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 خلص  امل
تتفق القراءات العرش يف مجلة كبرية من اآليات والكلامت القرآنية، كام أهنا 

ختتلف يف عدد من اآليات والكلامت القرآنية، ومما وقع فيه اخلالف والوفاق بني 

عرشة يف عدد القراء العرشة احلروف املقطعة يف أوائل السور، إذ اختلف القراء ال

 .من أحكامها األدائية

لبحث ُيعنى ببيان األحكام األدائية يف احلروف املقطعة عند القراء العرشة وهذا ا

يف  :اتفاقًا واختالفًا، ويتكون من مقدمة ومتهيد وستة مباحث وخامتة، فالتمهيد

التعريف  :عناية العلامء والباحثني باحلروف املقطعة وتأليفهم فيها، واملبحث األول

اخلالف يف عّد احلروف املقطعة  :ملبحث الثاينباحلروف املقطعة، وبيان أنواعها، وا

أحكام النون وامليم الساكنتني يف هجاء احلروف  :والوقف عليها، واملبحث الثالث

الفتح  :أحكام املد يف احلروف املقطعة، واملبحث اخلامس :املقطعة، واملبحث الرابع

احلروف  أحكام وصل :واإلمالة والتقليل يف احلروف املقطعة، واملبحث السادس

 .املقطعة بام بعدها

  :وكان من نتائج البحث
أن العلامء والباحثني قد اعتنوا كثريًا باحلروف املقطعة وأفردوها بمؤلفات 

 .مستقلة تناولت تفسريها ومعانيها وِحَكمها، دون أحكامها األدائية

وأن سميت بذلك ألجل نطقها مقطعة مع رسمها متصلة، وأن احلروف املقطعة 

 .ء العدد خالفًا يف عّد احلروف املقطعة يف أوائل السور آية مستقلةبني علام

وأن أحكام النون وامليم الساكنتني يف هجاء احلروف املقطعة كأحكامهام يف سائر 

 .كلامت القرآن الكريم، إال مواضع يسرية تضمن البحث بياهنا
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ًا، وما اختلف ما يمد مّدًا مشبع :وأن احلروف املقطعة من حيث املد أربعة أنواع

 .يف مده، وما يمد مّدًا طبيعّيًا، وما ال يمد أصالً 

وأن خالف القراء يف فتح وتقليل وإمالة احلروف املقطعة ينحرص يف مخسة منها، 

 .وقد تم بياهنا، وغري ذلك من النتائج
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 املقدمة
بيني، وعىل آله وصحبه ىل خاتم الناحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ع

 :أما بعد أمجيعن،

فإن من املقرر أن القراءات العرش املتواترة تتفق يف مجلة كبرية من اآليات 

 .والكلامت القرآنية، كام أهنا ختتلف يف عدد من اآليات والكلامت القرآنية

ة يف ومن مجلة ما وقع فيه اخلالف والوفاق بني القراء العرشة احلروف املقطع

أوائل السور، التي هي آيات أو بعض آيات من القرآن، عىل خالف بني علامء العدد 

ة يف احلروف ــام األدائيـدد من األحكـفيها كام سيأيت، فاختلف القراء العرشة يف ع

 .املقطعة

وقد اعتنى عدد من العلامء والباحثني باحلروف املقطعة وألفوا فيها مؤلفات 

 عديدة
(1)

ما وقفت عليه من تلك املؤلفات تناول مؤلفوها فيها جانب  ، ولكن مجيع

روف املقطعة وِحَكِمها، دون احلديث عن اجلوانب ـاين احلـان معــر وبيـالتفسي

 .األدائية هلا

ولذلك رغبت أن أتناول يف هذا البحث ما يتعلق باحلروف املقطعة من األحكام 

انب التفسريي هلا وبيان ِحَكِمها األدائية عند القراء العرشة، دون احلديث عن اجل

 .الذي أكثر العلامء والباحثون من التأليف فيه

 :سيتم إعداد البحث وفق اخلطة اآلتية :خطة البحث

 .ب اختياره وخطة البحث ومنجهي فيهوأسباعىل أمهية املوضوع وتشتمل  :المقدمة

 .عناية العلامء والباحثني باحلروف املقطعة :تمهيد

 .التعريف باحلروف املقطعة، وبيان أنواعها :المبحث األول

                                                        
 .ملقطعة وتأليفهم فيها يف التمهيدف ا( سيأيت بيان ذلك عند احلديث عن عناية العلامء والباحثني باحلرو1)
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 .اخلالف يف عّد احلروف املقطعة والوقف عليها :المبحث الثاني

 .أحكام النون وامليم الساكنتني يف هجاء احلروف املقطعة :المبحث الثالث

 .أحكام املد يف احلروف املقطعة :المبحث الرابع

 .روف املقطعةالفتح واإلمالة والتقليل يف احل :المبحث الخامس

 .أحكام وصل احلروف املقطعة بام بعدها :المبحث السادس

 .وفيها ذكر أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة

 .فهرس المصادر والمراجع
 :منهجي في البحث

 :أوجز منهجي يف البحث يف األمور اآلتية  

فت باحلروف املقطعة  - اتبعت يف البحث املنهج االستقرائي الوصفي، فعرَّ

 .ت أنواعها وتقسيامت العلامء هلا ونقلت من منظوماهتم فيهاوبين

أوردت خالف القراء العرشة يف كل حكم من األحكام األدائية يف احلروف  -

املقطعة، معتمدًا ما نقل عنهم نقاًل متواتراً 
(1)

، دون ما روي عنهم من غري املتواتر، 

 .لعدم ثبوت قرآنيته

يف احلروف املقطعة عند القراء العرشة  وثقت كل حكم من األحكام األدائية -

رشوح الشاطبية والدرة بالرجوع إىل مظانه يف املصادر األصيلة املعتربة، وال سيام 

والطيبة وأصول النرش وكتب أئمة القراءات سواء من املتقدمني كابن اجلزري، 

عيل  وابن سوار، وابن رشيح، وابن غلبون، وابن جماهد، وأيب العالء اهلمذاين، وأيب

                                                        
( سواء كان من طريق )حرز األماين ووجه التهاين( لإلمام الشاطبي، وأصلها التيسري أليب عمرو الداين، 1)

إضافة إىل )الدرة املضية( يف القراءات الثالث املتممة للقراءات العرش البن اجلزري، وهي املعروفة 

من طريق )طيبة النرش( وأصلها )النرش يف القراءات العرش( وكالمها  بالقراءات العرش الصغرى، أو كان

 .لإلمام ابن اجلزري، وهي املعروفة بالقراءات العرش الكربى
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املالكي، والقسطالين، والنشار، وسبط اخلياط، ومكي بن أيب طالب، وغريهم، أو 

من املتأخرين كــالصفاقيس، والبنا الدمياطي، وعيل حممد الضباع، وعبد الفتاح 

 .القايض

كام وثّقت ما يف البحث من مسائل أدائية تتعلق بالتجويد من املصادر املعتربة  -

 .يف علم التجويد

خالف علامء العدد يف عّد احلروف املقطعة والوقف عليها بالرجوع  أوردت -

 .يف علمي العدد والوقف واالبتداء إىل املصادر املعتربة

مل أعلل جلميع األحكام األدائية يف احلروف املقطعة، بل اكتفيت بالتعليل ملا  -

 .حيتاج إىل ذلك

دائية، لبيان القول أوردت بعض اخلالفات غري املعتربة يف بعض األحكام األ -

  .الراجح فيها

 .وثقت الكلامت القرآنية بني معكوفتني يف متن البحث ختفيفًا من احلوايش -

 .خرجت احلديثني الواردين يف البحث مع بيان حكم العلامء عليهام -

مل أتوسع يف ذكر معلومات الطبع للمصادر التي أوثق منها يف احلوايش اكتفاًء  -

 .صادر واملراجعبذكرها يف فهرس امل

وأسأل اهلل تعاىل العون والتوفيق والسداد هذا جممل منهجي يف البحث، 

 .والقبول، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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 تمهيدال

 :(1)عناية العلماء والباحثين بالحروف المقطعة
روف املقطعة ضمن مؤلفاهتم املتنوعة ككتب لقد اعتنى العلامء والباحثون باحل  

التفسري
(2)

وكتب علوم القرآن
(3)

وكتب القراءات والتجويد والفواصل 
(4)

، فتناوهلا 

 .كل منهم من جانب تعلقها بالعلم الذي ألف كتابه فيه

كام أفردها عدد منهم بمؤلفات مستقلة، وسأورد فيام يأيت ما وقفت عليه من   

 :تلك املؤلفات

لألستاذ الدكتور عادل  :املقطعة يف أوائل السور دراسة تفسريية األحرف -1

بن عيل الشدي
(5)

. 

 ندية أدمد حممد عامرهل :بعض السور القرآنية هباة وافتتاح ـاألحرف املقطع -2
(6)

. 

د الدائم الكحيلعبللمهندس  :{الــم}أسرار معجزة  -3
(7)

. 

                                                        
ودليل الكتب املطبوعة يف  ،( ينظر الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط ) التفسري وعلومه(1)

 .443الدراسات القرآنية ص

جامع  : احلروف املقطعة وِحَكِمها أكثر املفيرين يف تفاسريهم، ينظر عىل سبيل املثال( حتدث عن معاين2)

، 1/151وتفسري ابن كثري ، 1/232واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ، 1/212البيان للطربي

، 1/11واللباب ، 1/224والتحرير والتنوير ، 1/11والكشاف ،2/253ومفاتيح الغيب للّرازي 

 .2/115وأضواء البيان 

 .231-1/221ومناهل العرفان  ،4/1322واإلتقان ،  1/255( ينظر الربهان 3)

( أكثر املؤلفات التي تناولت احلروف املقطعة هي كتب القراءات والتجويد والفواصل، وسيأيت ذكر مجلة 4)

 .منها يف ثنايا البحث

 .م2211الرياض، الطبعة األوىل  -( طبعة مدار الوطن للنرش والتوزيع 5)

 .م2224( طبعة مكتبة ومطبعة الغد، القاهرة، 1)

 .م2224( طبعة دار الرضوان، حلب، الطبعة األوىل 2)

http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=16878
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 للفيتوري :حتليلية استقرائية دراسة - يميف القرآن الكرملقطعة احلروف ا -4

ابديوي فرج
(1)

. 

لنشمي بن سعود العويف )يبحث يف  :تأمالت يف حروف القرآن املقطعة -5

بعض احلكم من ورود بعض احلروف العربية ضمن احلروف املقطعة يف القرآن 

 .الكريم وعدم ورود بعضها اآلخر(

تفسري احلروف املقطعة يف أوائل السور وسبب اختصاص كل سورة  -1

 .حممد حسن حممد حسن أبو النجاللدكتور  :باحلروف التي افتتحت هبا

حية عبد العزيز لت :التفسري العلمي حلروف أوائل السور يف القرآن الكريم -2

إسامعيل
(2)

. 

حلامد بن عبد اهلل  :توجيه النظر إىل معاين احلروف املقطعة يف أوائل السور -1

العيل
(3)

. 

دراسة نقدية للتأويالت  -احلروف املتقطعة ىف أوائل السور القرآنية  -1

للدكتور حممد حممد أبو فراخ :العددية والتفسريات اإلشارية
(4)

. 

ملحمد أدمد  :سور ورد التأويالت الباطلةحروف املعجم يف فواتح ال  -12

إبراهيم أبو فرخ
(5)

. 

                                                        
تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري يف معارف الوحي والتراث )قسم القرآن والسنة( كلية معارف  بحث (1)

 .م2221، اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا، الوحي والعلوم اإلنسانية

 .م1112مطابع األزهر، القاهرة،  ( طبعة2)

 .( مطبوع، ضمن دراسات قرآنية3)

 .م1113هـ 1423اإلسكندرية  -جدة، ودار القادسية  -( طبعة دار املنهل 4)

 .( طبعة مكتبة البخاري بالكويت5)

http://www.alukah.net/authors/view/publications_competitions/6676/
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لعبد احلميد  :معاين وأسامء كام رشحها القرآن الكريم :احلروف املقطعة  -11

السيد حممد عبد احلميد
(1)

. 

 :أنموذجاً  {الـم} -دراسة تفسريية  -احلروف املقطعة يف القرآن الكريم   -12

للدكتور إحسان طه يس
(2)

. 

عبد اجلبار حممد حسني رشارةل :احلروف املقطعة يف القرآن الكريم  -13
(3)

. 

لفتحي عبد الفتاح الدجني :احلروف املقطعة يف القرآن الكريم  -14
(4)

. 

ملحمد عارف عطية :احلروف املقطعة يف القرآن الكريم  -15
(5)

. 

عبد لح فضل عباس صا :إعداد الباحث :أوائل السوراحلروف املقطعة يف   -11

اللطيف أبو عيسى
(6)

. 

تفسريًا ، لغة ، إعرابًا ،  :احلروف املقطعة يف أوائل السور يف القرآن الكريم  -12

يليكإعداد الباحث سليامن عودة أبو صع :ومذهباً 
(7)

. 

شمران رسكال يونس العجيلل :احلروف املقطعة يف تفسري القرآن  -11
(8)

. 

للدكتور رضا عبد املجيد املتويل  :احلروف املقّطعة وإعجازها القرآين  -11

ابراهيم
(9)

. 

                                                        
 .م2221( منشور يف اإلسكندرية، 1)

 .م2212ان ( نيس4( العدد )11( منشور يف جملة جامعة تكريت للعلوم، املجلد )2)

 .م1112( منشور يف بغداد، 3)

 .( طبعة مكتبة الفالح، الكويت4)

 .م2221( طبعة مكتبة غريب للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، 5)

، ابلسـن، ةـاح الوطنيـة النجـجامع، اـات العليـالدراساملاجستري، يف كلية ة ـرج( بحث تكلمييل لد1)

 .م2224فلسطني، 

 .م2222بجامعة الريموك،  ( رسالة ماجستري،2)

 .م1112، بيت التمويل الكويتي، الكويت، 22( منشور يف جملة النور العدد 1)

 .م (2221/ 2211داع بدار الكتب املرصية ) ( منشور، رقم اإلي1)

http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=8351
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=8351
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=8351
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=9331
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=3761
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موسى تيه  :إعداد الباحث :الهتااحلروف اهلجائية يف فواتح السور ودال  -22

كودي
(1)

. 

خواطر حول اإلعجاز العلمي لدالالت احلروف املقطعة من القرآن   -21

ملحمود حممد شعبان :الكريم
(2)

. 

هلل بن عبد ال :رسالة يف احلروف املقطعات يف أوائل سور القرآن الكريم  -22

حممد بن مصطفى اخلادمي الرومي
(3)

. 

للحسني  :رسالة يف فواتح السور، أو )الرسالة النريوزية يف حرف أبجد(  -23

الشيخ الرئيس بن عبد اهلل بن احلسني بن عيل بن سينا البلخي ثم البخاري،
(4)

. 

 .ملحمد أفندي )خمطوط( :ائل السوررسالة يف معاين حروف التهجي يف أو  -24

لداود العرامني :رس احلروف املقطعة يف القرآن  -25
(5)

. 

 :فواتح السور)األحرف املقطعة( بني آراء األقدمني والدراسات احلديثة  -21

منى توين عنرت أدمد :ةإعداد الباحث
(6)

. 

القول املعترب يف بيان اإلعجاز للحروف املقطعة من فواتح السور )دراسة   -22

إياس حممد حرب آل  :يف اإلعجاز اللغوي والبياين للقرآن الكريم( تأليف

خطاب
(7)

. 

                                                        
 .م2221( رسالة ماجستري بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، السودان، 1)

 .م2223عريب، القاهرة، ( طبعة دار الفتح لإلعالم ال2)

/  الدولة بمكتبة ونسخة( 5351) برقم 141 – 141/2( خمطوط، منه نسخة يف املكتبة الظاهرية )ع.ق.(3)

 .(672pm 671116برقم ) 211/1 برلني

برقم  1/432، ونسخة يف دار الكتب/القاهرة )فؤاد( 1441برقم  11( منه نسخة خطية يف احلميدية 4)

 .ونسخة 3682(8)برقم  12- 3/21تشسرتبيتي  ب، ونسخة بمكتبة27578

 .م2224 -هـ 1425، عامن، الطبعة األوىل دار عمار للنشر والتوزيع( طبعة 5)

 .م2224( رسالة ماجستري بجامعة األزهر، 1)

 .م2211اخلرطوم، الطبعة األوىل  -( طبعة مطابع برنتك للطباعة والتغليف 2)

http://quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=6673
http://quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=6673
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=6481
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=6481
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=6481
http://quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=6481
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إعداد  :احلروف املقطعة معانيها ومبانيها يف القرآن :كتاب األلف والنون  -21

إدريسخرض إلياس  :الباحث
(1)

. 

عنرت حسنني الروينيل :من إرشاقات احلروف املقطعة  -21
(2)

. 

خلالد فؤاد حسن :النفحات املعطرة يف احلروف القرآنية املقطعة  -32
(3)

. 

ألستاذ ل :وجوه التحدي واإلعجاز يف األحرف املقطعة يف أوائل السور  -31

الدكتور فهد بن عبد الردمن الرومي
(4)

. 

ومجيع هذه املؤلفات تناول فيها مؤلفوها جانب التفسري وبيان معاين وحكم   

 .احلروف املقطعة، ومل يتناولوا األحكام األدائية هلا

أورد يف بحثه )احلروف املقطعة يف أوائل فضل عباس أبو عيسى إال أن الباحث   

احلروف في املبحث الثالث )القراءات  :فصل الرابع، ومهاالسور( مبحثني يف ال

وظاهرمها يوهم تناول بعض الوجوه )الوقوف عليها( املقطعة( واملبحث الرابع 

 .األدائية للحروف املقطعة

ولكنه اخترص فيهام جدًا، فوقع مبحث )القراءات يف احلروف املقطعة( عنده يف   

جعفر بالسكت عىل احلروف املقطعة صفحة واحدة فقط، أورده فيه قراءة أيب 

وتوجيهه من كتاب السبعة البن جماهد واحلجة البن خالويه
(5)

، فقط، ومل يتناول ما 

 .يرتتب عىل سكت أيب جعفر من أحكام أدائية

                                                        
 .م1111( رسالة ماجستري بجامعة أم درمان، 1)

 .م1111هـ 1411( منشور يف طنطا، 2)

 .م2221( منشور يف القاهرة، 3)

 .م1112هـ 1412( مطبوع بمكتبة التوبة، الطبعة األوىل 4)

 .14ص :( ينظر5)

http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=11523
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فهو أشد اختصارًا، إذ مل يذكر فيه إال قول )الوقوف عليها( وأما مبحث   

معنى مستقل على دملت إن التامم مجيعها وقف على يوقف » :الزركيش يف الربهان

الخ، وهو نقل خمترص ال يتجاوز ثالثة أسطر، وهذا  «.. .ما بعدهإلى غري حمتاج 

فقط هو كل ما أورده يف هذا املبحث
(1)

. 

ولذلك رغبت أن أتناول يف هذا البحث ما يتعلق باحلروف املقطعة من   

وبيان حكمها وأرسارها األحكام األدائية، دون احلديث عن اجلانب التفسريي هلا 

 .الذي أكثر العلامء والباحثون من التأليف فيه

 

 

                              

                                                        
 .15ص ،احلروف املقطعة يف أوائل السور: ( ينظر1)
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 املبحث األول
 باحلروف املقطعة وبيان أنواعها  التعريف 

احلرف من كل شيء طرفه أن  :احلروف مجع حرف، وله معان عديدة، منها  

وواحد والنهِر والسيِف وغريِه، ، ددحملأعاله ا، كحرف اجلبِل وهو وشفريه وحده

، واإلنسان يكون عىل والناقة الضامرة أو املهزولة أو العظيمة، حروف التهجي

 ،فعل وال باسم ليس ىنوعند النحاة ما جاء ملعكأّنه ينتظر ويتوّقع،  :حرف من أمره

ڳ  ڳ          ﴿ويف قوله عز وجل وكل كلمة ُتقرُأ عىل وجوه من القرآن ُتسمى َحرفًا ، 

وهو أ ن يعبده على السراء ال ، وجه واحد :أي [11]احلج  ﴾ڳ     ڱ  ڱ  ڱ ڳ 

أي ال يدخل يف الدين ، أو على غري طمأنينة على أمره، أو على شك، الضراء

(1) متمكناً
. 

مثل أشهر أو ، وهو ما دون العشرة، وهو مجع القلة، أحرفوجيمع احلرف عىل   

 .أو سطورمثل شهور ، مجع الكثرة، حروف، وجيمع عىل أسطر

واملراد باحلروف املقطعة هي احلروف الواقعة يف بدايات بعض سور القرآن   

أو  ]القلم[ ﴾ڈ﴿و ﴾ٱ﴿الكريم، سواء كانت مكونة من حرف واحد، مثل 

 .]البقرة[ ﴾ٱ﴿و ﴾ڄ﴿أكثر من حرف، مثل 

)نص حكيم  :وهي أربعة عرش حرفًا، مجعها العلامء يف عبارات عديدة، منها  

يحة( و)صح طريقك مع السنة( و)رس حصني و)طرق سمعك النصقاطع له رس( 

أمل يسطع قطع كالمه( و)صن رسًا يقطعك دمله( و)رصاط عيل حق نمسكه( و)

(نور حق كره
(2)

. 

                                                        
لقاموس املحيط وا ،23/121وس وتاج العر ،5/12وهتذيب اللغة ، 3/212ينظر كتاب العني  :( ينظر1)

 .211 ص

وهداية  ،1/251والربهان يف علوم القرآن  ،1/31وروح املعاين  ،1/151تفسري ابن كثري  :( ينظر2)

 .4/231والروض األنف  ،131املفيد ص وهناية القول ،1/341القاري 
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ونظمها اجلمزروي يف قوله  
(1)

: 

َبـــعع َعَشـــ َرع َفـــَواتَِح األع َمُع الع  رع ـَوَيــــجع

 

َتَهر  َك َذا اشع ُه ُسَحريًا َمنع َقَطعع  ِصلع

  ع

 

 

ونظمها أيضًا عثامن مراد يف قوله  
(2)

: 

ــــَورع  ــــُرِف َفــــَواتِِح الس  لُة َأحع  ُجـــــمع

 

َشــ  َبــع عَّ ــَك ارع ًا َمــن َقَطعع ُه ُســَحريع  رع ـِصــلع

ونظمها السمنودي يف قوله   
(3)

: 

ـــــاِمعُ ـعلِلعَعشـــــ ـــــل  َج ـــــِع ُك َب  ِر َواألَرع

 

ــــــــاطِعُ   ُه َلَق ــــــــيم  رِس  ــــــــص  َحِك  َن

: ﴾ٱ﴿جل نطقها مقطعة مع اتصاهلا رساًم فينطق وسميت باحلروف املقطعة أل 

 .كاف، ها، يا، عني، صاد، وهكذا :]مريم[ ﴾ٱ﴿ألف، الم، ميم، وينطق 

من كتاب اهلل من قرأ حرفًا  » :هبا يف ثبوت األجر يف قوله ×وقد مثل النبي   
حرف، ولكن ألٌف حرف،  ﴾ٱ﴿ فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ال أقول

« وميٌم حرف والٌم حرف،
(4)

. 

وتسمى أيضًا احلروف النورانية  
(5)

. 

                                                        
نار م «. .مجعها بعضهم يف قوله )من قطعك صله سحريًا( » :وقال األشموين،  51( حتفة األطفال ص1)

 .، فقّدم وأّخر يف العبارة13اهلدى ص

 .44( السلسبيل الشايف ص2)

 .43( التحفة السمنودية ص3)

 «حديث حسن صحيح»: وقال الرتمذي ،1/213لية األولياء( وح2112)برقم، 5/125رتمذي( سنن ال4)

ما إني .. فإن اهلل يأجركم على تالوته كل حرف عشر حسنات أ» :وصححه الشيخ األلباين، ويف رواية
 1/241املستدرك للحاكم  « حرف، ولكن األلف حرف، والالم حرف، والميم حرف ﴾ٱ﴿ ال أقول

 .1/252وصحيح اجلامع الصغري  «هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  » : وقال

وفتح رب  ،13ر اهلدى صومنا ،1/31وروح املعاين  ،1/151حاشية الشهاب عىل البيضاوي  :( ينظر5)

 .123الربية ص
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 )البقرة، وآل :ووقعت احلروف املقطعة يف فواتح تسع وعرشين سورة، هي  

عمران، واألعراف، ويونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، واحلجر، 

ومريم، وطه، والشعراء، والنمل، والقصص، والعنكبوت، والروم، ولقامن، 

يس، وص، وغافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والسجدة، و

واجلاثية، واألحقاف، وق، والقلم( وهي أحد أنواع االستفتاح لسور القرآن 

أبو شامة املقديس يف هذين البيتني الكريم، التي مجعها
(1)

 : 

ِس  ـــى نَفع ـــى َعَل  بُِثُبـــو هُ ــانَ ـحَ ـع بــِه ُس ــأَثعنَـ

 

 

 

 

ِح َواِت   ـلعِب لَ املعَدع َوَراـلسَّ َتَح الس  َتفع ـا اسع  مَّ

 

 

دع  َدا التَّععلِيـِل َوالعَقَسِم اـل ِط النِـّ َمـعِر رَشع  َواألع

 

 

ــُدعَ    ُح ـ
ِ
ــُروِف التَّهَ ـاء ـتَ ـــ ــي اسع ــرَبَاـجِّ  فعِهِم العـَخـ

 

 

 

إذا نظرت يف هذه  ثم » :ومن لطائف احلروف املقطعة ما بينه الزخمرشي يف قوله 

«ألربعة عرش وجدهتا مشتملة عىل أنصاف أجناس احلروف ا
(2)

. 

وحروف اهلجاء ثامنية وعرشون حرفًا إن مل تعد األلف حرفًا برأسه، فاألربعة   

فحثه شخص سكت(  :عرش نصفها، وفيها من احلروف املهموسة العرشة )وهي

 .)احلاء واهلاء والصاد والسني والكاف( :نصفها، وهي

الثامنية عرش الباقية( نصفها، وهي :)وهي املجهورة وفيها من احلروف  

 .املجموعة يف )لن يقطع أمر(

أجد قط بكت( نصفها وهي  :وفيها من احلروف الشديدة الثامنية )وهي  

 .املجموعة يف )أقطك(

وفيها من احلروف الرخوة )وهي العرشون الباقية( نصفها، وهي عرشة   

 .جمموعة يف )دمس عىل نرصه(

                                                        
 .32ص ء،( نور امليرى يف تفسري آية اإلرسا1)

 .1/21( الكشاف 2)
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الصاد والضاد والطاء والظاء(  :ن احلروف األربعة املطبقة )وهيوفيها م  

 .الصاد والطاء : نصفها ومها

وفيها من احلروف املنفتحة )وهي أربعة وعرشون حرفًا( نصفها، وهي االثنا   

عرش حرفًا سوى الصاد والطاء
(1)

. 

والوارد منها إما عىل حرف واحد، أو عىل حرفني، أو عىل ثالثة حروف، أو   

عىل أربعة حروف، أو عىل مخسة حروف، ومل يرد منها عىل أكثر من ذلك
(2)

. 

 .﴾ڈ﴿و ﴾ٱ﴿و﴾ٱ﴿:هي منها عىل حرف واحد يف ثالث سور، فورد  

 ﴾ڤ﴿و يف النمل﴾ٱ﴿و﴾ڄ﴿وورد منها عىل حرفني يف تسع سور، هي:  

 .، واألحقافيف غافر، وفصلت، والزخرف، والدخان، واجلاثية ﴾ٿ﴿ و

يف البقرة،  ﴾ٱ﴿ :ثالثة حروف يف ثالث عرشة سورة، هيوورد منها عىل   

، وهود، ويوسف، ﴾ٱ﴿عمران، والعنكبوت، والروم، ولقامن، والسجدة، و وآل

 .يف الشعراء، والقصص ﴾ڱ﴿وإبراهيم، واحلجر، و

يف األعراف،  ﴾ٱ﴿ :مها منها عىل أربعة حروف يف سورتني، وورد  

 ﴾ٱ﴿ : سورتني، مهايف الرعد، وورد منها عىل مخسة حروف يف﴾ٱ﴿و

 .يف الشورى ﴾ٻٻ    ٱ﴿ ، و يف مريم

 

 

                              

                                                        
 .1/232( ينظر مناهل العرفان 1)

 .13( ينظر منار اهلدى ص2)
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 املبحث الثاني 
 ّد احلروف املقطعة والوقف عخليها اخلالف يف ع 

اختلف علامء العدد يف عّد احلروف املقطعة رأس آية، فانفرد الكويف بعّد فواتح   

  :ة، باستثناء ثالثة أنواع هيالسور من احلروف املقطعة آية مستقل

 .﴾ڈ﴿و﴾ٱ﴿و﴾ٱ﴿ما كان عىل حرف واحد، وذلك يف ثالث سور -1

 إبراهيمو يوسفو هودأول يونس و ﴾ٱ﴿ما كان مقرتنًا براء، وهو  -2

 .أول الرعد ﴾ٱ﴿، واحلجرو

 .أول النمل ﴾ٱ﴿ -3

فال يعّد هذه الثالثة رأس آية، وما عدا ذلك من احلروف املقطعة عده كله   

 .عندهآية أخرى، فهام آيتان  ﴾ٻ﴿ أول الشورى آية، و ﴾ٿ﴿رأس آية، وعدَّ 

ومل يعّد باقي علامء العدد احلروف املقطعة رأس آية يف مجيع سورها، باستثناء   

آية أخرى،  ﴾ٻ﴿ أول الشورى آية، و ﴾ٿ﴿احلميص فقد وافق الكويف يف عّد 

 .فهام آيتان عنده كالكويف، ومل يعّد بقية الفواتح

واتح السور التي فوافق الكويف يف عّد هاتني اآليتني فقط، ومل يعّد غريمها من ف  

انفرد الكويف بعدها، وقد نظم ذلك اإلمام الشاطبي يف قوله
(1)

: 

ــي َف ُيـــة   ُف التََّهجِّ ُ ُه َحــرع  َوَمــا َبــدع

 

 

ــِوتعرِ    لُِكــوفس ِســَوى ِذي َرا َوَطــس َوالع

ونظمها املتويل يف قوله 
(2)

: 

َيمِ   َيـــس َمـــعع َطـــَه َوَصـــاَد َمـــرع

             

ــ  ــاُف ُش ــا َوَق َراُفَه ــيَأعع  وَرى َينعَتِم

ــدِ   عع ـيِم َغــرِي الرَّ ــَراِف  َمــعع ِمـ  َواألَعع

 

ـــالِف   ـــال ِخ ـــويِف بِ ُك ـــل  إىِل الع  ُك

 

 

                                                        
 .25وبشري اليير ص ،121-121وينظر رشح املخلاليت عىل ناظمة الزهر ص،  1( ناظمة الزهر ص1)

  .212واملوجر الفاصل ص، 11-12وينظر رشحه املحرر الوجيز ص، ب -/أ1( حتقيق البيان ق2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1
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َفنيِ  يِص  فِـــي َحــرع ـــِحمع  َواَفَقــُه الع

 

ــــوَمنِي    ُل ــــَك َمعع ــــوَرى َل َل ُش  َأوَّ

ونظمها القايض يف قوله 
(1)

: 

ُكــوِف َعــدّ  ــي الع ُف التََّهجِّ ُ ُه َحــرع  َمــا َبــدع

 

ــوِ   ــدال الع َتَم ا اعع ــرَّ ــعع ِذي ال ــعع طــس َم ِر َم  تع

يِص  ُيَعــــــدّ   ـــــــِحمع
ــــــوَرى لِ ال الش   َوَأوَّ

 

ُكـــــــوِف فِـــــــياَم َقـــــــدع َوَرد   ُمَوافِقـــــــًا لِلع

وأما الوقف عىل احلروف املقطعة فإنه يصح الوقف عليها جلميع علامء العدد،  

ن ر وس فمن عدها رأس آية فإنه يقف عليها باعتبارها رأس آية فهي كغريها م

اآلي، والوقف عىل ر وس اآلي سنة 
(2)

.   

ومن مل يعدها رأس آية فإنه يصح وقفه عليها باعتبارها جزءًا من آية، فيصح   

الوقف عليها كبقية أجزاء اآليات، والوقف عىل احلروف املقطعة دائر بني التام 

والكايف عند علامء الوقف واالبتداء
(3)

. 

 ﴾ٱ﴿و﴾ٱ﴿دًا من احلروف املقطعة نحو وهذا احلكم يشمل ما كان مفر  

وما كان عىل أكثر من حرف وكتب يف كلمة واحدة؛ أيًا كان عدد حروفها، نحو 

 .﴾ٱ﴿ و﴾ٱ﴿ و﴾ڄ﴿

                                                        
 .52ومرشد اخلالن ص،  21وينظر نفائس البيان ص ،5( الفرائد احلسان ص1)

 ثم يقف ﴾ھ  ٻھ     ھ  ﴿كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول  ×أن النبي  » :( حلديث أم سلمة2)

 ،(4221برقم ) 4/32رواه أبو داود  «ثم يقف  ﴾ھ  ٻ﴿ثم يقف  ﴾ٴۇ  ۋ  ۋٺ  ﴿

( 2121برقم ) 2/231واحلاكم ، (21125برقم ) 1/322وأدمد  ،(2122برقم ) 5/35مذي والرت

وهو حديث حسن وسنده  » :ووافقه الذهبي، وقال ابن اجلزري «صحيح عىل رشط الشيخني  » :وقال

 .1/221النرش  «صحيح 

 .2/512واإلتقان  1/525وينظر الربهان 

)حتقيق هند العبديل(  422واملرشد ص، 114،215صاملكتفى  : ( ينظر يف ذلك عىل سبيل املثال3)

وجماز القرآن  212، 152ومنار اهلدى ص، 2/112، 1/441واالقتداء  ،)حتقيق األزوري(1/131و

 .1/241والقطع واالئتناف ،  2/411وعلل الوقوف ،  1/11
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نقل الشيخ يف الشورى، فقد  ﴾ٻٻ    ٿ﴿أما ما كتب يف كلمتني وهو   

وال جيوز الوقف عىل  » :عبد الفتاح القايض عن صاحب )حل املشكالت( قوله

ختيارًا؛ ألنه نص يف النرش عىل أن حروف الفواتح يوقف عىل آخرها؛ هنا ا ﴾ٿ﴿

انتهى من  ﴾ٻ﴿ مفصوالً عن ﴾ٿ﴿ألهنا كالكلمة الواحدة، إال أنه رسم 

وحدها، فمن وقف عليها من  ﴾ٿ﴿النرش، ومل ينص عىل جواز الوقف عىل 

«رضورة أعاد 
(1)

. 

ًا، ولعل مطلق ﴾ٻ﴿دون ﴾ٿ﴿وهذا النقل يوهم عدم جواز الوقف عىل   

 .مراده عدم جواز ذلك عند من ال يعدمها آيتني، وهم من سوى الكويف واحلميص

آية أخرى، كام  ﴾ٻ﴿آية، و ﴾ٿ﴿أما الكويف واحلميص فإهنام يعدان   

لكوهنام آيتني، ويؤيد ذلك  ﴾ٻ﴿وعىل ﴾ٿ﴿سبق، فيوقف حسب عدمها عىل 

. مجيع ما .» :هنص ابن اجلزري الذي نقل منه صاحب )حل املشكالت( وهو قول

عىل كتب موصوالً سواء كان اساًم أو غريه؛ كلمتني أو أكثر؛ فإنه إنام جيوز الوقف 

االتصال الرسمي، وهذا أصل مطرد يف كل ما كتب الكلمة األخرية منه، من أجل 

 ..موصوالً، فإنه ال جيوز فصله بوقف إال برواية صحيحة

 يف أصول مطردة وكلامت والذي حيتاج إىل التنبيه عليه ينحرص :ثم قال  

 :الثالث -وعّد منها-. .خمصوصة مطردة وغري مطردة، فاألصول املطردة أربعة

حروف املعجم املقطعة يف فواتح السور، سواء كانت ثنائية أو ثالثية أو أكثر من 

إال  ،﴾ٱ﴿ ،﴾ٱ﴿ ،﴾ٱ﴿ ،﴾ٱ﴿ ،﴾ٿ﴿،﴾ڤ﴿ذلك، نحو 

«مفصوالً بني امليم والعني ﴾ٻ ٿ﴿أنه كتب 
(2)

. 

                                                        
 .2/152وينظر النرش، 511( البدور الزاهرة ص1)

 .2/152( النرش 2)
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فإنه ال جيوز فصله بوقف  » :ابن اجلزري عدم جواز الوقف عليها بقوله دَ يَّ فق  

وقد صحت الرواية عند الكويف واحلميص بعدها رأس آية،  «إال برواية صحيحة

فيصح الوقف عليها عند من أخذ بعدمها من القراء، أما من أخذ بعّد غريمها من 

 ﴾ٻ﴿وإنام يقف عىل  ﴾ٿ﴿القراء فإنه ال يقف عىل 
(1)

. 

 :مفصولة ىف مجيع املصاحف، قال البغوى ﴾ٻ ٿ﴿ » :قال الصفاقيس  

وسئل احلسني بن الفضل»
(2)

؟ ﴾ٱ﴿ومل توصل كـ ﴾ٻٿ﴿مل قطع  

مبتدأ،  ﴾ٿ﴿فجرت جمرى نظائرها، فكان  ﴾ٿ﴿ألهنا من سور أوهلا » :قال

ا آيتني، ألهنام خربه، ﴾ٻ﴿و   ﴾ٱ﴿و ﴾ٱ﴿و ﴾ٱ﴿وأخواهتا مثل ُعدَّ

عند بعض أهل العد،  :الخ، أي «ألهنام  »وقوله  .ببعض ترصف اهـ «ُعدَّ واحدة

عده الكويف واحلميص، وال جيوز  ﴾ٻ﴿عده الكويف دون غريه و ﴾ٿ﴿ألن 

تام  ﴾ٻ﴿ومن وقف عليه من رضورة أعاده، والوقف عىل  ﴾ٿ﴿الوقف عىل 

«وقيل كاف 
(3)

. 

 
                              

                                                        
 .3/521وعلل الوقوف ،  521واملكتفى ص،  12وسعادة الدارين ص، 21ص( ينظر بشري اليير 1)

( احلسني بن الفضل بن عمري البجيل، أبو عيل املفير األديب، إمام عرصه يف معاين القرآن، مات سنة اثنتني 2)

 .32وطبقات املفيرين ص 13/414وثامنني ومائتني. ينظر سري أعالم النبالء 

، وقد تبع الصفاقيس  اإلماَم الداينَّ والشاطبي 2/113البغوي يف تفسريه ونص ، 3/1211غيث النفع ( 3)

 .1وناظمة الزهر ص،  221يف أول الشورى للكويف دون احلميص، ينظر البيان ص ﴾ٿ﴿يف عد 

بحث، ينظر املحرر الوجيز والصحيح أهنا آية عند الكويف واحلميص، كام سبق تقريره يف صدر هذا امل   

  521، واملكتفى ص52ومرشد اخلالن ص 21ونفائس البيان ص، 5د احلسان صوالفرائ، 11-12ص

 .)حتقيق األزورى( 114-2/131واملرشد ،  111ومنار اهلدى ص
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 املبحث الثالث 
 ساكنتني يف هجاء احلروف املقطعة ن وامليم الأحكام النو 

تقع النون الساكنة وامليم الساكنة يف ما كان هجا ه ثالثة حروف من احلروف   

 :املقطعة، ويف ما يأيت بيان أحكام كل منهام

 :أ( أحكام النون الساكنة في هجاء الحروف المقطعة  
)سني( و)عني(  :ة، وهيتقع النون الساكنة يف هجاء ثالثة من احلروف املقطع  

 :و)نون( وهذه أحكامها فيها

 ﴾ٱٻ  ٻ﴿ و ]الشعراء والقصص[ ﴾ڱ﴿أما يف هجاء )سني( فوقعت يف   

 .]الشورى[ ﴾ٻ﴿و ﴾ڦڤ  ڤ  ﴿و

يف  ﴾ڱ﴿وقد اختلف القراء العرشة يف إدغام النون الساكنة من )سني(   

دغام نون )سني( يف امليم بعدها، فقرأ سائر القراء العرشة عدا أبا جعفر ودمزة بإ

امليم بعدها بغنة، وقرأ دمزة بإظهار النون عند امليم فيها
(1)

وقرأ أبو جعفر بالسكت  

عىل السني عىل أصل مذهبه
(2)

 .، فال إدغام له حينئذ

                                                        
 :23( قال اإلمام الشاطبي يف حرز األماين ص1)

مُتُو ـــَّخذع ــاَز اَت ـــِميِم َف ــَد ال ــنَي ِعن  َوَطاِس

 

ــال  َف ــارَشَ َدغع ــَراِد َع ـــي اإِلفع ُتمع َوفِ  َأَخــذع

 
أوىل الشعراء والقصص، وقرأ غريه بإدغام  ﴾ڱ﴿فبني أن دمزة قرأ بإظهار نون )سني( عند امليم يف   

والآللئ ، 2/333نري واملست ،131والتهذيب للداين ص، 414النون يف امليم، ينظر املفردات السبع ص

 .2/322  الفريدة

سور، فيسكت عىل كل حرف منها، قال ( مذهب أيب جعفر هو السكت عىل احلروف املقطعة يف أوائل ال2)

ي » :23اإلمام ابن اجلزري يف الدرة ص تس َكَحا َألِفع ُحُروَف التََّهجِّ   « ...........َأال افعِصلع بَِسكع

فأمر بفصل حروف اهلجاء التي يف فواتح السور بالسكت عىل كل حرف منها أليب جعفر سواء كانت 

 ﴾ٱ﴿و ﴾ٱ﴿و ﴾ٿ﴿أكثر، نحو  أم كانت عىل ﴾ٱ﴿و ﴾ٱ﴿ عىل حرف واحد نحو

وقال يف  ﴾ٻ﴿واحلرف املخفى، نحو  ﴾ڱ﴿ويلزم من السكت إظهار احلرف املدغم منها، نحو 

 =                                          :12منظومته اهلداية املهدية يف تتمة العرشة ص
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)سني( ة منواتفق القراء العرشة عدا أبا جعفر عىل إخفاء النون الساكن  

ال إخفاء عنده، ألنه يقرأ أما أبو جعفر ف ﴾ٻ﴿عند التاء من  ]النمل[ ﴾ٱ﴿

 .بالسكت عىل احلروف املقطعة عىل أصل مذهبه

فقرأ  ﴾ڦ﴿عند واو  ﴾ڤ﴿واختلفوا يف النون الساكنة من )سني(   

قالون وابن كثري وأبو عمرو وحفص ودمزة بإظهار النون عند الواو إظهارًا مطلقًا، 

ام له، لسكته عىل وقرأ أبو جعفر بالسكت عىل الياء وعىل السني، وعليه فال إدغ

وقرأ باقي القراء وهم ورش وابن عامر وشعبة والكسائي  ﴾ڤ﴿النون يف 

ويعقوب وخلف بإدغام النون يف الواو بغنة
(1)

. 

ولنافع والبزي وابن ذكوان وعاصم من طريق النرش والطيبة اخلالف بني   

اإلظهار واإلدغام
(2)

. 

خفاء النون الساكنة من )سني( واتفق القراء العرشة أيضًا إال أبا جعفر عىل إ  

عند القاف بعدها، وقرأ أبو جعفر بالسكت عىل السني عىل أصل مذهبه،  ﴾ٻ﴿

 .فال إخفاء له حينئذ

واتفق القراء  ﴾ٻ﴿و ﴾ٱ﴿وأما يف هجاء )عني( فوقعت يف   

العرشة أيضًا إال أبا جعفر عىل إخفاء النون الساكنة من )عني( عند الصاد يف 

                                                        
كــــــاالرض كقــــــرآن ويســــــكت يف = 

 اهلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ــالً   ــاف أصــل  َفَأصَّ ــا ق ــف ه  كصــاد أل

والبهجة املرضية  ،111يضاح للزبيدي صاإلو ،2/1ورشح الدرة للنويري ،1/424النرش وينظر 

 .131واملوضح يف التجويد ص ،21ص

ُه َبَدا» :23( قال الشاطبي يف حرز األماين ص1) ينظر العقد النضيد ، و«َوَياِسنَي َأظعِهرع َعنع َفتًى َحق 

 .3/1232وغيث النفع ،  11وإرشاد املريد ص، 2/1214

  :52( قال ابن اجلزري يف الطيبة ص2)

ــطع  ًَ َوَيــس َرَوىُح  َكــمع َثنَــا ِر

 

ــلع إِذع هــَوى  ــزع َن ــُف ِم ُلع ــوًى َواخلع ــن  لِ  َظعع

 .111وإيضاح الرموز ص ،3/21ورشح الطيبة للنويري ، 2/12وينظر النرش  
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وقرأ أبو جعفر بالسكت عىل )عني( عىل  ﴾ٻ﴿ وعند السني يف ﴾ٱ﴿

 .أصل مذهبه، فال إخفاء

وقد اختلف  ﴾ژڈژ ﴿وأما يف هجاء )نون( فوقعت يف موضع واحد، وهو   

القراء يف حكمها فيه، فأما من طريق الشاطبية فقرأ قالون وابن كثري وأبو عمرو 

بوجهني اإلظهار  رأ ورشوحفص ودمزة بإظهار النون عند الواو إظهارًا مطلقًا، وق

وقرأ أبو جعفر بالسكت عىل النون، وعليه فال إدغام له، وقرأ باقي القراء واإلدغام،

 .  وخلف بإدغام النون يف الواو بغنةوهم ابن عامر وشعبة والكسائي ويعقوب 

وأما من طريق طيبة النرش فقرأ قالون وقنبل وأبوعمرو ودمزة بإظهار النون عند 

ر بالسكت، وقرأ ورش والبزي وابن ذكوان وعاصم بخلف الواو، وقرأ أبو جعف

عنهم بني اإلظهار واإلدغام، وقرأ الباقون وهم هشام والكسائي ويعقوب وخلف 

باإلدغام بال خالف
(1)

. 

 :ب( أحكام الميم الساكنة في هجاء الحروف المقطعة
)الم( و)ميم( وهذه  :تقع امليم الساكنة يف هجاء احلروف املقطعة اآلتية  

 :أحكامها فيهام

 .﴾ٱ﴿و ﴾ٱ﴿و ﴾ٱ﴿ و ﴾ٱ﴿أما يف هجاء )الم( فوقعت يف   

وقد اتفق القراء العرشة عدا أبا جعفر عىل إدغام امليم الساكنة من هجاء )الم(   

 يف امليم بعدها، وقرأ أبو جعفر بالسكت عىل امليم عىل ﴾ٱ﴿و﴾ٱ﴿و﴾ٱ﴿

 .أصل مذهبه، فال إدغام له حينئذ

                                                        
  :52( قال ابن اجلزري يف الطيبة ص1)

ًَ َوَيــس َرَوى ــطع َكــمع َثنَــا ِر  ُح

 

 

ــلع إِذع هــوَ   ــزع َن ــُف ِم ُلع ــوًى َواخلع ــن  لِ  ىَظعع

 

 

 ...............َكُنــــوَن الَ َقــــاُلونَ 

 

  

 .221والكوكب الدري ص، 112الناظم ص ورشح الطيبة البن، 52وينظر تقريب النرش ص
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 .عند الراء بعدها ﴾ٱ﴿ظهار امليم الساكنة من هجاء )الم(واتفقوا أيضًا عىل إ  

]آل  ﴾ٻ ٻ ٱ   ﴿و ]البقرة[ ﴾ڍ    ٻ  ٱ  ﴿وأما يف هجاء )ميم( فوقعت يف   

ڻ ڻ ﴿و ﴾ٻ  ٻ ٱ  ﴿و ]الرعد[ ﴾ٱ﴿و ]األعراف[ ﴾ٱ﴿و عمران[

ٻ ٱ﴿و ]لقامن[ ﴾ٻٻٱ﴿و ]الروم[﴾ھھھ﴿و]العنكبوت[﴾ڻ

ڇ  ڇ﴿و﴾ٻٻ ٱ﴿و ]غافر[ ﴾ٹ ٿ ٿ﴿و ]السجدة[ ﴾ ٻ

 .]الزخرف والدخان[ ﴾ڍ

وقد اتفق القراء العرشة إال أبا جعفر عىل إظهار امليم الساكنة من هجاء )ميم(   

الذال، والصاد، والراء، والغني، والتاء، والعني، والواو، وهي  :عند احلروف اآلتية

 ﴾ھھ  ھ  ﴿ و ﴾ٱ﴿و ﴾ٱ﴿ ﴾ڍ  ٻ  ٱ  ﴿ :يف املواضع اآلتية

 ﴾ٻٻ    ٱ﴿و ﴾ٹٿ   ٿ ﴿ و ﴾ٻٻ  ٱ  ﴿ و ﴾ٻٻ  ٱ  ﴿و

 .﴾ڍڇ  ڇ  ﴿ و

يف آل عمران، فنظرًا اللتقاء ساكنني فيها مها  ﴾ٻ ٻ ٱ   ﴿وأما امليم يف   

فيها حتريك  -عدا أبا جعفر  -سكون امليم وسكون لفظ اجلاللة فإن للقراء العرشة 

الساكن األول وهو امليم بالفتح ختلصًا من اجتامع الساكنني
(1)

فيقرأ وأما أبو جعفر  

عىل أصل مذهبه بالسكت عىل احلروف املقطعة، فيسكت عىل ميم، فال حتريك 

للميم عنده لعدم التقاء الساكنني
(2)

. 

                                                        
وإنام اختري التحريك بالفتح هنا دون الكير مع أن األصل فيام حيرك للتخلص من الساكنني أن يكون ( 1)

 .121ينظر البدور الزاهرة للقايض ص .فة الفتححتركه بالكير؛ مراعاة لتفخيم لفظ اجلاللة وخل

واإليضاح  1/425( ويلزم من السكت عىل امليم قطع مهزة الوصل بعدها يف لفظ اجلاللة، ينظر النرش 2)

  : املبحث السادس، وسيأيت بيان ما يرتتب عىل هذا اخلالف من اختالف يف مقدار املد يف 111للقايض ص

 . بعدها()أحكام وصل احلروف املقطعة بام
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فقرأ القراء العرشة إال ورشًا وأبا جعفر ]العنكبوت[  ﴾ڻڻ  ڻ  ﴿وأما   

 .ودمزة بإظهار امليم الساكنة من هجاء )ميم( عند اهلمزة

 به بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها وحيذفوأما ورش فإنه يقرأ وفق مذه  

 اهلمزة
(1)

، وحينئذ ال تكون امليم عنده ساكنة، بل مفتوحة ألجل النقل، فال تأخذ 

أحكام امليم الساكنة، وأما أبو جعفر فإنه يقرأ بالسكت عىل امليم عىل أصل 

مذهبه
(2)

. 

تكون امليم فال فإن له النقل كورش،  ﴾ڻ﴿وأما دمزة فإذا وقف عىل كلمة   

 .ساكنة حينئذ، بل مفتوحة ألجل النقل، وال تأخذ أحكام امليم الساكنة

 .كباقي القراءبإظهار امليم الساكنة عند اهلمزة وله أيضًا التحقيق فيقرأ حينئذ   

فال حتريك للميم حينئذ لعدم التقاء  ﴾ٱ﴿وخللف أيضًا السكت عىل ميم   

 .، فيكون كأيب جعفرالساكنني

بإظهار امليم فإنه يقرأ حينئذ بام بعدها  ﴾ڻ﴿ا وصل دمزة كلمة وأما إذ  

، وخللف أيضًا السكت عىل امليم فال التقاء للميم كباقي القراءالساكنة عند اهلمزة 

فيكون أيضًا كأيب جعفربام بعدها 
(3)

. 

 

 

                              

                                                        
 .3/121وغيث النفع  ،1/421والنرش ، 31( ينظر التيسري ص1)

 .111واإليضاح للقايض ص ،2/125نشار والبدور الزاهرة لل ،212( ينظر حتبري التيسري ص2)

، وسيأيت بيان ما يرتتب عىل هذا اخلالف من 2/232واملهذب  ،411( ينظر البدور الزاهرة للقايض ص3)

 .)أحكام وصل احلروف املقطعة بام بعدها( :يف املبحث السادس اختالف يف مقدار املد
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 أحكام املد يف احلروف املقطعة  :املبحث الرابع
ختتلف أحكام املد يف احلروف املقطعة بناًء عىل اختالفها يف اهلجاء، حيث   

تنقسم إىل قسمني، قسم هجا ه عىل حرفني، وقسم هجا ه عىل ثالثة حروف، وفيام 

 :ييل بيان أحكام املد يف النوعني

وهو مخسة حروف، وهي املجموعة  :ما كان هجا ه عىل حرفني :النوع األول

( ونظمها اجلمزوري يف قولهيف كلمتي ) َحي  طَ  ُط َحي  ُهَر ( أو)َرهع
(1)

:  

ــًا يف ــَورع  َوَذاَك َأيعض ــَواتِِح الس   َف

 

ــِد انعَحَصــ  ــِظ َحــي  َطــاِهرس َق  رع ـيف َلفع

وذكر  -عىل أربعة أقسام  .. فعلم أن فواتح السور.» :وقال يف رشحه هلذا البيت 

«طاهر( ما عدا األلف املذكور يف )حي  وما يمد مدًا طبيعيًا وهو -منها 
(2)

. 

ونظمها الشيخ عثامن مراد يف قوله
(3)

: 

( ُكــلَّ حــرِف ـواقصــ ــِط حــي  ـــ )َرهع  رع بِـ

 

فــــِيع   ِه مـــِدا َطبِيعـــيع َحرع  وســــمِّ

ورمز هلا حممد األبياري يف أوائل بعض الكلامت يف قوله   
(4)

: 

ــوَ  ــَم ــوَ ا ِس ــ هِ ذِ ى َه ــا يَ مِمَّ ــ ونُ ُك  ىَل َع

 

ـــ  ـــفَ  نيِ فَ رع َح ـــبِ طَ  وَ هع ـــ ي  يِع ـــاعع  دِ َق  ارِبَ ُت

 اَهـــلِ ائِ وَ  أَ ضـــًا يِف يع أَ  اءَ َجـــ دع َقـــ اكَ ذَ وَ  

 

ــالرَّ وَ   ــًا ُهــَداُه ُيــَرى( زُ مع  )ُرم َطيِّبــًا َحّي

وهذا النوع متد األلف الواقعة فيه بعد احلروف اخلمسة مدًا طبيعيًا بمقدار  

حركتني جلميع القراء
(5)

. 

                                                        
 .51( حتفة األطفال ص1)

 .14( فتح األقفال ص2)

   .44( السلسبيل الشايف ص3)

 .1/341وهداية القاري  ،223، وينظر أحكام قراءة القرآن ص152( حتفة القراء ص4)

                                                                                                           :15( قال الشاطبي يف حرز األماين ص5)

ــ َقصع ــَه الع ــِو َط ن  ـَويِف َنحع
ــاكِ ــيعَس َس  ُر إِذع َل

 

َطال   َفــُيمع
ِف َمــدس  َوَمــا يِف َألـِـفع ِمــنع َحــرع
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 :وينقسم أيضًا إىل قسمني :روفما كان هجا ه عىل ثالثة ح :النوع الثاني

وهو حرف واحد وهو )ألف( وهذا ال مد فيه  :قسم ليس يف وسطه حرف مد  

 .ألحد من القراء

امنية حروف، مجعها بعضهم وهو ث :وقسم يف وسطه أحد حروف املد الثالثة  

)نقص عسلكم( أو )كم عسل نقص( أو )سنقص علمك( ونظمها  يف قوله

اجلمزروي يف قوله
(1)

: 

ـــــَورع وَ  َل الس  ــــــي  َأوَّ
فِ ـَحرع ِزُم الع  الــــالَّ

 

ــــَحرَصع   ــــاَمنس انع ــــي َث ـــوُدُه َوفِ  ُوُج

َمُعَها ُحــُروُف َكــمع َعَســلع َنَقــصع    َيـــجع

 

 ................................ 

ونظمها أيضًا عثامن مراد يف قوله ..
(2)

: 

ــِويال ( َط ــصع ــلع َنَق ــمع َعَس ــدَّ )َك  َفُم

 

 ................................. 

ورمز هلا حممد األبياري يف أوائل بعض الكلامت يف قوله
(3)

: 

َتَمَعـــا  ُثاَلثِـــي  َقـــِد اجع
فس  َوإِنع بِــــَحرع

 

ُتِهَرا  فِـي  اشع َسَطُه َحرع  َواملعَد  َأوع

 

 

ــهِ  ُرفِ ــدَّ َأحع ــظع َع َف ــَوِر احع ِل الس  ـــي َأوَّ
 فِ

 

ُعُه َكثُ   ُزَها )اَلَح ِعُلم  َنفع  َراَوَرمع

ــُدَدنع َوِزدِ   ـــمَّ امع ــنع َصــاَنُه( ُث ــدع رَسَّ َم  َق

 

ـَمد  َقدع ُشِهَرا  ِسيَطُه َوالع  َكَعنَي َتوع

وهذا النوع قرأه مجيع القراء بمد حرف املد الواقع يف وسطه مدًا الزمًا حرفيًا  

 .ويسمى املد الالزم احلريف -إال حرف العني كام سيأيت  -بقدر ست حركات 

                                                        
 .54وإرشاد املريد ص ،12ورساج القاري ص ،2/112وينظر العقد النضيد = 

 .51فة األطفال ص( حت1)

 .44( السلسبيل الشايف ص2)

 .222وأحكام قراءة القرآن الكريم ص ،132ينظر هناية القول املفيد ص، و152( حتفة القراء ص3)
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عدا أبا  -عند مجيع القراء مثقل وخمفف، :املد الالزم احلريف إىل قسمني وينقسم  

فام كان السكون الواقع فيه بعد حرف املد مدغاًم فيام بعده -جعفر
(1)

، فمده مد 

عند من أدغمها، وما كان  ﴾ڱ﴿والسني يف  ﴾ٱ﴿الزم حريف مثقل، كالالم يف 

 ﴾ٱ﴿خمفف، نحو  السكون فيه غري مدغم فيام بعده فمده مد الزم حريف

وقد جيتمع النوعان املثقل واملخفف يف بعض احلروف املقطعة نحو  ﴾ٱ﴿و

 .﴾ٱ﴿

قال اجلمزوري  
(2)

:  

َتَمــــعع   ُســـُكون  اجع
َمــــةس  َفـــإِنع بِِكلع

 

ـَو ِكلعِمـي  َوَقـعع   ِف َمـد  َفهع  َمعع َحـرع

 
ـــَدوا ـــروِف ُوِج ـــيِّ احُل

 َأوع يِف ُثالثِ

 

ــــِي    ف ـــَطُه َفَحرع ــــَمد  َوسع ـــَدا َوال  َب

 
ِغــــــاَم  ل  إِنع ُأدع  ِكالُهـــــــاَم ُمَثــــــــقَّ

 

َغاَم     ُمــــَخفَّف  ُكـــل  إَِذا َلــــمع ُيـــدع

 
الشيخ عثامن مراد وقال

(3)
: 

ــــام ــــُكوُن ُأدِغ ـــــل  إِِن الس   ُمثـقَّ

 

َغام  ــدع ــيَس ُم ــاَن ل ــف  إِنع ك  خُمفَّ

 
وقال السمنودي

(4)
: 

فــــِي    َجـــاَء َفالـَحرع
فس ــــَحرع  َوإِنع بِ

 

ِمـــــي  َوإِنع    َفـــــَذا الِكلع
َمـــــةس  بِِكلع

 
َدا ــــدِّ ــــل  ُش ــــُث ُك الِن َحيع ــــَثقَّ  ُم

 

َدا  َفاِن َحيعــُث َلـــمع ُيَشـــدَّ  ُمـــَخفَّ

 
والذي وقع فيه املد الالزم احلريف املثقل من احلروف املقطعة يف أوائل السور هو 

 :احلروف اآلتية

                                                        
 .( وعرب عنه بعض العلامء باملشدد، كام سيأيت1)

 .51( املقدمة اجلزرية ص2)

 .42( السلسبيل الشايف ص3)

 ،132، وينظر هناية القول املفيد ص11ويف آللئ البيان ص ،43ص ( البيتان له يف التحفة السمنودية4)

 .112ومنحة ذي اجلالل ص ،1/345وهداية القاري 
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عند من أدغمها  ﴾ٱ﴿وكذلك الصاد من  ﴾ٱ﴿و﴾ٱ﴿الالم من

 ﴾ٻ﴿يف ذال 
(1)

عند من أدغمهام،  ﴾ڦڤ  ڤ  ﴿و ﴾ڱ﴿والسني من  

عند من أدغمها ﴾ڈژ  ژ﴿والنون من 
(2)

. 

والذي وقع فيه املد الالزم احلريف املخفف من احلروف املقطعة يف أوائل السور   

  :هو احلروف اآلتية

 ﴾ٻ﴿ومن  ﴾ٻ  ٻ   ٱ ﴿والكاف والعني من  ﴾ٱ﴿ الالم من

 ﴾ٻ﴿ذال وكذلك الصاد عند من أظهرها عند 
(3)

 ﴾ٱٻ  ٻ﴿والسني من  

﴾ٱ﴿عند من أظهرها، وامليم من  ﴾ڦڤ ڤ ﴿و ﴾ٻ﴿و
(4)

 

 ﴾ٿ﴿ و﴾ٱ﴿و
(5)

عند من  ﴾ڈژ  ژ﴿والنون من  ﴾ٻ  ٻ ٱ  ﴿ و 

أظهرها
(6)

 .﴾ٱٻ  ٻ﴿و ﴾ٻٻ  ٻ  ﴿والقاف من  

                                                        
وقرأ نافع وابن كثري وعاصم ويعقوب بإظهار ، أبو عمرو وابن عامر ودمزة و الكسائي وخلف( وهم 1)

طعة، وعليه فال إدغام له، قال الدال عند الذال، وأما أبو جعفر فهو عىل أصله بالسكت عىل احلروف املق

 :يف تعداد من أظهرها 23الشاطبي يف حرز األماين ص

ــ)وَ  ــظع س أَ َي ــ رع ِه ــًى فَ  نع َع ــَح  ت ــ هُ ق   ا(دَ َب

 

س نَ  ي  مِ رع حِ )وَ  إىل قوله:  (...مَ يَ رع مَ  ادَ َص  رصع

 

 

 :22وقال ابن اجلزري يف الدرة ص  

ــــثس   ُمَؤنَّ
ِ
 َوَأظعَهــــَر إِذع َمــــعع َقــــدع َوَتــــاء

 

ـــالَأالَ ُحـــ   ُفصِّ
ِ
ـــاء  لِلتَّ

ِ
ـــاء ـــَد الثَّ  زع َوِعنع

ــا  ــا بَِف ــَرى َولَِب ــعع َت ــلع َم ــى َه ــلع َفَت ــلع َب  َوَه

 

ال  ِفرع يِل ُيــِردع َصــاَد ُحــوِّ ُت َوَكــاغع  َنَبــذع

 .112والبهجة السنية ص ،452وحتبري التيسري ص ،2/1211وينظر العقد النضيد  

 .( سبق بيان من أدغمهام يف املبحث الثالث2)

 .هم نافع وابن كثري وعاصم ويعقوب، وكذلك أبو جعفر لسكته عىل احلروف املقطعة كام سبق( و3)

 .( يف مجيع سورها4)

 .( يف مجيع سورها5)

( سبق بيان ذلك يف املبحث الثالث، وكذلك عند أيب جعفر لسكته عليها فال إدغام له، وال خيفى أن من قرأ 1)

ه عىل وجه اإلظهار يكون خمففًا، وعىل وجه اإلدغام يكون بالوجهني اإلظهار واإلدغام فإن املد عند

 .مثقالً 
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فللقراء  ﴾ٻٻ    ٱ﴿ و ﴾ٱ﴿وأما حرف العني وقد وقع يف 

التوسط واملد املشبع :ان، مهاالعرشة مجيعًا فيه من طريق الشاطبية وجه
(1)

 عم ،

تقديم املد املشبع
(2)

ويصح من طريق النرش والطيبة القرص أيضًا للقراء العرشة  

(3) مجيعاً 
. 

                                                        
 2/111وللجعربي  ،121وكنز املعاين لشعلة ص ،1/331وإبراز املعاين  ،15( ينظر حرز األماين ص1)

والفتح  ،52وإرشاد املريد ص ،152والفريدة البارزية ص ،2/113والعقد النضيد  ،)حتقيق اليزيدي(

 .13الردماين ص

ن يف اهلادي وابن سفيا ،2/524والداين يف جامع البيان  ،222إلشباع اختيار مكي يف التبرصة صوا   

وهو مذهب ابن جماهد فيام حكاه عنه اجلعربي يف كنز املعاين  ،15والشاطبي يف احلرز ص، 1/151

 ،1/22، والتوسط اختيار ابن غلبون يف التذكرة 1/341ونقله ابن اجلزرى يف النرش  ،)خ( 145ص

 .1/331واملالكي يف الروضة  ،42واألنصاري يف العنوان ص

 :15( قال الشاطبي يف حرز األماين ص2)

ــــبِعاً  ــــَواتِِح ُمشع َف ــــَد الع ــــُه ِعنع ــــدَّ َل  َوُم

 

ـــال  ـــوُل ُفضِّ ـــاِن َوالط  َه َوجع س الع  َويف َعـــنيع

 :51وقال اجلمزوري يف التحفة ص 

................................

.. 

 

ـــنُي ذُ   ـــّص َوَع ـــوُل َأَخ ـــنِي َوالط  َه  و َوجع

  :44وقال عثامن مراد يف السلسبيل الشايف ص 

ـــِويال ( َط ـــصع ـــلع َنَق ـــمع َعَس ـــدَّ )َك  َفُم

 

ـــــويال  ـــــَط والتطع  الَوسع
ِ
ـــــنيع  وُخـــــذع بَِع

ورشح  ،21ورشح الشاطبية للسيوطي ص ،1/121والآللئ الفريدة  ،2/212وينظر فتح الوصيد  

 .14املقدمة لزكريا األنصارى ص

فاختلف أهل األداء يف إشباعها ويف توسطها ويف قرصها لكل من القراء، فمنهم من  » :( قال ابن اجلزري3)

.. ومنهم من أخذ بالتوسط نظرًا لفتح ما قبل .أجراها جمرى حرف املد، فأشبع مدها اللتقاء الساكنني

املرصيني واملغاربة ومن  .. وهذان الوجهان خمتاران جلميع القراء عند.ورعاية للجمع بني الساكنني

 «تبعهم وأخذ بطريقهم، ومنهم من أجراها جمرى احلروف الصحيحة، فلم يزد يف متكينها عىل ما فيها 

 :43، وقال يف طيبة النرش ص1/341النرش 

ـــــــِزمع  نس َل
ـــــــدَّ لَِســـــــاكِ ـــــــبِِع املعَ  َوَأشع

 

ـــــــُهمع   ــــــُة َل  َفالثَّالَث
س
ُو َعــــــنيع ـــــــحع  = َوَن
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وعلة القرص كون وعلة املد املشبع ظاهرة وهي وقوع ساكن الزم بعد الياء،   

ما وذلك لسكوهنا وانفتاح الياء حرف لني وهو أضعف من حرف املد واللني، 

وعلة التوسط مراعاة األمرين، وقوع ، وإجرا ها جمرى احلروف الصحيحة، قبلها

ساكن الزم بعدها، وكوهنا حرف لني، وليست حرف مد ولني
(1)

. 

 :ويتخلص أن الحروف المقطعة تنقسم في باب المد إلى أربعة أقسام  
ما يمد مّدًا مشبعًا، وهو سبعة حروف، هي املجموعة يف )نقص  :األول  

 .سلكم( باستثناء حرف العنيع

ما اختلف يف مده، ففيه اإلشباع والتوسط من طريق الشاطبية، وفيه  :الثاني  

عني يف فاحتة سوريت اإلشباع والتوسط والقرص من طريق الطيبة، وهو حرف ال

 .مريم والشورى

ما يمد مّدًا طبيعّيًا لعدم وجود ساكن بعد حرف املد وهو حروف  :الثالث  

 .)حي طهر(

لعدم وجود حرف مد يف  ﴾ٱ﴿ما ال يمد أصاًل، وهو )ألف( يف نحو  :الرابع  

هجائه
(2)

. 

                                                        
ـــِف َويِف =   َوقع ـــنِي َيِقـــلع  َكَســـاكِِن الع  اللِّ

 

ـــــَتِقلع    َيسع
ِ
ـــــَبَبنيع ـــــَوى السَّ ـــــول  َوَأقع  ُط

وسبط  ،1/251وأيب العالء اهلمداين يف غاية االختصار  ،1/522والقرص مذهب ابن سوار يف املستنري  

، فيقرأ من طريق الطيبة بالوجوه الثالثة، واملقدم املد، ينظر رشح الطيبة البن 1/311اخلياط يف املبهج 

وأحكام  ،131وهناية القول املفيد ص ،232واملنح الفكرية ص ،2/111وللنويري  ،25صالناظم 

 .221قراءة القرآن ص

 .221وأحكام قراءة القرآن ص ،113والطرازات املعلمة ص ،1/341( ينظر النرش 1)

صل )أحكام و :وأما عند وصل احلروف املقطعة بام بعدها فسيأيت بيان مقدار مدها يف املبحث السادس   

 .احلروف املقطعة بام بعدها(

 .1/341وهداية القاري  ،131( ينظر هناية القول املفيد ص2)
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 :حكم تفاوت مقدار المد في الحروف المقطعة
ذهب عدد من العلامء إىل تفاوت مقدار املد يف احلروف املمدودة مدًا الزمًا، إذ  

أشبع متكينًا من يرون أن ما كان من احلروف املقطعة مدغاًم فيام بعده فإنه يكون 

 .املظهر؛ من أجل اإلدغام؛ التصال الصوت فيه وانقطاعه يف املظهر

عىل قراءة اجلامعة سوى أيب جعفر  ﴾ٱ﴿.. ومد الم .» :قال أبو العالء اهلمذاين

ڤ  ﴿ و ﴾ڱ﴿و ﴾ٱ﴿أتم من مد أيب جعفر، ألجل اإلدغام، وكذلك 

. ..من أظهر كان مده ألطف من مد من أدغم وأخفى ﴾ژڈ﴿و﴾ڦڤ

سمعت أدمد بن الفضل الباطرقاين،  :سمعت أدمد بن عيل األصبهاين يقول :ثم قال

سمعت أبا بكر الشذائي  :سمعت حممد بن جعفر املقرئ اجلرجاين، يقول :يقول

ينبغي أن يلفظ بالكاف  ﴾ٱ﴿سمعت ابن جماهد يقول يف قوله  :يقول

صاد عند الذال،  والعني والصاد بلفظ واحد، هذا عىل قراءة من أظهر الدال من

«فأما من أدغمها فالصاد أطول قلياًل لعلة اإلدغام 
(1)

. 
 :وقال القرطبي عند تعداد أنواع احلروف املقطعة وتفاوهتا يف مقدار املد  

ورضب ممكن مقصور، وهو الطاء واحلاء واهلاء وما أشبه ذلك، ورضب فوق »

.. .ة من أظهرذلك بأدنى مد، وهو الكاف والقاف و)صاد( و)نون( يف قراء

                                                        
وينقص عند هؤالء )صاد ذكر( و)سني ميم(  » :، قال ابن اجلزري325( التمهيد يف معرفة التجويد ص1)

 كتابه، عند من أظهر بالنسبة إىل من أدغم، وهذا قول أيب حاتم السجستاين ذكره يف {نون والقلم}و

النرش  «ومذهب ابن جماهد فيام رواه عنه أبو بكر الشذائي، ومكي بن أيب طالب، وأيب عبد اهلل بن رشيح 

 .1/212والكايف  221، وينظر التبرصة ص1/311

وذهب بعضهم إىل عكس ذلك، وهو أن  » :وذكر ابن اجلزري عن أيب العز القالنيس عكس ذلك، فقال   

املدغم، وقال ألن املدغم يتحصن ويقوى باحلرف املدغم فيه بحركته، فكأن املد يف غري املدغم فوق 

احلركة يف املدغم فيه حاصلة يف املدغم؛ فقوي بتلك احلركة، وإن كان اإلدغام خيفي احلرف، وذكره أبو 

 .، ومل أجد هذا القول يف كتاب الكفاية الكربى أليب العز القالنيس1/311النرش  «العز يف كفايته 
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يف قراءة من أحمض  ﴾ڈ  ژ﴿ ورضب ممدود أتم املد يف )لـم( و)صاد ذكر( و

.. ورضب ممدود مدًا وسطًا بني مد القاف والكاف وبني مد )لـم( و)صاد .اإلدغام

... وذلك ﴾ڈ  ژ﴿ذكر( يف قراءة من أدغم، وهو النون إذا أدغمت بغنة يف 

«لطيف فاعرفه إن شاء اهلل 
(1)

. 

فمده  ﴾ٱ﴿ومن قراءته إدغام الدال التي يف هجاء  » :لسعيديوقال ا  

من  ﴾ڱ﴿أتم من مد من يظهرها، ملجيء الذال املشددة بعد األلف، وكذلك 

كانت قراءته إظهار النون التي يف هجاء )سني( عند امليم فمده دون مد من يدغمها، 

م من أتم من مد الال ﴾ٱ﴿فمد الالم من  ﴾ٱ﴿لتخفيف امليم بعدها، وكذلك 

«ملجيء امليم املشددة بعد األلف ﴾ٱ﴿
(2)

. 

والذي عليه مجهور القراء وأهل األداء التسوية بني النوعني يف املد، وعدم   

 .التفريق بينام، فيمد الالزم بأنواعه كافة مدًا مشبعًا بمقدار ست حركات

 .. فاختلف علام نا يف.فأما املدغم من حروف التهجي » :قال اإلمام الداين  

يشبع  :إشباع متكينه زيادة عىل املظهر من ذلك، ويف التسوية بينهام، فقال بعضهم

التمكني حلرف املد يف ذلك ألجل اإلدغام، التصال الصوت فيه وانقطاعه يف 

 .. .املظهر

ال يبالغ يف إشباع التمكني يف ذلك، ويسوي بني لفظه ولفظ  :وقال آخرون  

الرضبني هو التقاء الساكنني، والتقا مها موجود  املظهر، ألن املوجب لزيادة املد يف

يف املوضعني من املدغم واملظهر، وهذا مذهب أكثر شيوخنا، وبه قرأت عىل 

«. .أصحابنا البغداديني واملرصيني
(3)

. 

                                                        
 .131املوضح يف التجويد ص( 1)

 .41( التنبيه عىل اللحن اجليل واللحن اخلفي ص2)

 .2/525( جامع البيان 3)
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وقال اإلمام الشاطبي  
(1)

: 

ــاِكنس  ــَل َس ــا َقبع ـــَمدِّ َم ــمع بِالع ِه ــنع ُكلِّ  َوَع

       

ــ  َوقع ــَد ُســُكوِن الع ــالَوِعنع َهــاِن ُأصِّ  ِف َوجع

ــــبِعاً   ـ ــــِح ُمشع َفَواتِـ ـــَد الع ـــُه ِعنع ـــدَّ َل  َوُم

         

 ..................................

.. 

 

فبني أن حرف املد الواقع قبل الساكن الذي سكونه الزم يف الوصل والوقف 

دغاًم يف مقروء باملد املشبع عن كل القراء سواء كان كلميًا أم حرفيًا، وسواء كان م

غريه، أم مل يكن مدغاًم يف غريه
(2)

. 

وقال ابن اجلزري  
(3)

: 

ـــِزمع  ـــاِكنس َل ــــَمدَّ لَِس ـــبِِع الع  َوَأشع

 

 َفالثَّالَثُة َلـُهمع  
ُو َعنيس  َوَنـحع

 

 

وقال القباقبي  
(4)

:   

ـــِزمع  ـــاِكنس َل ــــَمدَّ لَِس ـــبِِع الع  َوَأشع

 

ـــمع   ِه ـــَورع لُِكلِّ ـــَواتِِح الس  ـــَع َف  َم

أن حرف املد الواقع قبل ساكن الزم؛ مشددًا كان أو غري مشدد؛ يمد  فنصا عىل 

مدًا مشبعًا قدرًا واحداً 
(5)

. 

وذهب اجلمهور إىل التسوية بني مد املدغم واملظهر يف » :وقال ابن اجلزري  

ذلك كله؛ إذ املوجب للمد هو التقاء الساكنني، والتقا مها موجود، فال معنى 

«للتفضيل بني ذلك 
(6)

. 

                                                        
 .15( حرز األماين ص1)

 .124والوايف ص ،121وكنز املعاين للجعربي ص ،2/331( ينظر إبراز املعاين 2)

 .43( طيبة النرش ص3)

 .42( جممع اليرور ص4)

 .131والكوكب الدري ص ،2/114( ينظر رشح الطيبة للنويري 5)

 .1/311( النرش 1)
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واعلم أن أهل األداء اتفقوا عىل إشباع املد للساكن  » :وقال أدمد بن اجلزري  

«الالزم، يف فواتح السور 
(1)

. 

ونص الطيبي عىل التسوية بينهام يف مقدار املد فقال  
(2)

: 

لِ  َغمس ُمَثــــقَّ ــنَي ُمــدع  َوَســـــــوِّ َب

 

ـــَجيِل   ــىَل الع ـــَخفَّفس َع ــرس ُم َه  َوُمظع

أنه يمد ست حركات فقالونص السمنودي عىل  
(3)

:  

ــد ــَد َم ــا َبعع ــاِكن  َج  َواَلِزم  إِنع َس

 

َتَمــدع    ُيعع
ــاًل َوبِِســتس  َوَقفــًا َوَوصع

  

   

                              

                                                        
 .251( احلوايش املفهمة ص1)

 .12( منظومة املفيد يف التجويد ص2)

 ،121والفوائد املفهمة ص ،43وحتفة الطالبني ص ،211، وينظر جهد املقل ص11( آللئ البيان ص3)

 .13وفتح األقفال ص ،132وهناية القول املفيد ص
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 املبحث اخلامس 
 :(1)الفتح واإلمالة والتقخليل يف احلروف املقطعة 

قليل، فمنها ما اتفق ختتلف احلروف املقطعة من حيث الفتح واإلمالة والت  

القراء العرشة عىل فتحه، ومنها ما اختلفوا فيه بني الفتح واإلمالة والتقليل، والذي 

وقع فيه اخلالف من احلروف املقطعة هو احلروف اخلمسة التي هجا ها عىل 

حرفني، وهي املجموعة يف )حي طهر( وفيام يأيت بيان أحكامها مرتبة حسب 

 :ورودها يف سورها

قرأ  :]الرعد[ ﴾ٱ﴿و[ احلجرو ،إبراهيمو ،يوسفو، هودو ،يونس]يف  ﴾ٱ﴿ -1

عمرو وابن عامر وشعبة ودمزة والكسائي وخلف بإمالة الراء، وقرأ ورش  أبو

اوأبو جعفر ويعقوب بفتحه وابن كثري وحفصبتقليلها، وقرأ الباقون وهم قالون 
(2)

. 

وله من طريق النرش والطيبة اخلالف بني الفتح والتقليل  
(3)

. 

 :]مريم[ اختلف القراء يف حرفني منها ﴾ٱ﴿ -2

وقرأ ورش بتقليلها، اهلاء، قرأ أبو عمرو وشعبة والكسائي بإمالتها،  :األول  

وقرأ الباقون وهم قالون وابن كثري وابن عامر وحفص ودمزة وأبو جعفر ويعقوب 

فتحهاوخلف ب
(4)

. 

                                                        
النطق باأللف مركبة عىل فتحة خالصة غري ممالة، وهو  :قارئ فاه بلفظ األلف، أوأن يفتح ال :( الفتح هو1)

تقريب الفتحة من الكيرة واأللف من الياء من غري قلب خالص، وال إشباع  :لغة احلجازيني، واإلمالة

أن ُينحى باأللف نحو الياء، وبالفتحة قبلها نحو الكيرة، وتسمى باإلمالة الكربى  :مبالغ فيه، أو

إمالة  :عبارة عن النطق باأللف بحالة بني الفتح واإلمالة، ويقال له أيضاً  :وباإلضجاع، والتقليل

 ،21والتمهيد يف علم التجويد ص ،52ينظر القواعد واإلشارات ص .صغرى، وبني اللفظني، وبني بني

 .35واإلضاءة ص ،3/1232ولطائف اإلشارات 

 .11والتقريب ص ،3/112تح الوصيد وف ،122والتيسري ص،  322( ينظر السبعة ص2)

 .2/123واإلحتاف ،  53والطيبة ص ،2/12( النرش 3)

 .311وحتبري التيسري ص،  212، 3/215وإبراز املعاين ،  2/222( ينظر املستنري 4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1
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ولنافع من طريق النرش والطيبة اخلالف بني الفتح والتقليل  
(1)

. 

الياء، قرأ ابن عامر وشعبة ودمزة والكسائي وخلف بإمالتها، وقرأ  :والثاني  

ورش بتقليلها، وقرأ الباقون وهم قالون وابن كثري وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر 

ويعقوب بفتحها
(2)

. 

والطيبة اخلالف بني الفتح والتقليل، ولدوري أيب  ولنافع من طريق النرش  

عمرو وهشام اخلالف بني الفتح واإلمالة
(3)

. 

شعبة ودمزة والكسائي وخلف، وقرأ قرأ بإمالة الطاء واهلاء معًا  ﴾ڄ﴿ -3

قالون وابن كثري بفتح الطاء وإمالة اهلاء ورش وأبو عمرو، وقرأ الباقون وهم 

معًا، ومل يمل أحد الطاء مع فتح اهلاءحفص وأبو جعفر ويعقوب بفتحهام و
(4)

. 

ولورش من طريق األزرق يف النرش والطيبة اخلالف بني اإلمالة والتقليل  
(5)

. 

شعبة ودمزة والكسائي قرأ بإمالة الطاء  ]الشعراء والقصص[ ﴾ڱ﴿ -4

وحفص وأبو نافع وابن كثري أبو عمرو وابن عامر  وخلف، وقرأ الباقون وهم

حهاجعفر ويعقوب بفت
(6)

. 

                                                        
، وأما من طريق الشاطبية فال خالف عنه 1/121واملهذب ،  53وطيبة النرش ص،  2/21( ينظر النرش 1)

 .311الون الفتح، ولورش التقليل، قوالً واحدًا، ينظر البدور الزاهرة للقايض صمن طريقيه، فلق

 .241ورساج القارئ ص ،3/215( ينظر إبراز املعاين 2)

 .3/122ورشح الطيبة للنويري  ،12( ينظر تقريب النرش ص3)

 مس يَ رع ى مَ دَ .. لَ .ع  افِ نَ وَ  نيَ بَ  نيَ بَ  شس رع وَ ا لِ و الرَّ ذُ )وَ  :51اهلاء والياء لقالون يف قوله ص وَذَكَر الشاطبي تقليل   

( وهو خروج منه ارِس  يَ  ُف لع اخلُ وَ  اَف ا كَ يَ  ة  بَ حع ُص  مع كَ )وَ  :51ا( وكذلك إمالة الياء للسويس يف قوله صا يَ هَ 

ينظر  .عن طريقه، فليس لقالون يف اهلاء والياء تقليل، وإنام هو لورش فقط، وليس للسويس يف الياء إمالة

 .311والبدور الزاهرة للقايض ص ،411والوايف ص ،2/231اإلحتاف 

 .411والوايف ص،  2/154وغيث النفع ،  411( ينظر السبعة ص4)

 .3/423وفريدة الدهر ،  2/242( ينظر اإلحتاف 5)

 .221-222والكوكب الدري ص ،115( ينظر التيسري ص1)
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شعبة ودمزة والكسائي وخلف، وقرأ قرأ بإمالة الطاء  ]النمل[ ﴾ٱ﴿ -5

نافع وابن كثري أبو  الباقون وهم شعبة ودمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون وهم

وحفص وأبو جعفر ويعقوب بفتحهاعمرو وابن عامر 
(1)

. 

اقون شعبة ودمزة والكسائي وروح وخلف، وقرأ الب الياءقرأ بإمالة  ﴾ڤ﴿ -1

 وحفص وأبو جعفر ورويس بفتحهاوهم نافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر 
(2)

. 

ولنافع من طريق النرش والطيبة اخلالف بني الفتح والتقليل، وحلمزة منها   

اخلالف بني اإلمالة والتقليل
(3)

. 

قرأ  ]غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان واجلاثية واألحقاف[ ﴾ٿ﴿ -2

ابن ذكوان وشعبة ودمزة والكسائي وخلف، وقرأ بتقليلها ورش وأبو ء بإمالة احلا

جعفر ويعقوب حفص وأبوقالون وابن كثري وهشام وعمرو، وقرأ الباقون وهم 

 بفتحها
(4)

. 

ولورش وأيب عمرو من طريق النرش والطيبة اخلالف بني الفتح والتقليل  
(5)

. 

 .ته بالفتحالقراء العرشة عىل قراءوما سوى هذه احلروف اتفق 

 

                              

                                                        
 .2/313واإلحتاف ،  211( ينظر إرشاد املريد ص1)

 .2/223والبدور الزاهرة للنشار ،  412عاين لشعلة ص( ينظر كنز امل2)

 .2/211واملهذب  ،211( ينظر إيضاح الرموز ص3)

 .3/1223وغيث النفع ،  3/212( ينظر إبراز املعاين 4)

 .2/434واإلحتاف  ،2/251( ينظر البدور الزاهرة للنشار 5)
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 املبحث السادس

 م وصل احلروف املقطعة مبا بعدها أحكا 
عند وصل احلروف املقطعة بام بعدها تنتج مجلة من األحكام، بعضها حمل   

 :اتفاق بني القراء العرشة، وبعضها مما اختلفوا فيه، وفيام يأيت بياهنا

 :(1)الساكنتين في الحروف المقطعة مع ما بعدهماحكم النون والميم  :األول
عند وقوع النون الساكنة أو امليم الساكنة يف آخر هجاء احلروف املقطعة تتعلق   

 .أحكامهام بام بعدمها يف حال وصهلام به، دون حال الوقف عليه

فأما النون فقد وقعت ساكنة يف آخر احلروف املقعطة يف هجاء حرفني مها   

 :ن( وذلك يف ثالثة مواضع، هي)سني( و)نو

وحكم النون هنا اإلخفاء عند  ]النمل[ ﴾ٱٻ  ٻ﴿يف هجاء )سني( من  -1  

مجيع القراء عدا أبا جعفر ألنه يسكت عليها عىل أصل مذهبه
(2)

. 

واختلف القراء يف حكم النون  ﴾ڦڤ  ڤ  ﴿يف هجاء )سني( من  -2  

بإظهار النون عند الواو إظهارًا  هنا فقرأ قالون وابن كثري وأبو عمرو وحفص ودمزة

مطلقًا، وقرأ أبو جعفر بالسكت فال إدغام له، وقرأ باقي القراء وهم ورش وابن 

عامر وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف بإدغام النون يف الواو بغنة
(3)

. 

ولنافع والبزي وابن ذكوان وعاصم من طريق النرش والطيبة اخلالف بني   

اإلظهار واإلدغام
(4)

. 

                                                        
حلروف املقطعة مطلقًا، وأفرد هنا ما وقع ( سبق يف املبحث الثالث بيان حكم النون وامليم الساكنتني يف ا1)

 .منهام يف آخر احلروف املقطعة لتعلقه بحال وصلها بام بعدها

 .111اإليضاح للقايض صو ،223والبهجة السنية ص ،212( ينظر حتبري التيسري ص2)

 .122ورساج القارئ ص ،2/15وإبراز املعاين  ،23( ينظر حرز األماين ص3)

 .2/211واملهذب  ،2/312اإلحتاف و ،2/12( ينظر النرش 4)
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واختلف القراء يف حكم النون فيه أيضًا  ﴾ڈژ  ژ﴿يف هجاء )نون( من  -3  

فقرأ قالون وابن كثري وأبو عمرو وحفص ودمزة بإظهار النون عند الواو إظهارًا 

مطلقًا، وقرأ ورش بوجهني اإلظهار واإلدغام، وقرأ أبو جعفر بالسكت عىل النون، 

وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف  فال إدغام له، وقرأ باقي القراء وهم ابن عامر

بإدغام النون يف الواو بغنة
(1)

. 

وللبزي وابن ذكوان وشعبة عاصم من طريق النرش والطيبة الوجهان اإلظهار   

واإلدغام
(2)

. 

وأما امليم فقد وقعت ساكنة يف آخر احلروف املقطعة يف هجاء )ميم( يف ثالثة   

ديدة، وختتلف وقد وردت يف مواضع ع ﴾ٿ﴿و ﴾ڱ﴿و ﴾ٱ﴿ :حروف هي

 :فيها أحكامها، وفيام يأيت بياهنا

يف  ﴾ڱ﴿يف البقرة والروم ولقامن والسجدة، وكذلك  ﴾ٱ﴿فأما امليم يف   

يف مجيع مواضعها فإنه تظهر إظهارًا شفويًا جلميع القراء عدا  ﴾ٿ﴿موضعيها، و

أبا جعفر، لوقوع حرف من حروف اإلظهار الشفوي بعد امليم الساكنة، وأما أبو 

 .عفر فإنه يقرأ بالسكت عىل أصل مذهبه، فال التقاء عنده للميم بام بعدهاج

يف آل عمران فسبق أن للقراء العرشة عدا أبا جعفر  ﴾ٻ ٻ ٱ   ﴿وأما يف   

بلفظ اجلاللة فتح امليم ختلصًا من اجتامع الساكنني، وعليه فال  ﴾ٱ﴿حال وصل 

كت عليها عىل أصل مذهبهتأخذ أحكام امليم الساكنة، وأما أبو جعفر فإنه يس
(3)

. 

فسبق أيضًا أن للقراء العرشة إال ورشًا وأبا جعفر  ﴾ڻڻ  ڻ  ﴿وأما 

 .ودمزة إظهار امليم الساكنة من هجاء )ميم( عند اهلمزة

                                                        
 .1/221ورشح الدرة للنويري  ،11وإرشاد املريد ص، 141( ينظر السبعة ص1)

  .2/312والبدور الزاهرة للنشار  ،221وينظر الكوكب الدري ص ،52( ينظر طيبة النرش ص2)

 .44وحتفة الطالبني ص ،11( ينظر الآللئ السنية ص3)
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وأن ورشًا يقرأ بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها وحيذف اهلمزة، فال تكون   

وكذلك دمزة إذا وقف عىل كلمة امليم عنده ساكنة، بل مفتوحة ألجل النقل، 

والوجه اآلخر له التحقيق،  ،إذ يقرأ بالنقل يف أحد الوجهني له كورش ﴾ڻ﴿

 .كباقي القراءبإظهار امليم الساكنة عند اهلمزة فيقرأ حينئذ 

وأن أبا جعفر يقرأ بالسكت عىل امليم عىل أصل مذهبه، فال حتريك للميم عنده   

 .لعدم التقاء الساكنني

فال حتريك للميم حينئذ لعدم التقاء  ﴾ٱ﴿لف أيضًا السكت عىل ميم وأن خل  

 .، فيكون كأيب جعفرالساكنني

ويقرأ بام بعدها فإن له حتقيق اهلمزة  ﴾ڻ﴿وأما إذا وصل دمزة كلمة   

، وخللف أيضًا السكت عىل امليم كباقي القراءبإظهار امليم الساكنة عند اهلمزة حينئذ 

فيكون فال التقاء للميم بام بعدها  ﴾ڻ﴿وقفه عىل  وصاًل فيكون كالسكت عند

أيضًا كأيب جعفر
(1)

. 

حكم الحروف الساكنة سوى النون والميم في الحروف المقطعة  :الثاني
 :مع ما بعدهما

وقع من احلروف الساكنة سوى النون وامليم يف آخر هجاء احلروف املقطعة   

( والفاء من هجاء )قاف( حرفان يف مواضع عديدة، ومها الدال من هجاء )صاد

 :ويف ما يأيت بيان أحكامها

ٱ  ٻ  ﴿ :فأما الدال من هجاء )صاد( فقد وقعت يف ثالثة مواضع، هي  

 .]ص[ ﴾ٱ  ٻ﴿ و ]مريم[ ﴾ٻ  ٻ   ٱ ﴿و ]األعراف[ ﴾ٻ

وقد اتفق القراء العرشة عىل إظهار الدال من هجاء )صاد( عند الكاف يف   

وكذلك الفاء من هجاء  ]ص[ ﴾ٱ  ٻ﴿وعند الواو يف  ﴾ٱ  ٻ  ٻ﴿

 .﴾ٻ    ٱ﴿)قاف( عند الواو يف 

                                                        
 .411الزاهرة للقايض صوالبدور  ،1/351( ينظر النرش 1)
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 ﴾ٻ ٻ   ٱ ﴿واختلفوا يف الدال من هجاء )صاد( عند الذال يف   

فقرأ أبو عمرو وابن عامر ودمزة والكسائي وخلف بإدغام الدال من هجاء صاد 

وقرأ الباقون وهم نافع وابن كثري وعاصم  ﴾ٻ﴿يف ذال  ﴾ٱ ﴿

ا، وأبو جعفر فهو عىل أصله بالسكت عىل احلروف ويعقوب بإظهارها عنده

املقطعة، فيسكت عىل الصاد
(1). 

 :مقدار المد في الحروف المقطعة عند وصلها بما بعدها :الثالث
احلروف املقطعة من حيث مقدار املد فيها عند وصلها بام بعدها حكم   

كحكمها عند الوقف عليها، وقد سبق
(2)

من أن ما كان هجا ه عىل حرفني  

وأن ما كان عىل ثالثة أحرف ووسطه  ﴾ڄ﴿احلروف املقطعة يمد مدًا طبيعًا نحو 

ويستوي يف هذا حال  ﴾ٱ﴿و ﴾ٱ﴿حرف مد يمد مدًا الزمًا حرفيًا، نحو 

يستثنى منها يف حال الوقف عىل احلروف املقطعة أو حال وصلها بام بعدها، و

 :الوصل موضعان

لتقى فيه ساكنان ومها سكون امليم يف آل عمران، إذ ا ﴾ٻ ٻ ٱ   ﴿ :األول  

حتريك الساكن األول وهو  -عدا أبا جعفر-ن لفظ اجلاللة، فللقراء العرشة وسكو

املد املشبع،  :امليم بالفتح ختلصًا من اجتامع الساكنني، فيكون هلم فيه وجهان، األول

ني، وهو املقدم يف األداء، مراعاة للسكون األصيل يف امليم قبل حتركه اللتقاء الساكن

 القرص، مراعاة حلركة امليم العارضة اللتقاء الساكنني.  :والثاين

وأما أبو جعفر فليس له إال املد املشبع، ألنه يسكت عىل احلروف املقطعة؛ فال   

التقاء لسكون امليم بالسكون يف لفظ اجلاللة يف قراءته
(3)

. 

                                                        
 .142 واإليضاح للزبيدي ص، 111ص شعلةوكنز املعاين ل،452حتبري التيسري صو،421ص ( ينظر السبعة1)

 .أحكام املد يف احلروف املقطعة :( يف املبحث الرابع2)

                                                                                                                                                                                                               :11( قال السمنودي يف آللئ البيان ص3)

ـــبَِعا ِريُكُه َفأَشع ــــحع ـــَرا َت  َوإِنع َط

 

ــطعُه َمَعــاـَواقعُصــ  ــُددع َوَوسِّ  =رع َوَعــنَي امع
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قالون وابن كثري وأبو عمرو  وقد قرأ ]العنكبوت[ ﴾ڻڻ  ڻ  ﴿ :والثاني

وابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العارش بإسكان امليم وحتقيق 

 .اهلمزة، ويكون هلم يف )ميم( املد املشبع

 ﴾ڻ﴿إىل ميم  ﴾ڻ﴿وأما ورش فإنه يقرأ وفق مذهبه بنقل حركة مهزة   

نظرًا لألصل،  املد املشبع، :األولوحينئذ جيوز له يف امليم وجهان، وحذف اهلمزة، 

 .القرص، اعتدادًا بالنقل العارض :والثاين

ويكون له فإن له النقل كورش،  ﴾ڻ﴿وأما دمزة فإذا وقف عىل كلمة   

ه إال املد ، وله أيضًا التحقيق، وليس له عليعليه الوجهان املد والقرص؛ كورش

 .املشبع، كباقي القراء

 .فقط إال املد املشبع وليس له عليه أيضاً  ﴾ٱ﴿وخللف أيضًا السكت عىل   

بام بعدها فإن له حتقيق اهلمزة فقط، ويتعني  ﴾ڻ﴿وإذا وصل دمزة كلمة   

له عليه املد املشبع، وخللف أيضًا السكت مع حتقيق اهلمزة، وليس له عليه أيضًا إال 

 .املد املشبع فقط

إال  وأما أبو جعفر فإنه يقرأ بالسكت عىل امليم عىل أصل مذهبه، وليس له عليه  

املد املشبع
(1)

. 

 

                              

                                                        
والفوائد اليرية  ،2/1ورشح الدرة للنويري  ،121والبدور الزاهرة للقايض ص ،1/351وينظر النرش = 

 .113والطرازات املعلمة ص ،142ص

واحلوايش ، 21والبهجة املرضية ص، 121وخالصة األبحاث ص ،2/125( ينظر البدور الزاهرة للنشار 1)

 .122وتنبيه الغافلني ص ،211وجهد املقل ص، 251املفهمة ص
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 اخلامتة

  :وبعد ...لذي بنعمته تتم الصاحلاتاحلمد هلل ا  

ففي ختام هذا البحث الذي تناولت فيه األحكام األدائية يف احلروف املقطعة   

 :عند القراء العرشة، أذكر مجلة من أهم نتائج البحث التي تتجىل من خالله، وهي

اعتنى العلامء والباحثون باحلروف املقطعة ضمن مؤلفاهتم كثريًا، وأفردها  -1

عدد منهم بمؤلفات مستقلة، ومجيعها تتناول جانب التفسري وبيان معاين وِحَكم 

 .احلروف املقطعة، دون أحكامها األدائية

وقعت احلروف املقطعة يف بدايات تسع وعرشين سورة، وهي أربعة عرش  -2

نص حكيم قاطع له رس( وهي إما مفردة، أو تتكون من حرفني، أو حرفًا، جيمعها )

 .ثالثة، أو أربعة، أو مخسة، ومل تقع يف أكثر من ذلك

ت احلروف املقطعة بذلك ألجل نطقها مقطعة مع اتصاهلا رساًم فينطق يَ مِّ ُس  -3

،  كاف، ها، يا، عني، صاد :]مريم[ ﴾ٱ﴿: ألف، الم، ميم، وينطق ﴾ٱ﴿

 .وهكذا

صفة اهلمس، واجلهر،  :ف املقطعة عىل أنصاف حروفتشتمل احلرو -4

 .والشدة، والرخاوة، واإلطباق، واالنفتاح

انفرد العّد الكويف بعّد فواتح السور من احلروف املقطعة آية مستقلة،  -5

ووافقه احلميص  ﴾ٱ﴿باستثناء ما كان عىل حرف واحد، وما كان مقرتنًا براء، و

 .آيتني، فقط﴾ٻ  ٿ﴿يف عّد 

ن وامليم الساكنتني يف هجاء احلروف املقطعة كأحكامهام يف أحكام النو -1

 .سائر كلامت القرآن الكريم، إال مواضع يسرية خالف فيها بعض القراء



 الحروف المقطعة وأحكامها األدائية عند القراء العشرة                          د. سالم بن غرم اهلل الزهراني

31 

ما يمد مّدًا مشبعًا، وما اختلف  :احلروف املقطعة من حيث املد أربعة أنواع -2

 .يف مده، وما يمد مّدًا طبيعّيًا، وما ال يمد أصالً 

ء يف فتح وتقليل وإمالة مخسة من احلروف املقطعة، ينحرص خالف القرا -1

 .وهي املجموعة يف )حي طهر( فقط

هذه أهم نتائج البحث عىل وجه اإلجياز، واهلل ويل التوفيق، واحلمد له أوالً     

 .وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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 فهرس املصادر واملراجع
حممود عبداخلالق جادو، طبعة  :أليب شامة، حتقيق :إبراز المعاني من حرز األماني -1

 .هـ1413اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، األوىل 

د.شعبان إسامعيل، طبعة  :للبنا، حتقيق :إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر -2

 .م1112 /هـ1422عامل الكتب، بريوت، األوىل 

للسيوطي، حتقيق مركز الدراسات القرآنية بمجمع امللك فهد  :اإلتقان في علوم القرآن -3

 .هـ1421لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة، 

حممد  :ملحمود خليل احلرصي، ضبط نصه وعلق عليه :أحكام قراءة القرآن الكريم -4

وت، واملكتبة املكية، الثالثة، طلحة بالل منيار، طبعة دار البشائر اإلسالمية، بري

 .م1112 /هـ1412

 :للعالمة الشيخ حممد املتويل، مع رشحه املحرر الوجيز :أرجوزة في علم الفواصل -5

هـ 1421للشيخ عبد الرازق عيل موسى، طبعة مكتبة املعارف، الرياض، األوىل، 

 .م1111/

كتبة القلعة، ودار لعيل بن حممد الضباع، طبعة م :إرشاد المريد إلى مقصود القصيد -1

 .م2212 /هـ1431كنوز املعرفة، القاهرة، األوىل 

لعيل بن حممد الضباع، ملتزم الطبع والنرش عبد احلميد  :اإلضاءة في بيان أصول القراءة -2

 .أدمد حنفي

ملحمد األمني الشنقيطي، طبعة دار الفكر  :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -1

 .م1115/هـ 1415بريوت، للطباعة والنرش والتوزيع، 

د.أدمد  :، البن القباقبي، حتقيقإيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات األربع عشرة -1

 .م2223ـ /ه1424خالد شكري، طبعة دار عامر بعامن، األردن، األوىل 

عبد الرازق  :لعثامن بن عمر الزبيدي، حتقيق :اإليضاح شرح الزبيدي على متن الدرة  -12

 .م1112/هـ1412سى، طبعة اجلامعة اإلسالمية، األوىلعيل إبراهيم مو
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لعبد الفتاح القايض،  :اإليضاح لمتن الدرة في القراءات الثالث المتممة للقراءات العشر  -11

د. عبد القيوم بن عبد الغفور السندي، طبعة مكتبة األسدي، مكة  :تصحيح وتعليق

  .م2221 /هـ1421املكرمة، األوىل، 

عيل حممد معوض وعادل  :للنشار، حتقيق  :القراءات العشر المتواترةالبدور الزاهرة فى   -12

 .هـ1421أدمد عبد املوجود، طبعة عامل الكتب، بريوت، األوىل 

 طبعة مركز الدراسات ،لعبد الفتاح القايض:البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة  -13

أ.د.عبد العزيز بن  :ةواملعلومات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي، إرشاف ومراجع

 .هـ1435عبد الفتاح القاري، الطبعة األوىل، 

يوسف املرعشيل  :لبدر الدين الزركيش، حتقيق الدكتور :البرهان في علوم القرآن  -14

 .م1114/هـ1415ورفيقيه، طبعة دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية 

ر السالم، القاهرة، : لعبد الفتاح القايض، طعبة دابشير اليسر شرح ناظمة الزهر  -15

 م.2221 /هـ1421األوىل

نورة بنت عيل اهلالل  :ملحمد هاليل األبياري، حتقيق :البهجة السنية بشرح الدرة البهية  -11

 .م2211 /هـ1432ورجاء بنت حممد يعقوب، الطبعة األوىل، 

إبراهيم عطوة  :لعيل بن حممد الضباع، حتقيق :البهجة المرضية شرح الدرة المضية  -12

بعة رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، األوىل عوض، ط

 .م1114 /هـ1424

منشورات د.غانم قدوري احلمد،  :أليب عمرو الداين، حتقيق :البيان في عد آي القرآن  -11

 .م1114 /هـ1414 األوىل طوطات والرتاث والوثائق بالكويت،مركز املخ

بي :تاج العروس من جواهر القاموس  -11  .املحققني، طبعة دار اهلداية جمموعة من :دي، حتقيقللزَّ

د.حممد غوث الندوي، طبعة  :ملكي بن أيب طالب، حتقيق :التبصرة في القراءات السبع  -22

 .م1112/هـ1422الدار السلفية باهلند، الثانية 
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ملحمد الطاهر بن عاشور التونيس، طبعة مؤسسة التاريخ العريب،  :التحرير والتنوير  -22

 .م2222/هـ1422بريوت، الطبعة األوىل، 

د. أرشف حممد  :لسليامن اجلمزوري، حتقيق :تحفة األطفال والغلمان في تجويد القرآن  -23

 .هـ1422طبعة مكتبة اإلمام البخاري، الثانية  طلعت،

إلبراهيم عيل شحاته السمنودي،  :التحفة السمنودية في تجويد الكلمات القرآنية  -24

مطبوعة ضمن )السمنوديات( ضبطها د. حامد بن خري اهلل سعيد، طبعة مكتبة أوالد 

 .م2222 /هـ1423الشيخ للرتاث، األوىل، 

ملنصور بن عيسى املرصي الشهري  :رب العالمين تحفة الطالبين في تجويد كتاب  -25

الدكتور غانم قدوري احلمد، طبعة دار عامر، عامن، األوىل  :بالسامنودي، حتقيق

 .م2221 /هـ1421

ملحمد حممد هالل اإلبياري، مطبوع ضمن )املتون العرشة يف فن القرآن  :تحفة القراء  -21
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للشيخ حممد املتويل، نسخة خطية  :تحقيق البيان في المختلف فيه من آي القرآن  -22

 .(2552حمفوظة يف مكتبة جامعة امللك سعود بالرياض، برقم )

أيمن رشدي سويد، نرش مجاعة  :لطاهر بن غلبون، حتقيق :التذكرة في القراءات الثمان  -21

 .هـ1412كريم بجدة، الطبعة األوىل حتفيظ القرآن ال

سامي بن حممد سالمة، طبعة دار طيبة للنرش  :البن كثري، حتقيق :تفسير القرآن العظيم  -21

 .م1111 /هـ1422والتوزيع، الطبعة الثانية 
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 .هـ1415عيل عبد الباري عطية، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، 

عمر عبد السالم  :للسهييل، حتقيق :بوية البن هشامالروض األنف في شرح السيرة الن  -52

 .م2222/هـ1421ث العريب،بريوت،الطبعة األوىل،السالمي، طبعة دار إحياء الرتا
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الدكتور مصطفى  :أليب عيل املالكي، حتقيق :الروضة في القراءات اإلحدى عشرة  -51

هـ 1424ىل عدنان حممد سلامن، طبعة مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، األو

 .م2224/

البن القاصح، وهو رشح منظومة حرز  :سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي  -52

األماين ووجه التهـاين للشاطبي، طبعة دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 

 .هـ1421

ملحمد بن عىل احلسيني، طبع بمطبعة  :سعادة الدارين في بيان وعد آي معجز الثقلين  -53

 .هـ1343د بالقاهرة، املعاه

لعثامن سليامن مراد، مطبوع مع رشحه )الوايف يف  :السلسبيل الشافي في علم التجويد  -54

رشح السلسبيل الشايف( للدكتور توفيق أسعد دمارشة، والدكتور حممد خالد 

  .م2222 /هـ1423منصور، طبعة دار عامر، الطبعة األوىل، 

 .عبد احلميد، طبعة دار الفكرحممد حميي الدين  :حتقيق :سنن أبي داود  -55

بشار عواد معروف، طبعة دار الغرب اإلسالمي، بريوت،  :حتقيق :سنن الترمذي  -51

 .م1111

شعيب االرنؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة،  :للذهبي، حتقيق :سير أعالم النبالء  -52

 .بريوت

ضوان عبد الرافع ر :للنويري، حتقيق :القراءات الثالث المروية شرح الدرة المضية في  -51

 .هـ1411عيل الرشقاوي، طبعة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 

حسن بن عباس بن قطب، طبعة  :جلالل الدين السيوطي، حتقيق :شرح الشاطبية  -51

 .م2224مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، األوىل 

حممد  :ألنصاري، تعليقلشيخ اإلسالم زكريا ا :شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد  -12

غياث صباغ، طبعة مكتبة الغزايل، دمشق، ومؤسسة مناهل العرفان، بريوت، الثانية، 

  .م1112/هـ 1411
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عبد الفتاح السيد سليامن أبو  :للنويري، حتقيق :شرح طيبة النشر فى القراءات العشر  -11

 .سنة، طبعة جممع البحوث اإلسالمية باألزهر

البن الناظم أيب بكر ابن اجلزري، ضبطه وعلق  :ءات العشرشرح طيبة النشر في القرا  -12

 هـ1411أنس مهرة، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل  :عليه الشيخ

 .م1112/

ملحمد نارص الدين األلباين، طبعة املكتب اإلسالمي،  :صحيح الجامع الصغير وزيادته  -13

 .م1111 /هـ1421بريوت، الطبعة الثالثة، 

 .للسيوطي، طبعة دار الكتب العلمية :رينطبقات المفس  -14

د. نزار خورشيد  :لعبد الدائم األزهري، حتقيق :الطرازات المعلمة في شرح المقدمة  -15

 .م2223هـ 1424عقراوي، طبعة دار عامر، عامن، األوىل، 

حممد متيم الزعبي، طبعة دار  :البن اجلزري، حتقيق :طيبة النشر في القراءات العشر  -11

 .هـ1414نة املنورة، األوىل اهلدى باملدي

د. أيمن رشدي سويد، طبعة  :للسمني احللبي، حتقيق :العقد النضيد في شرح القصيد  -12

 .م2221 /هـ1422دار نور املكتبات بجدة، األوىل 

البن طيفور السجاوندي، حتقيق د.حممد بن عبد اهلل العيدي، طبعة  :علل الوقوف  -11

  .م1114 /هـ1415مكتبة الرشد، األوىل 

الدكتور  :أليب طاهر إسامعيل بن خلف األنصاري، حتقيق :العنوان في القراء السبع  -11

 /هـ1421زهري زاهد والدكتور خليل العطية، طبعة عامل الكتب، بريوت، الثانية، 

 .م1111

أليب العالء اهلمذاين العطار، حتقيق  :غاية االختصار في قراءات العشرة أئمة األمصار  -22

فؤاد طلعت، نرش اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم أرشف حممد  :الدكتور

 .م1114 /هـ1414بجدة، األوىل 
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د. سامل بن غرم اهلل  :لعيل النوري الصفاقيس، حتقيق :غيث النفع في القراءات السبع  -21

 .ـه1421الزهراين، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى 

عبد العزيز  :جلمزوري، حتقيقلسليامن بن حسني ا :فتح األقفال بشرح تحفة األطفال  -22

 .هـ1424بن حممد اجلربوع، طبعة دار الذكرى، األوىل، 

للشيخ سليامن بن حسني  :الفتح الرحماني شرح كنز المعاني بتحرير حرز األماني  -23

الشيخ عبد الرزاق بن عيل بن إبراهيم موسى، طبعة بيت احلكمة  :اجلمزوري، حتقيق

 .م1114/هـ 1414لإلعالم والنرش، األوىل، 

موالي حممد اإلدرييس  :أليب احلسن السخاوي، حتقيق :فتح الوصيد في شرح القصيد  -24

 .م2222/هـ 1423الطاهري، طبعة مكتبة الرشد، الرياض، األوىل، 

لصفوت حممود سامل، طعبة مكتبة روائع  :فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية  -25

 .م2221 /هـ1432اململكة، الطعبة اخلامسة، 

لعبد الفتاح القايض، طبعة  :ئد الحسان في عد آي القرآن ومعه شرحه نفائس البيانالفرا  -21

 .هـ1424مكتبة الدار، املدينة املنورة، األوىل 

عبد اهلل بن حامد  :البن البارزي، حتقيق :الفريدة البارزية في حل القصيدة الشاطبية  -22

 .هـ1411السليامين، رسالة ماجستري بجامعة أم القرى، 

ملحمد إبراهيم حممد سامل، طبعة دار  :الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر فريدة  -21

 .م2223/هـ 1424البيان العريب، األوىل 

خمطوطات التفسري  -)علوم القرآن  الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط  -21

ن، وعلومه( طبعة املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، مؤسسة آل البيت، عام

 .م1111

مجال بن السيد  :ملحمد بن إبراهيم احللبي، حتقيق :الفوائد السرية في شرح الجزرية  -12

 .هـ1421الرفاعي، طعبة دار البعثة، ومكتبة الرشد، الرياض، 
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الدكتور  :ملحمد بن يالوشه الرشيف، دققه :الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة  -11

 .داب، القاهرةمجال فاروق الدقاق، طبعة مكتبة اآل

، طبعة اعيـيوسف الشيخ حممد البق :ضبط وتوثيق، آباديللفريوز :القاموس المحيط  -12

 .م2223 /ـه1424، الطبعة األوىل ريوتـب، دار الفكر

للنحاس، حتقيق د.أدمد خطاب العمر، طبعة مطبعة العاين، بغداد،  :القطع واالئتناف  -13

 م.1121/هـ1311

ألدمد بن عمر احلموي، حتقيق: د.عبد الكريم  :اءاتالقواعد واإلشارات في أصول القر   -14

 .م1111/هـ1421بكار طبعة دار القلم بدمشق، األوىل 

 :)رشح العالمة املخلاليت عىل ناظمة الزهر( القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز  -15

عبد الرازق بن عيل بن إبراهيم موسى، الطبعة  :لرضوان بن حممد املخلاليت، حتقيق

  .م1112/هـ 1412األوىل، 

سامل بن غرم اهلل  :البن رشيح الرعيني اإلشبييل، حتقيق :الكافي في القراءات السبع  -11

 .هـ1411الزاهراين، رسالة ماجستري بجامعة أم القرى عام 

د.مهدي املخزومي ود.إبراهيم  :للخليل بن أدمد الفراهيدي، حتقيق :كتاب العين -12

 .السامرائي، طبعة دار ومكتبة اهلالل

للزخمرشي، طبعة  :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل فى وجوه التأويل  -11

 .هـ1422دار الكتاب العريب ـ بريوت، 

أدمد اليزيدي، طبعة وزارة  :للجعربي، حتقيق :كنز المعاني شرح حرز األماني  -11

 .م1111/هـ1411األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية، األوىل، 

للجعربي، نسخة خطية حمفوظة باملكتبة األزهرية،  :لمعاني شرح حرز األمانيكنز ا  -12

 .(151/11111برقم )
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ملحمد بن أدمد املوصيل الشهري بشعلة، طبعة املكبة  :كنز المعاني شرح حرز األماني  -11

 .م1112 /هـ1411األزهرية للرتاث، 

عة مكتبة ملحمد صادق قمحاوي، طب :الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري  -12

 الكليات األزهرية، األوىل.

إلبراهيم بن عيل شحاته السمنودي، بدون معلومات  :آللئ البيان في تجويد القرآن  -13

 .طبع

أبو عاصم حسن بن  :للقسطالين، أعده للنرش :الآللئ السنية شرح المقدمة الجزرية  -14

 .عباس، طبعة موسسة قرطبة، الطبعة، األوىل، واملكتبة املكية

عبد اهلل بن  عبد املجيد نمنكاين،  :للفايس، حتقيق :لفريدة فى شرح القصيدةالآللئ ا  -15

 .هـ1422رسالة ماجستري بجامعة أم القرى عام 

مركز الدراسات القرآنية  :للقسطالين، حتقيق :لطائف اإلشارات لفنون القراءات  -11

 .هـ1434بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، الطبعة األوىل 

 :القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن محيصن واختيار خلف واليزيدي المبهج في  -12

ام وفاء عبد اهلل قزمار، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى ع :لسبط اخلياط، حتقيق

 .هـ1425

حممد فؤاد سزكني، طبعة  :أليب عبيدة، عارضه بأصوله وعلق عليه :مجاز القرآن  -11

 .م1111 /هـ1421 مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية،

البن القباقبي،  :مجمع السرور ومطلع الشموس والبدور في القراءات األربع عشرة  -11

أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، طبعة مكتب قرطبة للبحث العلمي  :حتقيق

  .م2225وإحياء الرتاث اإلسالمي، األوىل، 

لعبد الرازق  :المتوليالمحرر الوجيز في عد آي الكتاب العزيز شرح أرجوزة العالمة محمد  -122

 / هـ1421إبراهيم موسى، طبعة مكتبة املعارف، الرياض، األوىل،  عيل بن بنا

 .م1111
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لعبد الرازق عيل إبراهيم موسى، طبعة املكتبة  :مرشد الخالن إلى معرفة عد آي القرآن -121

 .م1111 /هـ1421العرصية، بريوت، األوىل، 

داية سورة املائدة إىل آخر سورة الناس( للعامين )من ب :المرشد في الوقف واالبتداء -122

 .هـ1423حممد األزوري، رسالة ماجستري بجامعة أم القرى،  :حتقيق

 :المرشد في الوقوف على مذاهب القراء السبعة وغيرهم من باقي األئمة القراء والمفسرين -123

ري هند العبديل، رسالة ماجست :للعامين )من أول الكتاب إىل هناية سورة النساء( حتقيق

 .هـ1423بجامعة أم القرى، 

مصطفى عبد القادر عطا، طبعة دار  :للحاكم، حتقيق :المستدرك على الصحيحين -124

 .م1112 /هـ1411الكتب العلمية، بريوت، األوىل، 

الدكتور عامر أمني الّددو، طبعة دار  :البن سوار، حتقيق :المستنير في القراءات العشر -125

 .م2225 /هـ1421لرتاث، ديب، األوىل البحوث للدراست اإلسالمية وإحياء ا

 .طبعة مؤسسة قرطبة، القاهرة :مسند اإلمام أحمد بن حنبل -121

حممد النمر، وعثامن ضمرييه، وسليامن احلرش، طبعة  :للبغوي، حتقيق :معالم التنزيل -122

 .هـ1411دار طيبة، 

 .لفخر الدين الرازي، طبعة دار إحياء الرتاث العربى، بريوت :مفاتيح الغيب -121

عيل حممد توفيق النحاس، طبعة دار  :أليب عمرو الداين، حتقيق :ردات السبعالمف -121

 .م2221 /هـ1422الصحابة للرتاث بطنطا، األوىل 

أليب عمرو الداين، حتقيق يوسف  :المكتفى في الوقف واالبتدا في كتاب اهلل عز وجل -112

 .م1114 /هـ1424املرعشيل، طبعة مؤسسة الرسالة، األوىل، 

 /هـ1423لألشموين، طبعة دار املصحف،  :بيان الوقف واالبتدامنار الهدى في  -111

 .م1113

 .م1111/هـ 1421للزرقاين، طبعة دار الفكر،  :مناهل العرفان في علوم القرآن -112



 الحروف المقطعة وأحكامها األدائية عند القراء العشرة                          د. سالم بن غرم اهلل الزهراني

11 

ملال عىل القاري، طبعة رشكة مكتبة ومطبعة  :المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية -113

 .م1141/هـ 1312مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، 

 :لعيل حممد الضباع، اعتنى به وعلق عليه :منحة ذي الجالل في شرح تحفة األطفال -114

 /هـ1411أرشف بن عبد املقصود، طبعة مكتبة أضواء السلف، الرياض، األوىل 

 .م1112

أيمن رشدي  :لشهاب الدين أدمد بن أدمد الطيبي، حتقيق :منظومة المفيد في التجويد -115

 /هـ1411حفيظ القرآن الكريم بجدة، األوىل، سويد، طبعة اجلمعية اخلريية لت

 .م1112

ملحمد سامل حميسن، طبعة  :المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر -111

 .م1112 /هـ1412املكتبة األزهرية للرتاث، 

للشيخ عبد الفتاح  :الموجر الفاصل في علم الفواصل شرح أرجوزة العالمة المتولي -112

اجعة أ.د. عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري، مطبوع ضمن القايض، إرشاف ومر

األعامل الكاملة للشيخ العالمة عبد الفتاح القايض، طبعة مركز الدراسات 

 .م2214/هـ1435جدة، الطبعة األوىل مام الشاطبي،واملعلومات القرآنية بمعهد اإل

ر غانم قدوري الدكتو :لعبد الوهاب بن حممد القرطبي، حتقيق :الموضح في التجويد -111

 .م2222 /هـ1421احلمد، طبعة دار عامر، عامن، األوىل، 

لإلمام الشاطبي، حتقيق الدكتور أرشف حممد فؤاد  :ناظمة الزهر في عد آي السور -111

 .م2221 /هـ1422طلت، طبعة مكتبة اإلمام البخاري، الطبعة الثانية 

باع، دار الفكر عيل حممد الض :البن اجلزري، تصحيح :النشر في القراءات العشر -122

 .للطباعة

لعبد الفتاح القايض، طبعة مكتبة  :نفائس البيان شرح الفرائد الحسان في عد آي القرآن -121

 .هـ1424الدار، املدينة املنورة، األوىل 
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ملحمد مكي نرص اجلرييس، ضبطه  :نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد -122

مر، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، وصححه وخرج آياته عبد اهلل حممود حممد ع
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)جمموعة مهمة يف التجويد والقراءات والرسم وعد اآلي( طبعة مكتبة ابن تيمية، 
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