
*ۖ 3َ*ل ٗ6ّ ِ7َ 

ْ
 ِ>ۡ;ُ: 9َ-8َُ(ا

ْ
] ٨٠[يوسف:  ُ)(ا

  َٔ ٱۡ&%َۡ� قصر 
ْ
 ۡ/ ُُ0ِ1مع الرتقيق والتفخيم يف  ُ)(ا

َ
2.ثم توسطه ومده مع الرتقيق فقط ، 

    :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

ٍط َوَمـدٍّ َلـُه ... إلى قوله: اين الثَّ بِ  أِت ال تَ وَ ... إلى قوله:  نْ مَ خِّ فَ وَ  ْق قِّ رَ  مِّ الضَّ  اِت ذَ  اءِ يف الرَّ وَ     َوِعنَْد َتَوسُّ
ءٖ  يف َغْيرِ  ۡ َ

> َفَأْهِمال  :٧٣ - ٦٨ت. 

 :  ا)'ل من ا+لي(

ْم َضمَّ َرا إِْن َأبْ وَ     ْط بَ  ١٠٢خـ:  ـــــــَدالَلْم ُيَفخِّ   ــــــــــَدالَثانَِي َهْمٍز او ُيَوسِّ
َط لِينًا َغْيَر      .............................. ١٠٣خـ:  َشيْ َأْو َمدَّ َأْو َوسَّ

 

 

 



  ۡ?َ @ُ6ِABَْCَو DُٱE ۡ6 +F Gُ } ۡH
َ
I ۡ1ۡ  َ(رJُ KَLMِِNOَ Pِٱ 

َ
Qۡ ۡR ُبSَ ،{ َرَ و َT ُ, ُ:: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

٢٠٧ 
 

، ً$ا#"ِ َ ــ : يمتنــع تفخــيم الــراء المضــمومة إذا فخــم الــراء المنصــوبة المنونــة يف مثــلرابًعــا

 َ% ِ&ا'ًففي قوله تعالى ؛:  ۡ)َ* 
ْ
ۡ+ا

َ
,-َ #.َ 

ْ
وا ُ ِ/ّ

على تفخيم المضمومة ترقيق ] ٧[اإلسراء:  &ًِ'اَو0ُِ(َ

، ويمتنــع أيًضــا تفخــيم الــراء المنصــوبة فقــط، وعلــى ترقيــق المضــمومة ترقيــق وتفخــيم المنصــوبة

 .} تأخذ حكم الراء المنصوبة وِۡزرَ ألن راء  { وِۡزرَ على تفخيم راء  *1َِرُ المضمومة يف 

    :ا-,ل من تنقيح ا"ز ات

ٌم لَِمْضُموَمةٍ َوَتْرقِ     ْق َكثِيًرا ... إلى قوله:  يُق َواْإلِْشَراِق َيْرِوي ُمَفخَّ  .٩٣ - ٩١ت: َوَرقِّ

 :  ا-,ل من ا0لي.

ْم َضمَّ َرا إِْن َأبْ وَ     ْط بَ  ١٠٢خـ:  ـــــــَدالَلْم ُيَفخِّ   ــــــــــَدالَثانَِي َهْمٍز او ُيَوسِّ
َط لِي    ْم َرا كَ  ١٠٣خـ:  َشيْ نًا َغْيَر َأْو َمدَّ َأْو َوسَّ  ـَشاكًِرا ُأَخيّ ــَأْو إِْن ُتَفخِّ

ونَ : يمتنع تفخيم الراء المضمومة إذا رقق راء خا2ًسا ُ2ۡ-ِ  ففي قوله تعالى  األنفالبسورة

 َون وَن 4َِٰ/ُ ترقيقهما، وتفخيمهما، ثم تفخيم  ]٦٥[األنفال:  إِن 86َُ9 ّ.5ۡ6ُ7ِ ِ-2ُۡ

 َون ُ2ۡ-ِ مع ترقيق  َون ُ/ِٰ4َ   . 
    :ا-,ل من تنقيح ا"ز ات

َمنْ     ْق َوَفخِّ مِّ َرقِّ اِء َذاِت الضَّ َمنَُّهَما كِال ٦٨ت:   َويف الرَّ  َو(ِعْشُروَن) (كِبٌْر) َفخِّ
 :  ا-,ل من ا0لي.

ْم َضمَّ َراوَ     َقْت ِعــــْشُرو... إلى قوله:  إِنْ  َلْم ُيَفخِّ   .١٠٤ - ١٠٢خـ:  نَ َأْو ُرقِّ
ٖء  عند فتح ذات الياء أو توسيط : يمتنع تفخيم الراء المضمومةادسً سا ۡ َ

; مع إشباع البدل. 

    :ا-,ل من تنقيح ا"ز ات

   ...............................  :٧٥ت  َالَج ْس مُ  مِّ ي الضَّ ذِ  يمَ خِ فْ تَ  نْ أَ رَ قْ تَ  نْ إِ و 
ِل امْ      .............................. ٧٦ت:  ...............ُدْد ـَفِصْل َقلِّ

ْم َضمَّ َراوَ : ا-,ل من ا0لي.  ... إلى قوله: إِنْ  َلْم ُيَفخِّ

 َذا اْلَياِء َأْو َتْوِسيُطُه َشْيًئا َوَضْح  ١٠٤خـ:  ُثمَّ إِْن َفَتْح ....................    
ِه لَِبَدٍل فِي َذيــــمَ      ....................... ـــعُ نَ مْ يُ  ١٠٥خـ:  نِ ـــــــــــــْع َمدِّ



َ ٱ   
ۡ
َ َ ا<ُِ$ ٱ=

ةُ #ۡ َعـْ�ِ  ِ�  %ِ$َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢٠٨ َ"ْـِع ال

 

ِ َرّبِ ٱۡ+َ*ٰ)َِ'َ& : مثال -.ِ /ُ'ۡ ِن ٱ0َۡ
َ
 .]١٠يونس: [ 7َوَءا5ُ6ِ َد4َۡ 1ۡ2ُٰ3 أ

-  ُ56َِوَءا البدل والراء.  

-  ۡ12ُٰ3 َ4َۡد  ْعَ& "ذات الياء على وزن
َ
'". 

مــد البــدل ترقيــق وتفخــيم الــراء، وعلــى الرتقيــق ى علــ ا.لــي+و ا*ز)ــاتففيــه لــألزرق عنــد 

 ، وعلى التفخيم التقليل فقط.يف ذات الياء الوجهان

ففـي قولـه تعـالى:  ؛: يمتنع تفخـيم الـراء المضـمومة إذا غلـظ الـالم بعـد الطـاء المهملـةابعً سا

 ۖ1ۡ9ُِ:2َِ;َءا < واْ َ=َ ِن ٱAُۡ@ اْ َوٱۡ?ِ<ُ
َ
 1ۡ2ُBۡCِ أ

ُ
Dَ'َۡ;ٱ Eََ(FَGَوٱ  :يكون على تغليظ الالم ترقيـق ] ٦[ص

المضمومة فقط بثالثة البدل، وعلى ترقيق الـالم ترقيـق المضـمومة أيًضـا بثالثـة البـدل، ثـم تفخـيم 

فالجملـة عنـد منـع مـد البـدل علـى ترقيـق الـراءين  ا*ز)ـات إال أن ،المضمومة بقصر ومـد يف البـدل

 ثمانية. ا�لي�عند وسبعة  ا*ز)ات
    :ح ا,ز*اتا)'ل من تنقي

  الوِّ طَ مُ  مٍّ َض  اَت ذَ  مْ خِّ فَ وَ ......  ٩٥ت:  ............. َت قْ قَّ رَ  نْ إِ  عِ لَ طْ مَ كَ    
ْم َضمَّ َرا إِْن وَ : ا)'ل من ا�لي�  ... إلى قوله:َلْم ُيَفخِّ

 .............................. ١٠٦خـ:  اــــــا َغلَّظَ ــمً َأْو َبْعَد َطاٍء َكاَن ال   
قاعدة 2مة ,0 القراء: 

إذا ابتدأت بالمنقول الذي أوله همزة وصل فلك أن تبتدأ بأحد وجهين، إما هبمـزة وصـل نحـو 

ٱ 
َ

 دون همـز فيقـال بـ، أو يبـدأ بـالالم صـلوهـو األْوَلـى اعتـداًدا باأل $ُ #ۡ ِ! ٱ ،ۡرِض !
َ

، ۡرِض !

 !ِ ۡ# ُ$  بـالهمزة فيمـا فيـه بـدل ثلـث البـدل، وإذا ابتـدأ اعتـداًدا بالعـارض؛ إال أن األزرق إذا ابتـدأ

 بالالم فليس له إال القصر اعتداًدا بالعارض لسكون الهمز بالنقل.

 :ا)'ل من ا�لي�

   ...............................  :١٠٠خـ  َوِ ْح نَ  مِ الَّ ـالا بِ َد بَ  نْ إِ و  ٰ
َ

و&
ُ ْ
 ا'

ْث َلُه َمدَّ اْلَبَدْل ُمْعَتمِ  ١٠١خـ:  َداـــــــــاْبتَ  َوإِْن بَِهْمزٍ  طْ قَ فَ  رْ ُص اقْ      َداـــــــــَثلِّ

 



*ۡ /ٱُ. َو-َْ,+ِ*ُ( َ)ۡ   01 2ُ } ۡ3
َ
 ٱِ= َ>;ِِ:8َ9 67ُۡ  5َرۡ 4

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :A ُBُ @َ رَ وَ }، َ?ُب <ۡ '

 

 

 

٢٠٩ 
 

 :قال ابن ا"زري � الطيبةو

 ..............................     ٢٣٣ط:   َواْبَدْأ بَِهْمِز اْلَوْصِل فِي النَّْقِل َأَجْل    

 :قال ابن ا"زري � ال)'و

 ف يف نحـو (يـالتعر فنقـول إذا نقلـت حركـة الهمـزة إلـى الم
َ  ، ِض رْ ا!ْ

ْ
 ، ةِ $َ ِ#ـا"

ْ
ِ ، نَ ا"

ْ
 ،)نَ 'َ&ــا%

 
ُ ْ
ٰ ا!

َ
 ، و*

َ ْ
فـإذا اعتـددنا بالعـارض حـذفنا  ... إلى أن قـال: وقصد االبتداء على مذهب الناقل ،)ارِ $َ +ْ ا!

 همزة الوصل وقلنا: (
َ
 ، ِض $ْ ,

َ
 ، )نَ &َ ِ. ، ةِ $َ #ِ -

َ
 ، نَ -

َ
واعتربنـا وإن لـم نعتـد بالعـارض  ،) لـيس إالارِ 0َْ /

ـ( :همزة الوصـل علـى حالهـا وقلنـا األصل جعلنا
َ
 ، ِض $ْ ا,

َ
) كمـا قلنـا علـى تقـدير أن حـرف ةِ $َ ِ#ـا-

 وهـذان الوجهـان جـائزان يف كـل مـا ينقـل إليـه مـن المـات التعريـف لكـل مـن نقـل ،"ال"التعريف 

 ).١٦١/ ١: ال)'(

 .الطيبةو ال)' يف ابن ا"زريلها دليًال اعتماًدا على ما ذكره  ا*ز(ات ولم يذكر

تفريق بـين البـدل المحقـق والبـدل المغيـر، وجمهـور اإلقـراء على الأغلب المحررين  اتفق

 .  -إن شاء اهللا تعالى –على التسوية لألزرق، وبه قرأنا ونقرئ 
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ۡ
ةُ 6 َعـْ'ِ  ِ�  )7َِ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢١٠ َ/ْـِع ال

 

 

 أح2م 1مزة
 

 ال يأيت توسط ٖء ۡ َ
9  ال"أو  ،وحـدها "ال"إال علـى سـكت  ا6لي4و ا*ز(اتلحمزة عند" 

  مع المفصول.

ٖء على أن لحمزة حين توسيط  ا6لي4و ا*ز(ات اتفقو - ۡ َ
9 يجب تقليل  

َ
 .ٱ=>5َۡر;ٰ:

     :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

 اللِّ قَ  اةَ رَ وْ تَ  ولِ ُص فْ مَ الْ  عَ مَ  وْ أَ  ْل أَ بِ  ١٠٩ت:  نْ تَ كُ اْس  َحْمَزةَ  نْ عَ  طَت سَّ ا وَ ذَ ًئا إِ يْ َش وَ    
 :  ي+ا)'ل من ا*ل

ْط َشْي لِ      َسْكًتا بِـَأْل َأْو َمَع َمْفُصوٍل َفَقطْ  ١٠٨خـ:  رِطْ ـاْشتَ  َحْمَزةَ َوإِْن ُتَوسِّ

 .............................. ١٠٩خـ:  اذَ  ــينَ حِ  هُ نْ عَ  #َْ"َراةَ  ْل مِ ال تُ وَ    

على أن لحمزة إمالة ا*لي+و ا�ز�ات اتفق  َ$ٱ�)ۡ"َر&ٰـ المـد فـال تقليـل فيهـا  مـع سـكت

  حينئذ.

     :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

 َوال َتْسُكَتْن ىف َحْرِف َمدٍّ ُمَقلِّال ١٩٤ت:  َوال ُتْضِجِع التَّْوَراَة َمْع َسْكِت َأْل َوَشيْ    

 :  ا)'ل من ا*لي+

 ......................... َفَقطْ  ١١٢خـ:  ْل ــــَأمِ  ۡ"َر&ٰ$َ #َ  َوِعنَْد َسْكِت اْلَمدِّ    
على أن لخلف منع إمالة تاء التأنيث على ترك السكت يف الجميع. ا*لي+وا�ز�ات  اتفق 

 :      ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

 اليِّ مَ مُ  َت ْس لَ  يِث نِ أْ ا التَّ هَ َحْمَزَة لِ  ٤٠ت:  ْل أَ وَ  هِ تِ كْ َس  عْ مَ  مَّ ثُ  ءٍ يْ َش  دِّ مَ  عْ مَ وَ    
 .............................. ٤١ت:  عْ َد فَ  ٍف لَ َخ  نْ عَ  ِت كْ السَّ  كِ ْر تَ  هِ ْج وَ  عْ مَ وَ    

 



+ۡ /ٱُ. َو#َْ-,ِ+ُ* َ(ۡ   (0 1ُ } ۡ2
َ
 ٱِ; َ:6َ78ِِ9 45ُۡ  َ"رۡ 3

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :Aُ @ُ ?َ رَ وَ }، َ<ُب =ۡ >

 

 

 

٢١١ 
 

   :  ا#"ل من ا�لي�

   ..............................  :١١٢خـ  ..... ِْأن   ُتِمْل يِث َعنُْه الَوَهـا التَّ
ــ    ِه إَِذا َوسَّ َق  َخَلٍف كَ  ١١٣خـ:  ـــــَط الَمَع َسْكِت َمدِّ ــالإِْن َحقَّ   َما َقْد ُفصِّ

على أن لحمزة التحقيق ومنع التغيير علـى سـكت المـد المتصـل يف  ا�لي�و ا'ز%ات اتفق

'ُ&ِ%ُ$#ۚۡ  :نحوالمنفصل عن مد يف 
َ
ٓ إِ-ۡ,ِ+َ*  ،ِ(ٓ أ  .إِ/.

  :ا#"ل من تنقيح ا'ز%ات

 الهَّ َس مُ  َس يْ لَ  لِ ْص وَ الْ  دِّ مَ  ِت كْ ى َس َد لَ  ١٠٢ت:  كِ رَّ َح مُ  نْ عَ  وْ أَ  دٍّ مَ  نْ عَ  ٌل ِص فَ نْ مُ وَ    
   :  ا#"ل من ا�لي�

ِصْل إَِذا َج      ا َتَغيَُّراـــــــــــــــُقَبْيَلُه اْلَمدُّ اْمنَعً  ١٢٤خـ:  َرىٰ ـَوَمَع َسْكِت اْلُمتَّ
على أن لحمزة ال يجوز له السـكت علـى الموصـول كــ ا�لي�و ا'ز%ات اتفق ُ1ُـ0َۡءان ،

ْو 2َِ345َل كـوال على المتص
ُ
حالة الوقف بل الواجب فيهمـا عنـده يف هـذه الحالـة التسـهيل فقـط  أ

   .بما تقتضيه القواعد

 لها دليًال ألهنا من القواعد المعروفة، والتي ال تحتاج إلى أدلة.   ا'ز%اتولم يذكر 

   :  ا#"ل من ا�لي�

ــــال ْوُصولٍ مَ  ١٢٥خـ:  َوَلْم َيُكْن َيْسُكُت فِي َوْقٍف َعَلىٰ     ِصٍل َبْل َسهَّ  َأْو ُمتَّ

يف الوقف على ما فيه هاء التنبيه ويـاء النـداء  لحمزةالسكت على أن  ا�لي�و ا'ز%ات اتفق

  46َنحو 
َ
7 ۡ#8ُ' ،9:َ ;<

َ
= 4>َ  ُيَردُّ وُيْمنَع فيهما التصالهما رسًما، فليس يف مثل ذلك وقًفا إال التحقيـق

 ع اإلشباع والقصر.   مع اإلشباع أو التسهيل م

 .ال/.يف  ا-زري ابنلها دليًال اعتماًدا على ما ذكره  ا'ز%اتولم يذكر 

 :   ا#"ل من ا�لي�

   ...............................    :١١٧خـ  ّْكُت ُيَرد   َوَبْعَد َها َوَيـا النَِّدا السَّ
 



ةُ Bَ َۡCا0ُِA ٱ@َۡ ٱ    َDِ9  1ِ  ِ.َْعـ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢١٢ 5َْـِع ال

 

 :ال/.يف  ابن ا-زريقال 

بـه  خلو ذلك الساكن من أن يكون متصـًال رك الساكن ما قبله ال يوالمتوسط بغيره من المتح {

 هاءو، ياء ا�داءفاأللف تكون يف موضعين:  ،وغير ألف افالمتصل يكون ألفً  ، عنها أو منفصًال رسمً 

 " !َ ، مُ دَ " آ!َ نحو: ( ا&%بيه
ُ
 " !َ ، وِ# أ

َ
  ")َ (و) كيف وقع "'َ &% $

َ
د ) وغير األلف يف موضـع واحـءِ َ/ .ُ َ-ٰ ، +*(ُ أ

 ( :وهو الم التعريف حيث وقع نحو
َ
 ، ةِ 3َ 2ِ ا1ْ ، ِض رْ ا0ْ

ُ
) فإهنـا تسـهل مـع "نِ 5َـ7ْ ا4ِْ ، "نِ 56َ ا4ِْ ، وَ#ٰ ا0ْ

 ). ١٦٧/ ١: ال%'(} ومع الم التعريف بالنقل ،األلف بين بين

نحـو  2ـركالمنفصل عـن  ا0مز الوقف بالتغيير لحمزة يفمنع على  ا.لي,و ا+ز(ات اتفق

 8َ!ِ ْ@َ?ِ<َ  ،آَ=ُ>;اا:9
َ
ِ ، َوا9A"ِس أ Bَو ٗ< ٰDَ7ِۡ8ِۡ إ! َFِٰGَHۡI ۖ "  توسطعلى  ۡKَ ٖء ال"سكت  (سواء" 

 (مع وجود مرتبة المفصول).   فقط ءٖ  ۡKَو» ال« سكت، وعلى )مع المفصول "ال"أو  ،وحدها

   :ا@?ل من تنقيح ا+ز(ات

 الهَّ َس مُ  َس يْ لَ  لِ ْص وَ الْ  دِّ مَ  ِت كْ ى َس َد لَ  ١٠٢ت:  كِ رَّ َح مُ  نْ عَ  وْ أَ  دٍّ مَ  نْ عَ  ٌل ِص فَ نْ مُ وَ    

 ..............  ................. ١٠٣ت:   َكَمْع َمدِّ َشْىٍء ُثمَّ َمْع َسْكتِِه َوَأْل    

   :  ا@?ل من ا.لي,

َط َأْو َسَكْت َفَقطْ َوإِْن بِـ     َسَقطْ  "إ ً*"5َ7ِْ َتْسِهيُلهُ  َحْمَزةُ  ١٩٦خـ:  َشْي َوسَّ

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  ۡ@َ MُNِO3َْPَو QُٱS ۡN 9T Uُ } ۡ"
َ
 ٱِ, َ+*ِِ()َ' ُ&%ۡ  َ$رۡ #

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :3ُ 2ُ 1َ رَ وَ }، 0َُب /ۡ .

 

 

 

٢١٣ 
 

 

 فرش ا�روف

 

أن وجه تقليـل على ا)لي%و ا$ز"ات اتفق  ٰ5ََـ* ، ٰ6َ7َـ  حيـث وردا ألبـي عمـرو مـن

 من ذكر الخالف فيهما للدوري وحده. الطيبةبخالف ما يف  ال*( الروايتين كما يف
   :ا:9ل من فتح ا$كر"م $لمتو/

    ٰ5ََ* و ٰ6َ7َ  َِلنْ  نِيِّ لِْلَماز وِسيِّ َفِفي النَّْشرِ    ٢١٤   َفَقلِّ  .......... لِلسُّ

  :  قال ا)لي%

لْ      اْبِن اْلَعــــال َال َتُغنَّ ِعنَْد اْهِمْز وَ  ١٤٤خـ:   )*5ََٰ (َت ـإِْن َتْخَتِلْس َأْرنِي َوَقلَّ
  :  أيًضا وقال ا)لي%

ْل بَِهْمٍز َواْخَتلِ  )َ#َ"ٰ (َوفِي      ................... ِالْبِن اْلَعـال ٢٨٨خـ:  ْس َقلِّ

راء المضـمومة علـى تفخـيمالـراء عـدم تفخـيم لـألزرق  علـى أن ا'لـي$و ا#ز!ـات اتفـق 

 ۡ%
ُ
 .]١٠٢، ٧١[النساء:  ِ)ۡ'َر&

    :ا0/ل من تنقيح ا#ز!ات

َوَمْع َتْفِخيِمَهـا ... ... ثم إلى قوله: اين الثَّ بِ  أِت ال تَ وَ ... إلى قوله:  نْ مَ خِّ فَ وَ  ْق قِّ رَ  مِّ الضَّ  اِت ذَ  اءِ يف الرَّ وَ    
 .٧٢ - ٦٨ت:  َمْع ِحْذَرُكمْ  ثم إلى قوله:

   :  ا0/ل من ا'لي$

 ِحْذَرُكُم بِاْلَكاِف َمْع َخْيًرا َجَرىٰ  ١٦٦خـ:  َيَرى َأْزَرٌق وَ ..................    

 ْل ـــــِستَُّتَها َال َشْيَء ِمنَْها َقْد ُحظِ  ١٦٧خـ:  فِي ُحْكِم َراَءاٍت َولكِْن َمْع َبَدْل    
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ۡ
ةُ . َعـ2ِْ  1ِ  0ِ/َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢١٤ 7َْـِع ال

 

ــات اتفــق ــي$و ا#ز! ــ ا'ل ــ %ۡ1ُ23 ه ال يــأيت لــرويس التحقيــق بــدون إدخــال يفعلــى أن ِ 4
َ
أ

5ُ6َ7َۡ8ونَ 
َ
9  :إال على توسط المنفصل، وأما التسهيل بدون إدخال فيأيت لرويس علـى ] ١٩[األنعام

 القصر والتوسط.
    :ل من تنقيح ا#ز!اتا0/

 الــــــتَ  مُ كُ نَّ ئِ أَ  يٍق قِ ْح تَ كَ  ٍف ْذ َح بِ  ١١٦ت:  ها بـَفَقْط   2%:َ ُمدَّ  ُرَوْيسٍ َوِصْل لِ    
   :  ا0/ل من ا'لي$

َق  ُرَوْيُس      .............................. ١٩١خـ:  رْ ـَما َقَص  )آ4ِ;ْ (إِْن َحقَّ
أن اإلمالــة للسوســي يف المواضــع اآلتيــة ليســت مــن طريــق  علــى ا'لــي$و ا#ز!ــات اتفــق

 ، وهي:الطيبة

ىٰ  اإلمالة يف الراء يف لفظ -
َ
 .فيما بعده محرك، والراء والهمزة فيما بعده ساكن َرأ

 .<ر!مالياء من فاتحة سورة اإلمالة يف و -

ٰى ِ? ِ<ِ=ِ>0َ الهمزة مناإلمالة يف و -
َ
 .]"٥١فصلت: " ،"٨٣اإلسراء: "[ َو<َ@

    :ا)'ل من تنقيح ا�ز�ات

   ...............................  :٢٣٧ت  ..................... َالظُ اْح و 
ىٰ  اٍف كَ ا بِ يَ  َوَحْرَفْي ِسَواهُ  ٢٣٨ت:  كٍ رَّ ــــَح مُ  عْ ي مَ ذِ ي الَّ فِ  اءٍ رَ  ةَ الَ مَ إِ    

َ
 كِال #َ"

 :قال 3مد إبراهيم سا�م + تنقيحهو

وِسيُّ وَ ............    ...............................     الـمَ هْ أَ  السُّ
ىٰ  اٍف كَ ا بِ يَ  َوَحْرَفْي ِسَواهُ     كٍ رَّ ــــَح مُ  عْ ي مَ ذِ ي الَّ فِ  اءٍ رَ  ةَ الَ مَ إِ    

َ
 كِال #َ"

 أبـووانفـرد  ،وأمال أبو عمـرو الهمـزة فقـط يف المواضـع السـبعة {: ال67يف  ابن ا5زري قال

 ،عن السوسي بخالف عنه فخالف فيه سائر الناس من طرق كتابه ابإمالة الراء أيًض  القاسم ا�شاط:

 ا،بل وال من طرق كتابنا أيًضـ اABس?و ا�شاطبيةوال أعلم هذا الوجه روى عن السوسي من طريق 

ولـيس ذلـك يف  ،من طريق أبي بكـر القرشـي عـن السوسـي صاحب اBجر�دنعم رواه عن السوسي 

 ).٢٠٧/ ١: ال67( } طرقنا
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َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :@ُ ?ُ <َ رَ وَ }، َ=ُب >ۡ ;

 

 

 

٢١٥ 
 

ىٰ (وأما  {: ال"! يف ابن ا�زريوقال 
َ
فوافـق علـى إمالتـه يف  فصـلتو سـبحان) وهـو يف #َـ"

وأجمع الرواة عن السوسـي مـن جميـع الطـرق علـى الفـتح ال ... إلى أن قال: فقط أبو بكر  سبحان

 ).٢٠٦/ ١: ال"!( }ا نعلم بينهم يف ذلك خالفً 

: فأمال (الهاء) وفـتح (اليـاء) مـع الثالثـة ما ا7وريأو {: ا6حار5ر ا3نتخبةيف  العبيديقال و

يف (عــين)، وأمــال (اليــاء) أيًضــا مــع الثالثــة يف (عــين)، وإمالــة (اليــاء) للسوســي ليســت مــن طريــق 

 . بتصريف بسيط.} الطيبة وال ا;شاطبية

 .العبيديو ابن ا�زريلها دليًال اعتماًدا على ما ذكره  ا<لي=ولم يذكر 

عدم االمتناعات لألزرق بين راء  على <لي=او ا;ز5ات اتفقآءً &ۡ ٱ َ(ِ  مع راء ٞ*+ۡ,ِ  يف

#َۡ.ٰ-ٞ  قوله تعالى:
َ
 1ِٰ2َهِۦٓ /

ْ
3ا

ُ
7َ  َو45َ6

8
9 :;َ 

8
 إِ>

ٓ
5=َ>ُ?َ@ۡAَ 

8
#َۡ.ٰـٌ- ُ,ّ*َِ;ـBۡ وََ,ۡ*ٌث ِ,ۡ+ٞ*  >

َ
ُء CَۡDِEِ<ِ=ۡ- َو/

ٓ
5

 ٞ-ٰ.َۡ#
َ
ُ وَن  Gُُ=3ر5Fَُ َو/

آًء َ/.َۡ-,ِ+ ٱۡ*َ( ٱ'& $َۡ#!ُ ِ َ/.َۡ-34َ ٱ1ِ2َۡ &5  :١٣٨[األنعام[. 

 :صاحب الفر�دة، وقال لها دليًال  ا�ز�اتولم يذكر 

آءً 2ۡ ٱوليس يف  { َ1ِ وإنمـا االمتناعـات مـع الـراء المنصـوبة مـع الـراء المضـمومة امتناعـات ،

  ).  ٦٦٣/ ٢( } فر�دة ا.هروالكتب يف الجزء األول من  ا,نقيحانظر 

 :   6ل من ا2لي0ا.

 .............................. ١٩٩خـ:  َوفِي اْفتَِراًء َأْطِلًقا َمْع َذاِت َضمّ    

 :يف قولــه تعــالى ٗ7ــ 8َ-ۡ ۚ  >ن $َُ;ــ: 9& َ<ُٓء ــ,ِ ُ?َ ــۡ( @ِ- 4ُ@َ  :ا�ز�ــاتاتفــق  ]١٣٩[األنعــام 

 بالتذكير. :;َُ$قراءة  الوقف بالتحقيق يف الهمز المتطرف علىأن لهشام  على ا2لي0و
    :ا.6ل من تنقيح ا�ز�ات

   ...............................  :٢٤٢ت  .... َالهِّ َس ال تُ  ْت َر كِّ ذُ  نْ إِ  نْ كُ يَ و 
 :   ا.6ل من ا2لي0

َرا إِن $َُ;:ِهَشاٍم َولِ      ادِّ َقرَ ــــَيْهِمُز فِي اْلَوْقِف َوبِاْلمَ  ١٩٥خـ:   َقْد ُذكِّ

 



ةُ Cَ َۡDاBُِ  ٱAَۡ ٱ    َEِ3  8ِ  ِ9َْعـ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢١٦ َ>ْـِع ال

 

 :يف قوله تعـالى Fۡ ِ#  إِن"   ُ
َ

ِ  َوَ.َ-+ِ#  َ,+يَ َوَ*ۡ  َو)ُُ'ِ&  َ%$  ٱ َرّبِ  ِ/"
ۡ
1 َ2-ِ

َ
3ٰ5َ 6  :األنعـام]

(وذلـك لعـدم  وجوه األزرق إطالقية بين اليائي وياء اإلضافةعلى أن  ا#لي و ا�ز�اتاتفق  ]١٦٢

 الفتح والتقليل. ، فاإلسكان عليه الفتح والتقليل، والفتح عليهتقييدهما)

ــق ــات اتف ــي و ا�ز� ــين يف ا#ل ــع الس ــى من ــ ً78َ عل 'َْ9  :ــراف ــتح٦٩[األع ــى ف  ] عل

 ْ:;َُوَزاَد البن ذكوان، ويمتنع فتح  ْ:;َُوَزاَد .على الطول للنقاش 

    :ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات

 ... إلى قوله:  ١٦٤َوَيْبُصُط َكاألْعَراِف    

اٌش َوبِاْلُخْلِف  ١٦٧ت:  اْبُن َأْخـــــَرمٍ  اهُ وَ رَ  ْد قَ  ٍح تْ فَ بِ  ادَ زَ وَ     ِعيوَ  َنقَّ  اْحُظال ُمطَّوِّ

ِعيلِ  ١٦٨ت:  لٍ ألوَّ  َل ـــمِ ْس بَ  نَّ غُ  ٍت كْ َس وَ  دِّ مَ لِ      َأْهِمالَواْلُغنَّ اْإلِْضَجاَع  ُمطَّوِّ

 ............................... ١٦٩ت:  ...................... ادِ الصَّ بِ وَ    

 :   ا-,ل من ا#لي 

يَن َمنَ  }ُمَسْيطِرٍ { ٣٠خـ:  َمعْ  }ُمَسْيطُِرونَ {ِالْبِن َذْكَواَن وَ      عْ ـــإِْن َمدَّ َفالسِّ
     َذاــــَوْهَو بِاْلَمدِّ اْنبِ  }َزادَ {بَِفْتِح  ٣١خـ:  َذاــــكَ  َوِسينَُه اْتُرْكهُ  }َبْسَطةٍ {َكـ   

كلمــة  ۡ:ــ َر<َٰ=ُ>
َ
هــي الكلمــة الوحيــدة التــي قرأهــا األزرق بــوجهين يف ] ٤٣[األنفــال:  أ

Aِـ@ٗ  عـدم االمتناعـات بينهـا وبـين راء علـى ا#لـي و ا�ز�ـات الرائي، واتفق
َ
BC يف قولـه  Dۡـ

َ
Eَو

 ٗ@ِA
َ
B :ۡ<ُ=َٰ>َر

َ
فالفتح عليه الرتقيق والتفخـيم، والتقليـل  (وذلك لعدم تقييدهما)، ]٤٣[األنفال:  Cأ

 الرتقيق والتفخيم كذلك.  عليه

يف على القصر هشاملياء اإلضافة  إسكان على منع ا#لي و ا�ز�ات اتفق  FGـHَ
َ
رJٓ8ِKَۡ أ

َ
 أ

 .]٩٢[هود: 

    :ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات

   ............................... ٢٧٨ت:  مْ هُ امُ َش هِ  نْ كِّ َس يُ  نْ ي إِ طِ هْ رَ أَ  دَّ مَ وَ    

 :   ي ا-,ل من ا#ل

 ............................... ٢٢٧خـ:  َرْهطَِي اْفَتْح إِْن َقَصرْ  ِهَشامٍ َوَعْن    
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U ۡرDَ  ۡV%ُ WَXYِِZ[َ \ِٱ 

َ ۡ
] ۡH ُب َ̂

=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :ُ̀ -ُ _َ رَ وَ }، 

 

 

 

٢١٧ 
 

توسـط يفعلـى ال هشـامل حذف وإثبات اليـاء التـي بعـد الهمـزةعلى  ا$لي!و ا�ز�ات اتفق 

 "ۡ
َ
 ، وأما على القصر فليس لهشام إال إثبات الياء.]٣٧[إبراهيم:   &َ%ةٗ  ِٔأ

    :من تنقيح ا�ز�ات ا'&ل

   َكَأْن ُدوَن َياٍء َفاْجَعَل اْفئَِدًة َتـال ٢٧٨ت:  مْ هُ امُ َش هِ  نْ كِّ َس يُ  نْ ي إِ طِ هْ رَ أَ  دَّ مَ وَ    

 :   ا'&ل من ا$لي!

   ...............................  :٢٢٩خـ  ....... َمدَّ اْلَتَزمْ ـالْ  ِهَشامٍ َوَعْن 

 .............................. ٢٣٠خـ:  ............. َدةْ َأْفئِ َمْع َقْصرِ    
:قوله تعالى  (ـ)َٓء َءاَلَ ]" :لـألزرق وقنبـل تسـهيل الثانيـة "٤١القمـر: "، "٦١الحجـر [

 ا�ز�ـات اتفـقوإبدالها ألًفا، ولقنبل وجه ثالث (وهو: إسقاط الهمزة األولى مع القصر والتوسط)، و

ثالثـة البـدل يف وجـه ] "٤١القمـر: "، "٦١الحجـر: "[ َ(ـ)َٓء َءاَل يف  أن لـألزرق على ا$لي!و

أن  علـى ا$لـي!و ا�ز�ـات أيًضـا اتفـقو ،التسهيل، وله اإلشباع والقصر حالة اإلبدال فهي خمسـة

 .لقنبل اإلسقاط مع القصر والتوسط، والتسهيل مع القصر فقط، واإلبدال مع التوسط والقصر

 :ا'&ل من تنقيح ا�ز�ات

 َدالــَوُمدَّ َأِو اْقُصْر لِلَِّذي فِيِه َأبْ  ٢٩٧ت:  لٍ دِ بْ مُ لِ  آَل  اءَ َج  ْل هِّ َس  ِف لْ ُخ الْ بِ وَ    

 :   ا'&ل من ا$لي!

 َرنْ ــــــَأْبَدَلَها َوْجَهاِن ُمدَّ َواْقُص  ٢٣٠خـ:  َمنْ  )َل َءاَ()َء (وَ  .............   

 .............................. ٢٣١خـ:  ــــَدالْث بَ ــلِّ ــــثَ ـا يُ ـإِْذ مَ  َأْزَرٌق وَ    

لرويس يفسكت الهاء امتناع  على ا$لي!و ا�ز�ات اتفق  ۚ علـى ] ٤٤[اإلسـراء:  .ِـ&ِ-,+

 . بالتذكير] ٤٤[اإلسراء:   ُ/ِ ّ!َُ"قراءة 

 :ا*(ل من %ت# قواعد ا�حر�ر

ُح بِالتَّْذكِيرِ      .  ٣٨١، ٣٨٠ ا َكَعَليَّ اْحِذْف َكُهنَّ َوهَ ... إلى قوله:  ُيَسبِّ

 



َ ٱ   
ۡ
َ َ(ا)ُِ' ٱ&

ۡ
ةُ * َعـْ,ِ  ِ+  ,ِ+َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢١٨ 1َْـِع ال

 

 :   ا*(ل من ا5لي2

   ...............................  :٢٣٥خـ  فِي  ُرَوْيٌس َوإِْن ُيَسبِّْح َرا  َذكَّ

ْكِت      ..............................   ٢٣٦خـ:  .............. َأْعَدَم َها السَّ
لــى أنــه يمتنــع لــألزرق تفخــيم راء ع ا5لــي2و ا8ز�ــات اتفــق-'ٗ1َِٰ/ــ  علــى تفخــيم راء

 ٗء
ٓ
ٗء -'ٗ/ِٰ1َ يف قوله تعالى: 3َِ'ا

ٓ
 3َِ'ا

4
 ُ:9َ,رِ 7ِ8ِ/6ۡ إ5ِ

َ
;َ< ] :ألن راء ]٢٢الكهف  ٗء

ٓ
مـع راء  3ِـَ'ا

-'ٗ/ِٰ1َ .تأخذ حكم الراء المضمومة مع المنصوبة 

   :ا*(ل من فتح ا8كر�م 8لمتو9

 ..............................  ١٤٢  اًد ـــــاحِ وَ فَ  وْ ا أَ رً اهِ ظَ  اءً رَ مِ  ْق قِّ رَ وَ    

 :   ا*(ل من ا5لي2

ٗء -'ٗ/ِٰ1ََوفِي    
ٓ
 ىٰ ــــاْنَتمَ َكَذاِت َضمٍّ َمَع َنْصٍب  ٢٣٩خـ:    اــإِْجَعْلُهمَ  3َِ'ا
يف  حذف الياءقراءته بعلى  السكت والطول البن ذكوانامتناع  على ا5لي2و ا8ز�ات اتفق

 =َۡ> َٔ  @ِ
ۡ
A  :٧٠[الكهف[. 

 :ا*(ل من تنقيح ا8ز�ات

 الوِّ طَ ا ال تُ َذ كَ  ْت كُ ْس ال تَ ي فَ نِّ لَ ـأَ  ٣٠٩ت:  ـْس تَ  اءِ يَ  ِف ْذ َح  عْ مَ وَ ...........    
 :   ا*(ل من ا5لي2

   ...............................  :٢٣٧خـ  ........... ََضْح  }َأْلنِيَتْس {و  اتَّ

َط إِْن َكاَن َلَسْكٍت َنب ٢٣٨خـ:  ائِِه إَِذاـــــــــلِيَ  اْبِن َذْكَوانَ َحْذُف      َذاـــــــََوسَّ

فتحامتناع  على ا$لي!و ا�ز�ات اتفق  ٰ"َ#ُ
ۡ
للسوسي مع إبدال الهمـز حـال  ]٧٥[طه:  ٱ%

(ِ)ِۦ تسكينه هاء
ۡ
*َ+  :٧٥[طه[. 

 :�ز�اتا-,ل من تنقيح ا

   ...............................  :٣١٩ت  ..... ِهْم َعَلىُسوِسيِّ َوَيْأتِْه ِعنَْد 

ْل ُمْطَلقً      .............................. ٣٢٠ت:  ........... اـُسُكوٍن َفَقلِّ
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٢١٩ 
 

 :   ا-,ل من ا$لي!

وِس  ٢٤٩خـ:          ـــِدالًال َوَأبْ ـــــــلِّ ـ: قَ آٍي  ؛َوَرْأَس      .......ُمْسكِنًا  َيْأتِهْ لِلسُّ
بين البدل واالمتناعات لألزرق  على عدم ا$لي!و ا�ز�ات اتفق 

َ
 :قوله تعـالى من َ"!ل

 ۗ ٰ َ"!َل َ.-َۡ,ِ+ُ* ٱۡ)ُ&ُ%ُ$ 6َ7ُٓءِ َوَءا5َ!َٓء3ُۡ* 012َ 89َ !:َ&ۡ 0;<َ =َۡ5  :وكذا]٤٤[األنبياء ،  ـ!َل>َ?َ مـن  6ََو
 َ@ ُA<َ

َ
Bَۡل َ.-َۡ,ِ+ُ* ٱ!>َ?َ =ُCۡDَ E<ِ FَٰGَHِ(ۡاْ ٱIُJو

ُ
ِ@Eَ أ 0KLMَ ْاIُNIOُ  :١٦[الحديد[. 

ـ@َ PَِQ، ـ! 6ً لهـا دلـيًال مـع البـدل فاألوجـه عنـده إطالقيـه بـين ا�ز�اتولم يـذكر  0P! ََR! ،

 َل!"َ ، 
َ
 مع البدل.  َ?َ<!َل  ،َ?َ<!َل أ

 :   ا()ل من ا$لي!

بمنــع التفخــيم عنــد القصــر يف البــدل، ولــم يمنــع شــيًئا يف  PَِQــ! 6ً ا$لــي!لعالمــة َخــصَّ ا

 َ@ 0P! ََR! ، َل!"َ،  
َ
 :ا$لي!، فقال َ?َ<!َل  ،َ?َ<!َل أ

َل َذا اْلَيا ٨٠خـ:  ا    ــمَ  االْزَرُق َوِعنْــــــَد َقْصرِ َبَدٍل     َما  6ً!PَِQا ـمَ  َقلَّ  َفخَّ
 لــرويس يف َ S 8Tَِــ!ُٓء إ Uَ  :ــدال واًوا مكســورة ]٥[الحــج ــات اتفــقو ،التســهيل، واإلب  ا�ز�

ر2َۡ!ِم َ>! منع اإلدغام لرويس يف على ا$لي!و
َ
Bۡٱ  :على وجه اإلبدال واًوا. ] ٥[الحج 

 :ا()ل من تنقيح ا�ز�ات

   ...............................  :١٢٤ت  َيرَ بِ كَ الْ  مِ غِ ْد تُ  نْ إِ و ............. 

    8Tَُِٓء إ!UََS)ْل ........... )١  .............................. ١٢٥ت:  َسهِّ

 :   ا()ل من ا$لي!

 َمْع إَِلىٰ  )٢(اءُ ــَش نَ ُمْدِغًما  ُرَوْيُس  ٢٥١خـ:  َوَما َتال......................    

 .............................. ٢٥٢خـ:  ْل بَِتْسِهيٍل ُعرِْف ــــاْصًال بَ بَِواٍو    
 

                                                 

 . بالياء، وأثبتها بالنون لكي توافق اللفظ القرآين 1ََشاُء إِ/ ا.نقيحكتبت يف ) ١(

 . بالياء، وأثبتها بالنون لكي توافق اللفظ القرآين #ََشاءُ  ا�قربكتبت يف )٢(



ةُ 'َۡ َ&ا%ُِ$ ٱ#َۡ ٱ    َعـْ%ِ  ِ$  (ِ)َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢٢٠ َ(ْـِع ال

 

أنه ال يأيت لألزرق يف قوله تعالى: على ا0لي-و ا,ز*ات اتفق  *ۡ+ُ,ۡ0ِـۡ/َهُۥ ِ-ـ ٰ ِي 4ََ&23
2

َوٱ5
ُۥ 9ََ:اٌب 78ِ9َ*ٞ  َ;  :تفخيم ] ١١[النور0ِۡ/َهُۥ إال على فتح  ٰ 23&ََ4. 

  :ا78ل من تنقيح ا,ز*ات

 .............................. ٨٩ت:  ........ ْح تَ افْ  هُ رَ بْ كِ  هْ رَ بْ عِ  مِ يخِ فْ تَ بِ    

 :   ا78ل من ا0لي-

ًصا َتْفِخيَم      .......................... َفْتٍح  ٢٥٧خـ:  َعَلىٰ  0ِۡ/َهُۥَوَخصِّ
البـن ذكـوان يف قولـه تعـالى: أن على ا0لي-و ا,ز*ات اتفق  <ۡـ

ـۡ& ُدِ<=َ
َ ـ7ِۡ+* ّ-ِـۡ@  َو?

َ=9َ
 ACٗDَِE 2Fِإ ٓ)+َِH 

ْ
Iُ&ا 2J

SَTۡ(رَِ%( PQُ 2*Rُِ=ُ&اْ ٱ4K Lََ,MِۡNOَۡ&َۡ%( َوَ-( 4َ=َ
َ
 سبعة أوجه، وهي:] ١٤[األحزاب:  Uأ

SَTۡ(رَِ%(راء : فتح ا;ا:و األول
َ
 .مع التوسط واإلشباع يف المنفصل )%َۡ&َ4Kمد همزة و أ

ۡ#َ!�رَِ �الة راء : إما,رابعو ا;الث
َ
 لكن مع التوسط فقط. ومدها � َۡ$َ%&همزة  وقصر أ

على عـدم اإلمالـة، وهمـا:  وجهان: منها ثالثةعلى عدم السكت، وأما هو فعليه  األر�عةوهذه 

: اإلمالـة مـع قصـر الهمـزة وال يكـون ا'الثتوسط المنفصل ومده وال يكونان إال مع مد الهمزة، و

 إال مع التوسط.

  :ا45ل من تنقيح ا*ز)ات

   ...............................  :٣٥٦ت ................  َالـصَّ وَ ا تَ هَ وْ تَ أ 
    المِ هْ أُ  ِح تْ فَ الْ كَ  ُت كْ السَّ  هُ عْ مَ وَ  ٍف لْ ُخ بِ  ٣٥٧ت:  مْ ــــهِ يِّ عِ وِّ طَّ مُ وَ  ىٍّ لِ مْ رَ ـــــــلِ  رٍ ْص قَ بِ    

 :   ا45ل من ا8لي6

 ٢٧٣ خـ:  َقَصْر اْبُن َذْكَواَن وَ ..... ........   
َ
(� َۡ$َ%  ٍَمْع َسْكٍت َوَمْيل ....  

أن لقـالون يف  علـى ا8لي6و ا*ز)ات اتفق ۡءِ إِن ٓ  ،]٥٠[األحـزاب:  .ِ-,+ـِ*ٓ
+

 ٱ0+ـِ*ِّ إِ/

 .فإذا وقف فبالهمز الياء المشددة بدون همز وصًال  ]٥٣[األحزاب: 

   :م *لمتو=ا45ل من فتح ا*كر)

 الدِ ـــبْ مُ  دَ دَّ َش  اءَ يَ الْ  ىِّ بِ النَّ  وِت يُ بُ   ٥٨٠  عْ مَ  ىِّ بِ لنَّ ىف لِ  لِ ْص وَ الْ  اَل َح  ونُ الُ قَ وَ    



4ۡ .ٱ7ُ َو3ُ4ِ56َْ% 2َۡ   +8 9ُ } ۡ:
َ
 ٱAَ Bِ@ِِ?<َ= ُ>;ۡ  َ$رۡ )

َ ۡ
C ۡD ُبEَ ،{ َرَ و َ# ُF ُG: ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩=

 

 

 

٢٢١ 
 

 :   ا#"ل من ا�لي�

 َقــــاُلوَن ْز لِ ــَواْهمِ    
ٓ "
ِ$ِّ إِ#

 َوَأْبِدْل َوْصال يهِ ـــبَِوْقفِ  إِنْ وَ  ٢٧٧خـ:  ٱ%"

أنه يمتنع لهشام الباء يف  على ا�لي�و ا'ز%ات اتفق')ِٗ*
َ
+  على قصر المنفصل يف قولـه

َ-َ,اِب  تعالى:
ۡ
 َءا5ۡ6ِِ7 4ِۡ-2ۡ3َِ 0َ1ِ ٱ/

ٓ
89َ *ِٗ('  َر:"

َ
+ 89ٗ-ۡ

َ
/ 5ۡ6ُ9ۡ-َ

ۡ
 .]٦٨[األحزاب:  ;َوٱ/

  :ا#"ل من تنقيح ا'ز%ات

اُجوِن َكثِيًرا َعِن      ............................. ٣٥٩: ت بِالَباِء َواِردٌ الدَّ

 :   ا#"ل من ا�لي�

 ............... لِي اْلُخْلُف َنْل  ٨٦٠ط:  َكثِيًرا َثاْه َبا ....... ............   

أن لقالون يف  على ا�لي�وا'ز%ات  اتفق َن<=ُ ِ>ِّ?َ  :أوجـه كلهـا علـى  ثالثة] ٤٩[يـس

بـدون امتناعـات مـع  س للفتحة والفتح يف الخاء وتشديد الصـادفتح الياء، وهي: اإلسكان واالختال

 :ابن ا/زري، قال الطيبةيف  ابن ا/زرياعتماًدا على ما ذكره  صلة الميم

ُمو اْكِسْر ُخْلَف  ٨٧٥ط:  َوَيا.... .......................     َيالِ افِي اْلَخا َص َيَخصِّ
ْن  ْدًرابَ ْط ُح بِاْلُخْلِف  ٨٧٦ط:   ِلَساَواْختُ  ًبىظُ ْن  مِ ْل َرَوى نَ ُخْلٌف      ِخَسـابُ َوَسكِّ
ُفوا ثَ ي فِ بِاْلُخْلِف      ...... ........................... ٨٧٧ط:  اـــنَ فِ ْبٍت َوَخفَّ

أن لهشام على قصر المنفصل فتح على ا�لي�و ا'ز%ات اتفق  ٞABَ-ۡCَ َDَِو  :٢٣[ص[. 

  :ا#"ل من تنقيح ا'ز%ات

 ................................. ٣٧٩ت:  ُهمْ ِهَشامُ  صَّ َخ  دِّ مَ الْ بِ  َوDِ  ونَ كُ ُس    

 :   ا#"ل من ا�لي�

   ) Eِ ُABَ-ۡCَ(  َقَصَرا ِهَشامٌ اْفَتْح إِْن  :٢٩٦خـ  نًا بَِتْوِسيٍط يُ ــــــَواْفَتْح َوَس  َرىٰ ــــكِّ

قراءةمنع  على ا$لي!و ا�ز�ات اتفق  !"#ُِ ِ
ّ

$  :لـرويس علـى قصـر بضم اليـاء  ]٨[الزمر

ِ  يفالمنفصل، وعلى اإلدغام    .]٨[الزمر:  وََ'َ&َ" ِ%!

 



َ ٱ   
ۡ
َ َ-ا,ُِ+ ٱ*

ۡ
ةُ . َعـْ&ِ  ِ%  0ِ/َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢٢٢ َ,ْـِع ال

 

  :األدلة من تنقيح ا�ز�ات

َدْع َغنAـا  ... إلـى قولـه:لَِك إِْن َتْضـُمْم َيِضـلُّوا َيِضـلَّ َغْيـَر ُلْقَمـاٍن َكـَذ ... إلى قوله:  ُمدَّ  ُرَوْيسٍ َوِصْل لِ    
 :١٢٢ - ١١٦ت.  

 الزَ نْ أَ كَ  رْ هِ ظْ أَ  صِّ تَ ْخ مُ الْ يف وَ  ْت بِ ثْ أَ فَ  ٣٨٣ت:  نْ عَ  لَّ ِض يَ لِ يف  اءِ يَ الْ  مِّ َض  هِ ْج وَ  عْ مَ وَ    
 :   ا56ل من ا$لي!

 بَِمدٍّ َنَقُلـــــــوا إِْن ُيْظِهرْ  ُرَوْيُس  ٣٠٠خـ:  ................. َوَضمَّ َيا َيِضلَّ    

تفصيل طرق ابن ذكوان يف على ا$لي!و ا�ز�ات اتفق  ٓ ِ
ّ

3ُُ+ٓو2
ۡ
4َ5  :كاآليت:] ٦٤[الزمر 

ٓ  عن الصوري يروى الرمل ِ
ّ

3ُُ+ٓو2
ۡ
4َ5  ،بنون واحدة يف أحد الـوجهين، وعليـه يمتنـع السـكت

  وروى المطوعي واألخفش بنونين، وهو الوجه الثاين للرملي.

  :ا56ل من تنقيح ا�ز�ات

ْمِليِّ َوبِاْلُخْلِف لِل ْكِت ُكْن َعنُْه ُمْهِمال ٣٨٦ت:  يـــُقْل َتْأُمُروَننِ  رَّ  بِنُوٍن َوَوْجَه السَّ
 :   ا56ل من ا$لي!

ٓ َوُنوُن     ِ
ّ

3ُُ+ٓو2
ۡ
4َ5 .............  :٣٠١خـ   ِا بَِتْوِسيٍط بَِال َسْكٍت ُنم  يـُخصَّ

 .............................. ٣٠٢خـ:  ............... اْبِن َذْكَوانَ َلَدٰى    

 ــاء  ۡ6البــن ذكــوان يف ي
ُ
ــ-7 ۡد8ُ

َ
ــ0 9ِٓ أ :َ  :ــات  اتفــقالفــتح واإلســكان، و ]٤١[غــافر ا�ز�

ويخـتص  الصـوري بـالفتح واألخفـش باإلسـكان،كـاآليت:  تفصيل طرق ابن ذكوان على ا$لي!و

 ۡ6البن ذكوان فتح ياء 
ُ
ۡد7-8ُ

َ
 .ٱ;!0رِ وإمالة بعدم السكت مع التوسط  َ:0 9ِٓ أ

  :ا56ل من تنقيح ا�ز�ات

وِريِّ للِ  يَ الِ مَ وَ      اليِّ مَ  ارِ يف النَّ وَ  ْت كُ ْس ال تَ فَ  هُ عْ مَ وَ  ٣٩٦ت:  هُ ُح تْ فَ  ِف لْ ُخ الْ بِ  صُّ
 :   ا56ل من ا$لي!

ا َأَماَل  ٣٠٢خـ:  َمالَِيــا َوَعنْهُ  اْبِن َذْكَوانَ َلَدٰى      اـــــــــَقاِريَ  اْفَتْح إَِذا َذا الرَّ
ًطا بُِدوِن َسْكٍت      .............................. ٣٠٣خـ:  .......... ُمَوسِّ



<ۡ Aٱُ@ َو5َْ+?ِ<ُ= َ>ۡ   !B Cُ } ۡ"
َ
 ٱِ, َ+*ِِ()َ' ُ&%ۡ  َ$رۡ #

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :3ُ 2ُ 1َ رَ وَ }، 0َُب /ۡ .

 

 

 

٢٢٣ 
 

:يف قوله تعـالى  ـ$َن
ُ
45َ6ۡ

َ
7 89َ :َُ

 علـى ا$لـي!وا�ز�ـات  اتفـق ]٢٥[الشـورى:  >َوَ;45ۡ

$نَ يف الخطاب امتناع 
ُ
45َ6ۡ

َ
7 .لرويس على اإلدغام 

   :اتاألدلة من تنقيح ا�ز�

 
ً

$نَ  لرويس الخطاب يف ا�ز�ات : خص العالمةأوال
ُ
45َ6ۡ

َ
7  ا/نقيحبوجه المد، فقال يف:   

  .١١٩ - ١١٦ت:  َكَذا إِْن ُتَخاطِْب َيْفَعُلونَ ... إلى قوله:  ُمدَّ  ُرَوْيسٍ َوِصْل لِ    

 :ا/نقيحلرويس اإلدغام العام على التوسط، فقال يف  ا�ز�ات: منع العالمة ثانًيا

وا َماَنَعْم  ٣٢ت:  ِهمْ َرْوحِ َوال َمدَّ َمْع ِالْدَغاِم إِالَّ لِ      ا َفَأْسِجالُرَوْيًس  بِِه َخصُّ

 :   ا#"ل من ا�لي�

 ...............ْن ُيْظِهْر إِ  ُرَوْيٌس  ٣٠٠خـ: �ُ !َ#ۡ$َ  َوَخاَطْب ...........    

:يف قوله تعالى  ُ&'َ ٗ)�*َُۡو -ُ,ِۡ*َ+ ر
َ
ۚ أ  ا'ز%ـات اتفـق] ٥١[الشـورى:  9ِ�َ 7ِ8ِۡذ5ِ6ِۦ 03َ 1ََ2ـ0ُٓء

 بوجه المد.  +َ*ِۡ,ُ-تخصيص للنقاش وجه النصب يف  على ا�لي�و

  :ا#"ل من تنقيح ا'ز%ات

 الِس رْ يُ  َك عِ فْ رَ وَ  يوحِ ىف يُ  انِ كَ ْس اِال بِ  ٤٠٥ت:   نْ أَ رَ قْ اِ  اشٍ قَّ نَ وَ  يورِ صُّ للِ  ِف لْ ُخ الْ بِ وَ    
 ............................... ٤٠٦ت:  ........... طْ ـسِّ وَ فَ  اشٍ قَّ نَ لِ  هُ عْ مَ وَ    

 :   ا#"ل من ا�لي�

ِخيهِ وََ,ْن ..............    
َ
 يُو1َِ ( ُب  ٣٠٦خـ:  نَْصـ أ

َ
 ) يُْرِسال

ْ
َمد9 8َُّص

ْ
 بِا'

أن فتح ياء على ا�لي�و ا'ز%ات اتفق   َ:َ ٱۡ?َۡ�مَ َ<ٰ!َِ>0دِ َ( َ;�ٌۡف AُBُ&ۡ  :٦٨[الزخرف [

 مخصوص عند رويس بمد المنفصل وعدم هاء السكت.

  :األدلة من تنقيح ا'ز%ات

 
ً

   :اAنقيحبوجه المد، فقال يف  َ<ٰ!َِ>0ِد َ( فتح ياء لرويس  ا'ز%ات : خص العالمةأوال

  .١١٨ - ١١٦ت:  ال َأْو ُتْفَتْح َلُه َيا ِعَبادِ ... إلى قوله:  ُمدَّ  ُرَوْيسٍ َوِصْل لِ    



ةُ Eَۡ َ�اDُِ, ٱCَۡ ٱ    َFِ0  Bِ  ِCَْعـ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢٢٤ Fَْـِع ال

 

ليعقوب هـاء السـكت يف جمـع المـذكر السـالم ومـا ألحـق بـه علـى  ا"ز ات: منع العالمة ثانًيا

 :ا'نقيحالتوسط، فقال يف 

 الـقِ اعْ فَ  رِ ْص قَ الْ بِ  صُّ تَ ْخ تَ  ....... ٣٣ت:  ... ونَ ـُح لِ فْ مُ الْ ىف كَ  ِت كْ ا السَّ هَ وَ    
 :   ا/.ل من ا*لي)

 َيْفَتْح  إِنْ  ُرَوْيُس    
َ

ْكِت ِحينَئِْذ َتَقعْ  ٣٠٨خـ:  َمنَعْ  ِ$َ#"ِد !  َقْصًرا َوَما َها السَّ

يف  امتناع اإلبـدال على ا*لي)و ا"ز ات اتفقَوا%ْ&ُ  علـى السـكت يف المفصـول لخـالد

4َََ&"  ًٔ 3َذا َ$1َِ2 0ِۡ/ َءاَ.ٰ,َِ+" َ(ۡ)  يف قوله تعالى:  (ۡ)َ ًٔ "مع توسط   .]٩[الجاثية:  ُ&ُ%ًو9ۚ " ٱ56

  :ا/.ل من تنقيح ا"ز ات

دٍ لِ  ْق قِّ َح فَ    طٌ سَّ وَ ٌء مُ يْ َش وَ  ولٍ ُص فْ مَ  ِت كْ َس  عْ مَ وَ      - ١١٠ت:  الُقـانْ  هُ ًؤا لَ زْ هُ  اَب بَ ... إلى قوله:  َخالَّ

١١٢. 

 :   ا/.ل من ا*لي)

ٍد ِت َمْفُصوٍل لِ َوَسكْ  ٣٠٩خـ:  دِّ َشيْ ـَوَواُو ُهْزًؤا ُمنَِعْت َمْع مَ      ُأَخيّ َخـالَّ

 :يف قوله تعالى وَن:ُ;ِ<ۡ ۡم ُ&ـ1ُ ٱ@ُۡ?<ـ=
َ
ۡم ِ$+Eَ 1ۡ&ُFََ%اCُِٓ/ َرBِّـAَ أ

َ
 اتفـق ]٣٧[الطـور:  Gأ

 لخالد مع السكت.امتناع الصاد  على ا*لي)وا"ز ات 

  :ا/.ل من تنقيح ا"ز ات

ــبَّال    ــى  ُمَصــْيطِرٍ اْلُمَصــْيطُِروَن َتَق ــه: ... إل ــا َصــاُد قول دٍ َوَم ــال َخــالَّ ــْكِت ُأْعِم ــَع السَّ  - ١١٠ت:  َم

١١٢. 

الصــاد لخــالد مــع  العبيــدي ، والعالمــةا3نصــوريشــيًئا، ومنــع اإلمــام  ا*لــي)ولــم يقيــد 

 ).   ٢٠٦ص  العبيدي ، تحريرات٣٠٩ص  ا3نصوريالسكت، وعملنا عليه (انظر تحريرات 

 

 
 



  ۡHَ !ُ"ِ#$َْ%ٱُ& َو( ۡ" *+ ,ُ } ۡ-
َ
 ٱ7ِ 2َ34ِِ56َ 01ُۡ  َ/رۡ .

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :=ُ >ُ ;َ رَ وَ }، َ:ُب 9ۡ 8

 

 

 

٢٢٥ 
 

:يف قوله تعـالى  
َ

َـAِّ  َوَ@? -ََ<ل ۡBـ2َ ٱ@ِ  :أن  علـى ا$لـي!و ا�ز�ـات اتفـق ]١٦[الحديـد

  رويًسا َيُخصُّ تخفيف زاي
َ

 بتوسط المنفصل مع ترك هاء السكت. َوَ@? -ََ<ل

  :األدلة من تنقيح ا�ز�ات

 
ً

  لرويس تخفيف زاي ا�ز�ات : خص العالمةأوال
َ

   :ا/نقيحبوجه المد، فقال يف  َوَ@? -ََ<ل

اِي آِخــًذا... إلــى قولــه:  ُمــدَّ ْيٍس ُروَ َوِصــْل لِــ    ال   إَِذا ُكنْــَت بِــالَتْخِفيِف فِــي الــزَّ  - ١١٦ت:  ُثــمَّ َنــزَّ

١٢٠.   

ليعقوب هـاء السـكت يف جمـع المـذكر السـالم ومـا ألحـق بـه علـى  ا"ز ات: منع العالمة ثانًيا

 :ا'نقيحالتوسط، فقال يف 

 الـقِ اعْ فَ  رِ ْص قَ الْ بِ  صُّ تَ ْخ تَ  ....... ٣٣ت:  ... ونَ ـُح لِ فْ مُ الْ ىف كَ  ِت كْ ا السَّ هَ وَ    
 :   ا/.ل من ا*لي)

ْكِت َوَصْل  ٣١٩خـ:  ُخصَّ َتْخِفيُف َنَزْل  ُرَوْيسٍ َوَعْن      بِاْلَمدِّ َمْع َتْرٍك لَِها السَّ

 :يف قوله تعـالىِـ ّ " ۡزَ*ًٰ)ـ' َ&ـۡ%ٗ
َ
ۥٓ أ ُ ن 0ُۡ/ِ.-َ

َ
123ُ4َ أ

1
ۥٓ إِن 56َ 7ُ 123ُA ُ@ۡ?ـ5َِ<ٰٖ= َ;َ:ٰ َر89

3َۡB'ٗر" 
َ
Cَو =ٰٖDَِEّ

َ
F =ٰٖGَِH IJَ ٰٖتKَِ/ٰLَ =ٍٰDَِH IMَ =ٰٖNَِAٰOَ =ٰٖPَ ِQۡ 8 R  :٥[التحريم[. 

 تحرير األزرق يف هذه اآلية كاآليت: أن على ا*لي)و )١(الفر دة صاحب اتفق

              ٰ:َ;َ                              123ُ4َ
1
56َ                                  " ٗ%ۡ&َ 

 الوجهان   تغليظ    فتح 

 الوجهان   ترقيق    فتح 

 الوجهان   تغليظ     تقليل 

 ترقيق فقط           ترقيق    تقليل 

 123ُ4َ : ومقتضى القواعد منع ترقيق الالم على التقليل فال تقاس الما*لي)قال 
1
56َ  على

 مات، باهللا التوفيق.غيرها من الال

                                                 

 . )٦١٩/ ٤( فر دة ا/هرانظر ) ١(
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 :   ا#"ل من ا�لي�

َ$ُ#"!  فِي َوَراَعى !%&َ  ََداـــإِْن ب  :٣٢٢خـ  ِْزَرُق َذاِت َضمٍّ ــــب  اْلَقَواِعَدا االَّ

ِز التَّْرقِيَق فِي           ــــَوفِي ِسَوٰى َذا َج   ِفيــِعنَْد َتْقِليٍل يَ  َ)ْ'ًاَم وَ ال ٣٢٣خـ:  وِّ

عالى:يف قوله ت )!*!+َو.ََ$ۡ- َز  :اإلدغام ألبي عمرو وهشـام وابـن ذكـوان بخلفـه  ]٥[الملك

فـال يـأيت إدغـام علـى أن النقـاش لـيس لـه إال اإلظهـار،  علـى ا�لي�و ا'ز%ات اتفقو ،واألصحاب

 .  الطول إال لحمزة

  :ا#"ل من تنقيح ا'ز%ات

وِريُّ  مَ غَ دْ أَ  ْد قَ وَ      ..................... امَ هِ فِ لْ ُخ بِ  ٤٢٨ت:  مٍ اْبُن َأْخرَ  مَّ ثُ  الصُّ

 :   ا#"ل من ا�لي�

ْكِت َما َأْدَغَم قَ  َأْو َمْيِلهِ  ٣٢٤خـ:  دّ ـــــــــبَِفْتٍح َمَع مَ ِالْبِن َذْكَواَن وَ      ْد ـــبِالسَّ
يف  أن على ا�لي�و ا'ز%ات اتفق ِ/َ%$َ.ۡٓنۚ َوٱ .لألصبهاين اإلظهار ال غير 

  :"ل من تنقيح ا'ز%اتا#

   ..................... يانِ هَ بَ ـــــ ٤٢٩ت:  ـاالْص ا كَ رً هِ اظْ  ونَ نُ لِ ...........    
  :   ا#"ل من ا�لي�

 رَِفاــــــــــعُ  نإِْظَهاُر  وَكَذا َلهُ  ٢٩٣خـ:   .................. اْألَْصَبَهانِيوَ    

الخـالف لـورش مـن  الطيبـة، ويف ٓنۚ َوٱۡ.َ$%َـ/ِ  يرات يفتحر العبيديو ا.نصوريولم يقيد 

 :ابن ا5زريالطريقين، قال 

  َوىهَ ْذ إِ ْل نَ ْز مِ ُخْلُف ًوا، َوالْ لِ ْعٌن ظَ  ٢٧٠ط:  َرَوىَويس .. .................   

 ...  ............................. ٢٧١ط:  ................ َقاُلونَ  َكنُوَن َال    

 .من إثبات الخالف لورش من الطريقين الطيبةملنا على ما يف وع
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٢٢٧ 
 

أن علـى ا$لـي!و ا�ز�ات اتفق  ُ6َـ5ُٓؤم  :اسـم فعـلكلمـة واحـدة، وهـي ] ١٩[الحاقـة 

 . "خذوا"بمعنى 

 لها دليًال ألهنا من القواعد المعروفة، والتي ال تحتاج إلى أدلة.   ا�ز�اتولم يذكر 

  :   ا/.ل من ا$لي!

   ...............................  :٣٢٩خـ   ْدَّ ــُكلُّ عَ ــــَوال ُ56َُٓؤم ِصال   ُمتَّ

:يف قوله تعالى  ََو59َ 57ََ8ُٓءون  :ابن كثير وأبو عمرو وابن عـامر بخلفـه بيـاء  ]٣٠[اإلنسان

أن  علـى لـي!ا$و ا�ز�ـات اتفـقو، الغيب، والباقون بتاء الخطاب، وهـو الوجـه الثـاين البـن عـامر

ــواين ــ5ُٓءونَ  روى الحل 7ََ8 ــاببال ــط  خط ــى التوس ــالوجهين عل ــر، وب ــى القص ــًدا عل ــا واح وجًه

، وال خـالف بـين  ا�ز�ـاتالخطاب للنقاش على مد المنفصـل، وأجـازه  ا$لي!، ومنع كالداجوين

  يف ا$لي!و ا�ز�ات
ْ َ!"ِٰ$َ%َ  :ع.لمراعات أحكام الوصل فقط أثناء الجم] ٤[اإلنسان 
  :(والكالم معطوف على الحلواين) ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات

   ...............................  :٤٤١ت  َالتَ  هِ رِ ْص قَ  عْ مَ  ُب يْ غَ الْ  يهِ فِ  ونَ اءُ َش ت 

  :   ا-,ل من ا$لي!

 َخاطِْب َيَشاُءوَن َعَلٰى َقْصرٍ ُيَرامْ  ٣٣٧خـ:  ِهَشامْ ........................    

 ُدَدنْ ـــــــــإِْن َمدَّ َفَغيِّْب َوامْ  َأِخيهِ  ٣٣٨خـ:  ُثمَّ َعنْ  .................... َلهُ    
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:يف قوله تعالى  /َ0ِ1َِ2 
ْ
3ُ+ا

َ
ۡ*7ُ0ِِ4 ٱ45َ6

َ
8 أ

َ
 إ9ِ

ْ
3ُ+ٓا

َ
ا�ز�ات  اتفق ]٣١[المطففين:  >;َذا ٱ45َ6

(أي: قراءهتا باأللف بعد الفاء) على قصر المنفصل،   2َ َ/0ِ1ِ أنه يتعين لهشام مد على ا$لي!و
ِه فله يف  أنـه يتعـين البـن  علـى ا$لي!و ا�ز�ات اتفقحذف األلف وإثباهتا، و  َ/0ِ1َِ2أما على َمدِّ

 على إشباع المنفصل.  َ/0ِ1َِ2ذكوان مد 
  :ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات

 ىلَ َج انْ  امَ هُ فُ لْ ُخ  ونِ اُج الدَّ وَ  مِ رَ ْخ اَال  نُ ـ ٤٥٦ت:  ـابْ وَ  ينَ هِ اكِ فَ ىف  رِ ْص قَ الْ بِ  مْ هُ يُّ لِ مْ رَ وَ    

 (والكالم معطوف لهشام على القصر):  ا-,ل من ا$لي!

  ُدَدنْ ـــــــإِْن َمدَّ َفَغيِّْب َوامْ  َأِخيهِ  ٣٣٨خـ:  ُثمَّ َعنْ   َ/0ِ1ِٰ=َدَّ ـــَومُ .....    
إال  الفا7ـةو ا5ـاسجميـع القـراء لـيس لهـم بـين سـوريت  أن علـى ا$لي!و ا�ز�ات اتفق
 البسملة.

  :ا-,ل من تنقيح ا�ز�ات
 المِ ْس بَ  ُد مْ َح الْ وَ  اسِ النَّ  نَ يْ بَ وَ ....  ٢٦٠ت:  ................... مْ هِ لِّ كُ  نْ عَ وَ    

  :   ا-,ل من ا$لي!

 .............................. ٢٢خـ:  .......... ُت كْ السَّ  مَّ ثُ  ُل ْص وَ الْ وَ    
 ........................ ُد ـمْ َح  ٢٣خـ:  ـالْ بِ  اسِ النَّ  انِ رَ تِ اقْ  َد نْ ا عِ مَ هُ كْ ُر اتْ وَ    
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٢٢٩ 
 

 ثامًنا
 

 ا0ز�ات و.تاب فر�دة ا*هرالعالمة الفرق ب" !ر�رات 
 

 صاحب الفر�ـدةنـع ألبي جعفر بأكمله، وم على ترك الغنةتوسط مد التعظيم  ا0ز�اتمنع  -١

 وحده.  بن جمازال على ترك الغنةتوسط مد التعظيم 

صـاحب ، ومنـع أيًضـا لبـزيلتـرك الغنـة توسـط مـد التعظـيم علـى  صـاحب الفر�ـدةومنع  -

 على وجه الغنة البن وردان. توسط مد التعظيم  الفر�دة

وعنـد ، ر�ـدةصاحب الفعلى وجه الغنة عنـد  ويعقوب فيجوز لهما المد للتعظيم قنبلأما و -

 .على وجه الغنة المد للتعظيم مايجوز لهويعقوب  البن كثير بأكمله ا0ز�ات

مـد  ا0ز�ـاتمـد التعظـيم هنائًيـا، ومنـع  لقالون واألصبهاين والحلواين صاحب الفر�دةومنع  -

ۡ$َر َ4ٰ6، وعلى تقليل لقالون واألصبهاين والحلواين على ترك الغنةالتعظيم   لقالون.  ٱ78

 :من تنقيح ا0ز�ات ا*5ل

 الظُ اْح وَ  َيْعُقوَب  ِت كْ َس  عْ ا مَ َذ كَ  لٍ ْص وَ بِ  ٢٧ت:  عْ َد ــــــفَ  مْ هِ َبْصرِيِّ لِ  يمٍ ظِ عْ تَ ا لِ د" مَ وَ    

 ىلَ عَ  مْ ـــهُ ُدوِريَّ كَ  امٍ غَ دْ إِ  هِ ْج ى وَ لَ عَ  ٢٨ت:  مْ ـــهُ ُرَوْيُس  اكَ َذ كَ  هُ عْ مَ  هِ تِ كْ ا َس هَ لِ    
 اللِّ ـــــــــــقَ مُ  انَ كَ  اةَ ورَ تَ  نْ إِ  َقاُلونَ لِ  ٢٩ت:  نْ كَ رُ اتْ  اَذ كَ وَ ا لنَ  رْ فِ اغْ ي كَ فِ  ارِ هَ ظْ اِال    
 الصَّ َح  َيْعُقوُب  هُ عْ مَ  اْبِن َكثِيرٍ ى وَ ِس  ٣٠ت:  ةٍ ــــنَّ غُ  كِ رْ ــتَ  عْ مَ  يمِ ظِ عْ تَ لْ لِ  دَّ ال مَ وَ    

 )٢٠٨/ ٢( 5قيق مد ا2عظيم وا-نفصل والغنة من كتاب فر�دة ا�هر

 وانظر التفصيالت بعد. ،لكل من قصر المنفصل ا678لمن  مد ا2عظيم -

 >يـة ابـن ولـيس يف ،رـمعشـ تلخيص أ=و ا678لو >ية ابن مهرانالبن كثير مـن  مد ا2عظيم -

 رـمعشـ تلخـيص أ=وىف ، الطيبةكتبه من طريق  لغير ابن كثير مع أهنا ليست يف مد ا2عظيم مهران

 وانظر التفصيالت اآلتية. ،ويعقوب فقطالبن كثير  مد ا2عظيم



ةُ 'َۡ َ&ا%ُِ$ ٱ#َۡ ٱ    َ(ِ)  Eِ  ِFَْعـ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢٣٠ Hَْـِع ال

 

 وليعقـوب ،اا واحـدً وبه الغنـة مـن الـروايتين وجًهـ ،ا678ل من الروايتين من مد ا2عظيمليعقوب  -

جمـع  هـاء سـكت يف ا2لخيصو با678لوليس  ،وليس به غنة، معF تلخيص أ=من  ا2عظيم مد

 المذكر السالم وملحقاته.

 قصر لهم. با678لألنه ليس  مد ا2عظيم ام طريق الحلواينوهش ليس لقالون واألصبهاين -

 ا.ا واحدً وبه الغنة من الروايتين وجهً ، ا678لعمرو من الروايتين من  يألب مد ا2عظيم -

 ر مـد ا2عظـيمـمعش تلخيص أ= ويف ،اا واحدً وبه الغنة وجهً  ،ا678ل البن كثير من مد ا2عظيم -

 مدوليس بـه  ،ا-بهج ا منالغنة تخييرً  يوللبز ،وعدمها لقنبل يا للبزا واحدً البن كثير مع الغنة وجهً 

 .ا2عظيم

 ا.ا واحدً وبه الغنة وجهً  ا678لمن  مد ا2عظيم لحفص -

أمـا ابـن جمـاز  ،غنة البن وردان با678لوليس  ،ا678لمن  مد ا2عظيمجعفر من الروايتين  يألب -

 ا.ا واحدً وجهً  ا678لفالغنة له من 

 (مع أهم تعليقاته): من تنقيح Mمد إبراهيم سا8م ا�Jل

 الظُ اْح وَ  َيْعُقوَب  ِت كْ َس  عْ ا مَ َذ كَ  لٍ ْص وَ بِ     عْ َد ــــــفَ  مْ هِ َبْصرِيِّ لِ  يمٍ ظِ عْ تَ ا لِ د: مَ وَ    

  الا فُ يَ  هُ مْ لَ لف اعْ ـــــــــلمه خ يفِ وَ    )٢(ىهِ وَ  وَ ــــــهُ   رِ يْ ىف غَ  )١(هِ تِ كْ ا َس هَ لِ    
 ىلَ عَ  مْ ـــــــــهِ يِّ ورِ ُد لِ  يرٍ بِ كْ تَ كَ  هُ عْ دَ وَ    مْ هُ َس يْ وَ رُ  امٍ غَ دْ إِ  هِ ْج ى وَ لَ عَ  عْ دَ ا َذ كَ    
 الَج ْس مُ  دَّ مَ الْ  كِ رُ اتْ فَ  لٍ ْص وَ  هِ ْج ى وَ لَ عَ      )٣(ٍح الِ ـــَص لِ ا وَ نَ لَ  رْ فِ اغْ ىف وَ  ارِ هَ ظْ إلِ    
 تقبال ه افتح لتوراة ــــمع )٥(قالونل    )٤(امَ ظِّ عَ ال مُ ا رً اِص قَ  صٍ فْ َح  نَّ غُ  عْ دَ وَ    

  

                                                 

 . أي: لهاء السكت عن يعقوب) ١(

 . وليس ليعقوب يف هاء السكت فيهما خالف) ٢(

 . لسوسيلأي: ) ٣(

 . مد ا2عظيم على لحفص على القصر المطلق، وتعينها الغنةالعمل على جواز  )٤(

ــدم  )٥( ــى ع ــيمالعمــل عل ــد ا2عظ ــن  م ــلم ــأيت ،ا678 ــتح لفــظ وي ــرى ف ــب أخ ــه مــن كت ــ ل O2اةَ رَ وْ ا،  ــى ــب الت ــى الكت ــوع إل والمهــم الرج

  فصلناها ىف الطرق لتحرير هذا الحكم.
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 األزمـ$ي، وأجـازه *َـ ٰ5َ مطلًقا على تقليل "فع!"لدوري أبي عمرو فتح  ا�ز�اتمنع  -٢

 ).٣٨٤/ ٤( فر�دة ا3هريف كتابه  2مد إبراهيم سا�م ما، ووافقهعلى التوسط لي)ا'و

 :ا3:ل من تنقيح ا�ز�ات

ْل َأْخِف َأْظِهرْ      الـَفَدْع ال ُتِمْل ُدْنَيا َوُفْعَلي َفَقلِّ  ١٧٩ت:  َوُغنَّـةً  َبَلى إِْن ُتَقلِّ
 :  ا3:ل من ا'لي)

ـًال      بَِقْصرٍ َقْد َتــــــال ُدوِريٌّ إِْن َيُك  ٧٩خـ:  ٰ5ََ*  َوَفْتَح (ُفْعَلٰى) َذْر ُمَقلِّ

 )٣٨٤/ ٤( من فر�دة ا3هر عمرو >ر�ر أل;
 8                   َ* ٰ5َْ ا7ُ $َ 6َْ وَ                 ا@نفصل

 )١(عمرو يفتح ألب           فتح    قصر

 عمرو يفتح، تقليل ألب   تقليل    قصر

 )٢(فقط يعمرو، تقليل للدور يفتح ألب         فتح     توسط

 )٣(فقط يعمرو، تقليل للدور يفتح ألب         تقليل     توسط

 ولـم يعلـق عليـه المقـرئ يف )٤(ا)ـدائعمـن  ا$زخـرف ةوهـذا التحريـر مـن الربـع األخيـر بسـور

  .)٥(العمدة

 

 
 

                                                 

ْ وَ  القصر مع فتح :وهو، ويمتنع وجه واحد )١(
َ

  .1َ بَ  وتقليل مْ اهُ وَ ,

 . ال67 على ما يف يا4ادو ا4دايةمن  يدورهذا الوجه لل )٢(

  على ما وجدنا فيه. يا4ادو ا$89من  يهذا الوجه للدور) ٣(

  .األزم;يللعالمة  بدائع ال:هانأي:  )٤(

ــانأي:  )٥( ــدة العرف ــة عم ــ;ي للعالم ــذا أن األزم ــى ه ــدة، ومعن ــاحب الفر@ ــام  ص ــع اإلم ــ;ياتب ــرئ ( األزم ــق المق ــدم تعلي ــد لع Eأ

  .األزم;يلإلمام  لعمدة العرفان) على هذا التحرير أثناء تحقيقه لعز@ز ا$ز@اتعبد ا



ةُ 'َۡ َ&ا%ُِ$ ٱ#َۡ ٱ    َعـ6ِْ  8ِ  (ِ)َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢٣٢ Hَْـِع ال

Mمــد  اعلـى منــع الغنـة لحفـص عنــد قصـر المنفصــل، وأجازهـ اLلــيIو ا$ز@ـات اتفـق -٣ 

 ). ١٩/ ٢( فر@دة اOهريف كتابه  فقط إبراهيم سا$م

 :اUOل من تنقيح ا$ز@ات

 .............................. ٣١ت:  ........ َقاِصًرا َحْفصٍ َوَدْع ُغنَّ    

IليLل من اUOا  : 

ِم َوَراٍء اْمنََعا     .٦٠ - ٥٨خـ: َمْثَل َسْكتِْه  َحْفصٍ بَِعْكِس ... إلى قوله:  َوُغنََّة الالَّ

 (مع تعليقه):  اUOل من تنقيح Mمد إبراهيم سا$م

 ..............................    )١(امَ ظِّ عَ ال مُ ا رً اِص قَ  صٍ فْ َح  نَّ غُ  عْ دَ وَ    

 ):٥٥/ ٣( قال Mمد إبراهيم سا$م 8 كتابه فر@دة اOهرو

 وتتعين الغنة لحفص على مد التعظيم، وتجوز له على القصر المطلق الحتمالها من الكامل. 

 

 
 

 اLلـيIو ا$ز@ـاتليعقوب وجه االختالس يف اإلدغام الكبير، وأما  صاحب الفر@دةمنع  -٤

 .   مااالختالس يف اإلدغام الكبير ليعقوب لعدم تقييدهعندهما  فيأيت

 على مجيء االختالس يف اإلدغام الكبير ألبي عمرو على القصر. اLليIو ا$ز@ات واتفق -

وال نعمـل ليعقـوب باإلخفـاء  {: صاحب الفر@دةلها دليًال، وقال  اLليIو ا$ز@ات ولم يذكر

 .)١٨٦/ ٢( } )٢(لعدم النص

 

 
 

                                                 

 . مد ا\عظيم لحفص على القصر المطلق، وتعينها على الغنةالعمل على جواز  )١(

  .على أن ليعقوب اإلخفاء ال67أي لعدم النص يف  )٢(
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َ ۡ
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٢٣٣ 
ُب  ليعقوب اإلدغام الكبير يف قوله تعـالى: صاحب الفر�دةمنع  -٥  َ@َ?ۡ<=ُِ> ;4َِ( :ََ 9ُٓء َو6َ7ُـ2ِّ

 لعدم تقييدهما. لي'ا&و ا%ز�ات ، وأجازه]٢٨٤[البقرة:  Aَ( :ََ 9ٓءُ 

ــا%مقــال  ــراهيم س ــد إب ــدة يف /م ــ>ُ والحــظ أن عــدم إدغــام يعقــوب يف  { :الفر� ِ=>ۡ?َ@َ، 

 ُب   ).٣٥٩/ ٢( } )١(صحيح وال يجوز اإلدغام َو2ّ6َ7ُِ

 

 
 

 ۡB ألبي عمرو فـتح صاحب الفر�دة أجاز -٦  يف قولـه تعـالى: ُ(ـ)َ'ٰ تقليـل علـى  َ$ـ#ٱ! 
#$َ�ۡ َ$ٰ)ةِ ٱ!  َ

ۡ
 ِ, ٱ+

ٗ
.ٰ/َ0ۡ

َ
 َوأ

ٗ
ۥ ز12َ3ِ هُ

َ َ
 إِ=>َ; َءاَ:ۡ$9َ 6َۡ7ِ8ۡ)َن َوَ(5

ٓ
#2َ  ُ()َ'ٰ َر?>

َ
#ل

َ
ومنعه  ،]٨٨[يونس:  َو@

 هنائي6ا.  ا)ز&اتوا$تو! و األزم�ي
�ۡ ثـم بفـتح  { :الفر&ـدة يف 1مد إبراهيم سـا)مقال  ، ويف التحريـرات أن ا)56ـلمـن  َ$ـ#ٱ! 

    ).٤٣/ ٣( }، وأثبتها هنا لجوازها ا)56ل األولى عدم العمل هبذه االنفرادة من

 
 

 

وجـه فـتح الطـاء لألصبهاين  ب الفر&دةصاحفتح الحرفين، وزاد   ABCلألصبهاين يف  -٧

فيكـون لهمـا فـتح  شـيًئا لـي;ا:و ا)ز&ات، ولم يقيد وتقليل الهاء زيادة على وجه فتح الطاء والهاء

  . الحرفين فقط

 . )٣/٤٠٣(})٢(وارجع إلى الكتب أيًضا ولالصبهاين الفتح وله التقليل{ :صاحب الفر&دة قال

 

                                                 

َ$ ۡD ا عمــرو يــدغمألن أبــ صــاحب الفر&ــدةوال يجـوز اإلدغــام الكبيــر ليعقــوب عنــد  )١(
َ
E ُ7ــ ِF GــHَِI ،Gُب 0َــ ِ

ّ
JــKَ3َُو  مــن بــاب اإلدغــام

  الصغير.

ــرات ألن  )٢( ــب التحري ــى كت ــع إل ــة أي: ارج ــباع= العالم ــد ا)ض ـــ ١٣٧٦ت: ( 1م ــاء  )ه ــرحزاد أثن ــتن ل هش ــر&مم ــتح ا)ك للعالمــة  ف

 على ذلك. صاحب الفر&دةه ، وتبعفتح الطاء وتقليل الهاء زيادة على وجه فتح الطاء والهاء وجه ا$تو!



َ ٱ   
ۡ
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ۡ
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ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢٣٤ Hَْـِع ال
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 :اتاسعً 

 

 الفرق ب3 2ر1رات ا/لي- والعبيدي وا)نصوري
 

، وكتـاب ا/لـي- @مد بن عبد ا=ر>نللعالمة/  :ح مقرب ا7حر1ربعد المقارنة بين كتاب 

للعالمـة/  2ر1ر الطـرق وا=روايـاتوكتاب  العبيدي إبراهيم بن بدويللعالمة  ا7حار1ر ا)نتخبة

راهتم كتحريرات رجـل واحـد، والخـالف بيـنهم يسـير ؛ تأكد لنا أن تحريH بن سليمان ا)نصوري

 جًدا، ويتلخص يف اآليت:    

إذا اجتمع الم بعد طاء مهملة مـع البـدل مـع الم بعـد ظـاء  العبيديو لي-ا/لألزرق عند  -١

 +3?ُ0@ُAِBۡمعجمة نحو قوله تعالى: 
َ
CَD +3Eُ

َ
FGَ

َ
3َHۡ أ

َء َ"َ! َ
ٓ
ۡ-ُ+ُ* ٱ)ّ'َِ&%

.
[البقـرة:  2ًُؤا ُ1إلى  0َذا َ/ 

 الوجوه األتية: ]٢٣١

 ُ*+ُ-ۡ
.
 /َ        َ*

َ
 3َ        ا�دل   

 ثالثة البدل  تغليظ  تغليظ   

 طول فقط  ترقيق   تغليظ   

 ثالثة البدل  تغليظ   ترقيق   

 .العبيديو ا)لي% وأجازه ا$ز"ات هنعمطول فقط)   ترقيق   (ترقيق  

 رواية.  ا/نصوريه توسط) حكا  ترقيق   (ترقيق 

 ا$ز"ـاتتسعة أوجـه، وعنـد  ا/نصوريثمانية أوجه، وعند  العبيديو ا)لي%فالمجموع عند 

   .منع ترقيقهما مطلًقا ا$ز"اتألن  سبعة

 .ا/نصوريمع التنبيه على زيادة  العبيديو ا)لي%وعملنا على 

 :ا/قربيف  ا)لي%قال  -٢

  4َ ففي:
ُ
 ا ءَ 6ٓ 5%

َ
التحقيق بال إدخال وبه، والتسهيل به فقط؛ تـأيت علـى قصـر  ]٦٢: [األنبياء 7َ8 أ

 ).١١٣ص  7ح مقرب ا5حر"رالمنفصل ومده (



َ ٱ   
ۡ
َ 6َا1ُِ: ٱ9

ۡ
ةُ ; َعـ9ِْ  8ِ  %ِ>َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢٣٦ َ;ْـِع ال

 

 :دار الصحابةطبعة  ٤٩صـ  } ا5حار"ر ا/نتخبة {يف كتابه  العبيديوقال العالمة 

#َ"رۡ  قوله تعالى:
َ
 :]٦[البقرة:  َ&ُ%$ۡ َءأ

مـع اإلدخـال مـن طريـق الحلـواين، والتحقيـق مـع لهشام ثالثة أوجه: التسهيل وتركـه كالهمـا 
 .ا#ز!اتو ا�نصوري(انتهى عبيدي)، وكذلك لهشام عند  القصر طريق الداجوين

 ).٣٦٤/ ١(  #ل*( تِِهمموافقل ا#ز!اتو العبيديو ا�نصوري وعملنا على
 :دار الصحابةطبعة  ٧٢صـ  } ا4حار!ر ا�نتخبة {يف كتابه  العبيديقال العالمة  -٣

  'ذۡ  له تعالى:قو
َ

َ ٱ إِن4  ۦٓ 01ِِ /َِ.,ۡ  ُ-,َ+ٰ  (َ)ل 46  
ۡ
7َ8 ۡ$9ُُ:-ُ  :اآلية ألبي عمرو أربعـة  ]٦٧[البقرة

وعشرون وجًها يمتنع منهـا وجهـان: اإلتمـام مـع الهمـز علـى قصـر المنفصـل، وكـذا اإلبـدال علـى 
 التقليل على القصر أيًضا، انتهى تأمل.

    نا على اإلطالق.إطالقية، وعمل دهمفاألوجه عن ًئاشي #ز!اتاو ا6لي5و ا�نصوريولم يمنع 
لخلف عن حمزة إمالة تاء التأنيث على ترك السـكت يف المفصـول،  ا�نصوريأجاز اإلمام  -٤

 :٩٢، ٩١صـ  } ا4حار!ر ا�نتخبة {قال يف كتابه ف العبيديوتبعه على ذلك العالمة 
4 ُ@َ?)َح َ<=َۡ>ُ;ۡ$ إِن  قوله تعالى:

A َء
ٓ(BَِCّ/ٱ $ُDُ.ۡ 4=Eَ  إلى ۚ HٗIَJِ:

َK  :٢٣٦[البقرة[. 
 : عـدم السـكت مـع قصـر ا#سادسإلى  األولوجوه:  )١( وقًفا لحمزة (تسعة)

4
A  ،ثـموالفـتح 

 ثمالسكت فيهما مع الفتح،  ثماإلمالة،  ثمفقط مع الفتح،   ۡ$;ُ<َۡ=>َ بالسكت يف ثمتأيت باإلمالة، 
 اإلمالة. 

 4: توسط )٢( )ا4اسع(إلى  ا#سابع
A  ،تأيت باإلمالة،  ثممع السكت يف المنفصل فقط مع الفتح

 ).أ هـ منصوريتأيت بالسكت على حرف المد والفتح. ( ثم
لخلف عـن حمـزة إمالـة تـاء التأنيـث علـى تـرك السـكت يف المفصـول،  الطباخومنع العالمة 

 ، وغيرهم.ا#ز!اتو لي5ا6و ا�تو@وتبعه على ذلك جميع المحررين من بعده كـ
 الطبـاخوعملنا على منع إمالة تاء التأنيث لخلف عن حمزة على ترك السكت يف المفصول كـ

 ومن تبعه.
                                                 

 ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق.  ) ١(

  كالسابق) ٢(
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٢٣٧ 
 

 ٗ@Aَالمنفصل عن محرك نحو حكم الوقف على  -٥
ۡ
Bَِس إA +Cٱ ۗ A على سكت المد المتصل: 

محـرك علـى سـكت الوقف بالتغيير وأوجب التحقيق يف المنفصـل عـن  ا#نصوريمنع اإلمام 

 ، وغيرهم.ا/ز,اتو ا#تو(و العبيديالمد المتصل، وتبعه على ذلك 

 :أوالد ا/شيخطبعة  ١٣٠صـ  3ر,ر الطرق وا/رو,اتيف كتابه  ا#نصوريقال اإلمام 

 EَۡFـ قوله تعالى:
َ

G HۡIُٰ َ!ـ)ُِ'ُ&% #ِِ"ـ*ۡ+َ ,ِ 67َِۡ!5َٓء 2َ3ِ ٱ0/َ*.-
َ
َن ٱ@/ـ5َس ?ُ< َٔ َ>َۡ"ُ;ُ&ُ% ٱۡ:8ُِ95َ أ

 ٗ'5َBِۡإ ۗ 5  :٢٧٣[البقرة[. 

 ليس يف هذا بعد السكت على حرف المد المتصل لحمزة إال التحقيق.

الوقف بالتحقيق وأوجب التغيير يف المنفصل عن محـرك علـى سـكت  ا�لي�ومنع العالمة 

 :ا�لي�المد المتصل، قال 

ًرا َعْن     ِص  ١٢٣ خـ: ْل ــــــَما َينَْفِص  َحْمَزةٍ َوَغيِّ ٍك بَِسْكِت اْلُمتَّ  ْل ــــَبْعَد َتَحرُّ
 وعملنا على الوجهين (التحقيق والتسهيل) على سكت المد المتصل.

 :اإلد2م ا1كب. ,عقوب ) ا'يم مع ا"اء -٦

 العبيـديو ا'نصورياإلدغام الكبير ليعقوب يف الميم مع الباء، وأجـازه  ا�لي�منع العالمة 

 .ومن معه ا'نصوريى إجازة اإلدغام الكبير ليعقوب يف الميم مع الباء كـوعملنا عل، ا1ز8اتو

Dۡـَ)ارِ  لحمـزة مـن الـروايتين السـكت مـع اإلمالـة وقًفـا يف نحـو ا�لي�منع  -٧
َ
Eۡٱ ومنـع ،

 :ا�لي�، قال العالمة لخالد السكت مع الفتح

دَ َسْكٍت بَِها َوَفْتَح     ١١٩خـ:  اْمنًَعا َمْيًال َعَلىٰ  اDFََْ)ارِ  َوَنْحوَ      َال ـاْحظُ  َخالَّ
 :العبيديا للراويين، قال السكت مع اإلمالة وقفً  ا1ز8اتو العبيديو ا'نصوريوأجاز 

Dَۡ)ارِ قوله تعالى: 
َ
Eۡٱ Gَ3َ 56َ /'َ>َHَو ]لحمزة التقليـل مـع النقـل والسـكت، واإلمالـة مـع ] ١٩٣

 . ا1ز8اتو العبيديو ا'نصوري نا علىالنقل والسكت، ولخالد الفتح مع النقل، وعمل

  :Jًا;ِ  َIحDم ا1وقف A ا1راء ا'نصو?ة ا'نونة >و  -٨
على توسط البـدل حالـة  Jًا;ِ  َIالراء المنصوبة المنونة يف نحو  فخيملألزرق ت ا�لي�منع 

مع ثالثـة  فيجوز الوجهان، فإن وصلت فعمم الرتقيق والتفخيم فيهاالبدل الوقف أما عند قصر ومد 



ةُ Kَۡ َ<ا9ُِ) ٱ:َۡ ٱ    َLِ5  (ِ  ِFَْعـ
ْ
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 ٢٣٨ Gَْـِع ال

 

 علـى توسـط البـدلوقًفـا  الراء المنصوبة المنونـةتفخيم  ا1ز8اتو العبيديو ا'نصوريومنع البدل، 

 . ا1ز8اتو العبيديو ا'نصوريمع تقليل ذات الياء فقط، وعملنا على 

ۡ! ٗMNَ يف قوله تعالى: -٩ /3 2Oَُ  ن"  ۚ َ%ُٓء َ&ُ ِ'(ِ) +ۡ,ُ)َ  :١٣٩[األنعام[: 

، بالتـذكير -�َُ  الهمز المتطرف لهشام على قراءة تسهيل ا&ز$اتو ا#لي و الطباخ منع
ومـن تبعـه، مـع التنبيـه علـى عـدم  الطباخشيًئا، وعملنا على ما منعه  العبيديو ا+نصوريولم يقيد 

 :   ا#لي ، قال العبيديو ا+نصوريتقيد 
َرا إِن  َُ�-ِهَشاٍم َولِ      ادِّ َقرَ ــــُز فِي اْلَوْقِف َوبِاْلمَ َيْهمِ  ١٩٥خـ:   َقْد ُذكِّ

َ  لخالد الوقف بإمالة تاء التأنيث يف العبيديو ا+نصوري منع -١٠ ـ. ۡ0ۜ ٗ23َ  :٦٩[األعـراف [
 ، وأقرأنا به. ا#لي ، وأجازه )١(على قراءته بالسين مع سكت المد المنفصل فقط

َ  لخالد الوقف بإمالة تاء التأنيث يف ا#لي كما منع  ـ. ۡ0ۜ ٗ23َ  :علـى قراءتـه ] ٦٩[األعـراف
 ، وأقرأنا به. ا&ز$اتو العبيديو ا+نصوريبالسين مع السكت العام، وأجازه 

7ُ8ـ6ۡ إ5َِۡـ ۚ4َ يف قوله تعـالى: -١١
َ
ر9ِِٓ أ

َ
: Jَ:َٓء BَِCٰEَ(?ِِF ٰGَHIُ: َوAَ@َ?ـُ'ۥ َر<=ـُ'ۥ ;َـ:َل َرّبِ أ @?َFَو 

 Iُـ ٰGَH علـى تقليـل ;َ:َل َرّبِ  ألبي عمـرو إدغـام يديالعبو ا+نصوريمنع  ]١٤٣[األعراف: 
ر ٓ9ِِ حالة اختالس

َ
شـيًئا فاألوجـه عنـدهما إطالقيـة، وعملنـا علـى  ا&ز$اتو ا#لي ، ولم يقيـد أ

 اإلطالق.
ُ  Kوَ  الخالف يف ا#لي أثبت  -١٢ @Lٱ :ألبي عمرو بأكمله، فقال 

 َواْلَوْقُف ِعنَْد اْلَحْذِف ُمْطَلًقا بَِيا ٢٠٥خـ:   ُرِوَيا يِّيَولِ  ِالْبِن اْلَعَال ُخْلُف    
 مـن الطيبة يف ابن ا2زريعن هذا الموضع فهو عندهما كما أقره  العبيديو ا+نصوريولم يتكلم 

الخالف للسوسي وحده، وعملنا  ا8نقيحيف  ا&ز$اتوكذلك أثبت إثبات الخالف للسوسي وحده، 
   .ا&ز$اتوابن ا2زري كما أقره  للسوسي وحدهعلى إثبات الخالف 

 
 

                                                 

ۖ  ۡNَۜO يف وجه السينلخالد  ا&ز$ات ومنع )١( 2ٗ3َ  اgوالكالم معطـوف ( : ا8نقيح ا&ز$ات قالبسكت المد المنفصل دون المتصل،  إذا قرأهنائي

ۖ $َۜ#ۡ  على 'ٗ(َ(   :  
دِ لِ  ١٦٦ت:  الَْمدِّ ذِي الَْفْصِل َوْحَدهْ  َوَمْن َيْرِو َسْكَت  اُد ال َغيَْر َأْوَصالَخالَّ   ِهْم َفالصَّ



+ۡ 1ٱُ/ َو.َْ-,ِ+ُ* َ(ۡ   23 4ُ } ۡ5
َ
 ٱِ< َ=$ِِ>;َ: 89ُۡ  7َرۡ 6

َ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :B ُC ُDَ رَ وَ }، Aَُب @ۡ ۡ?

 

 

 

٢٣٩ 
 

E+َFۡ + فتح "فع&"تقليل  - ١٣ GHٱ 1 عمروأل: 

ۡ"َ �مع  فْعَ� لم تأيت   إال يف موضعين، وهما: ٱ$#

ۡ"َ � -أ ُ-ـۡ,َوةِ إِۡذ يف قوله تعالى:  ٱۡ+ُ*ۡ(َ)ىٰ  مع ٱ$# ۡ"َ ـ� َو1ُـ0 /ِ.+ۡ ُ-ۡ,َوةِ ٱ$# ۡ+.ِ/ 02ُ3
َ
ٱۡ+ُ*ۡ(ـَ)ٰى  أ

 ۡۚ05ُ67ِ 8َ9َ:ۡ
َ
ۡ>ُ; أ  .]٤٢[األنفال:  َوٱ?<=

"ۡ  مع  ٰ@َ(Aُ -ب هُۥ  يف قوله تعـالى: َ �ٱ$#
َ َ
CـAَـۡ)َن َوDَۡ>ِE Fَ ۡGََءا Hَ �6َٓ إ3ِ= =Jَر ٰ@َ(Aُ َ�َلKَو

� َ"ۡ َ ٰ)ةِ ٱ$# َLۡٱ Mِ 
ٗ

OٰPَ7ۡ
َ
 .]٨٨[يونس:  زQٗ6َRِ َوأ

"ۡ علــى فـتح  فعــ�هـذا الوجــه (وهـو تقليــل  ــا ممنــوع ) َ ــ�ٱ$# Gا'تــو$ و األزمــ!يعنـد هنائي

 الطبـاخ وأجـازهيف الموضع الثاين فقط،  الفر(دة صاحبو العبيديو ا'نصوريوأجازه ، ا+ز(اتو
 على ذلك فقال:  ا:لي8 وتبعه يف الموضعين

 اـــإَِذا َما اْجَتَمعَ  َفْعَلىٰ ِه َمْع َفْتحِ  ٧٠خـ:  اـــَمنَعَ  ُدْنَياَتْقِليَل اْبُن اْلَعَال وَ    
 :  وا>عليق

"ۡ  على فتح  ٰ@َ(Aُتقليل  )، Aُ)َ@ٰ تقليل ( ا+ABلألن يف ( )١(ا+ABليف  ا?ذ=انفرد به  َ �ٱ$#
) ٰSَTDِ) ،( ۡUَ ٰVَوأما تقليل) ألبي عمرو من الروايتين وفتح باقي الباب ،(  ٰٱۡ+ُ*ۡ(ـَ)ى علـى فـتح 
� َ"ۡ "ۡ  على فتح  ٰ@َ(Aُ قياًسا على تقليل الطباخهو وجه قياسي أجازه العالمة ف ٱ$# ثـم  َ �ٱ$#

 على ذلك.  ا:لي8تبعه العالمة 

 

 :وا:الصة

"ۡ  على فتح فع� منع تقليل "ۡ  ؛ ألنابن اEـزرياختيار يف الموضعين  َ �ٱ$# علـى وزن  َ �د#
 �َ

ْ
ع

ُ
H. 

 

 

 
                                                 

ه واألَْوَلـى عـدم األخـذ بـ )، ٢٠٩ص:  ا�نصوري) أيًضا (انظر تحريـرات ا#ادي) و(ا#دايةهذا الوجه من كتابي ( ا�نصوريوذكر اإلمام  )١(

   .)الطيبة) و(ال&%ألن منع هذا الوجه ظاهر (



ةُ 'َۡ َ&ا%ُِ$ ٱ#َۡ ٱ    َعـْ%ِ  ِ,  (ِ)َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢٤٠ 1َْـِع ال

 

+ إِ*ۡ فر التسهيل مع القصر يف ألبي جع ا7لي5منع  -١٤ ,َ 
َ

 َءا /ُ01َ يف قوله تعـالى: ءِ.-
َ

(ل
َ
2

 
َ

+ءِ.-  إِۡ*َ,
ْ
ِٓي َءا0َ1َۡ/ 6ِ7ِۦ 0ُ4َ&ٓا

8
 ٱ9

8
6َٰ إِ:

َ
 إِ>

ٓ َ
<6ُ8ۥ :

َ
?  :على مد التعظيم.  ]٩٠[يونس 

بُو َجْعَفرَ َو8ِْن    
َ
 ــَ?ْعِظيًما َ=مُ  أ

ْ
ِ  ٢٢٥: خـ ّد ٰ ب

َ
Aْد

َ ْ
ْرCًَعا األ

َ
اEِيَل ـأ َFِْإ  

ْ
 ُرّد

شيًئا فيأيت عندهم التسهيل مع التوسط والقصـر علـى  اIزGاتو العبيديو ا�نصوريولم يمنع 

 .  ا7لي5ومن َمَعُه مع التنبيه على ما منعه  ا�نصوريمد التعظيم، وعملنا على 
  يف على القصر هشاملياء اإلضافة  إسكان ا7لي5و اIزGات منع -١٥

َ
رَۡ%Aِـٓ@ أ

َ
[هـود:  DَـBC أ

 .  ا7لي5و اIزGاتشيًئا، وعملنا على ما منعه  العبيديو ا�نصوري، ولم يقيد ]٩٢

ٰ على تقليل  ٱ8E(ِس إمالة  ا7لي5منع  -١٦
َ

Fَ7 :يف قوله تعالى  )ـ
ٗ
HّIَ ِ6ـJۡ

َ
KDَ اLًوَۡ!ـ ٰ$ََ%

ُ'&َن 
َ
0َ1َۡ ٱ.-,ِس َ+ َ*ۡ()

َ
 ، فقال:]٣٨[النحل:  5َو23ِٰ4َ- أ

 َال ـــــــَفبِاْلَفْتِح تَ  َبَلىٰ َتْقِليِلِه  ٧٣خـ:   ـَلىعَ  النَّاسِ  إَِماَلةَ  وَواْمنَْع َلهُ    
ولــم يمنعهــا ، ا"ــاديتــأيت مــن كتــاب  %ـَـَ$ٰ علــى تقليــل  ٱ.-ــ,ِس إمالــة  : أنوا�ــرد عليــه

 .ا�ز+اتو العبيديو ا&نصوري

 ُ63َۡ% يف قوله تعالى: -١٧
َ
7 ٓ,'َ9ُ�ُ:َ

َ
ٰ َ<ۡ&=َ>ٰ;ُ  أ َ?َ @Aَ &َ9ُءٖ َو ۡCَ ٰ  ]٧٥[النحل:  Dۡ*َ +َِ�ُر َ?َ

ــدي يــأيت لــألزرق عنــد ــِ�رُ  علــى تفخــيم راء العبي Dۡ*َ وجهــان: توســط  ٖء ۡCَ  فــتح مــع

 ُ;ٰ<َ=&ۡ>َوطول ،  ٖء ۡCَ قليلمع ت  ُ;ٰ<َ=&ۡ>َ )١٤٨ص: " ا4حار+ر ا&نتخبة".( 

ٖء  على تفخيم الراء المضمومة مع مد  ُ;ٰ<َ=&ۡ>َفتح  ا�ز+اتومنع  ۡCَ،  ا&نصوريولم يمنع 

 شيًئا فاألوجه عندهما إطالقية لعدم وجود البدل، وعملنا على اإلطالق. ا6لي5و

 قوله تعالى من Eَ,َل بين البدل واالمتناعات لألزرق  على عدم ا6لي5و ا�ز+ات اتفق -١٨

ٓءِ َوَءا+َFُ GHَ ,Iَ)ۡ -JKَ Lَۡ% ۗ Nُ'ُ)ُ=ۡ6ُ ٱOِPَۡ(!َ َل,Eَ ٰ -Q:َ 6ۡ9َُٓء,َ%  :وكذا]٤٤[األنبياء ،  ـ,َلRَSَ مـن  +ََو
 ُ�Kَ

َ
Tۡ6ُ ٱOِPَۡ(!َ َل,RَSَ LُUۡVَ 2Kِ WَٰXَYِ=ۡاْ ٱ&ُZو

ُ
ِ]2َ أ -\] َ̂  .]١٦[الحديد:  ]3َُ&_ُ&اْ 

علـى قصـر  RَSَـ,َل Eَ ،ـ,َل  تفخـيم العبيـدي، وتبعـه العالمـة ا&نصوريوقد منع اإلمـام 

 .ا�شاطبيةيأيت على قصر البدل على أنه من  RَSَ,َل Eَ ،,َل البدل، والرد عليهما: أن تفخيم 

 

 

 



  ۡ َ̀ WُPِaNَْZَو bُٱc ۡP -d eُ } ۡ"
َ
 ٱِ, َ+*ِِ()َ' ُ&%ۡ  َ$رۡ #

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :3ُ 2ُ 1َ رَ وَ }، 0َُب /ۡ .

 

 

 

٢٤١ 
 

 ا#ز!ــات اتفــقو ،التســهيل، واإلبــدال واًوا مكســورة ]٥[الحــج:  8ََ9ــ7ُٓء إ 45َِ لــرويس يف -١٩

رَۡ;7ِم َ:7 منع اإلدغام لرويس يف على ا)لي%و
َ ۡ
 على وجه اإلبدال واًوا.  ]٥[الحج:  ٱ.

 .ا#ز!اتو ا)لي%شيًئا، وعملنا على ما منعه  العبيديو ا,نصوريولم يقيد 

َ<7ٓ=ُِ>وَن  يف قوله تعالى: -٢٠ ۡ
Aُ BَِCُ@ ٱ? 4Dَْو

ُ
EَF ِ!#ۡ َ َوَ&%$ ُۥ َوَ&ۡ*َ( ٱ'$ َ َورَُ.-,َ  4َو23َ 0ُِ1ِ/ ٱ'$

ْو 5َِ678َ كت المد المتصـل يفلخالد س ا�لي�منع العالمة  ]٥٢[النور: 
ُ
9َ�  علـى وجـه الصـلة يف

َوَ&%$#ِ!ِۦ. 

 وعملنا على عدم المنع.، ا+ز(اتو العبيديو ا#نصوريولم يمنع هذا الوجه 
َوBَـۡ- ُدAِ<َـۡ@ َ?<َـۡ=ِ>; 3ِّـ 2ۡ البن ذكوان يف قوله تعـالى: أن على ا�لي�و ا+ز(ات اتفق -٢١

 
ْ
D0َFۡرCُ DEَِ;$ ُ.6ِ<ُ-ا

َ
 GIٗJَِK أ

$
Lِإ ٓD<َِN 

ْ
Oُ-ا $Pَ>َQ D3ََو DEَۡ-َQR SََT%ِۡU

ۡ
VٱW  :سبعة أوجه، وهي:] ١٤[األحزاب 

D0َFۡرDEَِراء : فتح ا2ا1واألول 
َ
 .مع التوسط واإلشباع يف المنفصل DEَۡ-َQRمد همزة و أ

D0َFۡرDEَِ: إمالة راء ا+رابعو ا2الث
َ
 لكن مع التوسط فقط. ومدها DEَۡ-َQRهمزة  وقصر أ

على عـدم اإلمالـة، وهمـا:  وجهان: منها ثالثةعلى عدم السكت، وأما هو فعليه  األر8عةوهذه 

: اإلمالـة مـع قصـر الهمـزة وال يكـون ا2الثتوسط المنفصل ومده وال يكونان إال مع مد الهمزة، و

 إال مع التوسط.

ــD إال فــتح ال<شـــر شــيًئا، ولــم يــذكر يف العبيــديو ا#نصــوريولــم يقيــد  EَِرD0َFۡ
َ
مــع مــد  أ

DEَۡ-َQR  لألخفش، وإمالةDEَِرD0َFۡ
َ
 للصوري. DEَۡ-َQRمع قصر  أ

D0َFۡرEَِـD علـى إمالـة راء Eَۡ-َQRـDوجـه مـد همـزة  ا�لـي�و ا+ز(اتوالخالصة أنه زاد 
َ
 أ

ءة أبي عمرو، وأقرأنـا هبـذا للصوري على عدم السكت، والحظ اندراج هذا الوجه للصوري مع قرا

 .العبيديو ا#نصوري، وعلى ما يف  ال<?الوجه مع التنبيه على أنه زيادة على ما يف 

 

 
 



َ ٱ   
ۡ
Xٱ YُِEا-َ َ

ۡ
Z ُة َ[ِD  @ِ  ِ?َْعـ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢٤٢ Bَْـِع ال

 

ۥۖ  لهشام فتح همزة ا#لي منع  -٢٢ #َُ$
َ
%&َ'(ِ  :ولـم يقيـد علـى قصـر المنفصـل، ] ١٤[سـبأ

 :  ا#لي ، قال ًئاشي العبيديو ا'نصوري

    ْ#َ$
َ
%&َ'(ِ  ا لَِهْمِزِه َحَظـرْ َفْتًح    :٢٧٨خـ  ِهَشاُمُهْم َوَباا)ًِ*

َ
+  ْإِْن َقَصر  

 :ا4نقيح فللداجوين اإلسكان والفتح، وللحلواين الفتح، قال يف ا0ز.اتوأما عند 

اُجونِ َكثِيًرا َعِن ال     َوِمنَْساَت فِي َوْجٍه بِإِْسَكانِِه َتال ٣٥٩: ت بِالَباِء َواِردٌ  دَّ

 :ال56قال يف على أن للداجوين إسكان الهمزة، وللحلواين فتح الهمزة، وعملنا 

ۥۖ واختلفوا يف  #َُ$
َ
%&َ'(ِ . واختلـف عـن : وروى ابن ذكوان بإسكان الهمـزة. إلى قوله.فقرأ ،

 أهشام؛ فروى الداجوين عـن أصـحابه عنـه كـذلك، وروى الحلـواين عنـه بفـتح الهمـزة، وبـذلك قـر

  .) ٣٥٠ - ٣٤٩/  ٢(النشر:   الباقون

ـوَن  يف قوله تعـالى: -٢٣ ُ,ِ*ۡ.ُ ٰ 01
َ
3ََٰط %َ2  ٱ4ّ5ِ

ْ
ۡ@ُ?<ِِ=ۡ> 2َ;ۡ:9ََ*78ُا

َ
A أ

َ
Bَ C>َ&ۡDَEَ

َ
F ُء

ٓ
CHََI 7ۡ

َ
 Jَو5

3ََٰط  يفالصاد الخالصة  لخالد ا#لي منع ] ٦٦[يس:   :ا#لي ، قال على سكت الجميع ٱ4ّ5ِ

دَ َواْشِمْم لِ     َراَط إِ  َخالَّ  َسْكُت اْلَجِميِع ُثمَّ َغْيَر َذا اْعُدَدا ٢٨٩خـ:   َداــْن بَ الصِّ

 ، وعملنا على عدم المنع.ا0ز.اتو العبيديو ا'نصوريولم يمنع هذا الوجه 

 ۡKَL<Mُلهشام إسكان  ا#لي أجاز  -٢٤
َ
  "ُ#َ  :علـى توسـط المنفصـل فلهشـام  ]٧[الزمـر

اإلسـكان لهشـام  ا�ز�ـاتتالس واإلسكان، ومنـع على القصر االختالس فقط، وعلى التوسط االخ

 .  ا,لي* ما قيده ، وعملنا علىشيًئا العبيديو ا#نصورييقيد مطلًقا، ولم 
ِ  اإلدغام لرويس يف ا,لي*و ا�ز�اتمنع  -٢٥ ُِ(ـ&$  على قراءة] ٨[الزمر:  وََ)َ'َ& ِ%$ ِ

ّ
* 

 بضم الياء.] ٨[الزمر: 

 .  ا,لي*و ا�ز�ات، وعملنا على ما منعه شيًئا العبيديو ا#نصوريولم يقيد 

] علـى "٢٠الـدخان: "، "٢٧غـافر: "[ ُ-ۡ,ُت لهشام اإلظهـار يف  ا,لي*العالمة  منع -٢٦

 القصر، فقال:

 .٥٢ - ٥٠خـ:  ُعْذُت َأْدِغمْ وَ ... إلى قوله:  إِْن َقَصْرَت ِهَشاٍم َولِ    

 جه، وأقرأنا بالوجهين.    هذا الو ا�ز�اتو العبيديو ا#نصوريولم يمنع 



0ۡ 6ٱ4ُ َو0ِ12َْ3ُ/ َ.ۡ   $7 8ُ } ۡ9
َ
 ٱABَ Cِِِ@?َ< ُ=>ۡ  َ;رۡ :

َ ۡ
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٢٤٣ 
 

"ۡ البــن ذكــوان يف يــاء  -٢٧
ُ
ۡدُ%ــ$#

َ
ــ) ِ'ٓ أ )َ  :ا#ز!ــات اتفــقالفــتح واإلســكان، و] ٤١[غــافر 

ويخـتص  الصـوري بـالفتح واألخفـش باإلسـكان،كـاآليت:  تفصيل طرق ابن ذكوان على ا)لي%و

"ۡ  البن ذكوان فتح ياء
ُ
ۡدُ%$#

َ
)رِ  الةبعدم السكت مع التوسط وإم َ() ِ'ٓ أ  .ٱ+*

 .  ا)لي%و ا#ز!ات، وعملنا على ما قيده شيًئا العبيديو ا,نصوريولم يقيد 

4ء2َ3ِ ٱ -َٰ/َ0ِ1ۡ يف قوله تعـالى: -٢٨ ۡوَرۡ:9َ) 7َِ8ٓ إ5َ6ِۡ
َ
[غـافر:  CَوBََ1ۡ; َءاAَۡ@9َ) ُ?$َ< ٱ=ُۡ>َ;ٰى َوأ

4 إ6ِۡــدل مــع مـد علــى قصـر البــ ٱ=ُۡ>ــَ;ىٰ تقليــل  العبيــديو ا,نصــوريزاد ] ٥٣ ، ومنعــه ء2َ3ِ 5َ

(ألن المعمـول بـه عنـد  ا#ز!ـاتومنعه أيًضـا )، منع التقليل على قصر البدل ا)لي% ألن( ا)لي%

4 إ ۡ6ِالزيات قصر   . #لمنصورياتباًعا  وأقرأنا به)، فقط على قصر البدل العادي ء2َ3ِ 5َ
الخطاب  ا)لي%و ا#ز!اتمنع  ]٢٥الشورى: [ IَوDEَFۡGَ ()َ "َُDEۡHَُ$َن  يف قوله تعالى: -٢٩

 لرويس على اإلدغام. DEَFۡGَُ$نَ يف 

 .  ا)لي%وا#ز!ات  ، وعملنا على ما منعهشيًئا العبيديو ا,نصوريولم يقيد 
ۚ  يف قوله تعالى: -٣٠ ۡو 2َ6ِۡWُ3 رPِQ َRِ$SُTَ Vٗ$6َُِۡذNِOِۦ َ() KََL)ُٓء

َ
ا#ز!ـات  اتفـق ]٥١[الشـورى:  أ

 بوجه المد.  2َ6ِۡWُ3تخصيص للنقاش وجه النصب يف  على لي%ا)و

 .  ا)لي%و ا#ز!ات، وعملنا على ما قيده شيًئا العبيديو ا,نصوريولم يقيد 
[الزخـرف:  0َٰ.َِ-,ِد َ+ َ*!ٌۡف َ()َـۡ'ُ&ُ% ٱۡ"َـۡ!مَ أن فتح يـاء  على ا)لي%و ا#ز!ات اتفق -٣١

 م هاء السكت.مخصوص عند رويس بمد المنفصل وعد ]٦٨

 .  ا,لي*و ا)ز&ات، وعملنا على ما قيده شيًئا العبيديو ا�نصوريولم يقيد 
على السكت يف المفصـول لخالد  1ْ2َُوايف  امتناع اإلبدال على ا,لي*و ا)ز&ات اتفق - ٣٢

ََ;2َ, ًٔ :َذا َ()َِ% 8ۡ9ِ َءا 3ۡ4َ ,6َِ7ٰ0َ يف قوله تعالى:  3ۡ4َ ًٔ ,مع توسط   .]٩[الجاثية:  1ُ2ًُو?ۚ  , ٱ=>

 .  ا,لي*و ا)ز&ات، وعملنا على ما قيده شيًئا العبيديو ا�نصوريولم يقيد 
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ۡذ2َۡ-ـ ۡ%7ُيف  التحقيق بال إدخال لهشام علـى توسـط المنفصـل ا,لي* منع العالمة - ٣٣
َ
 َءأ

   فقال: ]٢٠[األحقاف: 

 َتْسِهيُل َأْذَهْبُتْم بَِال َفْصٍل ُحظِْل  ٣١٠خـ:   إِْن َقَصْرَت اْلُمنَْفِصـــْل  ِهَشامٍ َولِ    

ًقا، َفَخْمَســــــــــٌة َعنُْه َتَقعْ  ٣١١خـ:  َمنَــــعْ  َأْذَهْبُتمْ َوَمَع َمدٍّ َقْصَر      ُمَحقِّ

ذۡ التحقيـق بـال إدخـال لهشـام يف  ا)ز&ـاتو العبيديو ا�نصوريلم يمنـع و -
َ
علـى  7ُ%ۡ 2َۡ-ـأ

قد خص الداجوين بالتحقيق بال إدخال يف البـاب كلـه،  ابن ا6زرين أل وأقرأنا بهتوسط المنفصل، 

 :ال19 فقال يف كتابه

(واختلف عن هشام، فروى عنه الحلواين مـن جميـع طرقـه الفصـل كـذلك، وروى الـداجوين 

   ).٣٦٤/   ١عن أصحابه عنه بغير فصل) (النشر : 

َ#ۡ" رََءاُه  ۡ1َD يف قوله تعـالى: - ٣٤
َ
ۡ'َ&ٰى َو$

ُ
ً) أ

َ
$)  :ا#نصـوريو ا�لـي�منـع  ]١٣[الـنجم 

ۡ'ــَ&ىٰ  البــن ذكــوان إمالــة
ُ
 ا�لــي� مــع الســكت مــع إمالــة الحــرفين وفــتح الحــرفين، وأجــاز أ

ۡ'ـَ&ىٰ إمالة  ا#نصوريو
ُ
إال أنـه أجـاز  العبيـدي إمالـة الهمـزة فقـط، وكـذلكمـع السـكت مـع  أ

'ۡ  السكت على إمالة الحرفين مع إمالـة
ُ
فقـد منـع يف هـذه اآليـة ثالثـة أوجـه،  ا,ز*ـات، وأمـا َ&ىٰ أ

ۡ'َ&ىٰ وهي: إمالة 
ُ
إمالـة الهمـزة فقـط، والسـكت علـى إمالـة الحـرفين مـع فـتح مع السكت مـع  أ

ۡ'َ&ىٰ وإمالة 
ُ
 .أ

 .ابن ا-زريوعملنا على القراءة يف هذه اآلية بجميع األوجه لعدم تقييد 

  يف قوله تعـالى: - ٣٥
َ

َ.ِّ  َوَ-, +ََ*ل أن  علـى ا�لـي�و ا,ز*ـات اتفـق ]١٦[الحديـد:  ِ-1َ ٱ/ۡ

 رويًسا َيُخصُّ قراءة 
َ

 بتخفيف الزاي بتوسط المنفصل مع ترك هاء السكت. َوَ-, +ََ*ل

 .  ا�لي�و ا,ز*ات، وعملنا على ما قيده شيًئا العبيديو ا#نصوريولم يقيد 
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٢٤٥ 
 

ـ� يف قوله تعالى: - ٣٦  ! اإلدغـام ألبـي عمـرو وهشـام وابـن ذكـوان  ]٥[الملـك:  َو'ََ&ـۡ% َز" 

فـال يـأيت إدغـام أن النقاش لـيس لـه إال اإلظهـار،  على ا)لي%و ا$ز"ات اتفقو ،بخلفه واألصحاب

 .  على الطول إال لحمزة

 .  ا)لي%و ا$ز"ات، وعملنا على ما قيده شيًئا العبيديو ا,نصوريولم يقيد 

 اإلظهار ال غير. ٓنۚ َوٱۡ'َ&(َ)ِ بهاين يف لألص ا)لي%و ا$ز"ات ذكر - ٣٧

الخـالف لـورش مـن  الطيبـة، ويف ٓنۚ َوٱۡ'َ&(َـ)ِ  تحريرات يف العبيديو ا,نصوريولم يقيد 

 الطريقين.

 :ابن ا5زريقال 

  َوىهَ ْذ إِ ْل نَ ْز مِ ُخْلُف ًوا، َوالْ لِ ْعٌن ظَ  ٢٧٠ط:  َرَوىَويس .. .................   

 ...  ............................. ٢٧١ط:  ................ َقاُلونَ  َكنُوَن َال    

 من إثبات الخالف لورش من الطريقين.    الطيبةوعملنا على ما يف 
1َۡ2ارِ ' -َِ.ِّ)ّ/ِ 0َِ يف قوله تعالى: - ٣٨

َ
ٓ إِن  4َٰ6َِ7 ٱ3ۡ  8َ9  :ا)لي%أجاز ] ١٨[المطففين 

 هين، وهما: لحمزة وج ا,نصوريو

1َۡ2ارِ  : إمالةاألول
َ
 وصًال للراويين على ترك السكت يف الجميع. ٱ3ۡ

1َۡ2ارِ : فتح ا;ا:
َ
 وصًال لخالد على ترك السكت يف الجميع. ٱ3ۡ

 .ا)لي%و $لمنصوريوأقرأنا هبما اتباًعا الوجه األول،  العبيدي الوجهان، ومنع ا$ز"اتومنع 

Aۡ(ِِ;ـُ) ٱ@َ&(َُ?ـ<اْ =َِ>ِ;ـَ- : يف قوله تعالى: - ٣٩
َ
 اتفـق ]٣١[المطففـين:  Dَذا ٱ@َ&(َُ?<ٓاْ إBCَِ أ

(أي: قراءهتـا بـاأللف بعـد الفـاء) علـى قصـر   َ!"ِ#َِ$أنه يتعين لهشام مد  على ا$لي!و ا�ز�ات
ِه فله يف  أنـه  علـى ا$لـي!و ا�ز�ات اتفـقحذف األلف وإثباهتا، و  َ!"ِ#َِ$المنفصل، أما على َمدِّ

 على إشباع المنفصل.  َ!"ِ#َِ$ يتعين البن ذكوان مد

 .  ا$لي!و ا�ز�ات، وعملنا على ما قيده شيًئا العبيديو ا)نصوريولم يقيد 
 

 



َ ٱ   
ۡ
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ۡ
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ْ
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ْ
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َ/ٌ.   يف قوله تعالى: - ٤٠
َ
ۥٓ أ 3ۡ 2ََ)هُ

4
ن 5

َ
6ُ7َۡ8َ أ

َ
9:  :يف  هشـام الصـلة واإلسـكانل ]٧[البلـد

 ٓۥ ، ولـم يمنـع الغنـة علـى اإلسـكان للحلـواين، وعلـى توسـط الصـلة للـداجوين اتا�ز�، ومنع 2ََ)هُ
 :ا)نصوريشيًئا يف هذه اآلية، قال  العبيديو ا)نصوري

ٓۥ إسكان  ، وهـو طريـق الـداجوين عـن ابـن عبـدان عـن الحلـواينمن كفاية أبي العـز عـن  2ََ)هُ
التوسط طريق الجمهور، واهللا أعلـم هشام، واإلشباع عن الحلواين مع القصر طريق العراقيين، ومع 

 ).٣١٣(تحريرات المنصوري: ص 
 :هام

 إسكان الهاء بقصر المنفصل فقط، فقال: ا$لي!خص العالمة 
ِن اْلَهاَء بِـ 3ْ 2ََ)هْ ــــَوَسكِّ

َ
;  ََدىٰ ــل  :٣٤٢خـ  ََداـــــإِْن َقْصٌر بُِمنَْفِصْل بَ  ِهَشام 

 :ا�رد عليهو
ۥٓ  وسـكن الهـاء مـن(: .ا>ــيف  ابن ا9زريقـال  ، الـداجوين عـن هشـام }ا<ـ={يف  2َـَ)هُ

 ).١٢٧/ ١) (النشر: عن ابن عبدان الحلواين عنه كفايتهوكذلك روى أبو العز يف 

 . )ل&% تِهِ موافقل ا$نصوريوعملنا على ما ذكره 
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٢٤٧ 
 

يـل ألنـه ال يـأيت إال بـه ويلـزم معـه التهل وجه التحميد لقنبـل يف سـور الخـتم ا+لي(زاد  -٤١
َ, يف وصل آخر سورة و فيكون عنده لقنبل حْ بــ ا)ض- َ%ْ

َ
ْم /

َ
(
َ
 أربعة أوجه، وهي: أ

 : عدم التكبير.األول

ْ@َ?ُ  : التكبير وحدها3ا2
َ
ُ أ +Aا. 

ْ@َ?ُ  : التهليل مع التكبيرا3الث
َ
ُ أ +Aَوا ُ +Aا 

+
Bِإ َ

َCِإ Bَ. 

َْ= ُ5 التكبير والتحميد : التهليل معا)رابع ْDَو!ِ ا ُ"َ#ْ
َ
ُ أ ُ َوا!$  ا!$

$
َ إِ%

َ
 إِ&

َ
% .  

 :ا�لي�قال 

 .٣٤٨ - ٣٤٥خـ:  ُقنُْبلٍ لِ  ْد مَ اْح وَ ... إلى قوله:  نْ عَ  يَل لِ هْ ى التَّ َح الضُّ وَ  لٍ يْ لَ  نَ يْ بَ  دْ زِ    
لقنبـل يف هنائي5ـا  التحميـدوجـه صاحب الفر-دة و العبيديو ا)نصوريو ابن ا!زريومنـع  -

4َ لقنبل يف وصل آخر سورة و فيكون عندهم سور الختم حْ بــ ا7ض5 َ8ْ
َ
ْم 9

َ
7
َ
 ثالثة أوجه، وهي: أ

 : عدم التكبير.األول
ْ#َ"ُ  : التكبير وحدها=ا>

َ
ُ أ  .ا!$

ْ#َ"ُ  : التهليل مع التكبيرا=الث
َ
ُ أ ُ َوا!$  ا!$

$
َ إِ%

َ
 إِ&

َ
%. 

 :ابن ا!زري قال
 .١٠٠٤ - ١٠٠٠ط:  ِمْن ُدوِن َحْمدٍ ُقنُْبال وَ ... إلى قوله:  َوُسنَّـُة التَّْكبِيرِ ِعنْـَد اْلَخْتـمِ    

 
ــا العبيــدي و ا)نصــوريو ابــن ا!ــزريكمــا عنــد  )١( وعملنــا علــى منــع التحميــد لقنبــل هنائي5

 .صاحب الفر-دةو
   

 
 
 

                                                 

 . ال تلزم أحًدا الطيبة، وأي زيادة على ما يف الطيبةلقنبل هنائي5ا ألنه زيادة على ما يف  اAحميدومنعنا ) ١(



َ ٱ   
ۡ
َ َ,ا+ُِ* ٱ(

ۡ
ةُ - َ.ِ/  Dِ  ِ8َْعـ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢٤٨ Gَْـِع ال

 

  
 ًHIر-را :اJ ت مدرسة ا)نصوريما خالفنا فيه 

 
 
ً

   :ما خالفنا فيه Jر-رات ا�لي� :أوال
 :اإلدWم ا7كبT Uعقوب D ا)يم مع اSاء - ١

 اإلدغام الكبير ليعقوب يف الميم مع الباء بحجة أنه من اإلخفاء، فقال: ا�لي�منع العالمة 
   يَم َقْبَل اْلَبا بَِما الثَّالُِث َعْد َال اْلمِ  ٥٧خـ:  َأْدَغَم َمْع َقْصرٍ َوَمْد  اْلَحْضَرِميُّ وَ    

 
 :ال8Yيف  ابن ا!زريقال 

عن رويس وروح وغيرهما وجميع رواة يعقوب إدغام كل مـا أدغمـه  ا)صباح(وذكر صاحب 
، وذكره شيخ شيوخنا األستاذ أبـو حيـان يف حروف ا)عجم أي من ا)ثلZ وا)تقار]Zأبو عمرو من 

 ).١٢٤/ ١: ال8Y، وبه قرأنا على أصحابنا عنه، وربما أخذنا به) (وبا)طلوب D قراءة يعقكتابه 
، يعني: أنه من المثلـين والمتقـاربين والمتجانسـين أيًضـا (أي: من المثلين والمتقاربين :وقوله

 أن يعقوب أدغم جميع ما أدغمه أبو عمرو).
 

 ليعقوب):(يف الرد على من منع اإلخفاء  ا7روض اbضUيف  ا)توaوقال العالمة 
وإذا اتفق رواة اإلدغام الكبير عن أبي عمرو على إخفاء الميم قبل البـاء ولـم يختلفـوا يف شـيٍء 

  نِ بْ ا ِال مَ  وَب قُ عْ fَ  نْ eَ  يَل cِ وَ ( الطيبةمن ذلك كاختالفهم يف بعض المدغمات كفى بقولـه يف 
ْ
 َعـال

َ
) ال

 .نًصا يف اإلخفاء ليعقوب
 

 :هام جًدا
ممـا  اإلدغام الكبير ليعقوب يف المـيم مـع البـاء العبيديوالعالمة  ا)نصوري لم يمنع اإلمام -

ثم تبعه  الطباخأنه كان يقرأ ليعقوب باإلدغام الكبير يف الميم مع الباء إلى أن منعه العالمة على يدل 
    .على ذلك ا�لي�والعالمة  ا7سنطاويوالعالمة  اإلبياري هالjkمد العالمة 
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٢٤٩ 
 

?ۡ  تقليل - ٢ @AٱB$َ لسو* ( ا)وسط,: 

ۡ?َ$ـBللسوسـي تقليـل لفـظ  لـي�ا�و العبيديو ا0نصوريمنع  @Aٱ  ،مـع توسـط المنفصـل

 علـى ا,ز6ـاتو لي�ا�و العبيديو ا0نصورياتفق ، ويالتقليل مع التوسط للسوس ا,ز6اتوأجاز 

و' ۡCَ 3ِDّ EFُGِ :قولـه تعـالىمجيء التقليل مع التوسط للسوسي يف 
ُ
ۡ?َ$ـB َوBDَٓ أ @Aـ0ٰةِ ٱ$َ َ

ۡ
Jٖء َ&َ%َ$ٰـُ" ٱ

 ۚ  ا�نصوريويمتنع عند ، 02ۡ3َِ/ُ.نَ  بالخطاب يف هُ وصُّ وَخ  ]٦٠[القصص:  02ۡ3َِ/ُ.نَ إلى  َوزِ-,َُ+َ*(
)4َ5ۡللسوسي تقليل  ا+ز(اتو لي&ا%و العبيديو  على التوسط.  02ۡ8َِ/ُ.نَ مع الغيب يف  ٱ67

 :قال ا%لي&
وسِ وَ     َل  ٧٧خـ:   َيُردَ   َأَو َلْم َيرَ  فِي َنْحوِ  السُّ   إِْن َيُمدَّ  4َ5ۡ(دُ  َمْيَال، َوَما َقلَّ
 ْجَتَبىٰ ــْعَلٰى يُ َوَعنُْه اِالْطَالُق بِـفُ  ٧٨خـ:  َخاَطَبا ِسَوٰى اْلَقَصْص إِْن َيْعِقُلونَ    

 :  يهوا+رد عل

 
ً

)4َ5ۡتقليل : أوال  .ابن ا2زرياإلمام  نعهللسوسي على التوسط لم يم ٱ67
)4َ5ۡلم ينص على منع تقليل  ا�نصوري: اإلمام ثانًيا للسوسي على التوسط، وإنمـا غفـل  ٱ67

)4َ5ۡعن ذكر وجه اإلظهار مع التوسط وتقليل فقط   ُ*=َوِ>ـ;ۡ يف قولـه تعـالى:  :9(رِ ٱ مع فتح ٱ67
> 5ۡ ٱَ;(ٓ َءاAَِ;( ِ@ َر?9  0ُ8َ.ُل  >9 67)4َ  َC ٗE;َFَ  GِٱَوH ِةIَJِ  ٗE;َFَCَ  اَبKَLَ );َِM9(رِ ٱَو:N ] :٢٠١البقرة[. 

وغفل الشـيخ عـن ذكـر اإلظهـار مـع المـد { فقال  بدائع ال;هانيف  األزم7يورد عليه اإلمام 
)4َ5ۡوتقليل   .)٨٩: ا<دائع( } مع أنه يجيء من غاية أبي العالء بال شك :9(رِ ٱمع فتح  ٱ67
(وغفل الشيخ ... إلخ) يدل على أن هذا الوجـه كـان معروًفـا ومقـروًءا  األزم7ي قول اإلمامو

 غفل فقط عن ذكره. ا�نصوري ، ولكن اإلماما�نصوريبه أيام اإلمام 
)4َ5ۡبعد البحث توصلنا إلى أن تقليل : ثا?ًا علـى فويـق  يـأيت للسوسـي Aَ عْ @ُ باب جميع و ٱ67

علـى رفـع مرتبـة فويـق القصـر إلـى التوسـط  ، وقد اتفق جميع المحـررينعالءأE الDية القصر من 
 .Dية أE العالءللسوسي على التوسط من  ُ@ْعAَ ومجيء تقليل باب 

) علـى التوسـط ألبـي عمـرو مـن O ٰPَ.) ،( ِL ٰQَR) ،( ۡSَ ٰTَُ تقليل ( ا+HIل: جاء يف كتاب رابًعا
  .  للسوسي على التوسط) ُ@ْعAَ اب (مما يدل على صحة تقليل جميع ب الروايتين

 



ةُ 'َۡ َ&ا%ُِ$ ٱ#َۡ ٱ    َعـْ"ِ  ِ!  (ِ)َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢٥٠ َ)ْـِع ال

 

 َ*  يف نحو ا4حقيق بال إدخال ,شام - ٣
ُ
 ا ءَ &ٓ (+

َ
 :المنفصل على قصر ]٦٢[األنبياء:  .َ- أ

 :ا8قربيف  ا7لي5قال 

 َ*  ففي:
ُ
 ا ءَ &ٓ (+

َ
التحقيق بال إدخال وبه، والتسهيل به فقط؛ تـأيت علـى قصـر  ]٦٢[األنبياء:  .َ- أ

 المنفصل ومده.

 يف حكم اإلدخال بين الهمزتين من كلمة:  ال?"يف  ابن ا=زريقال : ;رد عليهوا

من جميع طرقـه الفصـل كـذلك، وروى الـداجوين  )١(واختلف عن هشام، فروى عنه الحلواين(

عن أصحابه عنه بغير فصل، وبذلك قرأ الباقون ممن حقق الثانية أو سهلها، وانفرد هبـُة اهللا المفسـر 

 .)٣٦٤/   ١:  ال?"هشام بالفصل كرواية الحلواين عنه) (عن الداجوين عن 

 وقوله: انفرد، يعني: أنه ال يأخذ به.

/ۡـَ$ارِ لحمـزة مـن الـروايتين السـكت مـع اإلمالـة وقًفـا يف نحـو  ا7لي5منـع  -٤
َ
، ومنـع ٱ0ۡ

 :ا7لي5، قال العالمة لخالد السكت مع الفتح

دَ َسْكٍت بَِها َوَفْتَح    ١١٩خـ:  ًال َعَلىٰ اْمنًَعا َميْ  ا1َ/َْ$ارِ َوَنْحَو      َال ـاْحظُ  َخالَّ
 :العبيديا للراويين، قال السكت مع اإلمالة وقفً  ا;زFاتو العبيديو ا8نصوريوأجاز 

/َۡ$ارِ قوله تعالى: 
َ
4َ( 2َ3َ ٱ0ۡ لحمزة التقليـل مـع النقـل والسـكت، واإلمالـة مـع ] ١٩٣[ َو7َ&56َ

 .ا;زFاتو العبيديو ا8نصوري الفتح مع النقل، وعملنا على النقل والسكت، ولخالد

 

 :هام

ثم ثبت لنا صحتها يكون العمل عليها عنـدنا  ا7لي5، ومنعها ا8نصورياألوجه التي أجازها 
فكـان  ابـن ا=ـزريفيهـا  ا8نصوري ووافق اإلمام ال?"يف  ابن ا=زريألن هذه األوجه لم يمنعها 

 العمل على اإلقراء هبا.

 

 

 

                                                 

 ، فيكون لهشام اإلدخال قوًال واحًدا على القصر. ومعلوم أن للحلواين القصر والتوسط، وللداجوين التوسط فقط ) ١(



:ۡ +ٱ2ُ َو$َْ7;ِ:9ُ 8َۡ   5< =ُ } ۡ"
َ
 ٱِ, َ+*ِِ()َ' ُ&%ۡ  َ$رۡ #

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :3ُ 2ُ 1َ رَ وَ }، 0َُب /ۡ .

 

 

 

٢٥١ 
 

 :5ًا%ِ  َ4ح0م ا*وقف + ا*راء ا&نصو'ة ا&نونة "و  -٥
علـى توسـط البـدل حالـة  5ًا%ِـ َ4الـراء المنصـوبة المنونـة يف نحـو  فخـيملـألزرق ت ا5لي2منع 

قيق والتفخيم فيها مع ثالثـة فيجوز الوجهان، فإن وصلت فعمم الرتالبدل الوقف أما عند قصر ومد 

 لالبد

َقنْ  َخْيًراَوَنْحَو     ْط َرقِّ َمنْ  ٨٦خـ:    إِْن ُتَوسِّ   َوْقًفا َفَقْط َوإِْن َوَصْلَت َعمِّ
مـع  على توسط البدلوقًفا  الراء المنصوبة المنونةتفخيم  ا*ز;اتو العبيديو ا&نصوريومنع 

 . ا*ز;اتو العبيديو ا&نصوريتقليل ذات الياء فقط، وعملنا على 

َ لخالد الوقف بإمالة تاء التأنيـث يف  العبيديو ا&نصوري منع -٦ ـ6 ۡ8ۜ ٗ:;َ  :٦٩[األعـراف[ 

 ، وأقرأنا به. ا5لي2، وأجازه )١(على قراءته بالسين مع سكت المد المنفصل فقط

َ لخالد الوقف بإمالة تاء التأنيث يف  ا5لي2كما منع  ـ6 ۡ8ۜ ٗ:;َ  :علـى قراءتـه  ]٦٩[األعـراف

 :ا5لي2 قال، ، وأقرأنا بها*ز;اتوالعبيدي و صوريا&نبالسين مع السكت العام، وأجازه 

دٍ َوَمْيَل     َ بِـ َخالَّ ! ۡ$ۜ ٗ&'َ  ُحظِــْل  :٢٠٢خـ  يِن َساكًِتا بُِكـــــْل   إِْن َيْتُلَها بِالسِّ

ُ  )وَ قو% تعا!  - ٧  ]:١٩٦[األعراف:  ٱ*(
ُ  )وَ  الخالف يف ا+لي)أثبت   ، فقال:ألبي عمرو بأكمله] ١٩٦ [األعراف: ٱ*(

 َواْلَوْقُف ِعنَْد اْلَحْذِف ُمْطَلًقا بَِيا ٢٠٥خـ:   ُرِوَيا َولِيِّيُخْلُف ِالْبِن اْلَعَال    
 مـن الطيبة يف ابن ا4زري عن هذا الموضع فهو عندهما كما أقره العبيديو ا/نصوريولم يتكلم 

 الخالف للسوسي وحده فقال: ا=نقيحيف  :ز9اتاوكذلك أثبت إثبات الخالف للسوسي وحده، 
 القِّ ثَ مُ  اءٍ يَ  ِف ْذ َح  عْ مَ  نْ رَ ُس كْ تَ  نْ إِ وَ  ٢٥٧ت:  َصالِــــــٍح  دَّ مَ  عْ دَ  هِ يْ ائَ يَ  عْ مَ  يَ يِّ لِ وَ    

 .ا:ز9اتو ابن ا4زريكما أقره  وعملنا على إثبات الخالف للسوسي وحده
 

 
 

                                                 

ۖ -َۜ,ۡ  يف وجه السينلخالد  ا:ز9ات ومنع )١( &ٗ'َ  اWوالكالم معطـوف ( قال ا:ز9ات < ا=نقيحبسكت المد المنفصل دون المتصل،  إذا قرأهنائي

ۖ -َۜ,ۡ  على &ٗ'َ(   :  
دِ لِ  ١٦٦ت:  َوَمْن َيْرِو َسْكَت الَْمدِّ ذِي الَْفْصِل َوْحَدهْ  اُد ال َغيَْر َأْوَصالهِ َخالَّ   ْم َفالصَّ



ةُ 3َۡ 2َا0ُِ1 ٱ/َۡ ٱ    َعـْ?ِ  ِ<  4ِ5َ
ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢٥٢ Bَْـِع ال

 

H  َ67ۡ فتح "فعE"تقليل  - ٨  :ألK عمرو 5ٱ84
56َ7ۡمع  فْعEَ لم تأيت   إال يف موضعين، وهما: ٱ84

56َ7ۡ -أ 6َ7ۡـ5 َو1ُـ? -ِ<ۡ;ُ=ـۡ>َوةِ ٱۡ;ُ:ۡ,ـ2َٰى إِۡذ  يف قوله تعالى: ٱۡ;ُ:ۡ,2َىٰ  مع ٱ84 Aُ@? -ِ<ۡ;ُ=ۡ>َوةِ ٱ84
َ
أ

 ۡۚ#$ُ%&ِ 
َ'(َ)ۡ

َ
ُ* أ

ۡ
+  .]٤٢[األنفال:  َوٱ.-,

 ۡ4 مع  ٰ1َ23ُ -ب هُۥ  يف قوله تعـالى: 78َ ٱ56
َ َ
 إِ@,َ? َءاَ<7َۡ= >ِ-َۡ;ـ2َۡن َو3َـ:

ٓ
8%َ ,B1َ23ُٰ َر 

َ
َو8َCل

87َ4ۡ 2ٰ7َةِ ٱ56 َ
ۡ
Dٱ Eِ 

ٗ
GٰHَ&ۡ

َ
 .]٨٨[يونس:  زIٗ%َJِ َوأ

 ۡ4علــى فـتح  فعــ هـذا الوجــه (وهـو تقليــل  ــا ممنــوع ) 7َــ8ٱ56 ا*تــو' و األزمــ#يعنـد هنائي@

 الطبـاخ وأجـازهيف الموضع الثاين فقط،  صاحب الفر,دةو العبيديو يا*نصوروأجازه ، ا.ز,اتو
 على ذلك فقال:  ا=لي;تبعه و يف الموضعين

 اـــَمْع َفْتِحِه َفْعَلٰى إَِذا َما اْجَتَمعَ  ٧٠خـ:  اـــَمنَعَ  ُدْنَيا َتْقِليَل اْبُن اْلَعَال وَ    
 :  عليقوا<

 ۡ4 على فتح  ٰ1َ23ُتقليل  )، 1َ23ُٰ تقليل ( ا.DEلألن يف ( )١(ا.DEل يف اBذ@انفرد به  87َٱ56
) ٰKَL;ِ) ،( ۡMَ ٰNَوأما تقليل) ألبي عمرو من الروايتين وفتح باقي الباب ،(  ٰـ2َىOۡPُ

ۡ
Qٱ علـى فـتح 

87َ4ۡ  ۡ4 على فتح  ٰ1َ23ُ قياًسا على تقليل الطباخفهو وجه قياسي أجازه العالمة  ٱ56  ثـم 87َٱ56
  على ذلك. ا=لي;تبعه العالمة 

 

 :وا=الصة

 ۡ4على فتح  فع منع تقليل   ۡ4 ؛ ألنابن اHـزري اختياريف الموضعين  87َٱ56 علـى وزن  87َد5
ْعَ  

ُ
K. 

 

 

 

                                                 

ه واألَْوَلـى عـدم األخـذ بـ )، ٢٠٩ص:  ا�نصوري) أيًضا (انظر تحريـرات اBادي) و(اBدايةه من كتابي (هذا الوج ا*نصوريوذكر اإلمام  )١(
   .)الطيبة) و(ال! ألن منع هذا الوجه ظاهر (



$ۡ *ٱُ) َو'َْ&%ِ$ُ# َ"ۡ   +, -ُ } ۡ.
َ
 ٱ8ِ 3َ45ِِ67َ 12ُۡ  0َرۡ /

َ ۡ
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٢٥٣ 
 

 :ترتيب األوجه ب2 سور0 األنفال وا*و(ة - ٩
 األوجه كاآليت: ا;لي9رتب العالمة 

 
ً

 :ا;لي9صل، قال الو ثمالسكت  ثم: الوقف أوال
 َبْسَمَلٍة لِْلُكلِّ قِْف َواْسُكْت ِصَال  ١٧خـ:  َال ــــــــــــــَوَبْيَن اَالْنَفاِل َوَتْوَبَة بِ    

 

 :  وا<رد عليه
 :ال! يف  ابن ا@زريقال 

 ِف ْقـوالوَ  ِت كْ والّسـ لِ ْصـالوَ  نَ مِـ كـلٌّ  فـالِ األنْ  رِ علـى آِخـ عْ َطـيقْ  إذا لمْ  راءةَ وبَ  فالِ األنْ  بينَ  جوزُ يَ 
 .)٢٦٩/ ١ :ال��( اءِ رّ القُ  عِ يلجم

 :فر-دة ا,هريف كتابه  +مد إبراهيم سا!موقال 

/ ٢، وأنـه أظهـر ألصـحاب البسـملة بـين السـورتين] (ا1ـدائع[وقدمنا الوصل لقوتـه كمـا يف 

٨١٤.( 

 :بدائع ال;هان يف كتابه ا!شيخ 8صط5 األزم2ي وقال

يف ســائر الســورتين ســوى روضــة المعــدل وروضــة  وأمــا الوصــل فيــأيت ألصــحاب الوصــل[

وكـذا قرأنـا ] إلـى أن قـال: [أظهـر عن حمـزة وهـو ألصـحاب البسـملة يمن طريق الحمام يالمالك

وغيرهـا كمـا قالـه  ا!شـاطبية بالسكت هنا ألصـحاب البسـملة كلهـم مـن جميـع الطـرق مـن طريـق

 .  )١٦٤ص:  ائع ال;هاندب( ]ولكنه ليس بأظهر ا!شاطبية الجعربي من طريق

 :كاآليت اCوAةو األنفال لجميع القراء بين سوريتفيكون ترتيب األوجه 

ۢ  وصل: األول "ُ#ِ$%َ  ـب ٞ َءة
ٓ
 .(ََ)ا

 .السكت بدون تنفس: EاDا

ۢ الوقف على  :اEالث "ُ#ِ$%َ ـواالبتداء ب ٞ َءة
ٓ
 .(ََ)ا

   .األنفالوغير  اCوAةوهذا الحكم يجري بين  -
 

 

 



َ ٱ   
ۡ
َ َ.ا-ُِ) ٱ,

ۡ
ةُ / َ0ِ1  Gِ  ِ�َْعـ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢٥٤ Jَْـِع ال

 

3 إ ۡ2ِ ألبي جعفر التسهيل مع القصر يف اPليNمنع  -١٠  َءا89َـ 7ُ يف قوله تعالى: ء5َ6ِ 4َ
َ

:1َل

3ء5َ6ِ   إ4َ2ِۡ
ْ
ِٓي َءا7ۡ8َ9َ (ِ=ِۦ َ;8ُ.ٓا

>
 ٱ?

>
َٰ= إِ@

َ
Bِإ 

ٓ َ
D<ُ=ۥ @

َ
E  :على مد التعظيم.  ]٩٠[يونس 

بُو َجْعَفَر  َوQِنْ    
َ
 ــUَْعِظيًما Sَمُ أ

ْ
ْرَ�ًعا ٢٢٥: خـ ّد

َ
ٰ بِـ أ

َ
ْد�

َ ْ
 األ

  إِْ%َا$ِيلَ
ْ
 ُرّد

شيًئا فيأيت عندهم التسهيل مع التوسط والقصـر علـى  ا/ز-اتو العبيديو ا(نصوريولم يمنع 
  .  ا2لي0ومن َمَعُه مع التنبيه على ما منعه  ا(نصوريمد التعظيم، وعملنا على 

 :?وري أ< عمرو  ٰ&ََ' : تقليل ٱ#"!ِس  منع إمالة - ١١

! َوَ*ِٰ()"  يف قوله تعالى:  ٰ&ََ' على تقليل ٱ#"!ِس إمالة  ا2لي0منع  'ََ&ٰ و3ً2َۡا 0َۡ12َ.ِ َ-ّ,ٗ
ۡ:9ََ ٱ#"!ِس 8َ 45َُ16ۡ7ََن 

َ
 ، فقال:]٣٨[النحل:  ;أ

 َال ـــــــتَ  َفبِاْلَفْتِح  َبَلىٰ َتْقِليِلِه  ٧٣خـ:   ـَلىعَ  النَّاسِ إَِماَلَة  وَواْمنَْع َلهُ    
ولــم يمنعهــا ، اAــاديتــأيت مــن كتــاب  'ـَـَ&ٰ علــى تقليــل  ٱ#"ــ!ِس إمالــة  : أنوا/ــرد عليــه

 :اCنقيحيف  ا/ز-ات، قال ا/ز-اتو العبيديو ا(نصوري
 الـلِّ قَ ى فَ لَ عْ فُ ا وَ يَ نْ دُ  ْل مِ ال تُ  عْ َد فَ  ١٧٩ت:  ةً ـنَّ غُ وَ  رْ هِ ظْ أَ  ِف ْخ أَ  ْل لَّ قَ تُ  نْ ى إِ لَ بَ    
 .............................. ١٨٠ت:  نْ رَ ُص قْ ال تَ فَ  عْ جِ ْض تُ  نْ إِ  اسِ يف النَّ وَ    

ْوAُBُ CَِDEFَ ٱۡ@َ?!ٓ=ُِ>وَن يف قوله تعالى:  -١٢
ُ
GَH ِ.,ۡ"IJََو َ "Kٱ LَMۡJَُۥ َوOَ4Pََُور َ "Kٱ QِRُِS (TََوU 

ْو CَِDEFَ تصـل يفلخالد سكت المد الم ا2لي0منع العالمة  ]٥٢[النور: 
ُ
GَH  علـى وجـه الصـلة يف

ِۦ.ِ,"IJََو ا2لي0، قال: 

 َقْد َوَصــــال َيتَِّقهْ ٍل إِْن ُمتَِّص  ٢٥٨خـ:  َلىٰ ـــــاْمنًَعا َسْكًتا عَ  َخالَّدِ َوِعنَْد    

 وعملنا على عدم المنع.، ا/ز-اتو العبيديو ا(نصوريولم يمنع هذا الوجه 
ۥۖ  لهشام فتح همزة ا2لي0منع  -١٣ .َُX

َ
YZَ[Tِ  :سـبأ]ولـم يقيـد علـى قصـر المنفصـل،  ]١٤

 :  ا2لي0، قال ًئاشي العبيديو ا(نصوري

    ْ.َX
َ
YZَ[Tِ  َرْ ـَفْتًحا لَِهْمِزِه َحظ    :٢٧٨خـ  َُوَبا ُهْم ِهَشاما\ًِ] َ̂

  ْإِْن َقَصر  

 :اCنقيح الفتح، قال يف فللداجوين اإلسكان والفتح، وللحلواين ا/ز-اتوأما عند 

اُجونِ َكثِيًرا َعِن      َوِمنَْساَت فِي َوْجٍه بِإِْسَكانِِه َتال ٣٥٩: ت بِالَباِء َواِردٌ  الدَّ

 :الFGقال يف وعملنا على أن للداجوين إسكان الهمزة، وللحلواين فتح الهمزة، 



  ۡ_َ ُ̀ 0ِabَْXَو Qُٱc ۡ0 "d eُ } ۡ"
َ
 ٱِ, َ+*ِِ()َ' ُ&%ۡ  َ$رۡ #

َ ۡ
=٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :3ُ 2ُ 1َ رَ وَ }، 0َُب /ۡ .

 

 

 

٢٥٥ 
 

ۥۖ  واختلفوا يف 3َُ6
َ
78َ9:ِ . واختلـف عـن بإسكان الهمـزة : وروى ابن ذكوان. إلى قوله.فقرأ ،

 أهشام؛ فروى الداجوين عـن أصـحابه عنـه كـذلك، وروى الحلـواين عنـه بفـتح الهمـزة، وبـذلك قـر

  .) ٣٥٠ - ٣٤٩/  ٢:  ال��( الباقون

ـو يف قوله تعـالى: -١٤ ُ;ِ%ۡ<ُ ٰ >?
َ
7
َ
Aََٰط @ ِBّCٱ 

ْ
Dُ%ََEFۡGَ@ HۡIِِJKُLۡ$ا

َ
M أ

َ
 َ "#َ%ۡ&َ'َ

َ
ُء )

ٓ
"*ََ+ ,ۡ

َ
 .َن َو-

0ََٰط  يفالصاد الخالصة  لخالد ا�لي�منع  ]٦٦[يس:   :ا�لي�، قال على سكت الجميع ٱ-1ِّ
دَ َواْشِمْم لِ     َراَط إِْن بَ  َخالَّ  َسْكُت اْلَجِميِع ُثمَّ َغْيَر َذا اْعُدَدا ٢٨٩خـ:   َداــالصِّ

 المنع. ، وعملنا على عدما+ز(اتو العبيديو ا#نصوريولم يمنع هذا الوجه 
 ۡ3َ456ُلهشام إسكان  ا�لي�أجاز  - ١٥

َ
( 7ُ8َ  :علـى توسـط المنفصـل فلهشـام  ]٧[الزمر

اإلسـكان لهشـام  ا+ز(ـاتعلى القصر االختالس فقط، وعلى التوسط االختالس واإلسكان، ومنـع 
 .ًئاشي العبيديو ا#نصوري يقيدمطلًقا، ولم 

 :ا�لي�قال 
 .٥٢: ٥٠خـ:  َيْرَضُه اْلَهاَء اْقُصَرا.. إلى قوله: . إِْن َقَصْرَت  ِهَشامٍ َولِ    

 ۡ3َ456ُإسكان و
َ
( 7ُ8َ  ابـِن و ا+شاط5و +4ا3 اْختيـارٌ بل هو   ال2شـرلهشام ليس من طريق

 .طُرقِهم التي َذَكروها َتْفصيًال  مِن ُطُرٍق َقرؤوا هبا غيرَ  ا9زري
 :  ۡ3َ4 ُ78َ يف ال2:يف  ابن ا9زريقال 

وأما هشـاٌم : (، واختلف عن الدوري وهشام) إلى أن قاَل يالسوس  ۡ3َ4 ُ78َالهاَء من  نَ (وسكَّ 
من قراءتـه علـى أبـي الفـتح وظـاهره أن يكـوَن مـن طريـِق ابـِن  ا<=س;فروى عنه اإلسكاَن صاحُب 

ءتـه علـى أنـه مـن قرا فوجدُتـه قـد نـصَّ  جامِع ا?يانِ ، وقد كَشْفُته من ا+شاط5عبدان، وتبعه يف ذلَِك 
على أبي الفتح عن عبد الباقي بن الحسن الخرساين عن أبي الحسِن بـِن خليـٍع عـن مسـلم بـِن عبيـد 

وقد  ،ا+شاطبية وال ا<=س;اهللا بن محمد عن أبيه عن الحلواين، وليس عبيد اهللا بن محمد من طرِق 
عن هشام فلم أجـدها  وقد تتبعُت روايَة اإلسكانَ  ،: إن عبيد اهللا بُن محمد ال يدرى من هواDا3قال 

عـن الحلـواين، ومـا رواه  يعن زيـٍد وجعفـِر بـِن محمـد البلخـ اGذEيف غير ما ذكرت سوى ما رواه 
عن عبيد اهللا بن محمد عن هشاٍم، وذكره يف مفـردة ابـِن عـامر عـن األخفـش وعـن هبـة اهللا  األهوازي

بـو الكـرم يف هـاء الكنايـة مـن يف جامعه، وكذا ذكره أ الطJيوالداجوين عن هشام، وتبعه على ذلك 



َ ٱ   
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ْ
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، ويف ثبوتـه وليس ذلك كله من طرقنـا، ا�ز�رالمصباح عن األخفش عنه، ولم يذكره له عند ذكره يف 
ته يف نفس األمر لم نذكره) (عن الداجوين عندي نظر،   ).   ٣٠٨ص -١ج ولوال شهرته عن هشام وصحَّ

َُ%ـ$#َ"ۡ إسـكان ألن  ا#لـي وعملنا على ما قيـده 
يف  ابـن ا$ـزرياختيـار لهشـام  َ)ـُ' &

 .)ال/. ليس من طريقمع التنبيه على أنه ( الطي*بة
ــي العالمــة  منــع -١٦ ــۡ(ُت  لهشــام اإلظهــار يف ا#ل *ُ  :علــى  ]٢٠، الــدخان: ٢٧[غــافر

 القصر، فقال:

 .٥٢ - ٥٠خـ:  ُعْذُت َأْدِغمْ وَ ... إلى قوله:  إِْن َقَصْرَت  ِهَشامٍ َولِ    

 هذا الوجه، وأقرأنا بالوجهين.  ا�ز:اتو العبيديو نصوريا3ولم يمنع 

ۡذَ-ۡ,ـُ+$ۡ  يف التحقيق بال إدخال لهشـام علـى توسـط المنفصـل ا#لي منع العالمة  - ١٧
َ
 َءأ

   فقال: ]٢٠[األحقاف: 

 ْل بَِال َفْصٍل ُحظِ  َأْذَهْبُتمْ َتْسِهيُل  ٣١٠خـ:   إِْن َقَصْرَت اْلُمنَْفِصـــْل ِهَشاٍم َولِ    
ًقا، َفَخْمَســــــــــٌة َعنُْه َتَقعْ  ٣١١خـ:  َمنَــــعْ  َأْذَهْبُتمْ َوَمَع َمدٍّ َقْصَر      ُمَحقِّ

ذۡ التحقيـق بـال إدخـال لهشـام يف  ا�ز:ـاتو العبيديو ا3نصوريلم يمنـع و -
َ
علـى  ُ+$ۡ َ-ۡ,ـأ

بال إدخال يف البـاب كلـه،  قد خص الداجوين بالتحقيق ابن ا$زري نأل توسط المنفصل، وأقرأنا به
 :ال/. فقال يف كتابه

(واختلف عن هشام، فروى عنه الحلواين مـن جميـع طرقـه الفصـل كـذلك، وروى الـداجوين 
   ).٣٦٤/   ١:  ال/.عن أصحابه عنه بغير فصل) (

ۡ/َ"ٰى يف قوله تعـالى:  - ١٨
ُ
0ً أ

َ
3ۡ4َ رََءاُه 1َۡ2&

َ
 وريا3نصـو ا#لـي منـع ] ١٣[الـنجم:  5َو&

ۡ/ــَ"ىٰ البــن ذكــوان إمالــة 
ُ
 ا#لــي  مــع الســكت مــع إمالــة الحــرفين وفــتح الحــرفين، وأجــاز أ

ۡ/ـَ"ىٰ إمالة  ا3نصوريو
ُ
إال أنـه أجـاز  العبيـدي إمالـة الهمـزة فقـط، وكـذلكمـع السـكت مـع  أ

ۡ/َ"ىٰ  السكت على إمالة الحرفين مع إمالـة
ُ
جـه، فقـد منـع يف هـذه اآليـة ثالثـة أو ا�ز:ـات، وأمـا أ

ۡ/َ"ىٰ  وهي: إمالة
ُ
إمالـة الهمـزة فقـط، والسـكت علـى إمالـة الحـرفين مـع فـتح مع السكت مـع  أ

ۡ/َ"ىٰ وإمالة 
ُ
 .ابن ا$زريد ي، وعملنا على القراءة يف هذه اآلية بجميع األوجه لعدم تقيأ
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َ
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 اإلظهار ال غير. ٓنۚ َوٱۡ?َ<=َ>ِ  لألصبهاين يف ا)لي%و ا$ز"ات ذكر - ١٩

 :اتا$ز"قال 

   ...................... بهاينـــــ ٤٢٩ت:  ـاالصلنون اظهرا ك...........    

 :ا)لي%وقال 

 رَِفاــــــــــعُ  نإِْظَهاُر  وَكَذا َلهُ  ٢٩٣خـ:   ..................اْألَْصَبَهانِي وَ    

ـ>ِ  تحريرات يف العبيديو ا,نصوريولم يقيد  الخـالف لـورش مـن  ةالطيبـ، ويف ٓنۚ َوٱۡ#َ! َ
 :ابن ا!زريالطريقين، قال 

  ُخْلُف ِمْز َنْل إِْذ َهَوىَظْعٌن لًِوا، َوالْ  ٢٧٠ط:  َويس َرَوى.. .................   
 ...  ............................. ٢٧١ط:  ................ َقاُلونَ  َكنُوَن َال    

 .ف لورش من الطريقينمن إثبات الخال الطيبةوعملنا على ما يف 
َ(ٌ)   يف قوله تعـالى: - ٢٠

َ
ۥٓ أ ن #.ۡ- ,ََ+هُ

َ
0َۡ1َُ/ أ

َ
23  :يف  هشـام الصـلة واإلسـكانل] ٧[البلـد

 ٓۥ ، ولـم يمنـع الغنـة علـى اإلسـكان للحلـواين، وعلـى توسـط الصـلة للـداجوين ا(ز)ات، ومنع ,ََ+هُ
 :ا.نصوري شيًئا يف هذه اآلية، قال العبيديو ا.نصوري

ٓۥ إسكان  ، وهـو طريـق الـداجوين عـن ابـن عبـدان عـن الحلـواينمن كفاية أبي العـز عـن  ,ََ+هُ
هشام، واإلشباع عن الحلواين مع القصر طريق العراقيين، ومع التوسط طريق الجمهور، واهللا أعلـم 

 ).٣١٣ :: صا.نصوريتحريرات (
 :هام

 :إسكان الهاء بقصر المنفصل فقط، فقال ا4لي2خص العالمة 
ِن اْلَهاَء بِـ  َداـــــإِْن َقْصٌر بُِمنَْفِصْل بَ  ِهَشامَ  ٣٤٢خـ:  َدىٰ ــلَ  4َْ- ,ََ+هْ ــــَوَسكِّ

 :ا(رد عليهو
ۥٓ  وسـكن الهـاء مـن(: ا9ــ8يف  ابن ا!زريقـال  ، الـداجوين عـن هشـام }ا;ـ:{يف  ,َـَ+هُ

 ).١٢٧/ ١: ل@8ا) (عن ابن عبدان الحلواين عنه كفايتهوكذلك روى أبو العز يف 
 . (ل@8 تِهِ موافقل ا.نصوريوعملنا على ما ذكره 
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وجه التحميد لقنبـل يف سـور الخـتم ويلـزم معـه التهليـل ألنـه ال يـأيت إال بـه  ا�لي�زاد  -٢١
َ! فيكون عنده لقنبل يف وصل آخر سورة و حْ بــ ا$ض" َ%ْ

َ
ْم &

َ
$
َ
 أربعة أوجه، وهي: أ

 : عدم التكبير.األول

ْ"َ!ُ  : التكبير وحدها+ا(
َ
ُ أ  .ا$#

ْ"َ!ُ  : التهليل مع التكبيرا+الث
َ
ُ أ ُ َوا$#  ا$#

#
َ إِ%

َ
 إِ&

َ
%. 

َْ)'ُ  : التهليل مع التكبير والتحميدا$رابع ْ"َ!ُ َو$ِ ا(ْ
َ
ُ أ ُ َوا$#  ا$#

#
َ إِ%

َ
 إِ&

َ
%  . 

 :ا�لي�قال 

 .٣٤٨ - ٣٤٥خـ:  ُقنُْبلٍ لِ  ْد مَ اْح وَ ... إلى قوله:  نْ عَ  يَل لِ هْ ى التَّ َح الضُّ وَ  لٍ يْ لَ  نَ يْ بَ  دْ زِ    

وجـه التحميـد هنائيSـا لقنبـل يف صاحب الفر;دة و العبيديو ا7نصوريو ابن ا2زريومنـع  -
َ! لقنبل يف وصل آخر سورة و سور الختم فيكون عندهم حْ بــ ا$ض" َ%ْ

َ
ْم &

َ
$
َ
 ثالثة أوجه، وهي: أ

 عدم التكبير. :األول

ْ"َ!ُ  : التكبير وحدها+ا(
َ
ُ أ  .ا$#

ْ"َ!ُ  : التهليل مع التكبيرا+الث
َ
ُ أ ُ َوا$#  ا$#

#
َ إِ%

َ
 إِ&

َ
%. 

 :ابن ا2زري قال

 .١٠٠٤ - ١٠٠٠ط:  ِمْن ُدوِن َحْمدٍ ُقنُْبال وَ ... إلى قوله:  َوُسنَّـُة التَّْكبِيرِ ِعنْـَد اْلَخْتـمِ    

 

ــاوع Sالعبيــدي و ا7نصــوريو ابــن ا2ــزريكمــا عنــد  )١( ملنــا علــى منــع التحميــد لقنبــل هنائي
 .صاحب الفر;دةو

   

 

 

 

                                                 

 . ال تلزم أحًدا الطيبة، وأي زيادة على ما يف الطيبةلقنبل هنائيSا ألنه زيادة على ما يف  اBحميدومنعنا ) ١(



-ۡ 3ٱ1ُ َو0َْ/.ِ-ُ, َ+ۡ   #4 5ُ } ۡ6
َ
 ٱِ? َ<=ِِ'>َ; ُ:9ۡ  8َرۡ 7

َ ۡ
@ ۡA ُبBَ ،{ َ٠١٠٦٧٧٦٠٢٨٩ :#ُ "ُ !َ رَ و=

 

 

 

٢٥٩ 
 

 :ما خالفنا فيه +ر*رات ا)نصوري والعبيدي :ثانًيا

ۡ'َ%$للسوسي تقليل لفظ  لي4ا3و العبيديو ا)نصوري منع  - ١ مع توسـط المنفصـل،  ٱ()
 علـى ا7ز*ـاتو لي4ا3و العبيديو ا)نصورياتفق ، ويمع التوسط للسوسالتقليل  ا7ز*اتوأجاز 

ۡ'َ%ـ$  :قولـه تعـالىمجيء التقليل مع التوسط للسوسي يف  َ%ـٰ,ةِ ٱ() ٖء 0ََ"َ/ٰـُ. ٱۡ-َ و56ُ7ِ8 3ِ4ّ 2َۡ
ُ
َو4َ$ٓ أ

 ۚ  ا)نصورينع عند ويمت، Aَۡ@?ِ<ُ,نَ  بالخطاب يف هُ وصُّ وَخ  ]٦٠[القصص:  Aَۡ@?ِ<ُ,نَ إلى  َوزِ=>6ََُ;$
ۡ'َ%$ للسوسي تقليل ا7ز*اتو لي4ا3و العبيديو  على التوسط.  Bَۡ@?ِ<ُ,نَ  مع الغيب يف ٱ()

  ).هبذا الكتاب٢٤٩انظر ص: (: لي4ا3و العبيديو وا7رد 8 ا)نصوري
  يف قوله تعـالى: -٢

َ
ـُ$ۥ "َـ!ل ! 4َ!َٓء 0َ12ُٰ /ِِ'.َ-ٰ+َِ*ـ! َوَ()َ'ـُ$ۥ َر&% ;ُ:ـ9ۡ إ8َِۡـ6َۚ  َو/َ')

َ
رِِ>ٓ أ

َ
 َرّبِ أ

 2ُـ ٰ0َ1 علـى تقليـل "َ!َل َرّبِ  ألبي عمـرو إدغـام العبيديو ا#نصوريمنع ] ١٤٣[األعراف: 

رِِ>ٓ  حالة اختالس
َ
شـيًئا فاألوجـه عنـدهما إطالقيـة، وعملنـا علـى  ا0ز.اتو ا+لي(، ولم يقيـد أ

 اإلطالق.

ۡ=.َ  : فتح "فع6"تقليل  - ٣  :أل< عمرو !ٱ<%

ۡ=َ.! مع فع6لم تأيت   إال يف موضعين، وهما: ٱ<%

ۡ=َ.! -أ ۡ=َ.ـ! َوHُـDُBۡEِF GـCَۡوةِ ٱAُBۡۡ@ـ1َٰى إِۡذ  يف قوله تعالى: ٱAُBۡۡ@1َىٰ  مع ٱ<% ;ُ+CۡDُBۡEِF Gَوةِ ٱ<%
َ
أ

 ۡۚGIُ*Jِ KَLَMۡ
َ
NُOۡ أ  .]٤٢[األنفال:  َوٱ/9)

=ۡ  مع  ٰ0َ12ُ -ب هُۥ  يف قوله تعـالى: َ.!ٱ<%
َ
Pَـ1َۡن َو2َـQَۡ9ِR Sَ.ۡTَإِ;)6َ َءا ٓ!*َ َو"َ!َل 0َ12ُٰ َر&)

!.َ=ۡ َ.1ٰةِ ٱ<% َUۡٱ Vِ XٰٗYَJۡ
َ
 .]٨٨[يونس:  زِ]َ*Zٗ َوأ

=ۡ  علـى فـتح فعـ6هذا الوجه (وهو تقليل  صـاحب و العبيـديو ا#نصـوري) أجـازه َ.ـ!ٱ<%
=ۡ  ؛ ألنالطيبةو الDEظاهر منع واليف الموضع الثاين فقط،  الفر.دة انظـر ( فعـ6علـى وزن  َ.ـ!د%

   ).هبذا الكتاب٢٥٢ص: 
 قولـه تعـالى مـن َ\!َل بين البدل واالمتناعات لألزرق  على عدم ا+لي(و ا0ز.ات اتفق -٤

 ۗ 9ُ'ُDُBۡٱ Ĝُِ .َۡ_Qَ َل!\َ ٰ (̀ aَ GۡHَُٓء!َFٓءِ َوَءاXَbُ cdَ !*َDۡ (+Jَ KَۡF  :وكذا ]٤٤[األنبياء ، ـ!َلeَfَ مـن  Xََو
 ُCJَ

َ
gۡٱ Ĝُِ .َۡ_Qَ َل!eَfَ Kُhۡiَ jJِ NَٰkَlِBۡ1ُاْ ٱmو

ُ
jَnِ أ (oEOَ ْ1;1ُاIَُn  :١٦[الحديد[. 

  تفخـيم العبيـدي، وتبعـه العالمـة ا�نصوريوقد منع اإلمـام 
َ

علـى قصـر  َ$َ#ـ!َل  ،َ"ـ!ل

 .ا(شاطبيةيأيت على قصر البدل على أنه من  َ$َ#!َل  ،َ"!َل  البدل، والرد عليهما: أن تفخيم



َ ٱ   
ۡ
َ َ*ا(ُِ) ٱ'

ۡ
ةُ + َعـْ,ِ  ِ+  !ِ,َ

ْ
ِقـَراَءاِت ال

ْ
 ٢٦٠ 0َْـِع ال

 

 :ما خالفنا فيه 5ر4رات العبيدي وحده :ثا1ًا

 :دار الصحابةطبعة  ٧٢صـ  } ا@حار4ر ا�نتخبة {يف كتابه  العبيديقال العالمة  -١

َ ٱ إِن8  ۦٓ 45ِِ 2َِ3*ۡ  1ُ*0َٰ  .َ!َل  -ذۡ قوله تعالى:  8
9  

ۡ
:َ; ۡ<=ُُ(1ُ  :ألبي عمرو أربعـة  اآلية ]٦٧[البقرة

وعشرون وجًها يمتنع منهـا وجهـان: اإلتمـام مـع الهمـز علـى قصـر المنفصـل، وكـذا اإلبـدال علـى 

 التقليل على القصر أيًضا، انتهى تأمل.

    نا على اإلطالق.إطالقية، وعمل دهمفاألوجه عن ًئاشي ا(ز4اتو اCليAو ا�نصوريولم يمنع 

  يف قوله تعالى: -٢
َ
> ٓ!?َ)ُ@ُAَ

َ
#ٰ!ُ أ

َ
$&ۡ'َ ٰ َ(َ 

) َ
ءٖ َوُ+َ& * ۡ َ

- ٰ  0َۡ/ِ.ُر َ)َ
َ

1 2ُ3َۡ4  :٧٥[النحل[ 

ــِ.رُ  علــى تفخــيم راء العبيــدي يــأيت لــألزرق عنــد /ۡ0َ وجهــان: توســط  ٖء ۡ َ
-  فــتح مــع

 ُ!ٰ#
َ
$&ۡ'َوطول ،  ٖء ۡ َ

- قليلمع ت  ُ!ٰ#
َ
$&ۡ'َ )١٤٨ص: " ا/حار,ر ا*نتخبة"(. 

#ٰ!ُ َ'&ۡ فتح  ا1ز,اتومنع 
َ
$ على تفخيم الراء المضمومة مع مد  ٖء ۡ َ

-،  ا*نصوريولم يمنع 

 شيًئا فاألوجه عندهما إطالقية لعدم وجود البدل، وعملنا على اإلطالق. ا6لي4و
 5َِ6ِّ يف قوله تعالى: - ٣

ّ
78ِ 9ِ

َ
4َۡ:ارِ $

َ ۡ
ٓ إِن@ ?َِ<َٰ= ٱ;

@
BَC  :ا6لـي4أجاز ] ١٨[المطففين 

 لحمزة وجهين، وهما:  ا*نصوريو

4َۡ:ارِ : إمالة األول
َ ۡ
 وصًال للراويين على ترك السكت يف الجميع. ٱ;

4َۡ:ارِ  : فتحا;ا:
َ ۡ
 وصًال لخالد على ترك السكت يف الجميع. ٱ;

 .ا6لي4و 1لمنصوريوأقرأنا هبما اتباًعا الوجه األول،  العبيدي الوجهان، ومنع ا1ز,اتومنع 

 
 

 

 

 

 

 

 


