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 اإلهداء

 

 

 

 الكرميني العفيفني األميني الذين مل خيطا بقلم؛ لكنهما بذل وسعهما إىل والدي  

 ،واستنفدا طاقتهما يف سبيل ارتقائي درجات العلوم

 إليهما أهدي هذه املشاركة العلمية بأطروحة الدكتوراه،

 .ا قد ماهفما هو إل مثرة مم
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 وتقديرر شك

وهو من اإلحسان  ،[027]البقرة:  اهلل تعاىل بالشكر فقال يف حمكم كتابه )واشكروا هلل( أمر

فأشكر كل من ساهم يف  .[01]الرمحن:  املأمور به يف قوله سبحانه )هل جزاء اإلحسان إل اإلحسان(

وأخص بالشكر فضيلة الدكتور/ عبداحلافظ  أو رأي أو بإعارة كتاب. هذا البحث وإثرائه مبعلومة أو توجيه

بن عبداهلل، الذي توىل اإلشراف على هذا البحث، فأشكره على إبداء ملحوظاته ومتابعته مراحل إجنازه، 

كما أشكر رئيس القسم فضيلة الدكتور/ نور عزم الليل، الذي    وحثه الدائم يل على العمل والجتهاد.

سؤاليت، ويعىن بالسؤال عن تقدمي يف خطوات البحث املرحلية. كما ل أنسى بالشكر  كان يستقبل

عميد الكلية فضيلة األستاذ الدكتور/ قمر الزمان يوسف الذي مل أغب عن باله؛ يبادرين حني يلقاين 

لفضيلة كما أشكر أصحاب افيسألين عن راحيت يف إجناز األطروحة، ويشجعين بابتساماته الصادقة،  

 ومجيع منسويب اجلامعة القائمني على هذا الصرح العلمي العظيم. عضاء جلنة املناقشة،أ
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 الملخص

القرآن الكرمي كان يكتب بدون نقطة ول شكل يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم وعهد 

عجم وانتشر ختلط لسان العرب بالالصحابة رضوان اهلل عليهم حىت يسهل قراءته وحفظه وتفسريه، وحني ا

اللحن ظهرت احلاجة لعلم الضبط وهو علم يبحث يف شكل كلمات القرآن الكرمي ونقطها، لضبط أدائها 

وقراءهتا على الوجه الصحيح املوافق للت لقي واملشافهة، وما يتعلق به من مسائل أوضاع الش كالِت هيئاهِتا 

 واملّد، وكيفيِة ضبط اهلمزة قطعاا ووصالا ونقالا، وأحكاِم التجويد اليت وقع وحماهلها كاحلركة، والسكون، والشّد،

عليها الضبط كاملدغِم واملظهِر، وامللحِق واملزيد. ويهدف هذا البحث إىل دراسة علم ضبط املصحف 

املتعلق بنوع  بومدرسته، وتقدمي املوازنة بني مدرسيت املشارقة واملغاربة يف اجلانب املتعلق بعلم التجويد واجلان

األحرف، وطريقة املدرستني يف كل مذهب، مع مراعاة صياغة وترتيب مسائل الفن منطقياا وتقنني مسألة 

الجتهاد والتطوير. كما يعرض هذا البحث للموازنة بني املدرستني وهي مشكلة البحث الواقعة يف اختالف 

طريق قيف والجتهاد يف تطوير ضبط املصحف باملذاهب الضبطية من حيث العالمات ومدلولهتا؛ ومنهج التو 

استعمال سابق ُعدل عنه؛ ويف عرض املسائل اليت حتتاج إىل مزيد منهجية وأكثر دقة يف ترتيبه وتبويبه؛ ويف 

اعتماد هذا العلم على ضابط احلاجة احملكمة لقضية التطوير والجتهاد. كما اتبع الباحث املنهج التحليلي 

النقد والتعليل العلمي املنطقي بالستدلل الصحيح يف دراسة املوضوع، باجلمع بني وصفاا واستقراءا مع 

املذهبني وما عليه العمل يف مذهب كل فريق. وقد خلصت الدراسة إىل أن ترجيحات املوازنة بني املدرستني 

جتهاد يف وقعت يف ثالث وعشرين مسألة مذيلة بتوصيات مهمة.  وقد تولصت الدراسة إىل ضرورة تقييد ال

جمال ضبط املصحف. وختاما، أن اجلهود املبذولة للموازنة بني املدرستني تستحث مهم الباحثني واملتخصصني 

 للكتابة والتجديد يف هذا العلم يف ضوء الضوابط واملعايري العلمية الصحيحة.
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ABSTRAK 

Al-Quran ditulis tanpa sebarang titik dan baris pada zaman Rasulullah SAW 

dan para sahabat r.a, untuk memudahkan bacaan, hafazan, dan tafsirannya.  Ketika 

berlakunya percampuran bahasa antara orang Arab dengan bukan Arab dan 

tersebarnya gubahan sebutan maka timbullah keperluan terhadap ‘Ilm Dabt, iaitu satu 

disiplin ilmu yang membahaskan tanda baris dan titik huruf bagi kalimah yang terdapat 

dalam Al-Quran untuk menepati cara sebutan dan bacaan dengan betul yang sejajar 

dengan kaedah talaqqi dan mushafahah; permasalahan berkaitan kedudukan baris dari 

sudut keadaan dan lokasinya seperti tanda baris, tanda sukun, shaddah, madd, serta 

cara penandaan huruf hamzah dalam keadaan terputus, bersambung, dan berpindah; 

hukum tajwid yang melibatkan tanda baris dan titik huruf seperti idgham, izhar, 

mulhaq, dan mazid.  Objektif kajian ini ialah untuk mengkaji ‘Ilm Dabt al-Mushaf dan 

alirannya; mengemukakan imbangan antara aliran al-Mashariqah dan al-Magharibah 

yang berkaitan ilmu tajwid, jenis huruf, dan kaedah yang digunakan oleh setiap aliran 

tersebut dengan mengambil kira pengolahan dan penyusunan isu-isu bidang ilmu 

secara logik; serta penetapan dalam isu ijtihad dan pengembangannya. Kajian ini juga 

mengemukakan imbangan antara kedua-dua aliran tersebut yang merupakan 

permasalahan kajian yang berlaku dalam perbezaan dari sudut tanda-tanda dabt dan 

petunjuk-petunjuknya; pendekatan ikutan dan ijtihad dalam pengembangan Dabt al-

Mushaf dengan cara menggunakan kes lampau yang diubahsuai; penjelasan isu-isu 

yang memerlukan kepada pendekatan tambahan dan pemahaman mendalam dalam 

penyusunan dan pengkelasannya; serta pergantungan ‘Ilm Dabt al-Mushaf terhadap 

kriteria keperluan yang mengikat bagi isu pengembangan Dabt al-Mushaf dan ijtihad.  

Penyelidik menggunakan metodologi analisis secara deskriptif dan induktif dengan 

kritikan dan penaakulan ilmiah yang logik berpandukan pendalilan yang tepat dalam 

konteks kajian menggunakan gabungan antara kedua-dua aliran berkaitan dan 

pengaplikasiannya dalam setiap aliran.  Kajian merumuskan bahawa pentarjihan antara 

kedua-dua aliran tersebut berlaku dalam 23 permasalahan yang disertakan dengan 

cadangan penting.  Kajian turut mendapati perlunya pengekangan ijtihad dalam bidang 

Dabt al-Mushaf.  Akhirnya, usaha mengimbangkan antara aliran al-Mashariqah dan 

al-Magharibah mendorong para pengkaji dan pakar bidang untuk melakukan penulisan 

dan pembaharuan dalam bidang Dabt al-Mushaf berpandukan kriteria ilmiah yang 

benar. 
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ABSTRACT 

The Holy Qur'an was written without dot and signs for reading in the era of the 

Prophet Mohammed and the era of Sahabаh so as to make it easy to read, memorize 

and interpret. When many dialects of the Arabs emerged, the need for the science of 

Dabt arose at that time. This study investigates the dabt of Mushaf, a science concerned 

with the form of the words of the Holy Quran as well as its punctuation. The dabt aims 

at vowelizing the Quranic words so that they read properly based on what is revealed. 

It is also concerned with the issues of diacritical marks such as vowels, consonants, 

gemination, elongation, the ways Hamza is formed and the Quranic rules of 

assimilation, manifestation, and annexed as well as augmented rules. Moreover, this 

study aims at investigating the science of Mushaf dabt as well as its school. It also 

aims to provide a comparison between the Eastern and the Western systems in terms 

of intonation (Tajweed) as well as letters and the system adopted in each school taking 

into account the formulation, the logical order of art issues and codifying the issues of 

judgment and development. It also provides a balance between the two schools, which 

is the problem of research in the different doctrines or schools in terms of signs and 

meanings as well as the setting up and judgment in the development or the initial use, 

and in the presentation of issues that need more systematic and more accurate ways 

related to the order, classification, the reliance of this science on the need controller of 

development and judgment. The researcher also followed the analytical approach of 

description and extrapolation along with criticism and logical scientific reasoning 

while investigating the topic. This has been done through the incorporation of the two 

schools and what is adopted in each school. The study provides important results which 

represent the essence of this study and formulates significant concepts. The most 

important results of this study are the preferences of the balance in twenty-three issues 

along with important recommendations as well as the restriction of judgment of 

Mushaf dabt. Finally, the study encourages researchers and specialists to write and 

renew this science in the light of scientific criteria and standards. 
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 الباب األول

 الباب التمهيدي 

 المقدمة 1.1

احلمد هلل ال ذي قال فأعَجَز كالُمه، وقد ر فأعجَز نظاُمه، وأمَر فَجَرْت أقالُمه، وأراَد فَمَضْت 
ادة ربهه وصل ى اهلل وسل م وبارك وأنَعَم على خري خلقه طُر اا، من نصح أمته ِبر اا، واجتهد يف عب سنَاُنه وأي اُمه.

 وشكراا، وعلى آله وأصحابه، ومن تبع سبيله إمياناا واحتساباا وصرباا.يقيناا 

 خلفية الدراسة 1.1

يار ومنطلق هذه األسباب وهذا الختلكل موضوع أسباب توجه الباحث وتسوقه إىل اختياره، 
 ةهو الختالف الذي نشأ بني مدرسيت املشارقة واملغاربة من حيث منشأ العالمات ومدلوهلا وحماهلا ومناسب

 :استعماهلا، وإذ كان هذا الختالف يف كتاب اهلل فمن بالغ األمهية الكتابة فيه ملا يلي

وار باملِعصااااااااام. .0 حمور يف  إذ هو ثالث ألنه من العلوم الشاااااااااريفة احمليطة بكتاب اهلل إحاطة الساااااااااه
(.7112حفظ كتاب اهلل وصيانته من تطرق اخللل إليه، أو ضياع شيء منه )أبو داود، 



2 

 

  

علُم ضاااااااااااابط املصااااااااااااحف أحد ثالثة حماور لصاااااااااااايانة كتاب اهلل من الل حن واخلطأ،  وهو آخُر  .7
؛ دوأبو داو  ؛0992)الداين،  املراحل اليت اسااااتقر  عليها تدوين املصااااحف بعد اجلمع والكتابة

  .وقصة النقط والشكل يف املصحف الشريف( ؛7112

أنه علم اجتهاديٌّ، قابل  للن ظر والت أمُّل، وإعمال الفكر، فقضايته مناسابة للطرح مجعاا ودراسةا،  .3
ولادياداا؛ لقبولاه  ذلن من حيث الن ظر والدللة واملنطق، مع األخذ يف العتبار أحوال الز ماِن 

 .  وقصة النقط والشكل يف املصحف الشريف( ؛7112أبو داود، ) جةِ واملكاِن واحلاِل واحلا

من التوساااع  والتخوف هذا الفنُّ قليل الن صااايب من بني علوم القراءاِت اهتماماا من الد ارساااني، .4
فياه كاان من عهد الرعيل األول، حذراا من التصاااااااااااااارف يف كتاب اهلل مبا ل يليق، أو بشاااااااااااااايء 

فأحببُت أن أُشاااارك  (7111صاااحف الشاااريف؛ وساااري، جديد )قصاااة النقط والشاااكل يف امل
 وأُسهم يف إملاِعِه، َعل ُه أن يكون أعظَم أجراا.

رورة  .5 ة، والضااا  طريقة ، يف تقريب هذا الفنه، ولديد الطرح ملادته، وصاااياغته بامللح ةاحلاجة املاسااا 
 لمع بني العرض واملوازنة، تساعد يف تصور مباحث الفن ومسائله.

ثل جانَب مي -يف صاااااااااااايانة كتاب اهلل واحملافظة على أدائه على الوجه املرضاااااااااااايه -لم أن هذا الع .0
لنقط والشكل )قصة ا الرواية جانبَ اجلانَب اآلخَر  الدراية أحَد جانيب التوثيق، كما ميثل النقلُ 

 .(7111يف املصحف الشريف؛ وسري، 

س ال يت تقوم عليهاا كتابة املصاااااااااااااااحف وطباعتها، ول تزال طباعُة   .2 ألن هاذا العلم من اأُلسااااااااااااااُ
َْعِنياا ة بااه

؛ وقصاااااااااااااااة النقط 7112؛ وأبو داود، 0992)الااداين،  املصااااااااااااااحِف فخَر اجلهااات امل
 .(0437والشكل يف املصحف الشريف؛ وملحق التعريف مبصحف املدينة النبوية، 

اهب، يَتطَل ُب توجه العناية إليه، ومزيَد النظِر فيه، وعرَض املذمما م تعادد املاذاهاب يف هذا العل .8
 .(7100؛ والتنسي، 7112وأبو داود،  ؛0992املوازنة بينها )الداين، و 
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 مشكلة البحث  1.1

بعد ظهور علم الضبط على يد أيب األسود الدؤيل وانتشاره إىل باقي األقطار من البصرة إىل 
ندلس، كان النقاط على طريقة واحدة يف الضبط هي طريقة الدؤيل واضع هذا املدينة، مث إىل أهل األ

الفن. لكن بدأ اخلالف بعد ذلن بني النقاط، فاختذ أهل املشرق طريقة، واختذ أهل األندلس يف املغرب 
طريقة أخر ، وذلن أن الفن تطور عند كلٍّ منهما وارتسم معامل لديدية ظهر الفن هبا يف صورة جديدة 

 (. 0992داين، )ال

أما أهل املشرق فذهبوا إىل عمل اخلليل الذي طور عمل الدؤيل، فاستبدل اخلليل عالمات 
جديدة حلت حمل عالمات الدؤيل، كما أضاف عالمات أخر  مل تكن موجودة. وأما أهل األندلس 

المات عفاستمروا على أصل نقط الدؤيل القدمي، واستحدثوا طريقة ضبط أدق تفصيالا، ووضعوا هلا 
 (. 7112جديدة )أبو داود، 

ومن هنا نشأ اخلالف وتكونت املدرستان وصارت املشكلة يف منشأ العالمات، ومدلوهلا، وحملها، 
ومناسبة معناها، واستعماهلا ملعىن واحد أو معان متعددة. هذا جانب املشكلة عند املتقدمني، كذلن 

عند  املشارقة يف بعض املواضع ملنهج الضبط نشأت مشكلة أخر  عند املتأخرين وهي من حيث خمالفة
املتقدمني دون مسوغ، فأحدثوا عمالا ل يتفق مع قصد الواضع األول، فال هم وافقوه ول هم وجهوا ما 

 .(0437املدينة النبوية،  مبصحفملحق التعريف أحدثوه )

وازنة بينهما اربة واملفكان ألجل ما تقرر أمهية القيام هبذه الدراسة ملنهج مدرسيت املشارقة واملغ
بالعرض للعالمات، والتحليل ملدلولهتا، والنقد ملا خالف منها أو خرج عن مقصود الضبط، وال،جيح ملا 

 هو األوىل. 
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 أهداف البحث 1.1

راض مذهب  وذلن باستع، يهدف البحث إىل املوازنة بني املشارقة واملغاربة يف ضبط املصحف
د والتحليل، وذلن ، مع النقاملصنفات اليت تُعدُّ مصادرَه، والُعمدَة يف توثيقهمن خالل كل من املدرستني 

 :وميكننا صياغة األهداف كما يلي .لغرض التأصيل والتقنني والعرض املنهجي

 .دراسة علم ضبط املصحف ومدرسته .1

 .تقدمي املوازنة يف ضبط املصحف بني املشارقة واملغاربة فيما يتعلق بعلم التجويد .1

 .املوازنة يف ضبط املصحف بني املشارقة واملغاربة فيما يتعلق بنوع األحرف تقدمي .1

 البحث أسئلة 1.1

تتجلى أسئلة البحث يف قضايا متعددة، وتساؤلت مهمة، يلزم اإلجابة عنها، ليطلع القارئ 
 على حله إشكاهلا، فتتضح الصورة يف ذهنه. وميكننا صياغة هذه التساؤلت كما يلي:

 بط املصحف وتاريخ نشأة مدرسته.ما مفهوم علم ض .1

 ما هو الراجح يف ضبط املصحف بني املشارقة واملغاربة فيما يتعلق بعلم التجويد. .1

 ما هو الراجح يف ضبط املصحف بني املشارقة واملغاربة فيما يتعلق بنوع األحرف. .1

 البحثأهمية  1.1



5 

 

  

طية، ذاهبها الضبهذا البحث من خالل تعدد املدارس فيه، ونشأهتا، واختالف م أمهيةتظهر 
ذ بعض وكيف مت اختيار العالمة للحكم، إ واستعمال العالمات املختلفة لالستدلل هبا على مدلولهتا،

العالمات أوجه من بعض ملا له من دللة مباشرة وواضحة؛ فيتطلب بناءا على ذلن معرفة منشأ اخلالف، 
 وحترير الختالف، واختيار األنسب، وترجيح األوجه واألقرب.

 كما تتأكد هذه األمهية من خالل معرفة املستفيدين من هذه الدراسة وهم على النحو التايل: 

اجلهات املعنية بطباعة املصحف الشريف يف مجيع األقطار، وعلى اختالف مذاهبهم الضبطية  .0
وتعدد مدارسهم، فليس هو جمرد عرض ملذهب مدرسة، لكنه صياغة لطريقة الستدلل وتنقيح 

 وتقننٍي لستحداث اجلديد، وتوعية لدراسة مذاهب الضبط ومناهج مدارسه. الختيار،

كما يستفيد من هذا البحث الباحثون املتخصصون يف القراءات وعلومها، املعتنون بضبط  .7
املصحف، العاملون يف جلان مراجعة املصاحف وإصدار املوافقات على طباعتها، فيختارون 

حىت ل تضطرب اختياراهتم، ويضطرب معها عامة القراء األوفق، ويضبطون معيار الحتياج، 
 لكتاب اهلل. 

كذلن يستفيد من هذا البحث األكادمييون الذين يدرهسون علم الضبط أو يدرسون مسائل  .3
متعلقة به ومرتبطة بالشكل وم،تبة عليه يف القراءات والرسم، كاخلالف يف الالم ألف املضفرة 

 . مثالا 

 حدود البحث 1.1

ضبط املصحف نشأ وتطور ودخله التجديد وتعددت فيه مذاهب وتكونت فيه  جند أن علم
مدارس فنضج، واستقر العمل فيه على )و معني استبانت به معامله وعالماته، فاحتيج فيه إىل التصنيف 

وصار لكل قطر من املشارقة واملغاربة مذهب اشتهر وصار إليه  والتدوين وإرساء أصوله، وتوطيد دعائمه.
فت يف نه وصُ  ،ل به عامة أقطارهمممن علماء هذا الفن تبعهم عليه تالميذهم، واقتد  هبم يف الع أئمة  

كما و  ذلن املصنفات ووضعوا هلا املقدمات، وتنوعت نثراا ونظماا، فتوالت عليها شروح العلماء بعد ذلن.
فقد صارت منهالا ملا حلق، فهي واسطة العقد، وعمدة  ،ما سبق ب  صَ مَ  األوائلُ  صارت هذه املصنفاتُ 
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الطالبني هلذا العلم. كما جيدر بنا أن نشري إىل أن املصنفات يف علم الضبط اق،ن كثري منها بعلم رسم 
معلوماته فيما جمال البحث و  تُ مسَْ وقد رَ  فها أصحاهبا يف علم الضبط مستقالا.ن  املصحف، وبعضها صَ 
 ومصدرية. ومكانيةٍ  زمانيةٍ  ط ومادته العلمية حبدودٍ خيص مسائل علم الضب

ضبط  بني مدرسيت املشارقة واملغاربة يفاملوازنة فإن دراسة هذه األطروحة هي : أما احلدود الزمانية
احليثيات املطروحة يف هذا البحث، من ذلن جهوُد كل مدرسة وأثرها على هذا خالل املصحف من 

 رت عليهاستقوما  مسائله اليت مت تدوينها يف أشهر املصنفات،عالمات الضبط وأحكامه و الفن، و 
وما جر  عليه العمل يف  ،ومن تالمهاها( 490)وابن جناح ها( 444)املدرستان، ابتداءا مبصنفات الداين 

 عصرنا احلاضر. يفاليت متثل هذه املدارس املصاحف املطبوعة 

ذهبني يف متثل املشارقة واملغاربة، وتنتهج أحد املفهي األقاليم واألقطار اليت  :وأما احلدود املكانية
ضبط املصحف، وطرفاها من جزيرة العرب وبالد العراق شرقاا مروراا بالشمال اإلفريقي إىل األندلس غرباا، 

 املتبوع عليه.  حكمُ  بُ حِ سَ نْ إليه ، فياَ  فَ صْ الوَ  لَ قد نقَ  يكون قطر املقلد إحد  هاتني املدرستنيوال

فهي املصادر العلمية ملادة هذه األطروحة ومسائلها فيما خيتص بعلم  املصدرية:وأما احلدود 
طت هبا، بالضبط خاصة، كالكالم عن عالمات الضبط، واستخداماهتا، وأحكام النص القرآين اليت ضُ 

وغريها من املباحث اليت هي صلب موضوع البحث ومادته، وفكرته الرئيسة، مراعياا الشمول التارخيي 
 ر المتداد الزمين هلذه املصادر.باعتبا

  شرح العنوان 1.1

وضعت عنوان هذا البحث متحرياا فيه الوضوح واستيفاء املضمون، والد للة على حمتواه الرئيس، 
 وإلين بيان ذلن: (املوازنة بني مدرسيت املشارقة واملغاربة يف ضبط املصحف:)والعنوان هو

واملدرسة  وال،جيح ملذهب املدرستني، املدرسة املشرقيةهي املفاضلة بالعرض والتحليل  )املوازنة(:
ة، الدراسة هو مدرستا الض بط الشهريتان، مدرسة املشارق حملأي أن  )بني املشارقة واملغاربة(: املغربية.

ومدرسة املغاربة، وما هو من لوازم ذلن من مسائل ومقدمات متهد لكل قسم يف البحث، من التعرض 
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كالم، وأنه أي قضية ال: ضبط املصحف( يف) ن املدارس بعُد.شوء املذاهب، وتكوُّ لنشأة علم الضبط ون
جه الصحيح يؤدي الو ل، علمائهموضوع ضبط املصحف، وهو الشكل بالعالمات املصطلح عليها عند  يف

، كما يشمل األحكام املضبوطة بتلن العالمات عن الل حن واخلطأ.له  ةا لقراءة كالم اهلل سبحانه، صيان
 .ري ذلن من مسائل امللحق واملزيد، واملباحث التكميلية كاستعمال األلوان و)وهوغ

 واملقصود مجع مذهب املدرستني يف حبث واحد، 
ُ
ألطروحة بينهما، فتكون هذه ا نةاز و بغرض امل

بيان منهج كل منهما، وما ذهب إليه كل فريق يف كيفية ضبط األحكام، مع النقد . ل(1)ِدرَاَسةا ُمَوازِنَةا 
 .حيثيات البحثوالتعليل، كل يف حمله من والتحليل 

  البحث منهجية 1.1

الاه يتوجه إليه، وأساليب يسلكها الباحث للجمع والتنقيح، حىت يصل إىل لكل حبث علمي 
أن يتبعها،  خطوات على الباحثء واجلدة، وكل ذلن يف نتائج ذات صلة وفائدة تعود على البحث بالثرا

يف هذه األطروحة نهج يتمثل املو صورة متسمة بالتكامل وال،ابط، لينتهي إىل ومراحل عليه أن يتدرج فيها، 
ما  استقراءا ملصادر املعلومة مع اعتبار الف،ة الزمنية هلذا الفن من النشأة حىتوصفاا و  التحليليباملنهج 
؛ وأبو سليمان، 7110؛ واخلطيب، 7111)دويدري،  يه العمل يف املصاحف املطبوعةاستقر عل
الثة ثمناهج  جلمع املعلومات وعرضها والعمل فيها وفق  ثالثة. وانتهجت يف هذا التوصيف (7115
 :مناهج

 المكتبي المنهج .1.1.1

                                                           

بغرض  ( قلت: "موازنة" ومل أقل: "مقارنة"؛ ألن  املوازنة اجلمع بني الشاااايئني بغرض املعادلة أو املفاضاااالة، أما املقارنة فاجلمع بني الشاااايئني1)
  .التتميم والتكميل، فتقتضي املقارنُة املصاحبَة ول تقتضي ال،جيح. واستعمال )قارن( مبعىن )وازن( حمدث  مل يرد يف املعاجم القدمية

ويقال: وازن بني الشااااااااايئني موازنة إذا كان على زنته أو كان حماذيه، ويقال: قارن الشااااااااايء بالشااااااااايء مقارنةا وقراناا: اق،ن به وصااااااااااحبه، 
 (. 7118، وعمر، 0991)اجلوهري،  والقرين: املصاحب، وقرينة الرجل: امرأته.
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املنهج املكتيب هو مجع املراجع األولية والثانوية والطالع عليها، وقراءهتا، مث وضع اخلطة األولية 
والنقاط الرئيسية إلعداد املادة العلمية النظرية منها، مث صياغة هذه املادة وفق ال،تيب املوافق خلطة البحث 

 :(7115مان، )أبو سليوتسلسل األبواب فيها، وقد كان عملي يف هذا كما يلي 

بلغين وميكن كل كتاب ي انوية لعلم ضابط املصاحف، مستوعباا قمت جبمع املصاادر األولية والث .0
 حتصيله. 

قماات بااالطالع على املصاااااااااااااااادر اليت مت مجعهااا والنظر يف جمماال مااادهتااا العلميااة واملوازنااة فيمااا  .7
 بينها، ومقابلة تقسيماهتا وتبويبها.

اليت تتعرض  ةسااااعدم البحث يف فكرته ومباحثه املقمت بالطالع على مصاااادر تكميلية لدع .3
 ، واستخدام األلوان. لنشأة املدارس

مت حتديد جمموعة املصااااادر اليت سااااتكون مسااااتند البحث، ومسااااتقى املعلومات فيما خيص هذا  .4
 الفّن من األحكام. 

 وضعت اخلطة األولية والنقاط الرئيسة، لبتداء العمل يف خطة هذه األطروحة وإجنازها. .5

 ابتدأت بقراءة بعض املصادر العلمية هلذا الفّن، من ذلن:  .0

a. ( ـه111كتاب "احملكم" أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين  .) 

b. ( اللذان مها عمدة مصادر 490وكتاب "أصول الضبط" أليب داود سليمان بن جناح .)هااااااا
 الفّن.  

c.  وقد نظمها يف هاااااا(208)شرح منت الذيل يف الضبط من منظومة "مورد الظمآن" للخراز ،
علم رسااااااااااام املصاااااااااااحف وذي لها بنظم علم الضااااااااااابط، وشااااااااااارَح كامل هذه األرجوزة املارغين 

، ومساه: "دليل احلريان شااااااااااارح مورد الظمآن"،  وكانت قراءة هذه الكتب هاااااااااااااااااااااااااا(0349)
 لالطالع بشكل مفصل على مباحث الفنه ومعرفة حيثياته، والدراية بتحرير مسائله. 

ن ملحوظات تتعلق بالنص املقروء بشاكل مباشر أو إشكالت حتتاج دونت كل ما خيطر يل م .2
 إىل حبث واستفسار.
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قمت بالقراءة والطالع يف مصاااااادر أخر  من مصاااااادر هذا الفن مثل: كتاب "حلة األعيان"  .8
للرجراجي، وكتاب "الطراز شاااارح ضاااابط اخلراز" للتنسااااي، وكتاب "خمتصاااار هجاء التبيني" أليب 

ليااة" وهو نظم مليمون غالم الفخااار، وكتاااب "امليمونااة الفرياادة" وهو داود، وكتاااب "الاادرة اجل
 نظم للقيسي، وغري ذلن من املصنفات يف علم الضبط لزيادة النظر واإلحاطة.

عملاااات على فرز امللحوظااااات املاااادونااااة وتتبعهااااا وحبثهااااا ومعرفااااة كاااال مااااا يتعلق هبااااا، ولليااااة  .9
 اإلشكالت الواردة فيها.

 خطة البحث، وهذه العناصر هي:وضعت عناصَر هتيئ إلعداد  .01

a.  ،حصاااااااااار الفنون اليت تندرج أفراداا مع علم ضاااااااااابط املصااااااااااحف حتت نوع واحٍد، كالتجويد
 والقراءات، وعده اآلي.

b. من خالل مخس نقاط هي )تعريفه لغة واصاااااااااااااطالحاا، وذكر تعريف علم الضااااااااااااابط قمت ب
 ستعملة فيه(.ت املاملبادئ العشرة للفن، ونشأته، وأشهر املصنفات فيه، وأشهر املصطلحا

c.  ٍُّع تعريٍف موجٍز عن كل فن تصااااااوراا  يعطي القارئَ من العلوم املشاااااااركة لعلم الضاااااابط، وضااااااْ
 عاماا للدائرة العلمية اليت ينتمي إليها علم ضبط املصحف.

اطلعت على ما وسااعين الوقوف عليه من الدراسااات السااابقة يف علم ضاابط املصااحف سااواء   .00
غريهااا، واألطروحااات العلميااة، واملقااالت يف ارالت الاادورياااة، البحوث األكااادميياااة احملكمااة و 

لتحري معامل التجديد يف طرح املادة العلمية، واتباع طريقة عرٍض تقرب الفن لدارساااه اجلديد، 
 وممارسه التليد.

املساااااااااائل إىل عالمات وأحكام، فبعد أن يطلع القارئ على العالمات ومدلولهتا، صااااااااانفت  .07
   ضبطت هبذه العالمات. يشرع يف األحكام اليت

ووجدت هذا التصنيَف أمل  لشتات املسائل، وأمجع للذهن، وأيسر لتقريب املادة العلمية يف هذا 
، ملا فيه من املنهجية املنطقية، إذ كيف يتلقى املتعلم والقارئ حكماا يف ضبط النص القرآين ولام ا الفنه 

 ا.يتقدم بني يدي ذلن النصه عالماتُه اليت يضبط هب
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 التاريخي المنهج .1.1.1

املنهج التارخيي هو الطالع على تسلسل املراجع حسب تاريخ تصنيفها، ملعرفة السابق والالحق، 
ومعرفة مصدر معلومات كل مرجع، لتحرير املصدر األقدم للمعلومة، ومتييز أنواع هذه املراجع من حيث 

ره )عمر، و اعتمادها على مصدر املعلومة، وتتبع نشأة الفن، والشخصيات اليت كان هلا دور يف تط
7113 :) 

ل صاااااادر األو دم واملتأخر، ومتييز املرتبت املصاااااانفات حسااااااب تساااااالساااااالها التارخيي، ملعرفة املتق .0
واألقادم للمعلومااات، ومعرفااة مااا إذا كااان املتااأخر قااد أضااااااااااااااااف جااديااداا إىل الفن بااأي لون من 

 ألوان اإلضافة.

ادة من ذلن يف فواإلف وتكونه واساااااتقراره تتبعت املراحل التارخيية لنشاااااأة علم ضااااابط املصاااااح .7
 جوانب التجديد واإلضافة.

رجعت إىل تراجم بعض األعالم الذين تدور حوهلم مسااااااااااألة فن الضاااااااااابط من حيث النشااااااااااأة  .3
والتطوير، كمعاوية بن أيب سااافيان رضاااي اهلل عنه، وزياد بن أبيه، وأيب األساااود الدؤيل، واخلليل 

، امللن بن مروان، رمحهم اهللبن أمحد الفراهيدي، ونصااااااااار بن عاصااااااااام، و   بن يعمر، وعبد
 ملعرفة املراحل النتقالية لعلم الضبط خالل املدة الزمنية من نشأته حىت التدوين والستقرار.

وضاااااااعت يف العتبار اعتماد املصاااااااادر العلمية من ف،ات تارخيية متعددة لتمثل حدود البحث  .4
 وجد.  الزمنية، وميكن الطالع على ما أضيف إىل  الفنه من لديد إن

   التحليلي المنهج .1.1.1

التعرض ملسااااااااااااااائل علم الضاااااااااااااابط وعالماته وخالف املدرسااااااااااااااتني بالتحليل املنهج التحليلي هو 
 ة هلذه األطروحة هي املوازنة بني املدرسااااااااتني بعرض كاليوالتأصاااااااايل واملناقشااااااااة، وذلن أن الفكرة الرئيساااااااا

بط هي مؤد   الده بني منهج كٍل منهما، ل سااايما أن  واملوازنةاملذهبني، وتوصااايفهما،  راساااة عالمات الضااا 
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ا يتمحور إوالت وصاايف وخالصااة كله مدرسااة، ومنتهى كلٍّ من املذهبني، وكلُّ تدرٍُّج سااَبَق أو تطوٍُّر متَوق ع  َّن 
 :(0992)عبدالتواب،  وكان املنهج فيه كاآليت حول هذه العالمات.

ة، وبياان معنااها الذي بادأت باذكر عالماات الضاااااااااااااابط عناد املادرسااااااااااااااتني، من حياث هي عالما .0
اساااتعملت له، وعالقتها به، وتوصاااايف هذه العالمة من حيث الساااامة والشااااكل، مسااااتوفياا هذه 

 احليثيات ما استطعت.

 أتبعت العالمات باألحكام اليت وضعت هذه العالمات لضبطها.  .7

 نم فرقت يف عرض املسااااائل بني العالمات واألحكام، فجعلت كال منهما قسااااماا مغايراا ل خر .3
 حيث اإليراد وال،تيب. 

 اجتهدت يف ذكر التعليالت الضبطية متبعاا يف ذلن قسمةا منطقية، متمثلة يف اخلطوات التالية:  .4

a. .ما كان ظاهر العلة واحلكمة، وأشار إليه أهل الفن على سبيل القطع، فهو التعليل 

b. ،ويتابع  فيذكر ما مل يكن ظاهر العلة واحلكمة، وأشااااااار إليه أهل الفن ل على ساااااابيل القطع
 إن لزم.

c.  ماا مل يكن ظااهر العلاة واحلكماة ومل ياذكره أهال الفن، فاأجتهد يف تعليله ما اسااااااااااااااتطعت إىل
 ذلن سبيالا.

يأمل الباحث من خالل منهج البحث املتقدم مبحاوره الثالثة املكتيب والتارخيي والتحليلي، أن 
 البشرية. بالتقصري ووجود السهو يف الطبيعةيكون قد قدم ما ميكنه من إيفاء املوضوع حقه، مع اليقني 

  الدراسات السابقة 1.11

منهم من فتقدمت املصنفات يف علم ضبط املصحف من النشأة والتكوين إىل العصر احلديث، 
إفراد إحد  و  ،صنف يف ضبط املشارقة على انفراد، ومنهم من صنف يف ضبط املغاربة على انفراد

ملقدم األقوال تعداداا، مع اإلشارة إىل ااملدرستني بالتصنيف هو غالب أحوال املصنفات، ومنهم من مجع 
ورمبا أشاروا إىل  ،أحياناا، وال،جيح أحياناا، وإمهال ما مل يشتهر به العمل، ورمبا أوردوه وأشاروا إىل ضعفه
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ل خيلو مصنف و مجع املدرستني واملوانة بينهما. القصد إىل  املشارقة واملغاربة ونسبوا إليهما ل على سبيل
عت ما الا، أو شرح مستغلقاا. وقد تتبكمنها إل وقد أفاد فاستدرك فائتاا، أو كشف مبهماا، أو وضح مش

نها م صنف قدمياا وحديثاا، وحصرت ما استطعت منها، فوجدت منها مصنفات جليلة، يف جبني كلٍ 
 ا علمَ هما بني منثور ومنظوم، مجع بعضها فين الرسم والضبط معاا، كما أفرد بعضُ مجيلة، قد تنوعت  شامة  

الضبط بالتصنيف.وبعض املصنفني خلص من جمموع مصنفات سبقته، وبعضهم شرح مصنفاا ُكتب نثراا، 
أو ُقصد نظماا. وذهب علم ضبط املصحف مذهبني شهريين، أحدمها: "مذهب املشارقة" واآلخر "مذهب 

 هذه املصن فات يف مجلتها عن ماد ة علمية واحدة، والفضُل للُمتَاَقدهم.كثري من رج  خي".ومل املغاربة

ومع توافر مجلٍة من الكتب املصن فة، فإينه مل أقع على تصنيٍف جيمع املدرستني بتكامل علمّي، 
أثناء البحث  يفها بينهما، لكن القليل من هذه الكتابات ال يت وقعت علياملوازنة وسرٍد تارخيّي، مع 

أو تكلمت عن علم الضبط ومباحثه من غري رقْت مسائَل خمصوصة، أو جوانب مقطوفة، والدهراسة طَ 
ر، ول مل تكن لتمثل مدرسة من النشأة إىل التدوين والستقرااحليثية اليت تطرحها الدراسة املقدمة، فهي 

ون من هذه يكيضاح فإين سأذكر أشبه ما وملزيد اإل، املباحث املطروحة، يف هذه األطروحة استوفت 
 ن بيااها: وُدونَ كل  تصنيف منها توصيفاا يُبنيه مفارقتها هلذه الدراسة، الكتابات، ُمْتِبعاا  

أحكام الكتاب تناول  .(1)"سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين"التصانيف األول: 
له منهجاا  ومل يفرد، الضاااااابطلعلم القساااااام الثاين من الكتاب وجعل ، يف قساااااامني علمي الرساااااام والضاااااابط

: "مقتصاااااااااراا على ما تدعو احلاجة يف هذه وهو قوله، لعلم الرسااااااااام خيصاااااااااه، كما يف مطلع القسااااااااام األول
 "التنزيل" و" العقيلة" إذ ما فيها هو املعول عليه.زمنة إليه مما ذكر يف "املقنع" واأل

نه مل يذكر .وأل(2)اخلراز يف مورده وابن عاشر يف شرحه عليه"وراعيت يف الغالب ما اختاره عنهم 
 ، فكان كاآليت:فإين عمدت إىل استيضاحه من خالل استعراضه منهجه يف قسم الضبط

مل ينب املصااااانف كالمه أصاااااالة على مجع املذهبني، ومقابلة منهج املدرسااااااتني، وهذا ظاهر من  .0
مقدمة القساااااااااااااام األول الذي أفرده للكالم عنوان الكتااب، كماا هو ظااهر من نص كالماه يف 

 عن علم الرسم.

                                                           

بااع (،شاااايخ عموم املقارئ املصاااارية سااااابقاا ) ( علي بن حممد الضااااباع1) سااااالمية ، وزارة األوقاف والشااااؤون اإلاإلمتاع بجمع مؤلفات الضَََّّّا
 . 8، املؤل ف رقم: 3بالكويت، ج

 .00( املرجع السابق، ص2)
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يتطرق املصااااااانف رمحه اهلل أحياناا إىل التصاااااااريح مبسااااااامى املشاااااااارقة أو مسااااااامى املغاربة من غري  .7
اطهراد، لكنه يبني منهج املشاااااااااارقة بنحو قوله: "وبه جر  عملنا"، ويُهمل التصاااااااااريح مبسااااااااامى 

سااااااااااااكوت عنه يوافق مفهوم املخالفة من مذهب املغاربة يف مواضااااااااااااَع رمبا ل يكون مذهبهم امل
املشاااااااااارقة املذكور، ول منهَج له يقيد الساااااااااكوت يف باب الضااااااااابط دليالا على حكٍم م ا، ومن 

 ذلن:

a. ( قااال: "وأمااا حكم التنوين عنااد الباااء ففيااه 111كالمااه عن حكم التنوين عنااد الباااء )ص
غيري كما ن متتابعتني بال تألهل الضاااااااااااااابط وجهان: أحدمها: أن لعل عالميت احلركة والتنوي

ََ   عليم  ُلعالن مع البااااء وغريهاااا هكاااذا ) (. وثاااانيهماااا: أنااان تعوض من عالماااة التنوين بِم
ميماا صااغرية ألن التنوين عند الباء يقلب ميماا يف القراءة فيكون تصااويره يف الضاابط مشااعراا 

ََ  باااذلااان هكاااذا ) وعلى األول ( وهاااذان الوجهاااان على التخيري، ]قاااال بعااادهاااا:[ عليم ُۢ بِم
 ا" ا.ها تار الثاين وبه جر  عملناقتصاااااااار الداين يف احملكم، وذكر أبو داود الوجهني لكنه اخ

 يصااااااااااارح هنا مبسااااااااااامى املغاربة، ومبا جر  عليه العمل عندهمما ولو جعلنا مفهوَم الكالِم مل
ر قعلى املخاالفاة فيفهم أن  العماَل عنادهم على اختياار الاداين، واختيااره مل يوافق ما اساااااااااااااات

 ألن املستقر فيها على الثاين وهو اختيار أيب داود.  (1)عليه العمل يف مصاحفهم

b.  كاإلشااااااكال السااااااابق يف حكم النون الساااااااكنة مع الباء، انظره يف كالم املصاااااانف رمحه اهلل
 ، من كتابه.111ص

c. ( بعد ما عر ف املصااااااااااطلحات الثالثة قال: 111كالمه عن املختلس واملشاااااااااام واملمال )ص
ت هاذه األنواع الثالثاة خمالفة يف اللفظ ملا حركته خالصااااااااااااااة لكون حركة املختَلس "وملاا كاانا

مشاااوبة بسااااكون، وحركة املشااام كساااارة مشاااوبة بضاااامة، وحركة املال فتحة مشاااوبة بكساااارة: 
احتاج أهل الضااااااااااابط إىل متييزها. فذهب مجاعة إىل تعريتها من الشاااااااااااكل، وهو اختيار أيب 

ة إىل نقطهاااا، وهو اختياااار الاااداين، وعلياااه جر  داود، ...، ]إىل أن قاااال:[ وذهاااب مجااااعااا
عملنا، ...، ]إىل أن قال:[ وكيفية ذلن ..." ا.هااا وانتهى الكالم إىل اهاية الفصل املذكور 
ومل يشاااااااااااااار إىل مساااااااااااااامى املغاربة ول مذهبهم فيه، إذ مذهبهم إعمال النقط على ما يوافق 

م ذهبوا إىل اختيار أيب داود اختيار الداين وعمل املشااااااااااااااارقة، ل ما يفهم من السااااااااااااااياق أاه
 الذي هو إمهال النقط. 

                                                           

 .( كما هو يف املصحف احلسين، واملصحف احملمدي، املطبوعان باملغرب1)
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d. (: "فقال مجاعة: عالمة التشااديد شااني غري معرقة ول 111كالمه عن عالمة التشااديد )ص
جمرورة ول منقوطاة ...، ]إىل أن قال:[ وهذا القول هو مذهب اخلليل وأصااااااااااااااحابه، وعليه 

يف موضااااااااااااااع احلركات من عالمة نقاط املشاااااااااااااارق. واختاره أبو داود...، ]مث بني اختالفهم 
التشااديد إىل أن قال:[ وقال آخرون: عالمة التشااديد دال توضااع قائمة اجلناحني...، ]إىل 
أن قااال:[ وهااذا القول لبعض نقاااط املاادينااة املنورة، وتبعهم عليااه نقاااط األناادلس، واختاااره 

 أثناء معنا يفالداين" ا.هااااااااااااااااااا فهل هذا ما جر  عليه عمل املغاربة باطهراد  هذا ما سااااايتبني 
الدراساااااة، واملساااااتقر عليه العمل يف املصااااااحف املطبوعة للمغاربة األول املوافق لختيار أيب 

 داود. 

e. ( عنااد حتااديااد حماال العالمااة من احلرف قااال: "ويكون 111كالمااه عن املااده وأحكااامااه )ص
حرف املد مقابالا لوسااااااااااااااط العالمة، وقيل: يكون ابتداء العالمة من حرف املد ومترُّ به إىل 
اهلمز أو الساااكن. وهبذا القول أخذ التجييب ومجاعة، واختار األول أبو داود، واقتصاار عليه 

م يشاااااااااار إىل املغاربة وما عليه العمل يف أكثر احملققني، وهو الذي عليه عملنا" ا.هاااااااااااااااااااااااا  فل
 مذهبهم. 

مل يكن منهج  .(1)"سفير العالمين في إيضاح وتحرير وتحبير سمير الطالبين"التصنيف الثاين: 
ن أالكتاب مجع املدرستني أو املوازنة بني مذهب الفريقني، أو تقصي مجع مواضع اخلالف، فضالا عن 

هذا  عملىل وأشري إفانطالقه من مباحث أصله، يكون تصنيفاا يوازن بينهما ويعرضهما عرضاا تاماا، 
 أمور: يف الكتاب 

، فلم يورد شااااااااااايئاا عن املدرسااااااااااااتني، سااااااااااااواء  من حيث اجلمع 1بني مؤلفه منهجه يف كتابه ص .0
 والدراسة، أو املوازنة، أو تتبع مواضع اخلالف.

إىل معارضاااااااااااااة نص األصااااااااااااال "مسري الطالبني"  مع الكتب  ( من منهجه1أشاااااااااااااار يف النقطة ) .7
املصاااادر لعلم الضااابط اليت مساها يف مقدمته، منها ما أشاااار األصااال إىل اعتماده عليها، ومنها 

: "... فقاد مت عرض ماا يف )مسري الطاالبني( على هاذه الكتب  1ماا أضااااااااااااااافاه املؤلف، قاال ص
 حالة وجود خالٍف بينها يشاااااار إليه يف كلمة كلمة، مع اإلحالة عليها باجلزء والصااااافحة، ويف

                                                           

-، مصاااااار0، طحبير سَََََّّّّّمير الطالبين، سَََََّّّّّفير العالمين في إيضَََََّّّّّاح وتحرير وتم7118هااااااااااااااااااااا/0479( أشاااااارف حممد فؤاد طلعت، 1)
 اإلمساعيلية: مكتبة اإلمام البخاري.
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احلاشااااااااية" وهذا لتصااااااااحيح ما يهم فيه األصاااااااال، أو يقدهمه والعمُل على خالفه، وليس فيه ما 
 يشعر مبوضوع الدراسة املقدمة.

تعرض املؤلف لذكر املشااارقة واملغاربة يف مواضااع متفرقة، لكنها مقيدة مبواضااع األصاال، إل  أنه  .3
 حكمني مل يذكرمها وبني فيهما ضبط املدرستني كما يلي:استدرك على األصل 

a. وقال: "وقد جر  عمل املغاربة على 111حكم ضااااااابط احلروف املقطعة أوائل الساااااااور، ص ،
ضاااابطها، وعمل املشااااارقة على عدمه" وأشااااار إىل أن سااااقوط هذا احلكم رمبا كان سااااهواا من 

 طبوع. األصل، أو سقط يف الطباعة خلالف بني األصول الورقية وامل

b. وقااال: "ومل يتعرض املصاااااااااااااانف حلكم إحلاااق 111حكم إحلاااق األلف الواقعااة بعااد لٍم، ص ،
األلف الواقعة بعد لٍم، ...، وقد جر  عمل املشاااااااارقة على إحلاقها بني الالم واحلرف الذي 

 يليها، وجر  عمل املغاربة على إحلاقها معانقة لالم خارجة إىل ميناها". 

يف الناظم تكلم  .(1)"ل الرسم المختلف فيها بين المشارقة والمغاربةمسائالتصنيف الثالث: "
قسم الضبط عن املسائل التالية: )التنوين، والتشديد، واإلدغام الناقص، والسكون، ومهزة الوصل، وعالمة 

 الضمة، واحلروف املقطعة، وياء اهلمز والعوض، والالم ألف(، والتعقب كما يلي:

،ي أصااله له، وهذا جيعل نظمه يع،يه ما يع ه أصااالا ، وجعلالطالبني""مسري تبع الناظم مصاانَف  .0
 من تعقبات الفروقات يف الدراسة، وأشار إىل اتباعه كتاب الضباع بقوله: 

 وعماااااااديت رساااااااااااااام مسري الطاااااااالبني
 

 لشاااااااااايخنا الضااااااااااباع شاااااااااايخ املقرئني
 

 مث قال عند ابتداء الكالم عن مواضع اخلالف يف الضبط:

 أيضااااااااا جيريوما جر  يف الرسااااااام 
 

 يف الضاااااابط للشاااااايخني حقق وادر
 

                                                           

د افم، 7107/نوفمرب/70 حممد املصااطفى بن ساايدي عبدالرمحن املسااومي(1) قام بنشاارها تلميذه فضاايلة منظومة للشاايخ ، ، امللق ب: صااَ
خرية املنقحة ق عليها بقوله: "النسااااااااخة األالشاااااااايخ/ حممد احلساااااااان بوصااااااااو، على اإلن،نت يف موقع ملتقى أهل التفسااااااااري، بتاريخ: وعل  

 واملعتمدة من رواية ولده حممد األمني".
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وإما أن يكون أراد بالشيخني خالف املدرستني على ما هو يف األصل، أو خالفهما مطلقاا، 
 فعلى احلالني مل يستوف مواضع اخلالف، وسُنبيهنه.

أراد الناظم رمحه اهلل مواضااااااااااااااع اخلالف دون مواضااااااااااااااع الوفاق، فلم يكن نظمه جيمع مذهب  .7
 املدرستني، وهو ظاهر من قوله: 

 أردت أن أفااارد ماااااااا لشااااااااااااااااارقااااناااااااا
 

 مااااان عااااامااااااال خماااااااالاااااف لاااااغااااارباااااناااااااا
 وماااااااا تاااركااااااات ذكاااره فاااهاااو عااالاااى 

 
 وفااااق رساااااااااااااام اجلكين مسااااااااااااااجال

 
الف ، إل أنه مل يسااااتوف خمع أنه اختذ كتاب "مسري الطالبني" عمدةا لنظمه مواضااااع اخلالف .3

العمدة، كما أنه مل يسااااااااتوف اخلالف بني املدرسااااااااتني مما مل يورده األصاااااااال، فالناظم أدرك ما 
اساتقر عليه العمل يف املصااحف هلذا العصار، فال هو استوال كالم عمدته، ول هو استوال ما 

 خرج عنه، ومن ذلن:

a.  يف الكالم عن التشاااااديد: بينا أن الضاااااباع رمحه اهلل تكلم عن عالمة التشاااااديد، وبني
عمل املشااااااارقة على اختيار رأس الشااااااني )حمذوفة التعريق( وأشاااااااار إىل مذهب بعض 
نقاااط املاادينااة الااذي تبعهم عليااه نقاااط األناادلس واختاااره الااداين، وعالمتهم فيااه دال 

 ه. وهو كالم الداين وأيب داود. قائمة اجلناحني أو منكسة على تفصيل في

عمدته، ول كالم  و اتبعأم ا الناظم فلم يتطرق إىل عالمة التشديد والختالف فيها بتاتاا، فال ه
شارقة ضبطوها ئي(، وأن املا  لكنه تكلم عن حكم ضبط الالم مورداا مفردتني مثالا: )ال يل( و)ال   الشيخني.

 بالشد، وأمهل املغاربة ضبطها، وهو قوله: 

َكلُ   والالم من كااااااااااااااااااااااااااااا)ال يل( عنهم ُيشااااااااااااااْ
 

 ئي( بضاااااااااااااابط جعلواااااااااااااااااااااااااااااا  )ال  كااااااااااااااااااااااااااااا  أِلفُ 
 

 واجلدير بالذكر هنا أن الضباع رمحه اهلل مل يتعرض لضبط هاتني الكلمتني. 

b. الف يف ضاااااااااااااابطااه مع النونتكلم عن اإلدغااام الناااقص جممالا، ومل يبني أن املراد اخل 
الساااااااكنة، رمبا يقال: يعلم ذلن من أاهم مل خيتلفوا يف ضاااااابطه مع التنوين، إل أنه ملا 
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بني الختالف يف ضاااااااااااااابط اإلدغااام الناااقص لزم بيااان الختالف يف ضاااااااااااااابط النون 
 الساكنة؛ فلو تُرك للعلم به، لُ،ك الناقص لنفس التعليل. 

ومذهب كٍل من املدرساااتني يف نقطها، وما زال العمل  مل يشااار إىل اخلالف يف حروف )ينفق( .4
 عليه يف املصاحف املطبوعة. 

 مل يتناول عالمات الضبط اليت استقر عليها العمل يف املصاحف املطبوعة، ومل يلمح إليها.  .5

هذا الكتاب  ،(1)التوجيه السديد في رسم وضبط بالغة القرآن المجيد"التصنيف الرابع: "
حث مجعاا شارقة واملغاربة، ومع إجادة البمن املؤلفات اليت تناولت قضايا اختالف الرسم والضبط بني امل

 ودراسةا إل أن املغايَرة بينها وبني الدراسة اليت بني أيدينا قائمة، وبيااها كما يلي: 

ساااام املصاااااحف نهج يف ر أراد الباحث التقريب بني املشااااارقة واملغاربة وتأساااايس فكرة توحيد امل .0
وضابطها، ل عرض املدرساتني ودراستهما كما هو احلال يف الدراسة اليت أقدمها، قال متحدثاا 

:"فتهدف الدراسااااااااااااااة إىل التقليل من اخلالف ما أمكن إىل ذلن 11عن هادفاه يف الكتاب ص
: "ومنهجي يف هاذا البحاث إزالة الختالف أو تقليله ما 11ساااااااااااااابيالا"، وقاال عن منهجاه ص

 أمكن إىل ذلن سبيالا بني رسم وضبط مصاحف أهل املشرق وأهل املغرب". 

جلُّ الفكرة الرئيساااااااة للباحث كانت مرتكزة على قضاااااااية الرسااااااام وما دار حوله من شااااااابهات،  .7
وهتجُّم الطاااعنني فيااه باادعو  مزعومااة هي خمااالفتااه للغااة العربيااة، قااال يف أمهيااة البحااث متحاادثاااا 

عن طريق املوازناااة واملقاااارناااة إىل التوفيق بني اللغاااة  : "فيهااادف البحاااث11-11عن هااادفاااه ص
العربية والرسااااااااام العثماين، واإلجابة الكاملة عن كل الشااااااااابهات اليت رفعها دعاة تغيري الرسااااااااام 
العثماين، وبيان الساااااابب يف اختالف مصااااااااحف اليوم يف الرساااااام والضااااااابط بني أهل املشااااااارق 

 واملغرب ...". 

الضاااااااااااااابط وهي: )التنوين، والالم يف )و "الااذي"  اخلالف يف اياااث لبعض قضااااااااااااااتطرق الباااحا .3
و"اليت"، والالم ألف، واحلروف امللحقة فيما اتصااااال ضااااابطه باملرساااااوم، وكيفية ضااااابط مفردات 
متفرقة غلب عليها قضااااية رمسها، وهي سااااتة عشاااار مفردة على ال،تيب التايل: "فادارأمت"، "إىل 

                                                           

، جملة جامعة قطر، العدد التوجيه السََّّديد في رسََّّم وضََّّبط بالغة القرآن المجيدم، 7117هاااااااااااااااا/0473( أمحد بن أمحد شاارشااال، 1)
 العشرون.
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"تلقاااءْي"، "ل تااأمنااا"، "أفئاادة"،  العظااام"، "أؤنبئكم"، "حق تقاااتااه"، "سااااااااااااااقااايااة" و"عمااارة"،
"مهادا"، "طاائركم"، "فخراج ربان"، األلفااش املشااااااااااااااتقاة من )الربكة( )و: "مبارك" و"تبارك"، 

 "مسوات"، "بأييد"، "ينبوأ"(.

يضااااااااف إىل ما تقدم أن مواضاااااااع خالف الضااااااابط بني املدرساااااااتني ماهو إل جزء من مباحث  .4
 الدراسة اليت أقدمها، وبعض حيثياهتا. 

وكالمنا عن ، (1)"الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التنزيل"صنيف اخلامس: الت
 قسم الضبط يف الكتاب على النحو التايل:

اقتصااااااار الباحث على عالمات الختالف دون قصاااااااد املدرساااااااتني من حيث الدراساااااااة نشاااااااأة  .0
 وتكوناا، ومنهجاا وموازنةا، وهو ظاهر من عنوان البحث.

القتصاااااااااار الساااااااااابق على بعض العالمات، فلم يتوجه لتقصاااااااااي مفردات اقتصااااااااار الباحث يف  .7
: "وسااأقتصاار على بعض عالمات الضاابط لل،جيح بينها 111البحث، وهو ظاهر من قوله ص

  ."... 

انصااااااااااااب  جهد البحث على جزئية حمددة، وهي حماولة ال،جيح بني العالمات املختلف فيها،  .3
عاا وهي توحيد منهج الضاااابط يف املصاااااحف، متبهبدف املشاااااركة يف تأساااايس الفكرة السااااابقة 

: "وأكتفي بإيراد ما دعا إليه 111ومتأسياا بكتاب "التوجيه السديد" املتقدهم، قال يف كتابه ص
]يعين الدكتور أمحد شاااااااارشااااااااال يف كتابه: التوجيه السااااااااديد يف رساااااااام القرآن اريد وضاااااااابطه –

ة إجياد صلة املشارقة واملغاربة وحماول وهو بذل اجلهود يف التقريب بني وجهات نظر -وبالغته[
 لمع بينهما". 

فكرة الباحث هذه ل تشااكل إل مطلباا يف مبحٍث من الدراسااة اليت أقدمها، بل رمبا كانت يف  .4
 أثناء الكالم عن مسألة من مسائل املطلب. 

                                                           

اإلمام  ، اململكة العربية السعودية، جملة معهدكلمات التنزيلالترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض  هااااااا، 0478( أمحد خالد شكري، 1)
 الشاطيب للدراسات القرآنية، العدد الثالث. 
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حتدث هذا الكتاب عن ابتداء ، (1)"الضبط المصحفي نشأته وتطوره"التصنيف السادس: 
العرب، فابتداء النقط والشكل، وذلن نشأة علم الضبط مث تطوره، ومفارقته للدراسة املقدمة   دن عناللح

 كالتايل: 

مل ينب كالمه على املوازنة بني املدرساتني أصالةا، لكنه تطرق إىل دور اخلليل يف طوير عالمات  .0
،ة عن تلن الفأيب األساااااااااااااود الدؤيل، وأشاااااااااااااار إىل بقاء املغاربة على القدمي، وا)صااااااااااااار كالمه 

التارخية، فلم يكن من دراساااااااااااااته تتبع املراحل الزمنية للمصااااااااااااانفني واملصااااااااااااانفات، وبيان جهد 
 املدرستني وموازنتهما.

ارتكز البحث على منهج الضااابط وتطوره يف سااالن املشاااارقة، وجهود اخلليل يف علم الضااابط،  .7
 مشرياا إىل طريقة املغاربة يف أثناء كالمه من غري اطهراد.

أشاااااااااار يف كالمه عن مبحث عالمة )الصااااااااافر( إىل تطوير علماء الضااااااااابط هلا على شاااااااااكلني،  .3
أحدمها: )الصاافر املسااتدير( وهو املعروف مساابقاا، وثانيهما: )الصاافر املسااتطيل( وهو احلادث 
بعُد، وأنه وضااع كلٌّ منهما باللون األسااود يف كلٍّ من مصااحف املدينة، ومصااحف األزهر، ومل 

ا املبحث عن مشااارقة أو مغاربة، مع أنه قدم كالم الداين فيه، مث مل يبني ما ترد اإلشاارة يف هذ
 استمر العمل به عند املغاربة وهل استعملوا كال الشكلني أو ل. 

تكلم عن التشااااديد وعالمته اليت وضااااعها اخلليل، ونقل كالم الداين يف التشااااديد، وحاصااااله أنه آل  .4
مات الضبط اصطالحية وليست توقيفية، وأن ترجيح إىل حرف )دال(، وعق ب على ذلن بأن عال

الااداين يف هااذه املساااااااااااااااألااة ليس لااه مااا يربره، ومل يااذكر يف ذلاان املغاااربااة ومااا اسااااااااااااااتقر العماال بااه يف 
 مصاحفهم كما مل يبينه يف الصفر املستدير والصفر املستطيل. 

هما، فإنه رساااتني هلما منهجمبا أن البحث مل يلزم مساااار الدراساااة املوازنة بني املشاااارقة واملغاربة كمد .5
 أغفل من الضبط أموراا: 

a. .اإلمالة، معناها وعالمتها 

b.  .م ألف، والختالف يف ضبطها  الال 

                                                           

 ، القاهرة، مكتبة اآلداب.0، طالضبط المصحفي نشأته وتطورهم، 7118ها/0479( عبدالتواب مرسي حسن األكرت،1)
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c. .ميم اإلقالب 

اقتصاااااار البحث على بعض عالمات الضاااااابط، ومل يسااااااتقِص، فضااااااالا عن األحكام وكيفية ضاااااابطها  .0
 بالعالمات، وإيراد األمثلة من النص القرآين، وذلن أعظم أبواب هذه الدراسة. 

 ستة تصانيف هلا مفارقات مش،كة، وهي كما يلي:

والتصااانيف  .(1)"مبينإرشَََّّّاد القراء والكاتبين إلع معرفة رسَََّّّم الكتاب الالتصااانيف الساااابع: "
"إرشَََََّّّّّاد الطالبين إلع ضَََََّّّّّبط والتصاااااانيف التاسااااااع:   .(2)"السَََََّّّّّبيل إلع ضَََََّّّّّبط كلمات التنزيل"الثامن: 

 .(4)في فن الضََََََََََّّّّّّّّّّبط" ل"إيفاء الكيل بشََََََََََّّّّّّّّّّرح متن ال يوالتصاااااااااااانيف العاشاااااااااااار:  .(3)الكتاب المبين"
 الثاينوالتصااااااانيف   .(5): "مباحث نورانية في ضَََََّّّّّبط المصَََََّّّّّاحف العثمانية"احلادي عشاااااااروالتصااااااانيف 

املتقدمة تكلمت عن علم الضااابط،  الساااتة. هذه التصاااانيف (6)"المتحف في ضََّّبط المصََّّحف"عشاار: 
نهفت فيه خاصاااااة، إل التصااااانيف الساااااابع يف   فإنه مجع بني الرسااااام والضااااابط. وكما أاها اشااااا،كت، وقد صاااااُ

دمة تها للدراساااااة املقكالمها عن علم الضااااابط من حيث العالمات واألحكام، إل أاها اشااااا،كت يف مفارق
 من حيثيات، وهي كالتايل: 

 مل تذكر هذه الكتب املدارس وأعالمها، وما يلزم من التعريف هبم. .0

 مل تذكر املصنفاِت يف علم الضبط ومناهَجها. .7

 مل تطبهق منهج الضبط على املصاحف املطبوعة. .3

                                                           

، مصر، 0، طالقراء والكاتبين إلع معرفة رسم الكتاب المبين إرشادم، 7112هااااا/0478( رضوان بن حممد بن سليمان املخلاليت،1)
 مكتبة اإلمام البخاري.

 ، الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.0، طالسبيل إلع ضبط كلمات التنزيلم، 7119ها/0431( أمحد حممد أبو زيتحار،2)

، القاهرة، دار حميسن للطباعة 7، طضبط الكتاب المبين، إرشاد الطالبين إلع م7117ها/0473( حممد حممد حممد سامل حميسن، 3)
 والنشر والتوزيع.

 ، الكويت، غراس للنشر والتوزيع. 0، ط، إيفاء الكيل بشرح متن ال يل في فن الضبطم7110ها/0472( عبدالرازق موسى، 4)
رقم اإليداع بدار الكتب ، 0، طمباحث نورانية في ضَََّّّبط المصَََّّّاحف العثمانيةم، 7101هاااااااااااااااااا/0430( سااايد كامل سااايد ساااالمة،5)

 (.4149/7101املصرية: )
 مصر، دار الصحابة لل،اث.-، طنطا0، طالمتحف في ضبط المصحفم، 7103ها/0434( عبدالكرمي إبراهيم صاحل، 6)
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مل يفردوا مبحثاا للكالم عن األلوان واساااااتعمالهتا، ومل يساااااتوفوا الكالم عنها، وما ورد يف نص  .4
 هذه الكتب نزر  يسري مدرج يف أثناء الكالم عن األحكام. 

يب قد ُصنهفت ملستو  طالب الصفوف الدراسية، بقصد التقر  -السابعتصنيف العدا –كما أاها 
والتسهيل، ل بقصد احتواء املدرستني يف حبث أكادميي، صر ح هبذا املضمون صاحب السبيل، وإرشاد 
 الطالبني، وإيفاء الكيل، ومباحث نورانية، ومل يصرح به صاحب املتحف، إل أنه مل يعُد هدَفهم يف الواقع. 

ة إىل أن الكتب اليت اقتصرت على مذهب إحد  املدرستني، مل تُدرج مع الكتب وأود اإلشار 
 املعتربة للمفارقة. 

مام، مة، وأسأل اهلل حسن الت  اسة املقد  ر هذا جهد املقل، مما استطعت مجعه وعرض مفارقته للد
 ات السابقة. سنخلص مما تقدم إلع ِجداة ه ه األطروحة في فكرتها، ومفارقتها للدراو ومسن اخلتام. 

 تمتاز ه ه الدِّراسة باآلتي:كما 

شاااااأة حىت من الن ،ربة يف ضاااابط املصااااحف بغرض املوازنةعرض منهج مدرساااايت املشااااارقة واملغا .0
 التدوين والستقرار.

تقريب منهج املدرساااااااااااتني إلحاطة الد ارس املبتدئ تبصااااااااااارةا، واملتعلهم املنتهي تذكرةا، باجلدة يف  .7
 الطرح والعرض، وسهولة املأخذ. 

 إيراد مجيع عالمات الضبط املستعملة عند املدرستني، وما استقر عليه العمل يف املصاحف. .3

مسااائله، ومن اسااب ملباحث الفن و التدرج والتساالساال املنطقي يف عرض املعلومة، والتبويب املن .4
 معامله: 

a.  فرز العالمات اليت اساااتعملت يف ضااابط أحكام النص القرآين، عن األحكام اليت ضااابطت
بالعالمات؛ إذ تُْدرُِج املصااان فاُت إيراَدها يف ثنايا مباحثها بشاااكل متمازج، فال يساااوغ إيراد 

،  سااااااااااااااتعملااة يف هااذا احلكمحكم الضاااااااااااااابط لنصٍّ قرآينٍّ قباال تقاادُّم الكالم عن العالمااة امل
كالكالم عن حكم التشاااااااااديد يف اإلدغام مع النون السااااااااااكنة والتنوين، وملا يتقدم الكالم 
ر اح تبعاا ملادة النظم،   عن عالمة الشاادة، وهكذا ورد يف نظم اخلراز، وتابعه على ذلن الشااُّ
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يف   دكذلن كان إيراد أيب داود يف "أصاااااااااول الضااااااااابط"، لكن الداين قد م مبحث التشااااااااادي
 كتابه "احملكم" على مبحث النون الساكنة والتنوين.

b.  ،حتاشاااياا للتشاااويين الذهين تقدم الكالم عن العالمات؛ حلصاااول تصاااورها يف ذهن القارئ
 .  وتفصيل األقوال واملذاهب يكون يف حمله من األحكام

ليها إ التأكيد على اعتماد مبدأ احلاجة كضااااااااابط لالجتهاد يف الضاااااااابط واختيار العالمة، والرد .5
  يف املوازنة والتعليل.



 

  

 الباب الثاني

 علم ضبط المصحف ومدرسته

 المقدمة 1.1

يبني هذا الباب تعريفاا بعلم الضبط، وذكر املبادئ هلذا الفن، ونشأته، واحلاجة الداعية إليه، 
ضبط، املصنفات فيه، كما يعرض أهم املصطلحات املستعملة يف كتب الوكيف تقبله املؤسسون له، وأشهر 

وتعريفاا مبدرسته، ونشأهتا، وتطورها، وكيف تكونت املذاهب فيه بعد ذلن، وصارت فيه مدرستان شهريتان 
مها مدرسة املشارقة ومدرسة املغاربة، وأعالم كل مدرسة، وأهم التصانيف يف املدرستني، وعرض عالمات 

د املدرستني، وتوصيفها، واإلشارة إىل استعماهلا، والتعريف بعالمات مل تستعمل عند اإلمامني الضبط عن
 أيب عمرو الداين وأيب داود سليمان بن جناح.

 تعريف علم ضبط المصحف 1.1

 ،أي حازمل ضابط والرج .حفظه باحلزم: َضَبَط الش يء َضْبطاا . و لزوم الشيء وحبسه الضبط لغة:
يعرف به ما يدل على علم   واصطالحاا: .(0929)الرازي،  واألضبط: الذي يَعمل بيديه مجيعاا 
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 الشكلُ  و)و ذلن، ويرادف الضبطَ  واملدّ  عوارض احلرف اليت هي الفتح والضم والكسر والسكون والشدّ 
 .(7110؛ وإمساعيل، 0981)املارغين، 

مي ونقطها، لضبط أدائها وقراءهتا على الوجه إذن فهو يبحث يف شكل كلمات القرآن الكر 
الصحيح املوافق للت لقي واملشافهة، وما يتعلق به من مسائل أوضاع الش كالِت هيئاهِتا وحماهلها كاحلركة، 
والسكون، والشّد، واملّد، وكيفيِة ضبط اهلمزة قطعاا ووصالا ونقالا، واألحكاِم القرآنية اليت وقع عليها الضبط  

أبو داود، ) ذاهب، وتكو نت فيه املدارسواملظهِر، وامللحِق واملزيد. وهو علم  تعد دت فيه امل كاملدغمِ 
وأشهرُها مدرستان اشتهرتا طريف األقطار العربية واإلسالمية، إحدامها (. 0981؛ واملارغين، 7112

 .(7110)أباه،  املدرسة املشرقية، واألخر  املدرسة املغربية

 ة له ا الفنِّ ذكر المبادئ العشر  .1.1.1

أما علم الضبط فحدُّه: علم يعرف به ما يدل على عوارض احلرف اليت هي الفتح والضم  .0
 والكسر والسكون والشد واملد و)و ذلن.

 وموضوعه: العالمات الدالة على عوارض احلروف. .7

 .  ه(09وواضعه: أبو األسود الدؤيل ) .3

 ونسبته للعلوم األخر : التباين. .4

 الضبط الذين أسسوه، أو الذين دونوه ونقلوه عن مؤسسيه. واستمداده: كتب علماء .5

 وفضله: علم شريف لتعلُّقه بالقرآن الكرمي. .0

 وحكمه: واجب على الكفاية. .2

 وامسه: علم ضبط املصحف.  .8

ملتحرك االعوارض الداخلة على احلروف كشتبه توفائدته: إزالة اللبس عن احلروف، فال  .9
 )و ذلن. بالساكن، و 
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 ا.حثه اليت يندرج حتتها قواعد عالمات الضبط وتوصيف املنهج املتبع فيهومسائله: هي مبا .01

 (.0981)املارغين، 

 نشأة الفن .1.1.1

أما عن نشأته فإنه جاء يف تدرج منطقي، وتسلسل منهجي، إذ أول ما يتطرق إىل الذهن لاه 
مث نسخه  لالزم له.اأي كتاب مفرق، هو مجع مشله، ومل شتاته، يتضمن ذلن ترتيبه، وتتابعه على الوجه 

هذا ما فعله و  وكتابته بتحرير تام، ودقة متناهية، ليكون إماماا مأموناا من اللبس، والنقص، ومطلِق اخللل.
الصحابة رضي اهلل عنهم، لاه القرآن الكرمي، يف مرحلة اجلمع الثالثة، يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان 

ة، ذلن جلنةا خمتصةا أربعةا من الصحابة، كانوا أهالا للرهوايرضي اهلل عنه، ملا أمر جبمع القرآن، وشكل ل
راية. ومل يكن القرآن إذ ذاك منقوطاا أو مشكولا، بل كان رمساا للحروف جمرداا عن أي إضافات  وحمالا للده

عو احلاجة وذلن أاهم كانوا يفعلون ما تد متيز حروف هجائه املشتبهة يف هيئة رمسها، أو طريقة نطقها.
ِد اجلهاد، واستشهاد مجع إلي ه، فقد علمنا أنه ملا استحر  القتل يف الصحابة بسبب امتداِد الفتوحات، ومتدُّ

من الصحابة احلافظني للقرآن يف الفتوحات اإلسالمية يف بالد ما وراء النهر، دعت احلاجة إىل مجع القرآن 
 .(0984)الزركشي،  يف كتاب؛ لئال يذهب بذهاب حفظته وناقليه

وهذا التدرج الذي كان حسب احلاجة، وما تقتضيه املصلحة، مل يكن بسب تسويف من 
، بل كان من شدة حرصهم رضي اهلل  الصحب الكرام، ول هتاوناا منهم، أو حىت ضعفاا يف التدبري، كال 

 يف عنهم وأرضاهم على أل   دثوا شيئاا مل يأمرهم به النيب صلى اهلل عليه وسلم، وعلى وجه اخلصوص
القرآن الكرمي، الذي هو أعظم كالم، نزل على أعظم خملوق بني ظهرانيهم. ويتبني ذلن احلرص، والتوقف 
الشديد يف إحداث أي جديد، من سرية نزول القرآن، وتدوينه، والنصوص املبينة لكيفية تلقي الصحابة 

ينهاهم عن كتابة على وجه، و رضي اهلل عنهم القرآَن من النيب صلى اهلل عليه وسلم، إذ كان يأمرهم بال
الكتابة على وجه، مث أمر من كتب عنه شيئاا غري القرآن أن ميحوه، مث صارت احلاجة إىل كتابة السُّن ة 

نبوي وهكذا يتتبعون التوجيهات، ويتلقون األمر ال وتدوينها بعد زوال خوف اللتباس بني نصوصهما.
يه، ول أن يهملوا إشكالا دون النظر مشورةا يف َحلهه، الكرمي، دون أن  دث أحدهم شيئاا منفرداا برأ

وابتكاِر فكرة تعاجل قضايا ومصاحلَ العباد على َوفق الض وابط الش رعية دون الزيادة على احلاجة، أو القصوِر 
 . (7117؛ ومنصور، 0383؛ وعزت، 7113)القرطيب،  عنها
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مع  عهد عثمان رضي اهلل عنه انتهت جبمن خالل ما تقدم نعلم أن احلاجة اليت كانت قائمة يف
 ملا امتد  مث القرآن، ونسخه، ورمسه على هيئته يف املصاحف األوىل األمهات، وتوقف األمر على ذلن.

الوقُت، واْختَاَلَط اللهساُن ا لعريبُّ بألُسن األَُمم األخر ، وفَسد الذ وُق، وأُشرِبْت سالئُق القوِم الُعْجمَة؛ 
لل حُن، ودعت احلاجة إىل وضع الت دابري الالزمة لصيانة اللغة العربية، واحلفاش على أصلها فشا إثَر ذلن ا

اهلل سبحانه أن يكون ِمْن خيار هذه األمة َمْن يسري على اهج الص ْحب  فأِذنالت ليد، وركنها الش ديد؛ 
َم ُخطاهم، ليبقى  ، وإكمالِه رسدلني بدلئهم، واندماِجه يف طريقتهميف سلسلة امل األو ل، و ظى بسلوكه

كلٌّ منهم َعَلماا له فضل  على َمن يليه، وما هو إل  توفيق من اهلل سبحانه، نسأله أن يصيبنا بنصيٍب من 
؛ لتحقيق وْعِده حبفظ هذا الكتاب، الذ فضله العميم. ي ل وسرُّ هذا الت ْسِخري، ُلْطُف اهلِل ُسبحانه اخلفيُّ

 يديه ول من خلفه.يأتيه الباطل من بني 

  زِيَادٍ ىلإِ وكانت بوادر تلن الوقائع اليت قَرَعْت أمساَع أُويل األلباب، ما كتب معاويةُ رضي اهلل عنه 
 :ه ِفيِه َويَاُقوليلومُ  كتب ِإلَْيِه كتاباا َو  ه ِإىَل زِيَادٍ َفرد   ،نمه َوَجَدُه يلحَ كل  و فَاَلم ا قدم َعَلْيِه  ،اهلل ابْنه يطلب عبيدَ 

 وأفسدتْ  رتْ قد كثُ احلمراءَ ه هذ يَا أبا األسود إن   :يب األسود فقالأِإىل  فبعث زِيَاد    !عي  ضَ عبيد اهلل يُ  لُ ثْ مِ أَ 
فأىب ذلن أبو  ،هلل تعاىلا عربون بِِه كتابَ هم ويُ كالمَ   صلح بِِه الن اسُ يُ  َشيئاا  تَ فَاَلو وضعْ  ،ن اْلَعَربن ألسُ مِ 

بن  فإذا مر   ،ودعد يف َطرِيق أيب األساقْ  هُ فقال لَ  رجالا  ه زِيَاد  فوج  . ِإىل ما سأل زيادٍ  ه ِإجابةَ رِ األسود وكَ 
 ن  فقرأ قوله تعاىل: ﴿أَصوته  جلُ الر   سود رفعَ ِبِه أَبُو األ فَاَلم ا مر   ،حن فيهد الل  ن القرآن وتعم  مِ  فاقرأ َشْيئاا 

فاستعظم ذلن [،جبره لفظ الرسول هكذا: ﴿ورسولِه﴾، 7 ﴾ ]التوبة:همن اْلُمْشركني َوَرُسولُ  بَرِيء   اهللَ 
يا هذا قد َأَجْبُتن ِإىل  :فقال مث  رجع من فوره ِإىل زِيَادٍ  ،أن يربأ من رسوله اهللِ  َوجهُ  عز   :األسود وقال أَبُو

 .بإعراب اْلُقْرآن َأن أبدأَ  ورأيتُ  ما سألتَ 

طالٍح ابُتكرْت فيه، من حيث التوجُُّه إىل وضِع اصولذا فإن  نشأَة علِم الض بط، وأو َل فكرٍة 
 ُيضاُف إىل الكلمات القرآنيهة، ويصبح جزءا مالزماا لَرمسِْها، وَسنه قانوٍن َيظهُر فيِه الت َحوُُّل من عهٍد انقضى

وأثقَل مبايَن  ،وانطوت به صفحة رُِقيهه، إىل عهٍد حط  فيه الض ْعُف اللهساينُّ رِحاَله، فَشُحب َلوُن فصاحِته
بَيان ِوْلدااِهم، كانت سبقاا من أيب أسود الدؤيل، واخ،اعاا ُحفظ له، وخل د ذِْكَر امسه فيمن بعده، فوَضَع 
ُسم ى نَاْقَط اإلعراب، ال ذي يُبنيه حالة اإلعراب على أواخِر الكلمات القرآني ة يف 

َُدو ر، امل
رمحه اهلل الن قَط امل

ُهم أَبُو اأْلسود عش ،فأحضرهم زِيَاد ،َثاَلِثنَي رجالا ن زياٍد فقد طلب م املصحف. مث  مل يزل  ،رَةا فَاْخَتاَر ِمناْ
ُهم خْيَتارُ  فَِإذا  ،دادن املِ وْ لَ  الفُ خيَُ  وصبغاا  فَاَقاَل ُخذ اْلُمصحفَ  ،من عبد اْلَقْيس َحىت  اْخَتار رجالا  ،ِمناْ
وإذا   ،جانب احلرف ِإىَل  قطةَ فَاْجَعْل النُّ  ،هماتُ مْ مَ ِإذا ضَ وَ  ،فوق احلرف َواِحَدةا  طْ قُ فاناْ  شفيت   فتحتُ 

فابتدأ ، قطتنيط نُ قُ اناْ ف ةا ن  غُ  من َهِذه احلركاتِ  َشْيئاا  تبعتُ أفَِإن  ،يف َأسفله قطةَ فاجعل النُّ  ،كسرهتما
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ُ
تبع أبا األسود الدؤيل  كثري   قدو  .إِلَْيِه بعدُ  اْلَمْنُسوبَ  ضع اْلُمْخَتصرَ مث  وَ  ،صحف َحىت  أََتى على آِخرهبامل

من الن اقطني، فأخذوا عنه وُأخذ عنهم، وُحفظ وُضبط واتُّبع فيه سن ُتهم، واقُتدَي فيه مبذاهبهم، ومنهم: 
 .(0940)الكردي،  ميمون األقرن، وعنبسة الفيل، وعبداهلل بن أيب إسحاق، واخلليل بن أمحد

 أشهر المصنفات في علم ضبط المصحف .1.1.1

ُم لفائدته، وتَاْوأَُمُه  ل شن أن   ُل لعلم رسم املصحف، واملَتمه علم ضبط املصحف، هو العلم املكمه
فبما أن  الر سم خيتص بذات الكلمة القرآنية، وطريقة هجائها، وهيئة كتابتها، فإن  يف بطن الكتاب.

لص ْوتِاي  لذلن اهلجاء ئ النُّطَق االض بط هو ما يَاْعِرُض هلذه الكلمة القرآنية من العوارض اليت َتْضِبُط للقار 
ومن هذه احليثي ة، نعلم متاماا تالزَم هذين العلمني، علِم الرسم وعلِم  الذي ُرمست به الكلمة القرآنية.

 الر سمِ  الضبط، وتتميَم الثاين لألو ل، فَِبِه يَات ِسُق َبْدرُه، وُيصاُن عن الل حِن والفساِد أمرُه، إذ الض بُط قسيمُ 
ملعرفة أداء الكلمة القرآنية. وإْذ كان على كله أهل فنٍّ أن يضعوا احلدود والض وابط لطالب العلم، فقد 
عر ف علماء الضبط علم ضبط املصحف، وأثبتوا مبادئه، وحرروا مباحثه، ورجحوا كذلن ما اختلف 

رده بعضهم بالتصنيف رسم، كما أفضبطُه فيما تعد َد من ُصَوره، لكنهم قرنوه يف كثري من مصنفاهتم بعلم ال
وسنتطرق إىل أشهر املصنفات باعتبار تضمنها علم الضبط، سواء  بإضافته إىل علم الرسم أو  ابتداءا.

 بإفراده يف تصنيف مستقل.

ريقه يف التطور ط أصول علم الضبط وإرساء أسسه أخذ الفنُّ  عَ ضْ فبعد ابتداء أيب األسود الدؤيل وَ 
أمر جديد يزداد ويزدان في،سخ يف األذهان تصوره، وتتسع آفاقه، وتبدو معامله.  ه يف ذلن شأن كلشأنُ 

فتهيأ بعد ذلن انتقاله من مرحلة إىل مرحلة ومن طور إىل طور بني يدي علمائه احملررين املتقنني، متخذين 
خذه. وكان أل يف عرضه معامل التجديد يف العرض والطرح بالشرح والبيان والنظم، تيسرياا حلفظه وتقريباا 

وعاء ما تقدم من املصنفات مصنفني شهريين مجعا خالصة ما تفرق، وتفرقت خالصتهما يف املصنفات 
 ، ومها: (7118)طلعت،  بعدمها

 ها(.111"احملكم" أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين ) .0

 ها(.490و"أصول الضبط" أليب داود سليمان بن جناح ) .7
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a. جة للمحررين بعدمها.فهذان املصنفان عمدة للمصنفني وح 

كما صنف الداين رمحه اهلل كتاب "النقط" وهو ذيل على كتابه "املقنع يف رسم مصاحف  .3
 األمصار"، وكل الكتب الثالثة املتقدمة مطبوعة.

"مورد الظمآن يف رسااااااااام أحرف القرآن" ومعه منت الذيل يف الضااااااااابط املسااااااااامى "عمدة البيان"،  .4
 .، مطبوعها(111باخلر از ) حملمد بن إبراهيم الش رِيشي، الشهري

 ها(،خمطوط.111"امليمونُة الَفريدة"، أليب عبداهلل، حممد بن سليمان القيسي ) .5

هاااااااااااااااا(، 111"الدُّر ُة اجلَِلي ة"،  أليب وكيل، ميمون بن مساااعد املصاامودي، الشااهري بُغالِم الفخ ار ) .0
 مطبوع.

ّي)"الطهراُز شاارُح ضاابط اخلر از"، أليب عبداهلل، حممد بن  .2 هاااااااااااااااا(، وهو شاارح منت 111عبداهلل التا َنسااِ
 مطبوع.، الذيل يف الضبط املسمى "عمدة البيان" امللحق مبورد الظمآن

 أهم المصطلحات المستعملة في علم ضبط المصحف .1.1.1

إن كل فن استقر وضعه، ونضجت مسائله، ومت تدوينه ل بد وأن  وي يف طيات نشأته وتطوره 
فهم  على لسان املشتغلني به، ويعتمد فهم مسائل العلم ومباحثه علىواستقراره مصطلحات ختصه، ترد 

 :(712)أبو داود،  تلن املصطلحات، وأورد هنا أهم املصطلحات املستعملة يف هذا الفنّ 

 معناه االصطالح

يطلق على معنيني، أحدمها: نقط اإلعراب على أواخر الكلم، واآلخر:  النقط
 على نقط اإلعجام حلروف اهلجاء.

 يطلق على احلركات اليت تضبط كيفية نطق احلروف يف الكلمات. الشكل

 هو نقط اإلعجام )أحد املعنيني ملصطلح النقط(. اإلعجام
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 معناه االصطالح

 هجاء الكلمة القرآنية وهيئة كتابتها. الرسم

 ضبط الكلمة القرآنية على ما يوافق هيئة اللفظ هبا الضبط

 ملتممة لرسم احلرف وهيئتهيطلق على كراسي احلروف وهي جراهتا ا التعريق

هي مهزة الوصل، ول تكتب، لكنها تثبت يف اللفظ ابتداءا وتسقط وصالا  ألف الصلة
 يف درج الكالم.

 (ےمن ألقاب الياء واملراد به رمسها مردودة إىل خلف ) العقص

 من ألقاب الياء واملراد به رمسها معرقة إىل ُقد ام ) ( الوقص

 من الرسم )ساقط خطا وثابت لفظا(.حذف حرف هجاء  احلذف

 زيادة حرف هجاء يف الرسم )ساقط لفظاا وثابت خطا(. ةالزياد

 من ألقاب اهلمز، ويراد هبا املكتوبة باملداد األمحر احلمراء

 من ألقاب اهلمز، ويراد هبا املكتوبة باملداد األصفر الصفراء

 باملداد األخضرمن ألقاب اهلمز، ويراد هبا املكتوبة  اخلضراء

وبعد ما تقدم من إلقاء الضوء على علم ضبط املصحف، فإين أشري فيما يلي إىل العلوم املشاركة 
 اليت ختدم النص القرآين: 

: هو علم التجويد، ومثرته حتسني النطق حبروف الذهكر احلكيم، وهو نظريٌّ، علم أداء اللفظ .0
نة، كأحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام امليم الساكفأم ا النظري: فقواعده ومسائله،   وعمليٌّ.

وأحكام املدود، وأحكام الغن ة، ومباحث خمارج حروف اهلجاء، وصفاهِتا، وتلحق هبا مباحث 
 .(0985)ابن اجلزري،  أخر تكميالا للفنه، وتتميماا للفائدة
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: فهو اجلانب التطبيقي، وهو نطق حروف هجاء الذكر ا .7 حيحة حلكيم بطريقة صوأم ا العمليُّ
 .(0889)القنوجي،  وهيئة سليمة طبقاا ملا تقرر يف اجلانب النظري، وما اقتضته قواعده

علم حروف القراءات القرآني ة أصولا وفرشاا، وما يتعل ق هبا من مسائل هو رف: احلخالف علم و  .3
)البناء،  رقهاها، ومعرفِة طالصحيح والش اذه، وتوجيِه معانيها، ونسبِتها إىل رواهتا، وأوجِه أدائ

 .(0999، وإمساعيل، 7110

واألصول يف علم القراءات: يراد هبا القواعد املطردة، اليت يندرج حتتها أحكام جيمعها ضابط  .4
 .(0405)السندي،  واحد، فيقاس النظري بنظريه، إل ما يرد الستثناء فيه

ري هلا حتمل كل مسألة منها صورة ل نظوالفرش: يراد به تلن األحكام واملسائل املبثوثة، اليت  .5
فتقاس عليه، ول أصل يطرد ف،د إليه. ورمبا أوردوا مسائل يف ثنايا األصول ومفهومها مفهوم 

 .(0405)السندي،  الفرش، وكذلن رمبا أوردوا مسائل يف الفرش ومفهومها مفهوم األصول

 آنية من حيث كتابتها، ورسمُ رسم: علُم رسم املصاحف، وهو هجاء الكلمات القر الهجاء وعلم  .0
الكلمة أي: تصوير الكلمة امللفوِش هبا كتابةا، وما يتعلق به من مسائل احلذِف، والزيادِة، واهلمِز، 
والبدِل، والفصِل والوصِل، وما فيه قراءاتان فُكتب على إحدامهاما وهاِء التأنيث املصو رة بالت اء 

ا خالفه حيٌّ، فاألول: ما وافق خط ه لفظُه، واآلَخر: ماملفتوحة. وهو على ضربني، قياسيٌّ واصطال
الزرقاين، ) بزيادة أو حذف، و)وه، ومثرة هذا العلم: حفُظ املصحف اإلمام على الكتبة األوىل

0995). 

 الدهرايُة بعلم و  .2
َ
 واِقِف و امل

َ
ائزة ِباِدئ: علُم الوقف والبتداء، وما يتعلق به من مسائل الوقوف اجلامل

 -لفظاا أو معىنا  -، ومكامِن كله وقٍف، ودرجِة كله نوٍع، وأثِر تعلُِّق النُّصوِص ببعضها واملمنوعة
ا تعر ضوا لعالماهِتا  على حمله الوقف، واصطالحاِت أهل الفنه على تسمية أنواع الوقوف، ورمب 

ال ة عليها  .(0982)اجلوزي،  الد 

دد آيات القرآن، وما يتعلق به من مسائل عدد اآلي قاِطِع: علُم عده اآلي، وهو عامل َعده علم و  .8
يف السور، وعدد الكلم، وعدد حروف التهجي، وما اختَاَلف فيه أئم ُة األمصار وما ات فقوا عليه 

  (.0925)السيوطي،  ملدين فأدرجوهمنه، ورمبا تعرض بعضهم للمكي وا
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وهو )علوم  ا خُتَصُّ وتفرد مبسم ىا دونَهُ وكلُّ هذه العلوم وإن كانت من )علوم القرآن( مجلةا، إل أاه  
القراءات( مُيَياهزُها عن سائر علوم القرآن من التفسري، وأسباِب النزول، والناسخ واملنسوخ، واملطلق واملقيد، 

 واحملكم واملتشابه، والعام واخلاص، وارمل واملبني، وفيه مباحُث أخر. 

، م القراءاتيف علأن كتبت حبث نيل درجة املاجستري  -بفضٍل من اهلل علي   -وقد سبق 
حققت فيها خمطوطةا بعنوان: )خمتصر يف إفراد قراءة اإلمام أيب عمرو بن العالء رمحه اهلل من رواية أيب 

الكرمي بن دحممد اليزيدي من طريق أيب عمر الدوري، وأيب شعيب السوسي رمحهما اهلل( أليب معشر عب
يف  وأكمل اهلل جل  شأنُه نعمَته علي  بتقدمي هذه اخلطة توطئة لكتابة حبث الدكتوراه عبدالصمد الطربّي.

 علوم القراءات كذلن، فلل ه احلمُد ربه السماوات وربه األرِض ربه العاملني. 

يت املشارقة رساملوازنة بني مد)واخ،ت أن يكون موضوعي يف علم ضبط املصحف، ومس يُته: 
 .(واملغاربة يف ضبط املصحف

 مفهوم المدرسة ونشأتها 1.1

مل تعرف العرب املدارس يف عصر اجلاهلية على هيئة منتظمة، أو منهج مكتوب يف ديوان، إل 
أن التعليم للناشئة كان من أو لِي ات أمورهم وجزءا من تدبري شؤون أبنائهم، على مستو  األسرة والقبيلة، 

فروسية، ومحل السالح، وحسن الضيافة، والفصاحة، والشعر، وسائر العادات والتقاليد ومن ذلن ال
 :  (7118)عمر، وآخرون،  ويف هذا املعىن قال أبو العالء املعري املرضية أو غري السوية.

 وينشاااااااااااااااااااأ نااااااشاااااااااااااائ الفتياااااان منااااااا  
 

 عاااااااالااااااااى مااااااااا كااااااااان عااااااااوده أبااااااااوه
 وماااااااا دان الاااافااااىت حبااااجااااىا ولااااكاااان 

 
 يااااااااعاااااااالاااااااامااااااااه الااااااااتاااااااادياااااااان أقااااااااربااااااااوه

 
يف كل تلن النواحي يكتسب الناشئ مهاراته من حياته العملية، وبيئته الفطرية، ومواقفه 

 الجتماعية، ير  أباه وعصبته وأبطال العشرية فينحو )وهم ويقتفي أثرهم. 

وعند تأسيس النيب صلى اهلل عليه وسلم مسجده باملدينة، كان املسجد هو أول مدرسة تعليمية، 
ع فيه املسلمون ألداء عبادهتم، وتعلم أحكام شريعتهم، ويسألون عما خفي عنهم، ومركٍز ديينٍّ، جيتم
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 ويطرح النيب صلى اهلل عليه وسلم القضايا املختلفة، يقص عليهم تأويل رؤاهم، ويفقههم يف دينهم، ويعزهز
 .(7118)الصاليب،  فيهم مبدأ الشور  لتقومي شؤون دولتهم احلديثة

، األمم إل به واألفراد ول ترتفععلم نور احلياة، ول تستقيم حياة الدول فاملدرسة منبع العلم، وال
وحقيقة املدارس هي املعاين الفكرية اليت تتكامل مذهباا، وترتسم منهجاا، وتأخذ منحى له معامله الواضحة 

وقد  ،الالحق حىت استقرت يف صورة مذهب اليت تنبين على أسس وأصول وضعها األول مث أضاف إليها
تُبىن هلذه املدارس املباين اخلاصة هبا، لنشر تلن املذاهب والعلوم والتخصصات املخلتفة، مىت ما دعت 

ة وامتدت اإلسالمي لما اتسعت الدولة، فاحلاجة إىل إنشائها ولذلن أمثلة كثرية يف التاريخ اإلسالمي
ة ها، ظل املسجد مدرسأطرافها، وامتزجت علوم الشريعة بعلوم األمم األخر ، كالطب واهلندسة وغري 

أوىل أصيلة لتعلم القرآن الكرمي وأصول العلوم الشرعية، لكن كان من الضروري إنشاء مدارس مستقلة، 
 حتوي حجرات خاصة بتعليم الطالب، وحجرات أخر  لسائر اخلدمات، كاملساكن، وبعض املرافق الالزمة

 . (7110)الصاليب، 

القرن الثاين وأوائل القرن الثالث اهلجري، تأسست  وقد أنشئت املدارس من وقت مبكر، أواخر
(، يف مدينة خبار ، مث بداية القرن الرابع اهلجري ها702فيه مدرسة اإلمام أيب حفص الفقيه البخاري )

 .(7110)الصاليب،  ( يف نيسابورها354مدرسة اإلمام أيب حامت حممد بن حبان التميمي الشافعي )

)الصاليب،  ها459انت ببغداد، أنشأها الوزير نظام امللن سنة وأول مدرسة نشأت يف العراق ك
، )الذهيب ها، وعنيت بتدريس املذاهب األربعة030ومن تلن املدارس املدرسة املستنصرية سنة (، 7110
ويف الشام نشأت املدارس ونشطت حركتها، وأول مدرسة فيها املدرسة الصادرية يف دمشق (، 0993

، مث املدرسة الرشائية نسبة إىل مقرئ دمشق رشأ بن ها390، تأسست سنة نسبة إىل صادر بن عبداهلل
نضيف،  وكانت هذه املدارس وغريها من املدارس البسيطة قبل إنشاء الوزير نظام امللن مدرسته يف 

الصاليب، ) بغداد، فتلن مل تأخذ شهرة املدرسة النظامية لقوة دعمها الذي أثر على نشاط حركتها العلمية
7110) . 

ها، أنشأها 503ومن أظهر املدارس اليت نشأت يف دمشق املدرسة النورية الكرب ، تأسست سنة 
(، 0991، )النعيمي نور الدين حممود زنكي يف اجلنوب الغريب من اجلامع األموي، وقيل ابنه إمساعيل

)السيوطي،  اه00كاجلامع األزهر سنة   وم واملعارف ونشأت فيها املدارسلوكانت بالد مصر مركزاا للع
 .)املقريزي( ها395، ودار احلكمة سنة  (7114
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وهكذا تطورت نشأت املدراس وتعددت طرائقها إىل أن وصلت على ما هي عليه يف العصر 
 احلديث. 

 نشأة علم الضبط وتكون مدرستي المشارقة والمغاربة  1.1

على  إضافات كانت املصاحف أو َل ما كتبت ودونت يف مرحلة اجلمع الثالث، جمردةا عن أي
حروف اهلجاء مطلقاا، فال نقط فيها ول شكل، وإَّنا هو رسم هجاء الكلم على ما وضعته اللجنة املشكلة 
من أربعة من الصحابة بأمٍر وتكليف من أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، وَرِضَيُه الص حابة 

؛ والعبيدي، 0993ي، )الشام ل جيوز َخْرقُه ول خمالفته الكرام رضوان اهلل عليهم، وُأمجع عليه إمجاعاا مطِبقاا 
0999). 

حىت إن حروف اهلجاء املتشاهبة رمساا واملتحدة صورةا يف هذا الط ور، مل تكن تتمايز عن بعضها، 
إل أن األوزاعي حدث بسماعه عن (، 7111؛ وسري، 0995)ابن سالم،  ول يضبطها إل الت لقهي
 ه قال: "كان القرآن جمرداا يف املصاحف، فأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتاء،   بن أيب كثري أن

قال أبو  ،كما حدث بسماعه عن قتادة أنه قال: بدؤوا فنقطوا، ..."،  وقالوا ل بأس به، هو نور  له، ..."
ليهم، هم هلل ععمرو بعد سياقه كالم األوزاعي: "هذا يدل على أن الصحابة وأكابر التابعني، رضوان ا

 .(0992)الداين،  املبتدئون بالنقط ...؛ ألن حكاية قتادة ل تكون إل عنهم، إذ هو من التابعني"

ويف هذا دليل على أن ابتداء النقط من حيث الفكرُة وجواُزها، والتفاُق على وضعها، ونفُي 
تابعني،  عليهم، مع من يليهم من الاإلشكاِل واحلرِج عنها، كان أمراا متصالا بالص حابة الكرام رضوان اهلل

إل  أن  األمر اقتصر على نزٍر يسرٍي من اإلشكالت اليت ارتأوا فيها رأياا كنقط التاء والياء، للتفريق بينهما، 
إذ مها حرفان يتبادلن يف حتويل اخلطاب إىل الغيبة والعكس، سواء  كان ذلن مما صحت فيه الرواية 

  يرد إل  على وجه منهما، ل يؤمن يف كال احلالني الل بس، ويف الثاين أكرُب إشكالا.بالوجهني، أو مم ا مل

ويتبع ما سبق من النزر اليسري نقط منتهى اآلي، ليعلم به حملُّ الوقف، حلاجة القارئ إىل قطع 
ي: "...، مث اعالتالوة، أو الركوع يف الصالة، أو حتديد القدر املطلوب للحفظ والد رس، وذلن قول األوز 

 .(0992والداين،  ؛7117)ابن أيب داود،  أحدثوا فيها نقطاا عند منتهى اآلي، ..."
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ويظهر واضحاا من السياق تدرجهم يف تلن اإلضافات اليسرية، واألفكار البسيطة، اليت ظهرت 
تطلب وضع نظاٍم تهلم احلاجة إليها، فلم يضعوها َدفعةا واحدةا، مبعىن أاهم مل ينظروا إىل الشأن كمرحلٍة 

 متكامٍل  وي اصطالحاٍت دللية. 

وأما ما ورد من لريد الصحابة رضوان اهلل عليهم للمصحف فاملراد معظم عهدهم، وغالب 
م تطابقوا عليه حىت آخر زمان انقضاء جيلهم، ويتفق مع هذا  أحواهلم، أو ما درَج عليه أوائلهم، ل أاه 

لن ر   فيها ِدق ة الوصف بقوله: "وإَّنا أخلى الص دُر منهم املصاحف من ذعبارُة أيب عمرو الداينه اليت حت
َ أن  ُمطَلَق الت جريد كان يف عصر َصْدر الص حابة دون عصر آخرهم، إذ إنه أردف هذا كالَمه  ...". فبني 

 . (0992)الداين،  عن حكاية قتادة وأن  حكايته ل تكون إل  عنهم

لريد الصحابة للمصحف من مطلق الن قط والش كل، هو ملا أرادوا من وهذا ال ذي كان من 
الد للة على بقاء السعة يف اللغات، والفسحة يف القراءات اليت أذن اهلل تعاىل لعباده يف األخذ هبا والقراءة 

، اين)الد مبا شاؤوا منها، فكان األمر على ذلن إىل أن َحَدَث يف الن اس ما أَوجَب نقطها وشكلها
0992). 

مث ملا امتد  الوقُت، واْختَاَلَط اللهساُن العريبُّ بألُسن األَُمم األخر ، وفَسد الذ وُق، وأُشرِبْت سالئُق 
القوِم الُعْجمَة؛ فشا إثَر ذلن الل حُن، ودعت احلاجة إىل وضع الت دابري الالزمة لصيانة اللغة العربية، واحلفاش 

الش ديد؛ أِذن اهلل سبحانه ألن يكون ِمْن خيار هذه األمة َمْن يسري على اهج  على أصلها الت ليد، وركنها
دلني بدلئهم، واندماِجه يف طريقتهم، وإكمالِه رسَم 

ُ
الص ْحب األو ل، و ظى بسلوكه يف سلسلة امل

نسأله أن  ،ُخطاهم، ليبقى كلٌّ منهم َعَلماا له فضل  على َمن يليه، وما هو إل  توفيق من اهلل سبحانه
 يصيبنا بنصيٍب من فضله العميم.

؛ لتحقيق وْعِده حبفظ هذا الكتاب، الذي ل يأتيه  وسرُّ هذا الت ْسِخري، ُلْطُف اهلِل ُسبحانه اخلفيُّ
ب وكانت بوادر تلن الوقائع اليت قَرَعْت أمساَع أُويل األلباب، ما كت، الباطل من بني يديه ول من خلفه

اٍد يطلب عبيَد اهلل ابْنه، فَاَلم ا قدم َعَلْيِه كل مه َوَجَدُه يلَحن، َفرد ه ِإىَل زِيَ (1)ِإىَل زِيَادٍ  معاويُةرضي اهلل عنه

                                                           

، َوُهَو زِيَاد اْبُن مُسَي َة، ( 1) ، َوُهَو زِيَاُد بُن ُعبَاْيٍد الثا َقِفيُّ تَاْلَحَقُه ُمَعاِويَُة بِأَن ُه َوِهَي أُمُُّه، َوُهوَ زِيَاُد بُن ُعبَاْيٍد الثا َقِفيُّ ْفَياَن ال ِذي اسااااْ  زِيَاُد بُن َأيب سااااُ
ى ا ، مُث  َكاَن َكاتِباا أَليب ُمْوسااَ ْيِق َوُهَو ُمرَاِهق  ده َلَم َزَمَن الصااه ُِغياَْرِة. َوَأسااْ

عَ َأُخْوُه. ُيْكىَن: أَبَا امل َع ِمَن: ُعَمَر،  رِيه َزَمَن ِإْمَرتِِه َعَلىأَلشااْ َرِة. مسَِ الَبصااْ
َِلِن بُن ُعَمرْيٍ، َومَجَاَعة . وََكاَن ِمْن نُاَباَلِء الرهَجاِل رَ 

رْيِْيَن، َوَعْبُد امل َعْقالا، َوَحْزماا، َوَدَهاءا، َوِفْطَنةا، َكاَن ُيْضَرُب أْياا، وَ َوَغرْيِِه. َرَو  َعْنُه: اْبُن ساِ
َثُل يف النُّْبِل وَ 

َ
ُة بِبِه امل ْعيبُّ: َما رَأَْيُت َأَحداا َأْخَطَب ِمْن زِيَاٍد، َوقَاَل قَِبْيصااااااااااَ ْؤُدِد، وََكاَن َكاتِباا بَِلْيغاا. قَاَل الشاااااااااا  ُن َجاِبٍر: َما رَأَْيُت َأَحداا السااااااااااُّ

رِيَرةا ِبَعالَنَِيٍة ِمْن زِيَاٍد.  َبَه سااَ َب نَاِدياا، َولَ َأْكَرَم َجِلْيساااا، َولَ َأشااْ ْوَذٍب: بَاَلَغ اْبَن ُعمَ َأْخصااَ َر أَن  زِيَاداا َكَتَب ِإىَل ُمَعاِويََة: ِإينهْ َقْد َوقَاَل اْبُن شااَ
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فقال: يَا أبا  (1)وَكتب إِلَْيِه كتاباا يلوُمه ِفيِه َويَاُقول: أَِمْثُل عبيد اهلل ُيَضي ع ! فبعث زِيَاد  ِإىل أيب األسود
 قد كثُرْت وأفسدْت ِمن ألُسن اْلَعَرب، فَاَلو وضْعَت َشيئاا ُيصلح بِِه الن اُس كالَمهم( 2)األسود إن  هذه احلمراءَ 

 ويُعربون بِِه كتاَب اهلل تعاىل، فأىب ذلن أبو األسود وَكرِه ِإجابَة زياٍد ِإىل ما سأل. 

 ِمن القرآن وتعم د اا فوج ه زِيَاد  رجالا فقال َلُه اْقعد يف َطرِيق أيب األسود، فإذا مر  بن فاقرأ َشْيئ
ْشركين  ب ِريء   للا   ن  ﴿أفَاَلم ا مر  ِبِه أَبُو األسود رفَع الر جُل َصوته فقرأ قوله تعاىل:  الل حن فيه، من اْلم 

س ول   ر   األسود وقال: عز   ، فاستعظم ذلن أَبُو﴿ورسولِه﴾[، جبره لفظ الرسول هكذا: 7]التوبة: ﴾ هو 
ن رسوله، مث  رجع من فوره ِإىل زِيَاٍد فقال: يا هذا قد َأَجْبُتن ِإىل ما سألَت ورأيُت أَ  َوجُه اهلِل أن يربأ من
 .(7111)الصاحل،  أبدأَ بإعراب اْلُقْرآن

ولذا فإن  نشأَة علِم الض بط، وأو َل فكرٍة ابُتكرْت فيه، من حيث التوجُّه إىل وضِع اصطالٍح 
عهٍد انقضى  جزءا مالزماا لَرمسِْها، وَسنه قانوٍن َيظهُر فيِه الت َحوُُّل من ُيضاُف إىل الكلمات القرآنيهة، ويصبح

ايَن وانطوت به صفحة رُِقيهه، إىل عهٍد حط  فيه الض ْعُف اللهساينُّ رِحاَله، فَشُحب َلوُن فصاحِته، وأثقَل مب
بعده، فوَضَع  خل د ذِْكَر امسه فيمنبَيان ِوْلدااِهم،كانت سبقاا من أيب أسود الدؤيل، واخ،اعاا ُحفظ له، و 

ُسم ى نَاْقَط اإلعراب، ال ذي يُبنيه حالة اإلعراب على أواخِر الكلمات القرآني ة يف 
َُدو ر، امل

رمحه اهلل الن قَط امل
 . (3)املصحف

ُهم أَبُو اأْلسود عشرَةا  فقد طلب من زيادٍ  مث  مل يزل  ،َثاَلِثنَي رجالا، فأحضرهم زِيَاد، فَاْخَتاَر ِمناْ
ُهم، َحىت  اْخَتار رجالا من عبد اْلَقْيس، فَاَقاَل ُخذ اْلُمصحَف وصبغاا خُيَالُف َلْون املِداد، فَِإذا  خْيَتاُر ِمناْ

                                                           

أََلُه أَْن يُاَولهَيُه احِلَجاَز، فَاَقاَل اْبُن ُعَمَر: الل ُهم   َبْطُت الِعرَاَق بَِيِمْييِن، َومِشَايل فَارَِغة ، َوساااااَ ِل َكف اَرةا، َفَمْوتاا لْبِن مُسَي َة ن َن ِإْن َلَْعْل يف الَقتْ إِ  ضااااَ
 .(0985)الذهيب،   ُأْصُبِعِه طَاُعْون ، َفَماتَ َل قَاْتالا. َفَخرََج يف 

َرِة، ُوِلَد يف أَي اِم النُّبُاو  ( 1) ي الَبصااااْ ُل، قَاضااااِ َوِد الدَُّؤيلُّ ظَامِلُ بُن َعْمرٍو، الَعال َمُة، الَفاضااااِ ، َوُأيَبه بِن َكْعٍب،  َحد ثَ ِة، وَ أَبُو اأَلسااااْ َعْن: ُعَمَر، َوَعِليٍّ
اينُّ: قاَ  ُعْوٍد، َوالزُّبَارْيِ بِن الَعو اِم، َوطَائَِفٍة. َوقَاَل أَبُو َعْمرٍو الد  ، َوَعْبِد اهلِل بِن َمسااااااااْ : رَأَ اَوَأيب َذرٍّ . قَاَل َأمْحَُد الِعْجِليُّ لُقْرآَن َعَلى ُعْثَماَن، َوَعِليٍّ

ل  ثَِقة . َكا ل ى الل ُه َعَلْيِه َوسااَ َلَم يف َحَياِة الن يبه صااَ َي اهللُ َعْنهُ -َم. َوَقْد أََمَرُه َعِليٌّ َن أَو َل َمْن َتَكل َم يف الن ْحِو. َوقَاَل الَواِقِديُّ: َأسااْ ِع  -َرضااِ ِبَوضااْ
َع الل ْحَن، قَاَل: فََأرَاُه أَبُو األَ  ْيٍء يف الن ْحِو َلم ا مسَِ َن َهَذا الن ْحَو ال ِذي )ََ شااَ َع، فَاَقاَل َعِليٌّ: َما َأْحسااَ َوِد َما َوضااَ ْوَت! َفِمْن مَث  مُسهَي الن ْحُو سااْ

َوِد أَد َب ُعبَاْيَد اهلِل ابَن اأَلِمرْيِ زِيَاِد اْبِن أَبِْيِه. َونَاَقَل اْبُن َدابٍ  ، ا ا: أَن  أَبَ َ)ْواا. َوِقْيَل: ِإن  أَبَا اأَلساااااااْ َوِد َوَفَد َعَلى ُمَعاِويََة بَاْعَد َمْقَتِل َعِليٍّ أَلساااااااْ
ُة ا اِحَف، َوَأَخَذ َعْنُه الن ْحَو: َعْنَبساااااَ َصاااااَ

ُه، َوأَْعَظَم َجائَِزَتُه. َوُهَو أَو ُل َمْن نَاَقَط امل َة: َمْيُمْون  األَقْاَرُن، مُث  لفِ فََأْدََن جَمِْلساااااَ ْيُل، َوَأَخَذ َعْن َعْنَبساااااَ
ى بُن ُعَمَر، َوَأَخَذُه َعْنُه: اخلَ  َأَخَذهُ  ، َوَأَخَذُه َعْنُه: ِعْيسااااااااااااَ َرِميُّ َحاَق احَلضااااااااااااْ ِلْيُل بُن َأمْحََد، َوَأَخَذُه َعْنُه: َعْن َمْيُمْوٍن: َعْبُد اهلِل بُن َأيب ِإسااااااااااااْ

ِعْيد  اأَلْخَفيُن. قَاَل َ َْ  بُن َمِعنْيٍ: َماَت  ْيبَاَوْيه، َوَأَخَذُه َعْنُه: سااااااااَ َوِد يف طَاُعْوِن اجلَاِرِف، سااااااااَ سااااااااِ تاهنْيَ، َوَهَذا ُهَو أَبُو اأَلسااااااااْ ٍع َوسااااااااِ َنَة ِتسااااااااْ
 املرجع السابق(.) ِة ُعَمَر بِن َعْبِد الَعزِْيزِ الص ِحْيُح. َوَعاَش: مَخْساا َومَثَاِننْيَ َسَنةا. َوَأْخطَأَ َمْن قَاَل: تُاُويفَه يف ِخالَفَ 

 (. 0404)ابن منظور،  ة أغلب األلوان عليهموألن الشقر العجم؛ لبياضهم  (2)
 النقط املدو ر عبارة عن النقطة من املداد تكون برأس القلم، وسيأيت مزيد بياٍن عنها يف عالمات الضبط.( 3)
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إذا  و  فتحُت شفيت  فانْاُقْط َواِحَدةا فوق احلرف، َوِإذا َضَمْمُتهما، فَاْجَعْل النُّقطَة ِإىَل جانب احلرف،
فانْاُقط نُقطتني، فابتدأ  (1)قطَة يف َأسفله، فَِإن أتبعُت َشْيئاا من َهِذه احلركاِت ُغن ةا كسرهتما، فاجعل النُّ 

ُصحف َحىت  أََتى على آِخره، مث  َوضع اْلُمْخَتصَر اْلَمْنُسوَب ِإلَْيِه بعدُ 
، والكردي، 0992داين، )ال بامل

0940) . 

ن صر بن عاصم، إل  أن الصحيح مكما ُنسب نقط املصاحف باألولية إىل    بن يعمر، ون
نقول أهل العلم، وما يتفق مع معناها ومؤداها، أن  أبا األسود الدؤيّل أول من وضع النقط على وجه 
احلقيقة، ويظهر أن  األولية املنسوبَة إىل    ونصٍر، أولية  إضافية، مقيدة  بوصف، أو حال، أو قطر بعينه، 

ِة وأخذا فقال: "ْ َتمل َأن يكون    َونصر أو َل من نقطاها للن اس بِاْلَبْصرَ  وبه قد وج ه أبو عمرو الداينُّ 
، َذِلن َعن أيب اأْلسود، ِإْذ َكاَن الس اِبَق ِإىَل َذِلن واملبتدَئ بِِه، َوُهَو ال ِذي جعل احلركاِت والت نويَن َل غري

وظاهر كالم الداينه أن  املراد بالنقط الذي وضعاه ، (0992)الداين،  على َما تقدم يف اخلَْرَب َعنُه ..."
 نقُط اإلعراب، فلو صح  هذا املراد فإن  اجلواب كما تقدم.

على  نقط اإلعجام وأما الذي وضعه    بن يعمر ونصر بن عاصم ابتداءا بعد الدؤيله هو
ربني، بعد ذلن على ض حروف اهلجاء، الذي مايز بني احلروف املشتبهة يف الصورة. وصارت احلروف

 . (0999)إمساعيل،  حروفاا معجمةا، وهي املنقوطة، وحروفاا مهملةا وهي املعر اة من النقط

وقد تبع أبا األسود الدؤيل  كثري  من الن اقطني، فأخذوا عنه وأُخذ عنهم، وُحفظ وُضبط واتُّبع فيه 
اق، واخلليل عنبسة الفيل، وعبداهلل بن أيب إسحسن ُتهم، واقُتدَي فيه مبذاهبهم، ومنهم: ميمون األقرن، و 

اا وظل املصحف بعد ذلن منقوط،  املشرقوهبذا بدأ تأسيس علم الضبط يف(، 0992)الداين،  بن أمحد
 نقط إعراب، وهو من عمل الدؤيل، ونقط إعجام، وهو من عمل    بن يعمر ونصر بن عاصم. 

 استعمال األلوان  1.1

علمنا فيما تقدم أن السلف كانوا يتحرزون من أن يضيفوا إىل كتاب اهلل ما ليس منه، وما قصة 
أيب األسود الدؤيل يف امتناعه عن النقط بادئ األمر إل من هذا القبيل، لكنه ملا اضطر إىل وضع النقط، 

                                                           

 عاصم، بعده.  ناملراد: التنوين، والغنة املذكورة: هي غنة نون التنوين، وانظر توجيه أيب عمرو يف نسبة النقط ليح  بن يعمر ونصر ب( 1)
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ون األمحر، فنقط باللأراد أن يتمسن بشيء من أصل ذلن المتناع، فجعل اللون مغايراا لسواد املصحف، 
 .(0928)الفرماوي،  وذلن ليمتاز ما ُأحدث على املصحف عن الكتبة األوىل

واستعمل اللون األمحر بعد ذلن للحركات، واللون األصفر للهمزات احملققة، وكان عليه عمل 
بو ؛ وأ0992)الداين،  أهل البصرة، وأخذه عنهم أهل املدينة، وأخذه عن أهل املدينة أهل األندلس

 .(7112داود، 

واأللوان اليت استعملت يف املصحف بعد ذلن أربعة ألوان: السواد، واحلمرة، والصفرة، واخلضرة 
َزَوْرد فالسواد للحروف، واحلمرة (، 0901؛ ومصطفى، 7111؛ وابن سيده، 0999)احلمريي،  أو الال 

هل الوصل، وهي يف استعمال أللشكل، والصفرة للهمزات احملققة، وأما اخلضرة أو الالزورد فلهمزات 
 .(0928؛ والفرماوي، 7112)أبو داود،  األندلس

لكن ل زال األمر ملتبساا، لحتاد صورة النقط؛ فكالمها كان مدوراا، ومع أاها كانت متتاز باأللوان، 
ب إىل اإل أن استعماهلا كان متعباا على الُكت اب، فجاء دور اخلليل، الذي اهتد  إىل أن يغري نقط اإلعر 

طريقة تُفهم املراَد منها بغري األلوان، فيتحد لون الكتابة باملداد، فطور نقط اإلعراب الذي وضعه الدؤيل 
إىل أشكال احلروف اليت تتولد من احلركات اإلعرابية، وأضاف الشد، واملد، والسكون، واهلمزة، والصلة 

وكان شكل اخلليل هذا يستعمل (، 0928؛ والفرماوي، 0992)الداين،  أللف الوصل، والروم، واإلمشام
يف الشعر والكتب، مث رخص يف ألواح الغلمان، مث رخص به يف املصاحف األمهات، وذلن أنه أسرع 

 لفهم القارئ، وأبني يف املدلول، وإليه صار عمل املشارقة. 

الداين،  موأما املغاربة فتمسكوا بنقط الدؤيل، ومل يتحولوا عنه إىل شكل اخلليل، وذلن صريح كال
الداين، ) إل أن تلميذه أبا داود سليمان بن جناح أشار إىل حتسني شكل اخلليل ورخص يف استعماله

مث صار عمل املغاربة إىل شكل اخلليل يف إحالل احلروف حمال النقط للدللة على اإلعراب، (، 0992
تاز احف املدرستني متوبعض العالمات كالشدة، واهلمزة، وهو مثبت يف مصاحفهم، لكن ل زالت مص

 . (7112)أبو داود،  مبذهب ومنهج وعالمات، سيأيت مفصالا يف البابني الثالث والرابع

 أعالم المدرستين  1.1
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لكل مدرسة أعالم أسسوا فكرهتا، أو أضافوا إليها وأسهموا يف بناء منهجها واستقرار مذهبها، 
يها أئمة غاربة، فإن كل مدرسة قد ظهر فومبا أن علم ضبط املصحف اشتهرت فيه مدرستان للمشارقة وامل

 يذكرون إذا ما ذكرت املدرسة، وينسب إليهم القول يف التأصيل واخلالف وال،جيح والختيار.

ها(، 021) واخلليل بن أمحد الفراهيديها(، 09) أبو األسود الدؤيلفأعالم املدرسة املشرقية مها: 
 اللذان أسسا علم الضبط، وبىن من بعدمها على عملهما. 

وأبو داود سليمان بن ها(، 444) أبو عمرو عثمان بن سعيد الداينوأعالم املدرسة املغربية: 
ها(، اللذان مجعا يف تصنيفهما ما تفرق قبلهما يف هذا العلم، مث صار ما صنفوه مصدراا ملن 490) جناح

 عنها. بعدمها ل غىن له 

 

 مدخل إلع عالمات الضبط 1.1

بدأ الدؤيل بنقط املصاحف وضع عالمات اإلعراب الثالث وتوابعها، فالعالمات الثالث  أول ما
هي )حركة الفتح( و)حركة الكسر( و)حركة الضم(، وتوابعها: احلركات الالحقة هلا عالمةا للتنوين، وهي: 

(، 7100راز، )الط نوين الضم(، ومل يزد على ذلن)حركة تنوين الفتح( و)حركة تنوين الكسر( و)حركة ت
حىت اخ،ع اخلليل الشكل املنسوب إليه، الذي طور به نقط الدؤيل، وزاد عليه عالماٍت أَُخر، دل ل هبا 
على معاٍن مل ُيسبق إىل وضع عالمات هلا، تلن هي: الت شديد، والسكون، واملدُّ، واهلمز، حىت صارت 

 . (0928)الفرماوي،  عشر عالمات

لذلن سنبني العالمات الثالث وتوابَعها َحَسب الوضعني، وضع الدؤيل، ووضع اخلليل الذي 
أما )النقط(  ،ماتطو ره، وكيف كانت العالمات عند كلٍّ منهما، مث نبنيه وضع اخلليل ملا زاده من العال

 النقطَ عراب(، ومسهي بعُد )فاصطالح  أُطلق أولا على الوضع األو ل وضِع الدُّؤيل، الذي هو )نقط اإل
مث أُطلق ثانياا على )نقط اإلعجام( الذي فرق بني حروف اهلجاء املتشاهبة، ففرقها إىل حروف ، املدو ر(

خلليل، مث أُطلق ثالثاا على نقط ا، ونصر بن عاصم معجمة وحروف مهملة، وهو من وضع    بن يعمر،
 ل أن  نقط اخلليل أُطلق عليه )النقط املطول( و)الشكل(.وهو الذي طو ر به نقَط اإلعراب للدُّؤيل، إ
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أما قوهلم لنقط الدُّؤيل )النقط املدو ر(: فألنه نقطة برأس القلم أشبه بالشكل املستدير، وأما قوهلم 
لنقط اخلليل )النقط املطو ل(: فألنه زاد على مقدار النقط الذي هو نقطة برأس القلم، فجعل نقاط 

 ورة احلروف اهلجائية املدية وشكلها، ارانسة لصوهتا، ولذلن أطلق عليه )الشكل(.اإلعراب على ص

 وإذا أُطلق الن قط فرمبا أُريَد به كلُّ ما أحلق ضبطاا على الرسم يف الكتبة األوىل، ورمبا أُريَد به أحدُ 
ق، أو من نسبة النقط امعانيه اليت يصدق عليها، فُيستعمل يف كله موضٍع حبسبه، ويُفهم املراد من السي

الم ويظهر مثل هذا الستعمال جلياا يف ك، قط الدؤيل، أو نقول: نقط اخلليلإىل واضعه، كأن نقول: ن
أيب داود "اعلم أن نقط املصاحف هو أقدم من الشكل، وإن كان ذلن معاا مستنبطاا مصطلحاا عليه، إل 

ُيستحب يف املصاحف خاصة، وهو املعروف أن النقط كان قبل وكثري من الصحابة حيٌّ، وهو الذي 
قدمياا من التابعني إىل هلم جرّا، كما أن الشكل يف الكتب هو املعروف أيضاا من زمن اخلليل بن أمحد 

 . (3، ص7112)أبو داود،  املخ،ع له أولا، إىل هلّم جرّا"

لشكل"، دم من افمراد أيب داود بالنقط يف كالمه املتقدم )نقط الدؤيل( بدليل قوله: "هو أق
ومراده )بالشكل( شكل اخلليل، بدليل إثبات تراخيه الزمين عن النقط، مث نص على نسبته للخليل بقوله: 

 . )املرجع السابق( "املخ،ع له أولا"

، اليت هي )حركة الفتح( و)حركة الكسر( و)حركة ثة الد والُّ على أنواع اإلعرابوالعالمات الثال
ومن  ،ؤيل(، مث شكالا )وهو وضع اخلليل(عانيها اإلعرابية نقطاا )وهو وضع الدالضم(، كانت تدل على م

تكلم من املصنفني عن العالمات ومواضعها من حيث املبدأ والفكرة وعن حملهها من احلرف فإَّنا يريد 
ها ( 490ُمطلَق الصطالح، ل ختصيَص أحد الوضعني، ما مل يرد ختصيص ألحدمها، وكالم أيب داود )

ر يف مشول الوضعني، قال: "فموضع الفتحة والنصبة من احلروف أعالها، وموضع الضمة والرفعة ظاه
 . (7118؛ واألكرت، 7112)أبو داود،  وسطها وأمامها، وموضع الكسرة واخلفضة حتتها"

فكالمه يف هذا السياق عن مواضع العالمات وحملها من احلرف سواء  نقطت بنقط الدؤيل أو 
ملصطلحات، ايلزم التنبه ملثل هذا الستعمال يف نصوص أهل الفن حىت ل خيلط الفهم بني بنقط اخلليل، ف

وكان شكُل اخلليل أو َل األمر ُيستعمل يف الكتب والشهعر، واملستعمل يف ، فتحمل على غري مرادها
لى عاملصاحف نقط الدؤيل خاص ة، حىت ُرخهص يف استعمال شكل اخلليل يف املصاحف فأقبل الناس 

أما أبو عمرو فإنه ذهب إىل التقيُّد بنقط الدؤيل دون غريه، (، 7112)أبو داود،  ذلن وانتشر واشتهر
 . (0992)الداين،  متسكاا بعمل الصدر األول رغبة عن خمالفته
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 توصيف عالمات الضبط عند المدرستين 1.1

 (1))عالمة الفتحة( في نقط الدؤلي .1

 نقطاا مبعىن النقطة اليت هي أقل ما يوضع بالقلم، كانت عالمات اإلعراب اليت وضعها الدؤيل
فكانت عالمُة الفتحة نقطةا برأس القلم مستديرةا بالطبع وأصِل الوضع بالقلم، وحملُّها أعلى احلرف أي 

؛ والطراز، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  فوقه. وهو ما يسمى النقط املدو ر، وصورته هكذا ).(
7100) . 

 ( في شكل الخليل )عالمة الفتحة .2

( تشبه جر ةا بالقلم، إل أاها أصغر منها حجماا بنسبة القلم الذي يُكتب  َ  أصلها ألف مبطوحة )
به، وهو الشكل الذي طوره اخلليل، ويسمى )النقط املطول( ألنه انسحب فزاد على مقدار نقطة بالقلم 

تحة ا موضع كل واحدة من احلرف، فالفوطال شكله، ومثلها يف الرسم والصورة )الكسرة(، والفرق بينهم
ژ (، ومثاله:  0928؛ والفرماوي، 7100)الطراز،  أعلى احلرف )فوقه( والكسرة أسفل احلرف )حتته(

 (.0437)مصحف املدينة النبوية،  [٢الفاحتة: ] ژپ  ڀ   

 واتفق على هذا الشكل املشارقة واملغاربة، لكن امللحوش فيما استقر عليه العمل يف طباعة
املصاحف أن املشارقة أمالوا جرهتا فصارت شبه مضجعة يرتفع رأسها وهو طرفها األمين عن مستو  
ذيلها وهو طرفها األيسر، أما املغاربة فجعلوها مبطوحة متاما فصارت جرةا كخط مستقيم بشكل 

 (.0402؛ املصحف احلسين، 0437)مصحف املدينة النبوية، أفقي

                                                           

عالمة النقط املدور اندرس العمل به، ومل يسااااااااتقر عليه العمل يف مصاااااااااحف املدرسااااااااتني، ول ميكن إدراجه يف برامج تنساااااااايق ومعاجلة ( 1)
 . النصوص، ول يتوفر يف املصاحف اإللك،ونية اليت تصدرها اجلهات املعنية بطباعة املصاحف
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 (1))عالمة الكسرة( في نقط الدؤلي .3

نقط مدور هكذا ).( كذلن، كما تقدم يف عالمة الفتحة عنه، نقطة  برأس القلم مستديرة  بالطبع 
 . (0992)أبو داود،  وأصِل الوضع، وحملُّها أسفل احلرف أي حتته

 )عالمة الكسرة( في شكل الخليل  .4

 من يهاكرس ُرِسم: أي ،(ےأصلها ياء  معقوصة حمذوفُة الرأس، وهي املرتدة إىل اخللف هكذا )
 الفتحة ةَ جر   رأسها حذف بعد فأشبهت الكتابة، للاه معاكساا  اخللف إىل جرةا  النازل رأسها طرف

 (.0437)مصحف املدينة النبوية،  [٢الفاحتة: ] ژپ  ڀ   ژ ومثاله: . (7100)الطراز، 

ن اإلضجاع مواتفق املشارقة واملغاربة على استعمال هذا الشكل، إل ما تقدم من الفرق بينهما 
مصحف ) النسيب عند املشارقة واإلضجاع التام عند املغاربة، على ما بيناه مما تقدم يف عالمة الفتحة

 . (0402؛ واملصحف احلسين، 0437املدينة النبوية، 

 (2))عالمة الضمة( عند الدؤلي .5

أبو داود، ) كذلن هي نقط مدور ).(، كأختيها نقطة  برأس القلم مستديرة  بالطبِع وأصِل الوضع
0992). 

 )عالمة الضمة( في شكل الخليل .6

                                                           

به، ومل يسااااااااتقر عليه العمل يف مصاااااااااحف املدرسااااااااتني، ول ميكن إدراجه يف برامج تنساااااااايق ومعاجلة عالمة النقط املدور اندرس العمل ( 1)
 . النصوص، ول يتوفر يف املصاحف اإللك،ونية اليت تصدرها اجلهات املعنية بطباعة املصاحف

ومعاجلة  ن إدراجه يف برامج تنساااااااايقعالمة النقط املدور اندرس العمل به، ومل يسااااااااتقر عليه العمل يف مصاااااااااحف املدرسااااااااتني، ول ميك( 2)
 . النصوص، ول يتوفر يف املصاحف اإللك،ونية اليت تصدرها اجلهات املعنية بطباعة املصاحف
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. (7117)حميسن،  ( مطابقة حلرف اهلجاء )الواو(، وحملها فوق احلرف أو أمامهوواو صغرية )
 (.0437[ )مصحف املدينة النبوية، 5]الفاحتة:  ژٿ  ژ ومثاله: 

 (1))عالمة التنوين( في نقط الدؤلي  .7

 ة األوىل نقطةا أخر  مثلها يف نفسل احملل جماورةا هلا،كان يف النقط املدور يلحق بعد النقط
فتكونان نقطتني متجاورتني دللةا على تنوين الفتح أعلى احلرف، ونقطتني متجاورتني دللةا على تنوين 

أبو داود، ) الكسر أسفل احلرف، ونقطتني متجاورتني دللةا على تنوين الضم أماَم احلرف إىل جهة وسطه
7112) . 

 التنوين في شكل الخليل عالمة  .8

وَأخذ هذا املفهوم املعىن ذاته يف )النقط املطول( وهو الشكل الذي طوره اخلليل، فأحلقت العالمة 
فكان تنوين (، 7100؛ والطراز، 0928)الفرماوي،  من حرف اهلجاء حرفاا مثله جماوراا له يف نفس احملل
ن الكسر جرتني وتنوي، تنوينها، حملُّهما فوَق احلرفر  الفتح جرتني متجاورتني، إحدامها احلركة واألخ

تني وتنوين الضم واوين صغري ، ر  تنوينها، حملُّهما حتَت احلرفمتجاورتني، إحدامها احلركة واألخ
متجاورتني، إحدامها احلركة واألخر  تنوينها، حملُّهما فوَق احلرف، أو أمامه إىل جهة الوسط، على اخلالف 

لضمة، فهما حرفان تامان مثل حرف اهلجاء )الواو( يف ضبط املشارقة، وحرفان حمذوفا املتقدم يف عالمة ا
 الرأس يف ضبط املغاربة، إحدامها جماورة  ألختها. 

[ )مصحف املدينة 33]البقرة:  ژڄ  ژ  ژپ   ژ  ژ  ڦژ ومثاله من مصحف املشارقة: 
   (.0437النبوية، 

                                                           

عالمة النقط املدور اندرس العمل به، ومل يسااااااااتقر عليه العمل يف مصاااااااااحف املدرسااااااااتني، ول ميكن إدراجه يف برامج تنساااااااايق ومعاجلة ( 1)
 . املصاحف اإللك،ونية اليت تصدرها اجلهات املعنية بطباعة املصاحف النصوص، ول يتوفر يف
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ومثاله من مصحف املغاربة: 
 ژ ژ

ژ  ژ

 (.0402[ )املصحف احلسين، 75]البقرة:  ژ ژ

 الدارة المطموسة  .9

دارة مطموسة أي: نقطة مستديرة غري مفرغة الوسط، فوَق األلف، أو حتته، أو أمامه إىل الوسط، 
 نسبِة قرهِبا منه إحلاُقها يف يعين عن يساره مقابل وسطه غري ملتصقة باأللف مفارقة له قليالا حبيث َيظهرُ 

 ژژومثاله: . (0992)الداين،  به
[ 78]البقرة:  ژژ
 (. 0402[ )املصحف احلسين، 33]البقرة:  ژژ

 ميم اإلقالب  .11

وهي ميم قائمة، يرسم رأسها كرأس احلاء، نازلة عصاها إىل أسفل، هكذا )م(، تدل على حكم 
  ژچ  ژومثاهلا:  .(0981؛ واملارغين، 7100)الطراز،  اإلقالب، يف أحكام النون الساكنة والتنوين

 (. 0402؛ واملصحف احلسين، 0437[ )مصحف املدينة النبوية، 09]البقرة: 

 رأس الخاء  .11

ومثاله: . (7112)أبو داود،  عالمة حلكم السكون عند املشارقة. وسيأيت يف أحكام السكون
 (.0437[ )مصحف املدينة النبوية، 02]البقرة:  ژٱژ
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 الصفر المستدير/ الدارة المفرغة .12

ومثاله: . (0992)الداين،  عالمة حلكم السكون عند املغاربة، وسيأيت يف أحكام السكون
 :[ )املصحف 37]البقرة

الزائد يف اخلط الساقط من اللفظ، كما استعمله املشارقة واملغاربة عالمة للحرف (،  0402احلسين، 
[ )مصحف املدينة النبوية، 70]النمل:  ژەئژومثاله: . ((7112)أبو داود،  وسيأيت يف أحكام املزيد

 (.0402؛ واملصحف احلسين، 0437

 الصفر المستطيل  .13

(، استعملها املشارقة لأللف اليت بعدها متحرك، 0وهو دارة مفرغة يف استدارهتا طول، هكذا )
[ )مصحف املدينة النبوية، 39]النمل:  ژڇ  ڇ  ژ ومثاله: على زيادهتا وصالا وثبوهتا وقفاا. فتدل 
0437.) 

 الصفر المعين  .14

ف: ]يوس ژۈ  ژ ومثاله: وهو مضلع قائم معني الشكل، استعمله املشارقة حلكم اإلمشام. 
 (.0437[ )مصحف املدينة النبوية، 00

 الشدة  .15

؛ 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  تضعيفه. هلا صورتانعالمة على تشديد احلرف، أي 
 : (7100والطراز، 

a) .[ 00]يوساااااااااااااف:  ژۈ  ژ ومثاهلا:  رأس شااااااااااااني، أو شااااااااااااني مقطوعة، مهملة غري منقوطة
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 (.0437)مصحف املدينة النبوية، 

b) (1)حرف دال ضلعاه قائمان إىل أعلى فتحاا، أو إىل أسفل كسراا وضماا، مع تغاير احملل  . 

 المدا  .16

وهي مدة بالقلم كاجلرة إل أاها غري مستوية السطح، بل هي مقعرة قليالا، وهي عبارة عن ميم 
قطع رأسها، يف آخرها ِسن ة  إىل أسفل، نازلة إىل اليسار، وهي عبارة عن بقية حرف دال قطع جزؤه 

 ژەئژومثاله:  .(0981؛ واملارغين، 7112)أبو داود،  ( ٓ    األعلى اراوز جرة القلم، هكذا )

 (.0402؛ واملصحف احلسين، 0437[ )مصحف املدينة النبوية، 70]النمل: 

 الجرة  .17

جرة بالقلم على هيئة خط أفقي فوق األلف أو حتته أو عن ميينه مقابل الوسط، ملتصق باأللف، 
 إن كانت فوقه التصق أعلى األلف بوسط اجلرة غري متقاطع معا ول خارج إىل فوق. وإن كانت حتته
التصق أسفل األلف بوسط اجلرة غري متقاطع معها ول خارج إىل أسفل، وإن كانت عن ميينه التصق 

؛ 7100، )الطراز طرف اجلرة األيسر بوسط األلف غري متقاطع معه ول خارج إىل جهة اليسار من األلف
[ 78]البقرة:  ژژومثاهلا: . (0981واملارغين، 

[ 33]البقرة:  ژژ
 (.0402[ )املصحف احلسين، 34]البقرة:  ژ ژ

 رأس الصاد )عالمة أللف الوصل/ همزة الوصل(  .18

                                                           

الدال اندرس العمل به، ومل يستقر عليه العمل يف مصاحف املدرستني، ول ميكن إدراجه يف برامج تنسيق ومعاجلة النصوص، ول يتوفر  (1)
 . يف املصاحف اإللك،ونية اليت تصدرها اجلهات املعنية بطباعة املصاحف
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ألة: إن حلق تنوين  مس فوق األلف مطلقاا غري ملتصقة به ويف نسبة قرهبا منه يظهر إحلاقها به.
، إل من قرأ اجلرة أسفل األلفحركَة احلرف السابق هلمز الوصل فإن حركة الوصل تكون بالكسر فتجعل 

؛ 0928فرماوي، )ال بضم نون التنوين يف مواضع خمصوصة فإن اجلرة تكون عن ميني األلف مقابل وسطه
 ( .0437[ )مصحف املدينة النبوية، 01]يوسف:  ژۓ  ژ ومثاهلا:  .(7117وحميسن، 

 رأس العين )عالمة للهمزة(  .19

 العني عالمة للهمزة املثبتة اليت هي مهزة القطع، وذلنوميكن أن نقول عني مقطوعة، وجعل رأس 
أبو داود، ) ملا بينهما من تقارب يف املخرج، واش،اك يف الصفة، وسيأيت بيانه مفصالا يف أحكام اهلمز

 (.0437[ )مصحف املدينة النبوية، 01]يوسف:  ژڭ  ژ ومثاله: . (7100؛ والطراز، 0992

 السين  .21

حرف السني بتمامه، كما هو معروف يف حروف اهلجاء، يدل على قراءة الكلمة املثبتة بالصاد 
مثاله: و رمساا، بالسني لفظاا، تقدمياا لوجه األداء، أو حتديداا للرواية، استعمله املشارقة لضبط رواية حفص. 

 (.0437[  )مصحف املدينة النبوية، 745]البقرة:  ژ  ەئژ 

 النون  .21

ھ  ژمثاله: و  الكلمات اليت أثبتت بنون واحدة رمساا، وقرئت لبعض القراء بنونني. واستعلمت يف

 (.0402؛ واملصحف احلسين، 0437[ )مصحف املدينة النبوية، 88]األنبياء:  ژ

لها، زائدة والمخففة، وأصتعريف بالدارات المفرغة التي ُتجعل علع الحروف الساكنة وال 1.1
 ومعناها
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ارة املفرغة يف عمل أهل املدينة قدمياا، وعنهم ُأخذ، جيعلواها عالمة على ثالثةِاشَتهر استعماُل   الد 
 : (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  أحكام

 على احلرف الزائد يف اخلط، املعدوم من اللفظ مطلقاا، أو املعدوم وصالا.   .0

قيل الذي هو التث وعلى احلرف املخفف بااتفااق القراء أو باختالفهم، واملراد بالتخفف ضااااااااااااااد .7
 التشديد. 

 وعلى احلرف املسك ن غري املتحرك.  .3

ورو  الداينُّ بسنده إىل قالون، قال: "يف مصاحف أهل املدينة ما كان من حرف خمفف فعليه 
فرواية أيب عمرو هذه تشري (، 095، ص0992)الداين،  "دارة محراء، وإن كان حرفاا مسكناا فكذلن

وقال ، تحريند، ومعىن التسكني مقابل الالثالثة، معىن التخفيف مقابل التشديإىل معنيني من املعاين 
: "اعلم أن نقاط سلف أهل املدينة وأهل بلدنا اصطلحوا على جعل دارة صغر  باحلمراء على الداين

احلروف الزوائد يف اخلط املعدومة يف اللفظ، وعلى احلروف املخففة باتفاق أو اختالف؛ عالمةا لذلن 
ورواية الداين هذه أشارت إىل معنيني، (، 093، ص0992)الداين،  ةا على حقيقة النطق به"ودلل

أحدمها: معىن التخفيف املقابل للتشديد، وسبق يف روايته عن قالون، وثانيهما: معىن الزيادة يف اخلط 
 والسقوط من اللفظ، وهو معىنا ثالث.

 ى ذلن أهل األندلس قدمياا، واصطلحوا علىوقال أبو داود بعد سياقه كالم الداين: "وتابعه عل
ذلن، وهي الدارة اليت جيعلها أهل احلساب على العدد املعدوم يف حساب الغبار، دللة على عدمه،  
كعدم احلروف الزوائد يف اللفظ، وعدم التشديد أيضاا يف احلروف املخففة، وعدم احلركة يف احلروف 

 . (740، ص7112)أبو داود،  لى ذلن"املسكنة اليت لعل الدالة عليها دللة ع

وهو  األول: فمنويف هذا النص ساق أبو داود املعاين الثالثة اليت تسعمل الدارة يف ضبطها. 
 : )املرجع السابق(احلرف الزائد يف اخلط املعدوم من اللفظ
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ڈ  ژ  ژ ، ووصالا:[٤١الكهف: ] ژ  ەئ  ەئژ  ،[٥٦األنفال: ] ژڑڑ  ژ  لزيادة األلف، مطلقاا: .0

[ )مصاااااااااحف املدينة النبوية، ٨١الكهف: ] ژچ  چ   ڇ  ڇ  ژ  ،[٤٠١يوساااااااااف: ] ژژڑ  
   .(0402؛ واملصحف احلسين، 0437

[ ٨١األنعام:] ژەئ     ەئ  ەئ  ەئژ  ،[٤١١آل عمران: ] ژچ  ڇ  ژ  ولزيادة الياء مطلقاا: .7
 .(0402؛ واملصحف احلسين، 0437)مصحف املدينة النبوية، 

[ )مصاااااااااحف املدينة النبوية، ١الطالق: ] ژەئ  ەئژ ،[٦البقرة: ] ژڄ  ژ  مطلقاا:ولزيادة الواو  .3
 .  (0402؛ واملصحف احلسين، 0437

وهو احلرف املخفف )غري املشااااااااااادد( واملراد الكلمات اليت قد يهم فيها القارئ  ومن الثاين:
املرجع ) ريئهااا على )و كلمااات نظااائر هلااا بلفظهااا، أو مبعىن أاهااا تقباال معىن التخفيف والتشاااااااااااااااديااد

 فمثاله: مما ُخفهف باتفاق القراء: . السابق(

التخفيف على الصااااد، ، فإاها كانت تضااابط ب[٦٢يس: ] ژ  ەئ  ەئ  ەئژ  قوله تعاىل:
ْ     ژ هكذا: صََََ  ل ون   و   ََََ ْرس ؛ واملصاااااااااحف احلساااااااااين، 0437)مصاااااااااحف املدينة النبوية،  ژ اْلم 
م لغةا، وإن كان ل يساااااااتقي. وهي يف هذا النحو تقبل معىن التشاااااااديد (7112؛ وأبو داود، 0402
[ )مصاااحف ٨٣الصاااافات: ] ژہ  ہ    ہۀ  ۀ  ہ  ژ وأيضااااا جاءت على نظري قوله تعاىل: ، إعراباا 

 ، وهي مشددة باتفاق. (0402؛ واملصحف احلسين، 0437املدينة النبوية، 

، فإاها كانت تضاابط بالتخفيف على الكاف، [٦٠النمل: ] ژڳ      ڳژ : وقوله تعالع
واْ ژ هكذا:  ْكر  م  ا   و  ْكر  وهي يف هذا النحو جاءت تقبل معىن التشااااااااااديد لفظاا، وإن كان ل  .ژ م 

يسااتقيم لغةا، إل أاها حمل وهم، كذلن ورودها يف السااياق مع كلمات مشااددة، فساابقها قوله تعاىل: 
[ )مصاااحف املدينة ٦٤النمل: ] ژہ    ۀۀ  ژ ، وتالها: [١٤النمل: ] ژک    کڑ  ڑ    ژژ 

 .  (7112؛ وأبو داود، 0402؛ واملصحف احلسين، 0437النبوية، 

، فإاها كانت تضاااااااابط بالتخفيف على امليم، [٤٨القمر: ] ژڎ  ڎ  ڈ    ڌژوقوله تعاىل: 
ه  ژ هكذا:  َََََََ ْمْلنـ  ح  وهي يف هذا النحو تقبل معىن التشااديد لغةا، وجاءت على نظري التشااديد  .ژ و 

 البقرة:] ژ  ەئەئی  ی    ی  ي    ەئ   ەئژ فيما تصااااااااارف من نفس اللفظ يف قوله تعاىل: 



49 

 

  

؛ واملصحف احلسين، 0437[ )مصحف املدينة النبوية، ١٣طه: ] ژي      یی  ژ، وقوله: [٢١٥
 .  (7112؛ وأبو داود، 0402

  :ومثاله: مما خفف خبالف عند القراء

)الداين،  ، قرئ بالتخفيف[٨التحرمي: ] ژڇ  ڇ        ڇ  ڇڍ     چژ قوله تعاىل: 
ف  ژ: (1)(0984 ر  ْرف   ژ، وكانت تضبط بالتخفيف، هكذا: ژع   . ژع 

 ژ: (2))املرجع السااااااابق( ، قرئ بالتشااااااديد[٢اهلمزة: ] ژٹ  ڤ  ڤ     ٹٹ  ژ  وقوله:

ع   م  ْمع  ژ، وكانت تضبط بالتخفيف، هكذا: ژ ج   .  ژج 

)املرجع  ، قرئ بالتشااااااااااديد[٤٤النجم: ] ژڌ    ڌ  ڎ  ڎ             ڍڍ  ژ وقوله: 
ذ ب   ژ: (3)السابق( ْذب  ژ وكانت تضبط بالتخفيف، هكذا: ،ژم   ك   .ژ ك 

 ژ :(4))املرجع الساااابق( ، قرئ بالتشاااديد[٤٠٠األنعام: ] ژ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئژ  وقوله:
ق واْ  ر  خ  ْرق واْ  ژ ، وكانت تضبط بالتخفيف، هكذا: ژ و  خ   .ژ و 

وهو احلرف املسااكن غري املتحرك: مطلق احلروف السااواكن، كالالم وامليم من  ومن الثالث:
   .[٢الفاحتة: ] ژپ  ژ  قوله تعاىل:

بط بالساااكون يف النوعني الثاين والثالث، إل أن   وإن كان التساااكني يصااادق على كل ما ضاااُ
يه ما يراد به رف فالفرق بينهماا، أن النوع الثااين الاذي هو ماا خفف بااتفااق أو بااختالف؛ يراد بااحل

 الكلمة عند النحويني، وأما الثالث فرياد به حرف اهلجاء. 

وألن الزيادة على الكتبة األوىل مطلقاا ضااااابطها احلاجة إليها، والضاااابط مزيد  عليها كما هو 
احلااال يف نقط اإلعجااام، فااإن بعض املتقاادمني جعلواْ الاادارة عالمااةا على املزيااد يف اخلط املعاادوم من 

                                                           

 بالتخفيف الكسائي، والباقون بالتشديد. ( 1)
 .ائي بالتشديد، والباقون بالتخفيفابن عامر ومحزة والكس( 2)
 هشام بالتشديد، والباقون بالتخفيف.( 3)
 .افع بالتشديد، والباقون بالتخفيفن( 4)
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دون احلروف املخففة بالسااااااااااااااكون، إذ كان إمهال تشااااااااااااااديدها دليل ختفيفها، فال حاجة إىل اللفظ، 
 .  (7112)أبو داود،  عالمة أخر 

داني، لتعريف بعالمات الضبط التي لم ت كر عند اإلمامين، أبي عمرو عثمان بن سعيد ا 1.11
 وأبي داود سليمان بن نجاح

ل  مما اسااتعمله أوائل أهل الفن، و اسااتعملت يف املصاااحف املتأخرة ثالث عالمات مل تكن 
كان معروفاا عند من دونوا هذا العلم وعالماته وضااااااوابطه وتعليالته، وهي حادثة عند املتأخرين كما 
قدمنا، وجند اإلشاااارة إىل الصاااطالح عليها يف ملحق التعريف باملصاااحف الشاااريف من اإلصااادارات 

 اليت استعملتها يف مصاحف املشارقة، وهي:

 

   

 مستطيل الصفر ال .1

اسااااااااااتعملها املشااااااااااارقة لأللف اليت (، 0) وهو دارة مفرغة قائمة يف اساااااااااتدارهتا طول، هكذا
البقرة: ] ژڍ    ڇژ  بعدها متحرك، فتدل على زيادهتا وصااااااااااااالا وثبوهتا وقفاا. كما يف قوله تعاىل:

مل يرد هذا  ،(0437[ )مصاااحف املدينة النبوية، ٢١املائدة: ] ژۀ  ۀ  ہ  ژ وقوله تعاىل: ،[٢٦١
 .  استعمال املتقدمني لعالمات الضبطيف 

 الصفر المعين  .1

 ژۈژ وهو مضااااااالع قائم معني الشاااااااكل، اساااااااتعمله املشاااااااارقة حلكم اإلمشام يف قوله تعاىل:

ومل يعرف هذا يف العالمات اليت اسااااااااااتعملها (، 0437)مصااااااااااحف املدينة النبوية،  [٤٤يوسااااااااااف:]
املتقدمون، لكنه مساااتعمل يف مصاااحف الشااامريل املطبوع مبصااار، واساااتعملته جلنة الضااابط مبصاااحف 
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املدينة النبوية، وألغي يف اإلصاااااااااااااادارات األخرية، واسااااااااااااااتعملت الدارة املطموسااااااااااااااة حمله، كما هو يف 
 ها.0437اإلصدار املطبوع يف عام 

 السين  .1

ثبتة امل-امه، كما هو معروف يف حروف اهلجاء، يدل على قراءة الكلمة حرف الساااااااني بتم
بالسااااني لفظاا، تقدمياا لوجه األداء إن كانت حتت الصاااااد، أو حتديداا للرواية إن كانت  -بالصااااد رمساا 

البقرة: ] ژەئ  ەئ  ەئژ  فوق الصاااد، اسااتعمله املشااارقة لضاابط رواية حفص. كما يف قوله تعاىل:
 ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ وقوله تعاىل: ،[٥٤األعراف: ] ژڦڦ  ڤ   ڤ  ڦ  ژ  تعاىل:، وقوله [٢١٦

  .(0437، )مصحف املدينة النبوية[٨٣الطور: ]

 الموازنة في الباب الثاني 1.11

اساااااااتعمل املشاااااااارقة عالمة الضااااااامة مطابقة لشاااااااكل حرف اهلجاء )الواو( مع مراعاة ما تقدم من 
ة فجعلوها أما املغارب، وط، وحملُّها فوق احلرف أو أمامهاملضاااابفارق حجم العالمة نساااابةا باحلرف األصاااالي 

حمذوفة الرأس، فصاارت تشبه حرف اهلجاء )الدال(، فهي يف استعماهلم بشكل زاوية قائمة ذات ضلعني 
ومذهب املشااااارقة أوجه لكمال الدللة مع أمن اللبس واخللط، أما ، أحدمها إىل أعلى واآلخر إىل اليسااااار

فال مثرة من املغايرة فيه، كما أنه يضااااااااااعف الدللة من العالمة، ورمبا اشااااااااااتبه الشااااااااااكل فيه مذهب املغاربة 
 حبرف الدال. 

 الخالصة 1.11

 
كان املساااااجد أول مدرساااااة تأساااااسااااات يف اإلساااااالم، وبه ارتبط إنشااااااء املدارس بعد عصااااار النبوة،  .1

 فكانت املدارس ومرافقها تلحق باملساجد، ورمبا بين املسجد لتحلق به املدرسة.
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 حقيقة املدرسة هي املعىن الفكري الذي ميثل مذهباا ومنهجاا ينبين على أصول علمية. .1

تأساااااااااااااس عدد من املدارس يف التاريخ اإلساااااااااااااالمي، كمدرساااااااااااااة اإلمام أيب حفص الفقيه البخاري  .1
هااااااا(، واملدرسة النظامية، واملدرسة 354هااااااا(، ومدرسة اإلمام أيب حامت بن حبان الشافعي )702)

درسااااة الصااااادرية، واملدرسااااة الرشااااائية، واملدرسااااة النورية الكرب ، ومدرسااااة اجلامع املسااااتنصاااارية، وامل
 األزهر، ودار احلكمة. 

بدأ الضاابط بشااكل تدرجيي حسااب احلاجة، بعد النظر واملشاااورة، تورعاا من الساالف أن يدرجوا يف   .1
 كتاب اهلل ما ليس منه.

 ينسب نقط اإلعراب إىل أيب األسود الدؤيل كأول واضع له. .1

 نسب نقط اإلعجام إىل نصر بن عاصم و   بن يعمر.ي .1

 ينسب النقط املطول إىل اخلليل. .1

 استقر العمل بالضبط على شكل اخلليل يف املصاحف األمهات واأللواح وسائر املكاتيب.  .1

ذهب املشاااااارقة واملغاربة إىل اساااااتعمال )الفتحة والكسااااارة( على صاااااورة واحدة، مع تغايٍر يف نسااااابة  .1
   إضجاع العالمة.

اختلفوا يف صاورة )الضامة(، فذهب املشاارقة إىل رسم صورهتا كحرف اهلجاء )الواو(، أما املغاربة  .11
 فذهبوا إىل رسم صورهتا حمذوفة الرأس مشبهة حرف اهلجاء )الدال(. 

أول ما اسااااااتعمل من األلوان يف النقط احلمرُة، مث الصاااااافرة للهمزات احملققة، مث اخلضاااااارة والالزورد  .11
 ند أهل األندلس.هلمزات الوصل ع

صار املشارقة إىل نقط اخلليل )النقط املطول(، ومتسن املغاربة بنقط الدؤيل أول األمر، رغبةا عن  .11
خمالفته؛ لفضااال الواضاااع وسااابقه، مث صاااار عمل املغاربة إىل نقط اخلليل بشاااكل جزئي يف الشاااكل 

 ه.واهلمز والشد واملد، لكن مل يزل مذهب كل من املدرستني ميتاز مبنهج خيص

أعالم هلم الفضاال على من بعدهم، ففي املشااارق أبو األساااود الدؤيل، واخلليل صااار لكل مدرساااة  .11
 بن أمحد الفراهيدي، ويف املغرب أبو عمرو الداين، وأبو داود سليمان بن جناح. 
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اساااااااتعملت الدارة املفرغة للدللة على ثالثة معاٍن يف عمل أهل املدينة وعنهم أُخذ، على احلرف  .14
اخلط، املعدوم من اللفظ مطلقاا، أو املعدوم وصااااالا، وعلى احلرف املسااااك ن غري املتحرك،  الزائد يف

ول زال العمل عليهما يف املصااااااااااااحف، وعلى احلرف املخفف باتفاق القراء أو باختالفهم، واملراد 
بالتخفف ضااااااااااد التثقيل الذي هو التشاااااااااااديد، لكن انتهى العمل به، ومل يسااااااااااتقر يف مصااااااااااااحف 

 املدرستني.

 



 

  

 الباب الثالث

 أحكام ومسائل علم الضبط المتعلقة بعلم التجويد

 المقدمة  1.1

ا بعلم ومسائلها املتعلقة يف توصيفها وكيفيته  توي هذا الباب على أحكام علم الضبط
والتنوين، واملنون املنصوب، والختالس واإلخفاء املظهر واملدغم، والنون الساكنة التجويد، وهي 

، ، والكالم عنها يف هذا الباب من حيث التعريفوالروم واإلمشام واإلمالة، والسكون، والتشديد، واملد
 واملسائل املتعلقة هبا، وأمثلتها، واملوازنة فيما بينها الذي هو لب هذه الدراسة. 

أن الباحث قد اعترب مصحفاا معتمداا لكل مدرسة  كما لدر اإلشارة هنا إىل أمر مهم، وهو
من املدرستني، تكون العمدة عليه، واملرجع إليه، والشواهد منه، فما كان من شواهد املشارقة، فإنه 
من مصحف املدينة النبوية املطبوع مبجمع امللن فهد باملدينة املنورة، وما كان من شواهد املغاربة 

طبوع بدولة املغرب العريب، وأما الشواهد اليت يف مسالة مش،كة ل فإاها من املصحف احلسين، امل
يظهر فيها خالف املدرستني ضبطاا، فإاها تدرج من مصحف املدينة النبوية، ول فرق بينهما يف ذلن، 

 وهذا يتعلق جبميع املسائل إىل اهاية البحث.



55 

 

  

 حكام المظهر والمدغمأ 1.1

 تمهيد .3.2.1

من الصطالحات الدال ة على ظواهَر صوتيٍة يف اللغة العربية، وهي  )اإلظهار( و)اإلدغام(
مما يذكره علماء القراءات يف األحكام املتعلقة بقراءة القرآن الكرمي؛ ألنه نزل بلسان عريب حجةا على 

 العرب يف لغته كما هو حجة عليه يف شريعته.

فة ضبط اللفظ القرآين إن كان )مظهراا( أو كان يف علم ضبط املصحف ألجل معر  وورودمها
)مدغماا(. وسأعرض لتعريف هذه الصطالحات من حيث اللغة، ومن حيث املراد به اصطالحاا 

 عند أهل الفنه. 

 تعريف ال .3.2.2

عن حرف متحرك من غري  قطع حرف ساكن :واصطالحاالتضاح واإلبانة.  :لغةاإلظهار 
، ومنه احللقي والشفوي واملطلق للبيان، وهو ضد اإلدغاموهو مصطلح مرادف ، سكت بينهما
 .(0992؛ وحميسن، 7112)املسؤول، 

 اللفظ بساكن فمتحرك، بال فصل، من خمرج واحد :واصطالحااإلدخال.  :لغةواإلدغام 
 . (0435؛ وابن اجلزري، 7112)املسؤول، 

 ة ضبط المظهر والمدغمكيفي .3.2.3

على صورة احلرف الذي يدغم فيه، فيلفظ باحلرفني أن يصري احلرف األول املراد إدغامه 
أحكام  :واملراد يف هذا الباب .(7114؛ وابن الوجيه، 0435)النشر،  حرفاا واحداا كالثاين مشد داا 
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احلروف امللتقية من حيث إظهارها أو إدغامها، وبالتايل كيفية ضبط اللفظ القرآين )املظهر( أو 
 لى الوجه املراد القراءة به من القراءات القرآنية. )املدغم(، فيضبط اللفظ القرآين ع

ومنها ما اتفق القراء على إظهاره، وهو املمتنع، ومنها ما اتفقوا على إدغامه وهو الواجب، 
ومنها ما اختلفوا فيه لورود وجه اإلظهار، وورود وجه اإلدغام، وهو اجلائز، والذي جرت عادة القراء 

فاإلظهار واإلدغام يتواردان أو يتمانعان حبسب النسبة خمرجاا (، 0435)النشر،  بذكره يف اخلالف
ها(: " اعلم أن حكم ما 444وصفةا بني احلروف امللتقية، قال الداين يف كالمه عن أحكام املظهر )

أظهر من احلروف السواكن عند مقارهبا يف املخرج باختالف، وعند املتباعد عنها بإمجاع، أن 
. وقال يف كالمه عن أحكام املدغم: "واعلم أن ما أدغم من (22، ص0992)الداين،  جيعل..."

املرجع ) احلروف يف مثله أو مقاربه بإمجاع، أو ما أدغم يف مقاربه فقط باختالف، فحكمه ..."
 . (29السابق، ص

ومعىن هذا أن املظهر عند املقارب باختالف، هو نفسه املدغم يف املقارب باختالف، 
 ام، املتباعد، واملتماثل، واملتقارب. فتحصل لنا ثالثة أقس

الالم( مع ، كالتقاء ))مظهر باتفاق(( من احلروف امللتقية فإنه )متباعد المخرجفما كان 
فإنه  )متماثل المخرج(وما كان من [، ٤٦آل عمران: ] ژ  ڑڈ  ژ  ژژ : )الصاد( يف قوله تعاىل

ادلة: ار] ژک  ک  ک  گ  گ    ژ  تعاىل: ، كالتقاء )امليم( مع )امليم( يف قوله(1))مدغم باتفاق(
فإنه مظهر عند بعض القراء، ومدغم  )متقارب المخرج(وما كان (، 0435[ )ابن اجلزري، ٤١

عند بعض منهم، كالتقاء )الذال( من كلمة )إذ( مع )الدال( أو مع )الصاد(، وذلن )و قوله تعاىل 
 ، هذا إذا ضبطت بوجه اإلظهار،[٢٤األحقاف: ] ژٱ  ٻ  ژ  ، وقوله:[٦٢احلجر: ] ژٱ  ٻژ  :

ل واْ ژ  وعلى وجه اإلدغام تضبط هكذا: ْفن    ژ  ژ إِذ د خ  ر  إِذ ص    وسيأيت بيانه مفصالا.. ژ و 

سواء  يف ذلن باُب اإلدغام الصغري أو باُب اإلدغام الكبري؛ ألن الكبري إذا أُدغم ُسكهن 
ينحصر يف  (2)واإلدغام الصغري حكمه من حيث الضبط. األو ُل فرجع يف صورته إىل الصغري فأخذ

                                                           

يأيت التاء، والتاء يف الدال والطاء، والالم يف الراء، وسااا( كما اتفق القراء على إدغام احلروف املتجانساااة وهي: الذال يف الظاء، والدال يف 1)
 اإلشارة إليها يف حملها مع )إذ( و)قد( و)تاء التأنيث( و)هل( و)بل(.

( كما يلحق هبذا اإلدغام فصاال اإلدغام املندرج يف أحكام النون الساااكنة والتنوين، إل أن أحكامهما قد فصاالت يف التبويب والتصاانيف 2)
ف اهلجائية معهما إىل قسمة مغايرة  من حيث األحكام الالحقة هلما حيث إاها متعلقة هبما، ومن حيث وصف الغنة لنقساام احلرو 

املالبس لتلن األحكام، إذ اإلدغام هنا هو إدغام حمض مطلقاا، أما هناك فمحض وناقص، كما أن اخلالف هناك دائر بني التمحض 
  اإلظهاِر مطلقاا، واإلدغاِم مطلقاا. والنقص يف اإلدغام نفسه، أما هنا فدائر بني
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. (0435)ابن اجلزري،  (2)و)حروٍف قرَُبْت خمارجها( (1))إذ( و)قد( و)تاء التأنيث( و)لم هل وبل(
وكيفية ضبط هذا الباب يف حال اإلظهار أن يضبط حرف اهلجاء األول )املدغم( بعالمة السكون، 

 . (0992)الداين،  (3)فيه( حبركته املناسبةويضبط حرف اهلجاء الثاين )املدغم 

 ويف هذا املعىن قال اخلراز: 

 الااااااقااااااول يف املااااااادغاااااام أو ماااااااا يااااااظااااااهاااااار
 

 فاااااااماااااااظاااااااهااااااار ساااااااااااااااااااااكاااااااوناااااااه مصاااااااااااااااااااااور 
 وحاااااااارك احلاااااااارف الااااااااذي ماااااااان بااااااااعااااااااد 

 
 حساااااااااااااااااااااااباااااااااماااااااااا ياااااااااقااااااااارا ول يشاااااااااااااااااااااااد 

 (.7100)الطراز،  واملغاربة على طريقة ضبط املظهر واتفق املشارقة 

األول )املدغم( فيعر  من الضبط، ويضبط حرف  ويف حال اإلدغام يهمل حرف اهلجاء
. (7100؛ والتنسي، 0992)الداين،  اهلجاء الثاين )املدغم فيه( بعالمة التشديد مع حركته املناسبة

حملض، واملراد هبذا اإلدغام اإلدغام اخلالص ا. يضاح لكيفية ضبط التشديد يف حملهوسيأيت مزيد إ
 ويف هذا املعىن قال اخلراز:  الذي يذهب فيه احلرف األول بالكلية،

 وعااااااااار ماااااااااا بصاااااااااااااااااااااااوتاااااااااه أدغاااااااااماااااااااتاااااااااه
 

 وكااااااااال حااااااااارف باااااااااعاااااااااده شاااااااااااااااااااااااددتاااااااااه 
املغاربة فيما واتفق املشارقة و ، طريقة ضبط املدغم إدغاماا حمضاا  واتفق املشارقة واملغاربة على 
مة التشديد، لكنهم اختلفوا يف الضبط بعال استقر عليه العمل يف املصاحف على شكل عالمة

فذهب املشارقة إىل استعمال شكلها كرأس حرف اخلاء غري منقوط (، 7100)التنسي،  السكون
وذهب املغاربة إىل استعمال شكل دارة صغرية مفرغة كاليت توضع على ، (حـ)، هكذا: (4)ول ُمَعر ق

                                                           

( اتفق القراء على إدغاام بعض األحرف مع كلٍّ من هذه الكلمات، ويذكر منها يف هذا الباب األحرف الدائر عليها اخلالف من حيث 1)
 اإلظهار واإلدغام، دون املتفق عليه.

 .معها مدغم ول مدغم فيهان، ل جي( وهي حروف منثورة، صنفها علماء القراءات حتت هذا العنو 2)
ولفظ الداين صادق على الصطالح القدمي، لستعماله عالمة )اجلرة( على معىن السكون وخري  بينها وبني الدارة، والدارُة استقر عليها  (3)

 العمل يف مصاااااااااحف املغاربة، وساااااااايأيت تفصاااااااايل القول عن عالمات السااااااااكون يف أحكام السااااااااكون. واسااااااااتعمل )النقطة( على حركة
اإلعراب، متساكاا منه بنقط الدؤيل قبل شكل اخلليل. قال: "أن جيعل على احلرف املظهر عالمة السكون، جر ةا صغر  أو دارةا لطيفة، 

 وجيعل على احلرف املتحرك بعده نقطة".
يُّ احلرف، وهو التذييل جبره القلم إىل أسااافل احلرف أو حتت سااطر الكتابة، يق4) شاااجُر: إذا امتدت عروقه، ال: َعر ق ال( املراد بالتعريق ُكْرسااِ

. ومعناه: أاهم اساااااااااااااااتعملوا رأس حرف اخلاء مهمالا من نقط اإلعجام (0999)احلمريي،  وعر ق فياه أعماُمه وأخوالُه: أي يف عروقهم
 الذي مييز أشباه حروف اهلجاء عن بعضها، ومبتوراا منه كرسي احلرف، وهو ما يسمونه التعريق. 
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. وسيأيت الكالم عن الختالف يف عالمة (ْٓ ) احلرف الزائد يف اخلط الساقط من اللفظ، هكذا: 
 واملذاهب فيها يف حمله.  السكون

 واألمثلة بالتفصيل على ما تقدم كما يلي: 

 مع ذال )إذ(، واختلف القراء فيها عند ستة أحرف هي: )التاء، واجليم، والدال، والصاد،
، واتفقت املصاحف املطبوعة على ما اشتهر من الروايات عند املدرستني على (1)والسني، والزاي(

 .(7111)ابن اجلزري،  (2)حروفها املختلف فيها عند القراء إظهار ذال )إذ( عند مجيع

 ژڌ  ڎژ ، [٤٥٥البقرة: ] ژں  ڻ  ژ ففي حال اإلظهار )بالضبط املشرقي( )و: 

[ )مصحف املدينة ٤٢النور: ] ژڄ   ڄ  ژ ، [١١األنفال: ] ژڄ  ڄ  ژ ،  [٤٠األحزاب: ]
 . (0437النبوية، 

 ژو)بااااااااااااااااااالضاااااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااط املااااااااااااااااااغااااااااااااااااااريب( هااااااااااااااااااكااااااااااااااااااذا: 

 ژ  ژ 

 ژ  ژ  
ژ  ژ 

 (0402)املصحف احلسين،  ژ.   

ومع دال )قااد(، واختلف القراء فيهااا عنااد مثااانيااة أحرف هي: )الااذال، والظاااء، والضااااااااااااااااد، 
 .(0435)ابن اجلزري،  (3)والشني، والصاد، السني، والزاي( واجليم،

 ژەئ  ەئژ  ،[٤٣٤األعراف: ] ژٱ  ٻ  ژ  ،[٤٢١التوبة: ] ژھ  ھ  ژ  )و:

الصااااافات: ] ژے   ےژ  ،[٢٠ساااابأ: ] ژھ  ھ  ژ  ،[٦امللن: ] ژڈ  ڈ  ژ  ،[٨٠يوسااااف:]
   .(0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٢١ص: ] ژہ   ہ  ژ  ،[٦١الروم: ] ژۉ  ۉ   ژ ،[٤٣٤

                                                           

وابن كثري وعاصااااااااام وأبو جعفر ويعقوب، وأدغمها أبو عمرو وهشاااااااااام، وأدغم ابن ذكوان يف الدال وحدها، وأدغم خلف ( أظهرها نافع 1)
 . وأظهر خالد والكسائي عند اجليم عن محزة ويف اختياره يف التاء الدال،

ڈ  ژ  وهو من باب املتجانسني، )و:، و)الظاء( [١٣األنبياء: ] ژک  ک  گ  ژ  ( وأدغموها عند )الذال( وهو من باب املثلني، )و:2)

 .  [٨٤الزخرف: ] ژژ  ژ  
( أظهرها ابن كثري وقالون وعاصااااام وأبو جعفر ويعقوب، وأدغم ورش يف الضاااااااد والظاء، وأدغم ابن ذكوان يف الذال والضاااااااد والظاء ويف 3)

 الزاي خبلف، وأظهر هشام موضع سورة ص وهو قوله تعاىل )لقد ظلمن(، وأدغم ذلن كله الباقون. 
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 ژ ويف حااااااااااااااااااااااااال اإلدغاااااااااااااااااااااااام، )ااااااااااااااااااااااااو:

ژ ژ 

  (0402)املصحف احلسين،  (1)ژ. 

ومع )تااء التاأنياث(، واختلف القراء فيهاا عناد سااااااااااااااتاة أحرف هي: )الثااء، واجليم، والظاء،  
 ژڦ  ڦ  ژ يف حال اإلظهار، )و: (، 0435)ابن اجلزري،  (2)والسااااااااااااني، والزاي( والصاااااااااااااد،

 ژگ   گ  ژ ، [٤٠النسااااااااء: ] ژہ  ھ  ژ، [٢٥٤البقرة: ] ژڎ  ڎ  ژ  ،[٤١٤الشاااااااعراء: ]

)مصاااااحف  (3)[٤٤األنبياء: ] ژٻ       پ  ژ ، [٤٣اإلساااااراء: ] ژڤ  ڦ  ژ ، [٦٥النسااااااء: ]
 ژويف حاااااااال اإلدغاااااااام، )و:  (.0437املااااااادياناااااااة النبوياااااااة، 

(0402)املصحف احلسين،  (4)ژ. 

  القراء فيهاا عناد مثاانية أحرف هي: )التاء، والثاء، والزاي،ومع لم )هال( و)بال(، واختلف 
 .  (0435)ابن اجلزري،  (5)والسني، والطاء، والضاد، والظاء، والنون(

 ژٱ  ٻ  ژ ، [٥٦مرمي: ] ژڀ  ڀ   ژ يف حال اإلظهار )بالضاااااااابط املشاااااااارقي( )و: 

 ژڳ  ڳژ ، [٤٦٦النسااااااااااء: ] ژٺ  ٺ  ژ ، [٨٥املطففني: ] ژٻ  پ  ژ ، [٤٥األعلى: ]

 ژڃ  ڃ   ژ، [٤١يوساااااااااف: ] ژڌ  ڌ  ژ ، [٢١األحقاف: ] ژ  ەئ  ەئژ  ،[٤٢الفتح: ]

 ژ و)بالضبط املغريب( )و:(، 0437[ )مصحف املدينة النبوية، ١١الكهف: ]

                                                           

، ويف التاء، وهو من املتجانساااني، ٥٤املائدة:  ژڳ  ڳ  ڳ     ژ  ماثلني، )و:( واتفق القراء على إدغامها عند الدال، وهو من املت1)
 .١٣يوسف:  ژڌ  ژ  ، و)و:٢٦٥البقرة:  ژ    ەئ  ەئ  ەئژ  )و:

( أظهرها ابن كثري وقالون وعاصااااااااااام وأبو جعفر ويعقوب، وأدغم ورش يف الظاء، وأظهر ابن عامر عند الساااااااااااني واجليم والزاي، خبلف يف 2)
 موضع )هلدمت صوامع( فأظهره هشام، وأظهر خلف عند الثاء، وأدغم يف الباقي، وأدغم الباقون ذلن كله.  

 ( ينظر: مصحف املدينة النبوية.3)
، [١٤: يونس] ژٻ  ٻ  ژ  القراء على إدغامها يف التاء، إذ هو من املتماثلني، ويف الدال والطاء، وهو من املتجانس، )و:( واتفق 4)

  .[٤١الصف: ] ژ  ەئ  ەئژ  و)و:
( أدغمها الكساااااااائي، وأدغم محزة يف التاء والثاء والساااااااني، ويف الطاء عن خالد خبلف، وأظهر هشاااااااام عند النون والضااااااااد وعند التاء يف 5)

الرعد يف قوله )أم هل تسااتوي الظلمات والنور(، وأدغم أبو عمرو يف امللن )هل تر  من فطور( ويف احلاقة )فهل تر  هلم من باقية(، 
 ذلن كله، ومنهم نافع وعاصم.  وأظهر الباقون عند
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 ژ ژ 
 (0402)املصحف احلسين،  (1)ژ. 

ل غري، إذ هو إدغاام حرف من كلماة يف وتلتقي حروف األقسااااااااااااااام السااااااااااااااابقااة يف كلمتني 
حروف متعاددة من كلماات متفرقاة، الكلماة األوىل هي عنوان باهبا وامل،جم هبا، والكلمة الثانية اليت 

وأما باب (، 0435)ابن اجلزري،  تبتادئ بااحلرف املادغم فياه حرف اهلجااء من آخر الكلماة األوىل
لتقيان كلمة، وقد ي  ففيه سااااابعة عشااااار حرفاا، وقد يلتقي حرفا اهلجاء من (2))حروٍف قربت خمارجها(

ن )اب من كلمتني، إذ هو إدغاااام حرف يف حرف من كلماااة أو كلمتني حياااث وقع، وهي كماااا يلي
 :  (0997؛ والقاضي، 0433اجلزري، 

ء: النساااااااا] ژەئ  ەئژ  )الباء( ارزومة مع )الفاء( يف مخسااااااة مواضاااااااع، أحدها قوله تعاىل: .0
ژ   هذا ضااااااااابطها على وجه اإلظهار بعالمة الساااااااااكون عند املشاااااااااارقة، وعند املغاربة هكذا: ،[٣١

 وعلى )و هاااااذا ، ژ
 .  (3)تضبط سائر املواضع

، هاااذا على وجاااه [٢١١البقرة: ] ژڑ  ک  ژ  ، يف قولاااه تعااااىل:(4))البااااء( عناااد )امليم( .7
ژ  كذا:ه الفعل، وعلى وجه اإلظهار عند املغاربة، مع اجلزم فيهاإلظهار عند املشااارقة، مع الرفع يف 

ذِّۡب م ن ذِّب م نژ  وعلى وجه اإلدغام عندهم ويلزم منه اجلزم هكذا:، ژی ع  ی ع    .ژو 
على وجه  ، هذا[١٢هود: ]  ژہ  ہ  ژ  ، يف قوله تعاىل:(5))البااء( ارزومة عند )امليم( .3

 ژ  اإلظهار عند املغاربة هكذا:اإلدغام عند املشااااااااااااااارقة، وعلى 

ژ. 

                                                           

الفجر: ] ژھ  ھ  ے  ژ ،[٢١الروم: ] ژڈ  ڈ  ژ  ( واتفق القراء على إدغامها يف الالم، وكذلن لم قل؛ إذ هو من املتماثلني، )و:1)
ۆ  ۆ  ۈ  ژ  ،[٤٦١النسااااء: ] ژڳ  ڳژ  ، ويف الراء، وهو من املتجانساااني، )و:[١١املؤمنون: ] ژۓ  ڭ  ڭ    ژ  ،[٤٣

 (.0997)القاضي،  ومل يقع راء بعد )هل( يف القرآن ،[٢١اإلسراء: ] ژ
)هل ، وبعضااااهم أحلقه كما هو مع )إذ( و)قد( و)تاء التأنيث( وه القراء يف األصااااول ل يف الفرش( وهو باب جيمع حروفاا منثورة، يصاااانف2)

 وبل( حتت مسمى اإلظهار واإلدغام للحروف السواكن، واملراد به اإلدغام الصغري. 
  ەئژ  ، واخلامس[٤٣طه: ] ژۅ  ۉژ  ، والرابع[٥٨اإلساااراء: ] ژۀ  ۀ  ژ  ، والثالث[٦الرعد: ] ژٴۇ  ۋ  ۋ  ژ  الثاين ( واملوضااع3)

 .(0433[ )ابن اجلزري، ٤٤احلجرات: ] ژ  ەئ
 قراءة اجلزم يف الباء: أظهرها ورش، وابن كثري خبلف، وأدغمها الباقون. وأظهرها مطلقاا من قرأ بالرفع، ومنهم عاصم.  ( على4)
 ورش وابن عامر وخلف قولا واحدا، وقالون والبزي وخالد خبلف، وأدغمها الباقون، ومنهم عاصم.  ( أظهرها5)
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، هذا على وجه [٤سااااااااااابأ: ] ژڦ  ڄ   ژ  ، يف قوله تعاىل:(1))الفاء( ارزومة عند )الباء( .4
 ژ اإلظهار بعالمة السااكون عند املشااارقة، وعند املغاربة هكذا:

ژ. 

 ژەئي  ژ ،[٨٤األحقاف: ] ژڇ    ڇژ تعاىل:، )و قوله (2))الراء( ارزومة عند )الالم( .5

 ، هااذا على وجااه اإلظهااار بعالمااة السااااااااااااااكون عنااد املشاااااااااااااااارقااة، وعنااد املغاااربااة هكااذا:[١١الطور: ]

 ژ ژ

  .ژ ژ

حيث  ،[٢٨٤البقرة: ] ژٺ  ٿ   ٿ  ژ  ،  يف قوله تعاىل(3)الالم( ارزومة عند )الذال() .0
 ، هااااذا على وجااااه اإلظهااااار بعالمااااة السااااااااااااااكون عنااااد املشاااااااااااااااااارقااااة، وعنااااد املغاااااربااااة هكااااذا:(4)وقع

  ژ

ژ . 

هذا  ،[٤٣٥األعراف: ] ژۋۋ  ۅ  ژ   ، يف قوله تعاىل:(5))الثاء( ارزومة عند )الذال( .2
 ژ  عاااالااااى وجاااااااه اإلدغاااااااام عااااناااااااد املشاااااااااااااااااااااارقاااااااة، وعاااالااااى اإلظااااهاااااااار عااااناااااااد املااااغاااااااارباااااااة هااااكاااااااذا:

 ژ.   

، [٤١٦آل عمران: ] ژڱ  ں      ں  ژ  ، يف قوله تعاىل:(6))الدال( ارزومة عند )الثاء( .8
 املغاربة هكذا: موضعان يف نفس اآلية، هذا على وجه اإلظهار بعالمة السكون عند املشارقة، وعند

   .ژ   ژ

 ژۓژ ، وقوله[50البقرة: ] ژۓ  ژ  يف قوله تعاىل:، (7))الذال( الساااااااااااكنة عند )التاء( .9

، وما جاء من لفظه، هذا على وجه اإلظهار بعالمة السااااااااااااااكون عند املشااااااااااااااارقة، [١٤آل عمران: ]
  ژژ  وعنااد املغاااربااة باااإلدغااام هكااذا:

 .ژ ژ

                                                           

 الكسائي، وأظهرها الباقون، ومنهم نافع وعاصم.  غمها( أد1)
 أبو عمرو، وأظهرها الباقون، ومنهم نافع وعاصم.  ( أدغمها2)
 ( أدغمها أبو احلارث عن الكسائي، وأظهرها الباقون، ومنهم نافع وعاصم. 3)
 . [9املنافقون: ]، و[08الفرقان: ]، و[004، 31النساء: ]، و[75آل عمران: ]( و4)
 ( أدغمها ورش وابن كثري وهشام، وقالون خبلف، وأظهرها الباقون، ومنهم وعاصم. 5)
 ( أظهرها نافع وابن كثري وعاصم، وأدغمها الباقون. 6)
 ( أظهرها ابن كثري وحفص، وأدغمها الباقون، ومنهم نافع. 7)
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، هذا على [٤٥طه: ] ژۆ  ژ  ، كذلن يف قوله تعاىل:(1))الذال( الساااااااااكنة عند )التاء( .01
 وجاااااااه اإلظااااااهاااااااار بااااااعااااااالماااااااة الساااااااااااااااااااكااااااون عااااااناااااااد املشاااااااااااااااااااااارقاااااااة، وعااااااناااااااد املااااااغاااااااارباااااااة هااااااكاااااااذا:

 .ژژ

، (3)، موضعان[٢٣غافر: ] ژٹ  ژ ، كذلن يف قوله تعاىل: (2))الذال( الساكنة يف )التاء( .00
هاااااااذا على وجاااااااه اإلظهاااااااار بعالماااااااة السااااااااااااااكون عناااااااد املشااااااااااااااااااااارقاااااااة، وعناااااااد املغاااااااارباااااااة هكاااااااذا: 

  .ژ ژ

البقرة: ] ژۆ  ژ ، وقوله: [٦٢اإلسااااراء: ] ژچ  ژ ، من قوله تعاىل: (4))الثاء( يف )التاء( .07
 ، كيف جاء، هذا على وجه اإلظهار بعالمة الساااااااااكون عند املشاااااااااارقة، وعند املغاربة هكذا:[٢٦٤

و  ژژ

   .ژژ

على وجه  ، هذا[١٨األعراف: ] ژ  ەئژ  ، كذلن من قوله تعاىل:(5))الثاء( يف )التاء( .03
 اإلظااااااااهااااااااار بااااااااعااااااااالمااااااااة السااااااااااااااااااااااكااااااااون عاااااااانااااااااد املشااااااااااااااااااااااارقااااااااة، وعاااااااانااااااااد املااااااااغاااااااااربااااااااة هااااااااكااااااااذا:

   .ژژ

 – ٤مرمي: ] ژٱ  ٻ  ٻ   ژ  ، من قوله تعاىل:(6))الدال( من حرف الصاااااد يف )الذال( .04
 ، هااااااااذا عاااااااالااااااااى وجااااااااه اإلظااااااااهااااااااار عاااااااانااااااااد املشااااااااااااااااااااااارقااااااااة، وعاااااااانااااااااد املااااااااغاااااااااربااااااااة هااااااااكااااااااذا:[٢

 ژ ژ

لشاااااده ا واتفق املشاااااارقة واملغاربة على تعرية احلرف التايل ألحد احلروف املقطعة من. (املرجع الساااااابق)
   .على وجه اإلدغام

، [٢ – ٤ يس:] ژڤ  ڤ  ڦ  ژ  ، من قوله تعاىل:(7))النون( من حرف السني يف )الواو( .05
 ژ هااااكاااااااذا عااااناااااااد املشاااااااااااااااااااااارقاااااااة، وعااااناااااااد املااااغاااااااارباااااااة هااااكاااااااذا:

ژ.   

هكذا  ،[٤القلم: ] ژڈژ  ژ  ژ  ، من قوله تعاىل:(8))النون( من حرف النون يف )الواو( .00
   .ژ ژ عند املشارقة، وعند املغاربة هكذا:

                                                           

 ( أدغمها أبو عمرو ومحزة والكسائي، وأظهرها الباقون، ومنهم نافع وعاصم. 1)
 أدغمها أبو عمرو ومحزة والكسائي، وأظهرها الباقون، ومنهم نافع وعاصم. ( 2)
 . 71الثاين يف الدخان:( 3)
 أظهرها نافع وابن كثري وعاصم، وأدغمها الباقون. ( 4)
 أدغمها أبو عمرو وهشام ومحزة والكسائي، وأظهرها الباقون، ومنهم نافع وعاصم. ( 5)
 ، وأدغمها الباقون. أظهرها نافع وابن كثري وعاصم( 6)
 وضع الذي بعده، وأظهرها الباقون.، وسيأيت يف امل[٤القلم: ] ژڈژ  ژ  ژ  ورش وشعبة وابن عامر والكسائي، هنا ويف ( أدغمها7)
 يف حرف النون السابق.  ( كاخلالف8)
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 ژٱ  ٻژ ، من قولاااااه تعااااااىل:( 1)من حرف امليم )النون( من حرف السااااااااااااااني يف )امليم( .02

  ژ ، هكذا عند املشاااارقة، وعند املغاربة هكذا:[٤الشاااعراء: ]

 .ژ

فهو مااا يااذهااب فيااه ذات احلرف األول ويبقى صاااااااااااااافتااه، ومنااه إبقاااء  أمااا اإلدغااام الناااقص:
النمل: ] ژەئژ ، وقوله:[٢١املائدة: ] ژڻ  ژ  صاااوت )الطاء( عند مالقاة )التاء( يف قوله تعاىل:

 .(7114؛ والدوسري، 7112[ )املسؤول، ١٠يوسف: ] ژڄ  ژ ،[٢٢

منهماااا صاااااااااااااافاااة ففي هاااذا النحو ياااذهاااب ذات حرف الطااااء وذات حرف القااااف، ويبقى 
)الداين،  ويف ضاااااااااااابط هذا النوع من اإلدغام مذهبان(، 0435)ابن اجلزري،  (2)السااااااااااااتعالء فيهما

   (.7112؛ وأبو داود، 0992

املذهب األول: تعرية احلرف األول املدغم ناقصاااااااا من الضاااااابط مطلقاا، وتعرية احلرف الثاين 
، )و وإىل هذا ذهب املشاااارقة يف مصااااحفهم، عاة ضااابطه حبركته املناساابة ل غريمن التشااديد مع مرا
  )مصحف املدينة النبوية(. ژڄ  ژ ژەئژ  ژڻ  ژ ما تقدم، هكذا: 

املذهب الثاين: إحلاق الساااااااكون على احلرف األول املدغم ناقصااااااااا، وإحلاق التشاااااااديد على 
  وإىل هاااذا ذهاااب املغاااارباااة يف مصااااااااااااااااااحفهم، هكاااذا:، ف الثااااين مع حركاااة احلرف املنااااسااااااااااااااباااةاحلر 

   ژ ژ ژ  ژ

ويف هااذين ، (0402، )املصااااااااااااااحف احلسااااااااااااااين ژژ
 :  .(7103)اخلراز، يف منت الذيل  الوجهني لضبط اإلدغام الناقص قال اخلراز

 مث الاااااااااذي أدغااااااااامااااااااات ماااااااااع إباااااااااقااااااااااء 
 

 صااااااااااااااااوت كاااطااااااااء عااناااااااد حااارف الاااتااااااااء 
 صاااااااااااااااااور ساااااااااااااااااكاااون الاااطااااااااء إن أردتاااااااا 

 
 وشاااااااااااااااااااااااددن باااااااااعاااااااااده حااااااااارف الاااااااااتاااااااااا 

 
                                                           

 محزة، هنا ويف القصص، وأظهرها الباقون.  ( أدغمها1)
اإلدغام الناقص للنون يف الواو والياء والراء والالم من أحكام النون السااااااااااااااكنة والتنوين، وسااااااااااااايأيت، وإن كان حكمهما واحداا من  ( ومنه2)

حيث الضااااااااابط واخلالف فيه، إل أن الفرق بينهما أن اإلدغام الناقص هنا يف حروف منثورة ل جيمعها ضاااااااااابط، فكان إحلاقه باملظهر 
ارجها أشاااااابَه، وهناك يندرج يف أحكام النون الساااااااكنة والتنوين وقساااااامة حروف اهلجاء بعدمها، فكان هذا واملدغم يف حروف قربت خم

 الفارق مسوهغاا إلحلاق كل منهما يف حمله املناسب. 
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 إن شاااااااااااااااااااائااااااات كااااااال احلاااااارفاااااانيأو عاااااار 
 

 واألول اخااااااااااااااتااااااااااااااري باااااااااااااادون مااااااااااااااني 
 

 مسائل متفرقة  .3.2.4

 ژٻ  ژ  : اختلف يف صااااااااااااااوت )القاااف( عنااد مالقاااة )الكاااف( يف قولااه تعاااىل:1 مساااااااااااااااألااة

، بني اإلدغام احملض، واإلدغام الناقص، واحملض مقدم، وعليه الضاااااابط يف املصاااااااحف [٢٠املرسااااااالت: ]
 هكذا:  (7100؛ والتنسي، 0435)ابن اجلزري،  عند املدرستني، وكيفية ضبطه كما تقدم

 وعاااااااااناااااااااد املاااااااااغاااااااااارباااااااااة ژٻ  ژ  يف اإلدغاااااااااام الاااااااااكاااااااااامااااااااال: عاااااااااناااااااااد املشاااااااااااااااااااااااارقاااااااااة .0

بتعرية القاف عن السااااااااكون، ، ژژ
 وإحلاق الشدة مع احلركة املناسبة على الكاف. 

م ژ ، وعند املغاربة ژ ن ۡخل قك م ژ ويف اإلدغام الناقص: عند املشااارقة .7 عرية القاف بت، ژ ن ْخل ْفكُّ
ة لكاف، يف ضاابط املشااارقة، وبإحلاق عالم غري على اعن السااكون، وإحلاق احلركة املناساابة ل

 السكون على القاف، وإحلاق التشديد على الكاف مع احلركة املناسبة، يف ضبط املغاربة. 

ضاااابط حرف )امليم( املخفاة عند )الباء(، وهو ما يساااامى اإلخفاء الشاااافوي، ومنهم  :2مسااااألة 
ب ھ ۡم بِِھمۡ  ژ من يظهرهاا، وضاااااااااااااابطهاا على وجاه اإلظهاار ظااهر، هكاذا: بإحلاق . [٤٤العاديات: ] ژر 
 . (7100؛ والتنسي، 0435)ابن اجلزري،  السكون على امليم، وإحلاق احلركة املناسبة على الباء ل غري

 ژ . وهكااااااذا:ژپ  پ  ژ  وعلى وجااااااه اإلخفاااااااء: هكااااااذا:
بتعرية امليم (، 0402، واملصااااحف احلسااااين، 0437)مصااااحف املدينة النبوية،  ژ

 .  (7110)التنسي،  من السكون، وإحلاق احلركة املناسبة على الباء ل غري

احلروف املقطعة أوائل الساااااااااور، ويف التقائها يَرُِد اإلظهار واإلخفاء واإلدغام الكامل  :3مساااااااااألة 
: أن تعر  من الضاااابط إل من عالمة املد على ما ميد منها، وهي عند المشَََّّّارقة . وحكمها:(1)والناقص
 ته املناساابة، معك: يلحقون على كل حرف حر وعند المغاربة(، 7113نقص عساالكم )سااامل،  :حروف

                                                           

 بسبب احلروف امللتقية من هجائها. ( وذلن1)
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تبار احلكم ملا يليه، ففي )حال اإلظهار(  رك احلرف منها حبركته املناساابة، وما بعده حبركته املناساابة ل اع
 .(7103)اخلراز،  غري. سواء كان احلرف التايل من املقطعة أو من غريها

كحرف هجااااء )الفااااء( من كلمااة )ألف( عناااد حرف هجاااء )الالم( من كلماااة )لم(،  وحرف 
 كااالاااماااااااة )مااايااام( عاااناااااااد حااارف هاااجااااااااء )الاااراء( مااان كااالاااماااااااة )را(، يف قاااولاااااااه:هاااجااااااااء )املااايااام( مااان  

   .(0402)املصحف احلسين،  [0]يونس: ژژ

وكحرف هجاااء )امليم( من كلمااة )ميم( عنااد حرف هجاااء )الااذال( من كلمااة )ذلاان(،  وحرف 
 هاجااااااااء )املايام( مان كالاماااااااة )مايام( عاناااااااد حارف هاجااااااااء )الاتااااااااء( مان كالماااااااة )تنزيااااااال(، يف قولااااااااه:

 وقََََولََََه  [،0]الاااااااابااااااااقاااااااارة:  ژ ژ

)املصاااااااااحف  [0]األحقاف:  ژ ژ
   .(0402احلسين، 

ويف )حاال اإلخفااء( مثل اإلظهار متاماا، إذ الفرق بينهما يف إحلاق عالمة السااااااااااااااكون يف املظهر 
، ألن اهلجااااء املخفى هنااااوإمهاااهلاااا يف املخفى، وهو غري ممكن يف احلروف املقطعااة إذ ل صااااااااااااااورة حلرف 

 .  (7100)التنسي،  احلروف املقطعة ُرمست على صورهتا ل على هجائها

كحرف هجاء )النون( من كلمة )عني( عند حرف هجاء )الصاااااااااد( من كلمة )صاااااااااد(،  وعند 
 حااااااااااااااارف هاااااااااااااااجااااااااااااااااء )الساااااااااااااااااااااااااااااني( مااااااااااااااان كااااااااااااااالاااااااااااااااماااااااااااااااة )ساااااااااااااااااااااااااااااني(، يف قاااااااااااااااولاااااااااااااااه:

 وقاااااااااااااولاااااااااااااه:[، 0]مااااااااااااارمي:  ژ ژ

   (.0402)املصحف احلسين،  [0]الشور :  ژژ

ويف )حال اإلدغام الكامل( إحلاق احلركة املناساااابة على احلروف املقطعة، وإحلاق احلركة املناساااابة 
كحرف هجاء )امليم( من كلمة ،  7100؛ والتنسااااااااااااااي، 7103)اخلراز،  مع التشااااااااااااااديد على املدغم فيه

هجاء )النون( من كلمة )سااااااااااااااني( عند حرف  )لم( عناد حرف هجااء )امليم( من كلماة )ميم(،  وحرف
[، 0]البقرة:  ژ ژ هجااااااء )امليم( من كلماااااة )ميم(، يف قولاااااه:

 .  (0402)املصحف احلسين،  [0]القصص:  ژ ژ وقوله:
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وحال )اإلدغام الناقص( إحلاق احلركة املناسااااااااااابة على احلروف املقطعة، وإحلاق احلركة املناساااااااااااابة 
كحرف هجاء )النون( من كلمة (،  7112)أبوداود،  (1)فياه ل غري، وتعريته من التشااااااااااااااديدعلى املادغم 

)سااااااااااااااني( عند حرف هجاء )الواو( من كلمة )والقرآن( وعند حرف هجاء )الواو( من كلمة )والقلم( يف 
  ژ قااااولاااااااه تااااعااااااااىل:

)املصاااااااااحف  [0: ن].  ژ ژ ،[7-0]يس: ژ
 .(0402احلسين، 

 الموازنة في أحكام المظهر والمدغم  .3.2.5

املوازنة بني املدرسااااتني يف أحكام املظهر واملدغم تتضاااامن مسااااألتني: األوىل: ضاااابط اإلدغام 
 الناقص، والثانية: ضبط احلروف املقطعة.

اختلفت املدرسااااااااااتان يف كيفية ضاااااااااابط اإلدغام  املسااااااااااألة األوىل: ضاااااااااابط اإلدغام الناقص:
الناقص، فذهب املشاااااارقة إىل تعرية األول )املدغم( من الضااااابط وإحلاق احلركة املناساااااابة ل غري على 
الثاين )املدغم فيه(، وذهب املغاربة إىل إحلاق عالمة السااااااااااااااكون على األول )املدغم( وإحلاق احلركة 

 املدغم فيه(. املناسبة مع عالمة التشديد على الثاين)

ومراد املشاااااااااارقة فيما ذهبوا إليه أن إمهال الضااااااااابط وتعرية احلرف املدغم إشاااااااااارة إىل ذهاب 
صاااوت احلرف، وأن تعرية املدغم فيه من عالمة التشاااديد منعت ذهاب صاااوت احلرف بالكلية، وأن 

 املدغم مل يدغم إدغاماا حمضاا.

ومراد املغاارباة فيما ذهبوا إليه، أن إحلاق عالمة السااااااااااااااكون على املدغم إشااااااااااااااارة إىل وجود 
صااوت احلرف، إذمل يلحق السااكون إل لبيان صااوت احلرف وإل ألمهل، وأن إحلاق عالمة التشااديد 
   .على املدغم فيه إشارة إىل عدم إظهار املدغم إظهاراا تاماا بيناا وأن شيئاا من صوته ذهب من اللفظ

                                                           

( هذا ما جر  عليه العمل يف احلروف املقطعة، وهو خمالف ملا عليه ضبط اإلدغام الناقص يف هجاء الكلمات القرآنية من إحلاق عالمة 1)
 التشديد على املدغم فيه. 
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فيتحصاااااااااااال أن القضااااااااااااية ثنائية متبادلة بني املدغم واملدغم فيه: فتعرية املدغم دلت على ذهاب 
صاااوت احلرف ل بالكلية، منع من ذلن إحلاق التشاااديد على املدغم فيه. فلو عرهي املدغم من الساااكون 

رية املدغم تع مع إحلاق التشاااديد على املدغم فيه صاااار إدغاماا حمضااااا. ولو أحلق الساااكون على املدغم مع
يه( وكلٌّ من املدرسااااااتني أجاد يف ربط الطرفني )املدغم واملدغم ف، التشااااااديد صااااااار إظهاراا تاماا بيناا فيه من 

 بعالقة تبني احلكم املراد وكيفية األداء. 

إل أناا لو نظرنا إىل كيفية الضاااااااااااااابط حتليالا ساااااااااااااانجد أن تعرية احلرف مطلقاا ل تدل ابتداءا على 
لية، ول خيشاااااى ذلن من مدلول التعرية، وهو ما عليه املشاااااارقة، ول يفتقر إىل العالقة ذهاب صاااااوته بالك

الثنااائيااة مع احلرف املاادغم فيااه، ولااذلاان نظااائر كااإمهااال احلروف املقطعااة من الضاااااااااااااابط فليس دليالا على 
سااااااااااقوطها من اللفظ، كذلن إحلاق عالمة مسااااااااااتقلة للحرف املزيد رمساا الساااااااااااقط من اللفظ، فلو كانت 

لتعرية تدل على ساااقوط اللفظ ابتداءا لكان إمهاُل املزيد وجيهاا ول حاجة لضااابطه، كذلن أن  األصااال يف ا
يها ليس ف املرساااااوم خطاا أن يُؤد   لفظاا، كذلن اختياُر إمهال بعض األحكام من الضااااابط وتعريِة احلروف

راجه ءا على قرع احلرف وإخأما إحلاق عالمة السااااااااااااااكون على احلرف فتدل ابتدا، معناه ذهاهبا من اللفظ
على أصاااااااال النطق باحلروف، واألصااااااااُل فيها اإلظهار والبيان، فيفتقر املدَغم يف تتميم كيفية النطق به إىل 

 إحلاق عالمة التشديد على املدَغم فيه. 

وما دل  على املراد دون افتقار أوىل من الفتقار، إضاااااافة إىل اساااااتحساااااان أيب داود كال الوجهني 
فما ذهب إليه املشاااااااااارقة أوجه يف هذا النوع من اإلدغام الناقص، (، 7112)أبو داود، هلمابعد عرضاااااااااه 

؛ ألن  ضااااااااااابط الغلبة مؤثر، فالغلبة يف هذا (1)خبالف اإلدغام الناقص يف أحكام النون الساااااااااااكنة والتنوين
بطاٍء مشددة  دته يقرأوج النوع للطاء على التاء فطرةا، فلو قرأ عامة الناس ومن ل علم له بأحكام القراءة

 مع بقاء كال املذهبني حسن  وجيه. ، مفتوحة

 اختلفت املدرساااااااتان يف ضااااااابط احلروف املقطعة أوائل املساااااااألة الثانية: ضااااااابط احلروف املقطعة:
اربة إىل غوذهب امل، من عالمة املد على ما ميد منها السااااور، فذهب املشااااارقة إىل تعريتها من الضاااابط إل

طعة أو نفس احلروف املق مع اعتبار احلكم عند مالقاته احلرف الذي بعده ساااااواء منإحلاق حركة احلرف 

                                                           

 وسيأيت يف الباب التايل. ( 1)
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ن الضاااااااااااااابط وجياه لكواهاااحروفااا تؤد  على هيئااة هجاائهاا، ل على مادلول حركتهااا موتعريتهاا ، من غريهاا
وإحلاق عالمة املد ل يتفق مع أصااااال سااااابب إنشااااااء هذه العالمة وإحلاقها يف ، مللحقة على صاااااورة رمسهاا

حرف حمذوف من الرساااام، أو على احلرف احملذوف بعد إحلاقه، ول حرف حمذوفاا هنا لتلحق عالمة  حمل
 املد عليه أو يف حمله، إذ قد منا أن احلرف كتب على صورته ل على هجائه. 

فاالقيااس إحلااق ألف على جرة الالم وإحلااق عالماة املاد علياه، إل أن هاذا القيااس ل يسااااااااااااااتقيم 
من كتابة هذه األحرف على صااااااورهتا ل على هجائها، وكان يصااااااح إحلاق عالمة املد لو  أيضاااااااا ملا قدمنا

رمست هذه األحرف مفصااولة، لكنها رمست موصااولة كهجاء كلمة واحدة خطاا، وهي يف احلقيقة اللفظية 
وإحلاق احلركة عليها أيضاااااااااااااااا ل يتفق مع كواها تؤد  على هيئة ، الث كلماات كال كلماة تؤد  هبجائهاث

ائها، ساواء  رمست بالوصل أو بالفصل إذ مقتضى إحلاق احلركة اليت متثل حركة احلرف األول فقط من هج
هجااء احلروف املقطعاة، فال تادل على هجاء احلرف وكيفية تأديته، بل رمبا تزيده إشااااااااااااااكالا، ومثل ذلن 

 يقال يف إحلاق التشديد وعالمة املد. 

ورودها رمست كهجاء كلمة واحدة تشتبه وتشكل ل وهذه الكيفية يف ضابط احلروف املقطعة اليت
على صاااااااااااااورة هجاء كلمة أخر  مغايرة يف املعىن، ومما ورد من هذا القبيل يف القرآن احلروف املقطعة أول 

، ركبت من األلف والالم وامليم، فجاءت صااااورهتا أول [٤البقرة: ] ژٱ  ژ  سااااورة البقرة وهي قوله تعاىل:
الفيل: ] ژڑ  ک  ک     ژ ، ومن قوله تعاىل:[٤الشااارح: ] ژۀ   ہ  ژ  سااورة الشااارح من قوله تعاىل:

، وضاابطت هذه املواضااع باحلركة املناساابة لكيفية أداء احلرف حال ال،كيب ل حال النفراد، ول يزول [٤
هذا اإلشاااااااكال بإحلاق عالمة املد وعالمة التشاااااااديد إذ ينساااااااحب عليها نفس اإلشاااااااكال، فيكون هجاء 

ي  ذلكژ أول ساااورة البقرة مثالا هكذا: احلروف املقطعة ا كان وابتكار الضااابط إَّن، وفسااااده ظاهر، ژأ َل  مِّ
ألجل احلاجة إىل بيان هيئة اللفظ وكيفية أدائه، فمىت ورد اإلشااكال مل  صاال املراد، وخرج عن مقصااوده 

 وفائدته.

ورمباا كاان إمهااُل احلروف املقطعة وتعريُتها من الضاااااااااااااابط بالكلية وترُك كيفية أدائها للمشااااااااااااااافهة 
والتلقني أوجَه وأوىل، ومن ذلن ما ذهب إليه أبو داود من ترك الضااااااااابط يف بعض األحكام وتعليُله لذاك 

قى وجاه إحلاااق فيب، يغين عنهااا ول يقوم باذاتااهال،ك أناه ل  كم لفظااه إل بااملشااااااااااااااافهااة وأن الضاااااااااااااابط ل 
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العالماات الاليت تادل على معىن كلي يف احلرف، ل على أحاد حروف هجائه، كاملعىن الكلي يف عالميت 
املده واإلمالة، هي أنساااااااااااب وأسااااااااااالم فيما ذهب إليه النقاط، مع كونه ل خيلو من الساااااااااااتدراك عليه كما 

 قدمنا. 

 خالصة أحكام المظهر والمدغم .3.2.6

يف كيفية ضاااااااااابط املظهر، بإحلاق عالمة السااااااااااكون عل األول وإحلاق اتفق املشااااااااااارقة واملغاربة  .0
 احلركة املناسبة ل غري على الثاين.

اتفق املشاااارقة واملغاربة يف كيفية ضااابط املدغم إدغاماا حمضااااا، بتعرية األول من الضااابط وإحلاق  .7
 احلركة املناسبة مع عالمة التشديد على الثاين. 

ورد حكم اإلدغااام الناااقص يف أحكااام املظهر املاادغم، وهو مااا كااان بني احلروف امللتقيااة من  .3
املتجانساني، وسريد الكالم عن حكم اإلدغام الناقص يف أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو 

إل  -وإن كان بكيفية واحدة–تالقيهما حبروف اإلدغام الناقص هناك، والضاااااااااااااابط للحكمني 
ف، واحلروف امللتقياة فياه متغاايرة، وقساااااااااااااامتها متباينة، وبناءا على ذلن اختلف أن البااب خمتل

التحليل والتوجيه واملوازنة بني الصااورتني. ورمبا ورد يف هذا الباب ما يشاابهه، ريء نون ساااكنة 
، [0]القلم:  ژژ    ژڈژ آخر هجاء حرف من احلروف املقطعة، مثل النون من النون يف 

 .  [0]القصص:  ژڱ  ژ  والنون من السني يف

اختلف املشااااااارقة واملغاربة يف كيفية ضاااااابط اإلدغام الناقص، فذهب املشااااااارقة إىل تعرية األول  .4
من الضااااابط وإحلاق احلركة املناسااااابة ل غري على الثاين، وذهب املغاربة إىل إحلاق عالمة عالمة 

 اين.السكون على األول وإحلاق احلركة املناسبة مع عالمة التشديد على الث

، بني [٢٠املرساااااالت: ] ژٻ  ژ اختلف القراء يف إدغام القاف يف الكاف من قوله تعاىل:  .5
 احملض والناقص، وحمض اإلدغام مقدم، وعليه جر  ضبط مصاحف املدرستني.

اختلف القراء يف حكم امليم عنااااد الباااااء بني اإلخفاااااء واإلظهااااار، واإلخفاااااء مقاااادم ورجحااااه  .0
 األكثر، وعليه جر  ضبط امليم عند الباء، وهو مايسمى )اإلخفاء الشفوي(. 
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يرد يف التقاء احلروف املقطعة أوائل الساااااااااااااور بعضاااااااااااااها ببعض أو مع غريها اإلظهار واإلخفاء  .2
لف املشااااااارقة واملغاربة يف كيفية ضاااااابط ذلن: فذهب املشااااااارقة واإلدغام احملض والناقص، واخت

"نقص  :ما ميد منها، وهي حروف إىل تعريتها من الضااااااااااابط إل من عالمة املد فيلحقواها على
 . وذهب املغاربة إىل ضبطها على النحو التايل: (7113عسلكم" )سامل، 

a. ،ه املناساااابة ل وما بعده حبركت يف حال اإلظهار واإلخفاء:  رك احلرف منها حبركته املناساااابة
غري، سااااااااااااااواء كان احلرف التايل من املقطعة أو من غريها. وإحلاق اإلخفاء باإلظهار يف هذه 
املساااألة؛ ألن الفارق بينهما أصاااالا يف عالمة الساااكون فتلحق يف اإلظهار ويعر  احلرف منها 

 ائه.ل على هج يف اإلخفاء، ول صورة للمخفى هنا إذ رسم احلرف اهلجائي على صورته

b.  ويف حااال اإلدغااام احملض: إحلاااق احلركااة املناااساااااااااااااابااة على احلروف املقطعااة، وإحلاااق احلركااة
 املناسبة مع التشديد على املدغم فيه.

c.  ويف حاال اإلدغاام النااقص: إحلااق احلركاة املنااسااااااااااااااباة على احلروف املقطعاة، وإحلااق احلركة
 شديد. املناسبة على املدغم فيه ل غري، وتعريته من الت

 حكام )النون الساكنة( و)التنوين(أ 1.1

 تمهيد  .1.1.1

 سااااااااان قبل اخلوض يف الكالم عن النون السااااااااااكنة والتنوين وأحكام الضااااااااابط املتعلقة هبما، أن 
 مثل النون يف )مْن( و)عْن(، وتكون يف آخر الكلمة كما مثلنا، ويفتعريف النون الساكنة: ، و نعرهف هبما

هو نون سااااكنة تعريف التنوين: (، و 7112)املساااؤول،  )و )عْنهم(وساااطها كساااائر احلروف الساااواكن، 
 .(7113)النويري،  تلحق آخر السم، تظهر يف اللفظ وتسقط يف اخلط

 :  (7111)احلفيان،  والفوارق بني النون الساكنة والتنوين أربعة

يس من ل النون الساااااااااااكنة ترد أصاااااااااالية من بنية الكلمة وترد زائدة عليها، والتنوين زائد مطلقاا  .0
 أصل الكلمة.



71 

 

  

 النون الساكنة تثبت يف اخلط واللفظ، والتنوين ثابت  يف اللفظ ساقط  يف اخلط.  .7
 النون الساكنة تثبت وصالا ووقفاا، والتنوين يثبت وصالا ويبدل وقفاا.  .3
 النون الساكنة ترد متوسطة يف الكلمة ومتطرفة، والتنوين يرد متطرفاا ل يتوسط الكلمة.  .4
 الساكنة ترد يف األمساء واألفعال واحلروف، والتنوين يرد يف األمساء ل غري.النون  .5

والنون الساكنة والتنوين قرينان مش،كان يف ذكر األحكام من حيث املسائل، ومن حيث قسمة 
 ،هااة األوىل: من حيااث اللفظ املنطوقاجلاحلروف اهلجااائيااة بعاادمهااا، وتفصااااااااااااااياال أحكااامهمااا من جهتني: 

 : من حيث الضبط بالشكل. واجلهة الثانية

فهماا سااااااااااااااواء يف أحكاام التالوة، ويف قسااااااااااااااماة احلروف اهلجائية  أماا من حياث اللفظ املنطوق:
بعدمها، واق،ااُهما يف ذلن لحتادمها لفظاا ونطقاا، إذ مردُّ التنوين إىل النون الساااااااااااااااكنة؛ ألجل النطق بنون 

آن هو ، قال ابن اجلزري: " اعلم أن التنوين يف القر التنوين، ونوُن التنوين ساكنة، فوروده معها ألجل هذا
، فَتَحص ل أن  (0985)ابن اجلزري،  تظهر يف اللفظ وتسقط يف اخلط" نون سااكنة، تلحق آخر السام،

 أحكاَم التهالوة يف هذا الباب وقسمَة احلروف اهلجائية فيه تعلقت بنوٍن ساكنة.

فهما صاااااااورةا وخطاا، فالنون السااااااااكنة حرف  فاختلفا لختال وأما من حيث الضااااااابط بالشاااااااكل:
 منطوق  مصو ر  خطاا، ُيضبط باحلركات وبالسكون عالمةا واحدةا مفردةا دون تكرار. 

والتنويُن منطوق  غرُي مصااااااااااااااو ٍر خطاااا، وُيضاااااااااااااابط بتكرار عالمااة احلركااة دللااةا عليااه. فااأد   هااذا 
 الختالف يف صورة اخلط إىل اختالف صورة الضبط هلما.

قساام حروف اهلجاء بعد )النون الساااكنة( و)التنوين( إىل أربعة أقسااام هي القساامة املقر رُة يف وتن
، مع اختالِف الضاابط يف كلٍّ  (7110)املقروش،  فنه التجويد املسااماة أحكام )النون الساااكنة والتنوين(

)أبو  ألحكاميف بعض ا منهما مع ما يليه من األحرف، وتَعدُِّد صاااور الضااابط املساااتعملة عند علماء الفنه 
 .  (7112داود، 

فحروف احللق ساااااااااتة هي )اهلمز، ، أن يكون )حرَف حلق( أو )غريَه( فحرف اهلجاء بعدمها إما
ري غازه حااالمااااا عاك هاااخي "أواهلااااء، والعني، واحلااااء، والغني، واخلااااء(، وهي احلروف األوائااال من قوهلم: 
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وتفرز إىل قسااااااااامني: القسااااااااام األول: )اهلمزة( و)اهلاء( و)العني( و)احلاء(، (، 7113)ساااااااااامل،  اسااااااااار"خ
 والقسم الثاين: )الغني( و)اخلاء(. 

وإن كااااان غري حرف حلق: فااااإمااااا أن يكون )حرف إدغااااام(، أو )حرف إقالب(، أو )حرف 
م ساااااااااإخفاء(. فإن كان حرف إدغام، فحروفه ساااااااااتة جمموعة يف قوهلم )يرملون(، وتفرز إىل قسااااااااامني: الق

إن كااان حرف إقالب، و ، واو( و)الياااء( و)الالم( و)الراء(األول: )امليم( و)النون(، والقساااااااااااااام الثاااين: )ال
وإن كان حرف إخفاء، فحروفه مخساااااااة عشااااااار حرفاا: )الصااااااااد، والذال، والثاء، والكاف، ، فحرفه )الباء(

 ء، والضاااد، والظاء(. جمموعة يفواجليم، والشاني، والقاف، والساني، والدال، والطاء، والزاي، والفاء، والتا
 :  (.7113)أبو الوفا،  أوائل كلم البيت التايل

 امسااد قااخص شاااااااااااااااد جاام كنااا  ثا ذف صاااااااااااااا
 

 املااااا ظاااع ضااااااااااااااقىا تاااااااااااااااااااااااااااااي فد ز يبااااا طم د
خنلص إىل أن  حروف اهلجااء بعاد التنوين أربعة أقسااااااااااااااام، هي األقسااااااااااااااام ذاهتا يف أحكام النون  

 الساكنة والتنوين املقررة يف فّن التجويد، وهي: 

= )غ  7= )ء هااااااااا ع ح(    4= )ء هااااااااا ع ح غ خ(، وتفصيالا: 0حرف حلق، إمجالا:  .0
 خ(.
 = )ل ر و ي(.4   = )م ن(7= )يرملون(، وتفصيالا: 0حرف إدغام، إمجالا:  .7
 = )ب(.0حرف إقالب:  .3
 = )ص ذ ث ك ج ش ق س د ط ز ف ت ض ش(. 05حرف إخفاء:  .4

 ي،تب على هذا التقسيِم أحكاُم الضبط يف باب النون الساكنة والتنوين.

 م هب ضبط )النون الساكنة( مع حروف الهجاء  .1.1.1

باحلرف التايل للنون السااااااااكنة إما أن يكون حرَف حلٍق أو غريَه، فإن   طت كان حرَف حلٍق ضاااااااُ
راءة اجلمهور واإلظهار ق النُّون السااااكنة بالساااكون حاَل اإلظهار، وضااابط ما بعده حبركته املناسااابة ل غري.

ومثاااال ذلااان يف ماااذهاااب (، 7110)الااادسااااااااااااااوقي،  من أهااال األداء، خبالٍف يف حريف )الغني( و)اخلااااء(
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  ەئژ ، ومع )اهلاء(:[٤٣الشعراء: ] ژ  ەئ     ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئژ  املشاارقة، هكذا: مع )اهلمزة(:

، ومع [٣آل عمران: ] ژۉ  ۉېۅ  ۅ       ژ  ، ومع )العني(:[٦٤الزخرف: ] ژ  ەئ    ەئ  ەئ
، ومع [٨٢فصاااااااالت: ] ژڃ    ڃ  ڃ  ژ  ، ومع )الغني(:[٢٠آل عمران: ] ژڳ  گ  ژ  )احلاء(:
 .  (0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٢١التوبة: ] ژڦ  ڦ    ڤژ )اخلاء(:

إل أن ورشاااااا له  ژ   ژ ويف مذهب املغاربة، هكذا:
النقل، فتضااااابط النون حبركة اهلمزة بعدها بنقلها إليها وساااااقوط اهلمزة يف الدرج كهمزة الوصااااال يف اللفظ، 

  ژ  ،ژ   ژ ويف رواية قالون هكذا:
   ژ  ژ  

 ژ ژ 

ژ ژ  

ژ ژ    

(0402)املصحف احلسين،  ژ. 

 وإن كان غرَي حرِف حلق؛ فإما أن يكون حرَف إدغاٍم أو حرَف إقالٍب أو حرَف إخفاٍء. 

: الوجه األول: أن تعر  النون من (7100)التنساااي،  أم ا حرُف اإلقالِب: ففي ضااابطه وجهان
 .  (1)السكون، ويضبط ما بعده حبركته املناسبة ل غري

مصااااااحف املدينة النبوية، )[ ١النمل: ] ژڱ     أ نڳ  ژ ومثال ذلن: يف مذهب املشااااااارقة: 
املصااااااااحف احلسااااااااين، ) ژ ژ. ويف مذهب املغاربة: (0437
أن تلحق )ميم( صااااااااغر  قائمة غري منبطحة، باحلمرة، على )النون( دللة على  والوجه الثاين:، (0402
 ژڱ  ڳ  ڳ  ژ ومثال ذلن: يف مذهب املشاااااااااااارقة، هكذا: ، لفظها إىل امليم ارانساااااااااااة للباء انقالب

 ژ، ويف مااذهااب املغاااربااة، هكااذا: (0437مصااااااااااااااحف املاادينااة النبويااة، )[ ١النماال: ]

(0402املصحف احلسين، ) ژ. 

                                                           

 شارقة. وهو وجه ضبط اإلخفاء التايل بعُد، وهو أيضاا وجه ضبط اإلدغام الناقص يف مذهب امل( 1)
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املناساااابة ل  ا بعده باحلركةوأما حرُف اإلخفاِء، فتعر  النُّون من السااااكون فيه مطلقاا، ويضاااابط م
، ومع [٢١احلجر: ] ژې    ې   ژ  يف مذهب املشارقة، هكذا: مع حرف )الصاد(: (1)ومثال ذلن، غري

ومع حرف ، [٤٠٢ املؤمنون:] ژ  ەئ  ەئ  ەئژ  ،[٢١٦البقرة: ] ژې  ې  ۉ  ژ  حرف )الذال(:
أ  ژ  ، ومع حرف )اجليم(:[٢٣القصص: ] ژ  ۆۆ  ژ  )الكاف(: ، [٦٨النمل: ] ژۇ  ۆ      ۡين  ج  نـو 

ڇ  ڇ  ڇ  ژ  ، ومع حرف )القاف(:[٤٤٨النسااااء: ] ژەئەئ    ەئ  ەئ  ەئژ ومع حرف )الشاااني(:

 ، ومع حرف )الدال(:[٣٤األعراف: ] ژںں  ڱ  ژ  )السااني(: ، ومع حرف[٤٠١البقرة: ] ژڍڌ  ڍ  

، ومع [١٦الشاااور : ] ژپ  ڀڀ  پ  ژ  ، ومع حرف )الطاء(:[٣٠األنعام: ] ژڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ 
 ژڱ    ں  ں  ڱ  ڱ  ژ  ، ومع حرف )الفاء(:[١٥العنكبوت: ] ژٿ    ل  زِ نأ  ٺ  ژ حرف )الزاي(:

ڈ  ژ  ڈ  ژ  ، ومع حرف )الضااااااد(:[٣٠الفرقان: ] ژڄ  ڄ  ڄ  ژ  ، ومع حرف )التاء(:[١النمل: ]

  .(0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٤١٤البقرة: ] ژۋ  ۋ  ژ  ، ومع حرف )الظاء(:[٤٢النمل: ] ژ

 ژ ژ ويف مااااااااذهااااااااب املااااااااغاااااااااربااااااااة، هااااااااكااااااااذا:

 ژ  ژ  ژ

 

ژ   ژ 

ژ   

 ژ

 ژ   

   ژ

ژ ژ  

  ژ ژ 
ژ    ژ  

  ژ ژ  
ژ ژ 

   ژ ژ 

   

  ژ   ژ    ژ   

                                                           

 نظمُت األمثلة على ترتيب نظم )صف ذا ثنا ...( ليسهل تتبعها واستحضارها على املشتهر.( 1)
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 ژ ژ    ژ

  (.  0402)املصحف احلسين،   ژ 

ان ك  نفإ، كامالا أو إدغاماا ناقصااااا  وأما حرف اإلدغام فإما أن تُدغم النون السااااكنة فيه إدغاماا 
بط ما بعده( 0981؛ واملارغين، 7100)التنسااااااااااي، كامالا  إدغاماا  ا عريت النون من السااااااااااكون وضااااااااااُ

ول، قولا واحداا وهو املشااااار إليه بالقساااام األ ومثال ذلن مع ما يدغم كامالا ، بالت شااااديد وباحلركة املناساااابة
 ژۉ  ۉ  ې  ژ  ، ومع )النون([٨٨النور: ] ژچ  چ  ڇ  ڇژ يف مذهب املشااااارقة هكذا: فمع )امليم(

 ويف ماااااااذهاااااااب املاااااغاااااااارباااااااة هاااااكاااااااذا:(، 0437[ )مصاااااااااااااااااااحاااااف املااااااادياااااناااااااة الاااااناااااباااااوياااااااة، ٥١ياااااس: ]

   ژ

ژ ژ  

(0402)املصحف احلسين،    ژ. 

، يف (1)وهو املشاااااااااااااار إليه بالقسااااااااااااام الثاين( 0435) ابن اجلزري، ومع ما يدغم كامالا خبالف 
 ژ  ەئ  ەئ  ەئژ  ، ومع )الالم([١٨التوبة: ] ژگ  ڳ  گ  ژ  هكذا: فمع )الراء(مذهب املشااااارقة 

 . ويف ماااااااذهاااااااب املااااغاااااااارباااااااة هااااكاااااااذا:(0437[ )مصاااااااااااااااااحااااف املاااااااديااااناااااااة الااااناااابااااوياااااااة، ٢١الاااابااااقاااارة: ]

 ژ ژ    ژ
  ژ  

 .(0402)املصحف احلسين، 

اا وإن كان إدغاماا ناقصاااااااااااا، يف رواييت حفص وورش، وهو التايل الناقصأما )الواو( و)الياء( فمن 
؛ وأبو داود، 0992)الداين،  وهو اخلالف املشاااااااااار إليه يف أحرف القسااااااااام الثاين، ففي ضاااااااااابطه وجهان

7112)  : 

 الوجه األول: تعرية النون من الساااااااااكون، وتعرية ما بعدها من التشاااااااااديِد إل أنه يضااااااااابط باحلركة
ڱ  ڳ  ژ  ، ومع )الياء([٤٠٣البقرة: ] ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ژ  املناسااااابة ل غري، هكذا: مع )الواو(

                                                           

اتفقات رواياة ورش ورواياة حفص على اإلدغاام احملض يف )الراء( و)الالم( وعلى اإلدغام الناقص يف )الواو( و)الياء(، كما ورد اإلدغام ( 1)
ح ذلن من طرق النشااااااااااااار، وورد اإلدغام الكامل عن غريهم يف )الواو( و)الياء( كما رو  الناقص عن غريهم يف )الراء( و)الالم( صااااااااااااا

 كما يف مصاااااااحف  . واختلفت مصااااااااحفهم من حيث الضااااااابط حلكم اإلدغام الناقصة،  هذا من حيث القراءة والروايةخلف عن محز 
 . املدينة النبوية واملصحف احلسين
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. وهو ما اساااااااااااتقر عليه عمل املشاااااااااااارقة يف (0437[ )مصاااااااااااحف املدينة النبوية، ٥٠الذاريات: ] ژڱ
ك  گ  ژ  مصاااااااحفهم. وتضاااااابط )الراء( و)الالم( على هذا الوجه هكذا: ع  ج   ژ ەئ لَم    ەئژ   ژ ڳ ر 

 .  (1)مع إبقاء الغنة (،0437)مصحف املدينة النبوية، 

 والوجه الثاين: ضااااابط النون بالساااااكون، وضااااابط ما بعدها بالتشاااااديد وباحلركة املناسااااابة، هكذا:

 ژ    ژ

)املصااااحف احلسااااين،  ژ   ژ
وتضااااااابط )الراء( و)الالم( على هذا الوجه ، مصااااااااحفهمقر عليه عمل املغاربة يف وهو ما اسااااااات، (0402
 ژ    ژ هكذا:

 ژ    ژ
 .(0402)املصحف احلسين، 

 

 

 الموازنة في أحكام النون الساكنة  .1.1.1

املوازنة بني املدرستني يف أحكام النون الساكنة تتضمن مسألتني، األوىل: ضبط حكم اإلقالب، 
 والثانية: ضبط حكم اإلدغام الناقص. 

اتفقت املدرساااااااتان على كيفية واحدة يف ضااااااابط حكم املساااااااألة األوىل: ضااااااابط حكم اإلقالب: 
محر إحلاق ميم صاااااااااااااغر  قائمة باللون األاإلقالب بوجهني اثنني: األول: تعرية النون الساااااااااااااكنة، والثاين: 

                                                           

 يف طيبة النشر:  وهي حلفص من طريق النشر، قال ابن اجلزري( 1)
ِة اِل َلٍم َورَا نااااااااااه اَلغااااااااااُ ْم باااااااااِ  َواْدغاااااااااِ

 
َر   ا تاااااااُ ٍة أْيضااااااااااااااااااااااا بااااااااَ حاااااْ رْيِ صااااااااااااااااااااُ غاااااَ َي لاااااِ  َوهاااااْ

 
ابن اجلزري، ) ملشاااااار إليهم بقوله: "صاااااحبة أيضااااااا"وأشاااااار إىل حكم الغنة فيهما عند غري محزة والكساااااائي وشاااااعبة وخلف العاشااااار ونافع، ا

0994) . 
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جه واساتقر العمل يف مصااحف املدرستني على الثاين، وهو األو  ،ى انقالهبا إىل ميم جمانساة للباءدللة عل
 لثالثة أمور:

األمر األول: لتمايز األحكام عن بعضاااااااها يف صاااااااورة ضااااااابطها، فخرج حكم اإلقالب هبذا  .0
 ام الناقص فيما ذهب إليه املشارقة.الوجه عن مشاهبة اإلخفاء، ومشاهبة اإلدغ

األمر الثااين: ملاا يف هاذا الوجاه من الادللاة على انقالب لفظ النون إىل  امليم، وهو ما يتفق  .7
 مع دواعي وضع الضبط واحلاجة إليه.

األمر الثااالااث: أن اللفظ هنااا خرج عن جوهر احلرف نفساااااااااااااااه، وتغري إىل حرف مغاااير لااه،  .3
 ُل النُّوِن وتعريُتهاااا حاااال انقالهباااا حرفااااا آخر مقاااام  ل  تمااالخمتلٍف يف املخرج عناااه، فاااإمهاااا

التعرية، واإلمهال يف هذا ليس ضاااااابطاا، ول يصااااااح أن يساااااامى به، بل رمبا كان إىل التقصااااااري 
 والغفلة أقرب. 

قدمنا يف حكم اإلدغام الناقص يف باب املظهر  املساااااااألة الثانية: ضااااااابط حكم اإلدغام الناقص:
 حبروٍف قربت خمارجها املوازنَة بني املدرساااتني يف كيفية ضااابط ذاك النوع، كما قدمنا يفواملدغم فيما أحلق 

خالصة أحكام املظهر واملدغم الفرق بني النوعني، وما ي،تب عليه، ونذكر منه هنا ما يقوم بأداء الغرض 
 تعرية األول ل تدل ن  وقلنا: إ، متبادلة بني املدغم واملدغم فيه وإيضاااااااااااح املعىن، فقلنا: إن القضااااااااااية ثنائية

 ابتداءا على سقوطه من اللفظ وذهابه بالكلية، ودللنا على ذلن بأربعة أمور: 

 تعرية احلروف املقطعة ل تدل على سقوطها من اللفظ، ونظري ذلن احلروف املقطعة. .0
أن التعرية لو حت دليالا على سااااااااااااااقوط اللفظ لكان أوىل إمهال املزيد رمساا الساااااااااااااااقط لفظاا  .7

 ته من الضبط، ل أن يضبط مبا يشعر بسقوطه، وهذا يدل على ما بعده.وتعري
 أن  األصل يف املرسوم خطاا أن يؤد  لفظاا، قلنا: يدل عليه ضبط املزيد. .3
أن  اختياار إمهااال بعض األحكاام من الضاااااااااااااابط وتعرياِة احلروف فيهااا ليس معنااه ذهااهباا من  .4

 طاا.ن الشيوخ ملا ل يضبط كتابة وخاللفظ، بل رمبا كان لغرض آخر، ك،كه للمشافهة م

وقلنا: إن إحلاق عالمة الساكون يدل ابتداءا على قرع احلرف وإظهاره، وحتصال أن  الغلبة ضاابط 
، يث الصاافةتفاوهتا قوة وضااعفاا من حمؤثر يف األحكام، فغلبة حروف اهلجاء بعضااها على بعض بساابب 

اء، فلو قرأ ذلااان عااااماااة النااااس، أو من ل علم لاااه إن النوع املتقااادم يف الطااااء مع التااااء تغلاااب فياااه الطاااو 
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بااأحكااام القراءة، وحىت من العااامل هبااا يف الكالم الاادارج غري متكلٍف الفصاااااااااااااااااحااة، فااإن من تقاادم ذكره 
 سينطق بطاء خالصة مشددة، ل أثر للتاء فيها. 

به  هوساايكون إحلاق السااكون على الطاء إضااافةا إىل غلبته موجباا لقرع اللسااان له، فيكون ضاابطُ 
أما يف هذا ، ظهت به، فيتفق مع هيئة نطقه ولفأبعَد عن املراد، وتعريُته أقرَب وأ)ى إىل تضااااااااعيف الصااااااااو 

النوع من اإلدغام الناقص املساااابوق بنون ساااااكنة يف الواو والياء والراء والالم، فإن الناطق هبا دون علم أو 
بشااااااااااااااكل أخص و  أن الغلبة للثاين غالباا، تكلف فإنه ساااااااااااااايدغم الول يف الثاين فطرة، وإن أمهل الغنة إل

فماا ذهاب إلياه املغاربة من إحلاق السااااااااااااااكون على األول يف هذا النوع أوجه؛ ألنه ، وأقو  يف الراء والالم
 يفيد منع ذهاب األول بالكلية قبل إدغامه فيما بعده. 

 خالصة أحكام النون الساكنة  .1.1.1

ساااااااااااااكنة، التنوين معها للنطق فيه بنون التنوين الالعربة يف هذا الباب بالنون الساااااااااااااكنة، وجميُء  .0
 فمرده إليها، وذِْكرُه معها ألجل هذا.

 النون الساكنة والتنوين متحدان لفظاا، خمتلفان صورة وخطاا.  .7

 بني النون الساكنة والتنوين فوارق متيزمها وتعرهُف كل  واحٍد منهما.  .3

حكام من حيث املسااااائل وقساااامة احلروف النون الساااااكنة والتنوين قرينان مشاااا،كان يف ذكل األ .4
 اهلجائية بعدمها.

تناااول أحكااام النون السااااااااااااااااكنااة والتنوين يف الضاااااااااااااابط من حيثيتني، األوىل: اللفظ املنطوق بااه،  .5
 والثانية: الضبط بالشكل.

 قسمة حروف اهلجاء يف الضبط كقسمتها يف التجويد. .0

ة، وهو يما ذهب إليه املشاااااارقتشاااااتبه صاااااورة الضااااابط يف حكم اإلخفاء حبكم اإلدغام الناقص ف .2
 تعرية األول، وإحلاق احلركة املناسبة ل غري على الثاين. 
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امتاز ما ذهب إليه املغاربة يف ضاابط باب أحكام النون الساااكنة بصااورة لكل حكم، فال تشااتبه  .8
 فيه صورتان.

بط واحدة ضاتفق املشاارقة واملغاربة يف اإلظهار واإلدغام احملض واإلقالب واإلخفاء على كيفية  .9
 خمتلفة يف الصورة بسبب اختالفهم يف صورة عالمة السكون. 

اختلفت املدرسااااااااااااااتان يف حكم اإلدغام الناقص، فذهب املشااااااااااااااارقة إىل تعرية األول، وإحلاق  .01
احلركة املناساااااااااااااابة ل غري على الثاين، وذهب املغاربة إىل إحلاق السااااااااااااااكون على األول، وإحلاق 

 يد على الثاين. احلركة املناسبة مع عالمة التشد

اسااتقر العمل يف مصاااحف املدرسااتني يف حكم اإلقالب على ضاابطه مبيم صااغر  قائمة على  .00
 النون، دللةا على انقالب لفظها ميماا.

 م هب ضبط التنوين مع حروف الهجاء .1.1.1

قبال البادء يف عرض ماذاهاب أهال الفن وطرائق الضاااااااااااااابط للتنوين مع حروف اهلجااء، يلزمناا أن 
بط على ما اساااتقر عليه العمل يف ضااابط املصااااحف بشااانعلم هيئتني للتن كل وين غايَاَر بينهما علماُء الضااا 
 ع(.وهاتان اهليئتان مها: )ال،كيب( و)التتاب، ْتَبُع التنويَن من حروف اهلجاءاخلليل، َوْفَق ما ياَ 

اذيااةا هلااا حماافااالتنوين )املركااب(: هو تركيااب العالمااة مع أختهااا إحاادامهااا تلو األخر ، فوَقهااا متاااماااا 
دون تراٍخ عنها، يف الفتح والضااام، ل تتقدمها ول تتأخر عنها، وحتتها متاماا حماذيةا هلا دون تراٍخ عنها، يف 

إل أن  تنوين الضااامة املركب (، 7100؛ والتنساااي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  الكسااار كذلن
ن مقلوبة لوا عالمة التنويعهل الفن، فجيف مذهب املشااااااااااارقة اساااااااااااتقر على هيئة التفاف خالف ما قرره أ

أفقياا ورأساااااياا، حمذوفة الرأس، رأساااااها يف بطن احلركة اليت هي عالمة الضااااامة، وذيلها إىل أعلى ملتفاا على 
لنبوية، )مصاااااحف املدينة ا رأس الضااااامة. أما يف مصااااااحف املغاربة فعلى الوضاااااع األول الثانية فوق األوىل

0437)  . 
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ايل هو تتاابع العالمتني إحادامهاا تلو أختهاا م،اخياةا عنهاا، إىل جهاة احلرف التااوالتنوين )املتتاابع( 
بعُد، فوقها إذا كانت فتحة، وحتتها إذا كانت كسارة، وجماورةا هلا إىل جهة الشهمال مسامتةا هلا، إذا كانت 

ذهب م إل أن تنوين الفتح املتتابع يف(، 7100؛ والتنسي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  ضامة
املشااااااارقة اسااااااتقر على خالف ما قرره أهل الفن، فجعلوا تنوين الفتح املتتابع م،اخياا عن حركة الفتح إىل 

 .(1)جهة اليمني ناحية احلرف السابق

أما كيفية ضاااااااابط التنوين مع حروف اهلجاء فاختذ صااااااااوراا متعددةا، ومذاهَب متغايرةا، وتفصاااااااايل 
( وإمااا )أن التنوين إ ذلاان: ب  ، فااالتنوين (2)فااإن كااان مااا بعااد التنوين حرَف حلٍق ُمْظهراا ، ُمَتتااَاِبع(مااا )مركاا 

(، و)متتابع ( فيما عدا املظهر من حروف اهلجاء، على تفصاااااااااااااايل يف ذلن ، فُيضاااااااااااااابط ما يلي (3))مركب 
 .  الداين التنوين من حروف اإلظهار على صورة واحدة ل غري يف مجيعها

فالتنوين )متتابع ( قولا واحداا على صااااااااااااااورة واحدة ل  (4)وإن كاان غرَي حرِف حلٍق مظهٍر مطلقاا 
ن، غري يف مجيع أنواعه، وخيتلف ضبط احلرف التايل للتنوين َوفق بابه يف قسمة احلروف اهلجائية مع التنوي

وبياُن ما تقد م فيما  (7100؛ والتنسااااااااي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  على تفصاااااااايٍل يف ذلن
 يلي:  

 حرف الحلقالتنوين مع  (أ

                                                           

املدرجة، وهو ظاهر يف مصااااحف أهل املشااارق املطبوعة املتداولة، من أقدمها مصاااحف الشااامريل املطبوع يف وسااايظهر ذلن يف األمثلة ( 1)
مللن فهد لطباعة ، املطبوع مبجمع ا، وتابعه على ذلن مصاااحف املدينة النبويةبشاااركة الشااامريل للطبع والنشااار، جبميع إصاااداراته مصااار

، ومصااحف ه0431ملطبوع يف قطر بوزارة األوقاف والشااؤون اإلسااالمية ، ا، واملصااحف القطرياملصااحف الشااريف، جبميع إصااداراته
 . ه0470، املطبوع بدولة الكويت بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية دولة الكويت

 خيرج من ذلن حرفا )الغني، واخلاء( على قراءة اإلخفاء عندمها. ( 2)
لساااااااااكنة تابَعه منوط  مبفارقته إىل سااااااااائر األحكام الثالثة من أحكام النون اوالتفصاااااااايل يف ذلن: أن تركيَب التنوين منوط  باإلظهار، وت( 3)

 . ، واخلاء( على وجه اإلخفاء فيهماوالتنوين؛ لذا ُيضبط التنوين بالتتابع مع حريف احللق )الغني
واملراد بغري حرف احللق املظهر مطلقاا: سائر احلروف، وهي حروف اإلدغام، وحروف اإلقالب، وحروف اإلخفاء مضافاا إليها )الغني، ( 4)

 واخلاء( من حروف احللق، يف وجه قراءهتا باإلخفاء. 
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ُيضاااااااااااااابط التنوين بااال،كيااب إذا تاله حرُف حلٍق مظهر ، وحماالُّ عالمااة التنوين تلَو أختهااا فوقهااا 
حماذية هلا يف تنوين الفتح والضااااااااام، وحتتها حماذية هلا يف تنوين الكساااااااااار، م،اكبة  معها غري م،اخية عنها، 

ف خمرج نون التنوين عن خمرج حرو وذلااان لتكون بعيااادة عن حرف احللق الالحق هلاااا دللاااةا على بُعاااد 
ُدلُّ تركياااُب التنوين خطااااا على بياااان نون التنوين وإظهاااارهاااا عناااد حرف احللق لفظااااا  املاااارغين، ) احللق، فياااَ

0981)  . 

وتراكااب التنوين عنااد حروف اإلظهااار يف مااذهااب اجلمهور من أهاال األداء، وخبالٍف يف حريف 
 :  (7103خلراز، )ا )الغني( و)اخلاء(، وتفصيل ذلن على قسمني

 القسم األول: )اهلمز( و)اهلاء( و)العني( و)احلاء(.

ركته املناساااااااااابة ل مظهراا حب ويُظهر التنوين عندها: في،اكب قولا واحداا ل غري، وُيضاااااااااابط ما يليه
، [٦الغاشية: ] ژڃ   ڃڃ  ڄ   ژ  ،[٢١امللن: ] ژڤ  ڦ  ڤ  ڤ  ژ  ومثال ذلن مع )اهلمزة(:، غري

   ہژ ، ومع )العني(:[٤٠٤ التوبة:] ژڳڳ  گ  ژ  ،[٣الرعد: ] ژڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ  ومع )اهلاء(:

 ،[١الزخرف: ] ژگ  گ  ک    ژ  ، ومع )احلاء(:[٢الفجر: ] ژٻ     ٻ  ٻ  ژ  ،[٤٠يس: ] ژہ  
 .(0437[ )مصحف املدينة النبوية، ١الغاشية: ] ژڄ  ڄ  ڦ     ڦ  ژ 

 القسم الثاين: )الغني( و)اخلاء(، على خالف فيها: 

فيظهر التنوين عندها: وي،اكب على وجه اإلظهار للجمهور من أهل األداء، ويضاااااااااااابط ما يليه 
 بط المشََّّرقيالضََّّومثال ذلن يف ، عامالن معاملة حروف القساام األولمظهراا حبركته املناساابة ل غري. فيُ 

، ومع [٤٨املمتحنة: ] ژڇ  ڇ  چ   ڇ  ژ  ،[٣٨األعراف: ] ژۉې  ۉ  ۅ  ژ  هكذا: مع )الغني(:
[ )مصااحف ٤٨احلجرات: ] ژژ  ژ  ڈ  ڎ  ڈ   ژ  ،[٤هود: ] ژں  ں   ڱ   ڱ   ڱ   ژ  )اخلاء(:

 ژ هاااكاااااااذا: الضََََََََََََّّّّّّّّّّّّبََّّط الََّّمََّّغََّّربََّّي. وماااثاااااااالاااااااه يف (0437املااااااادياااناااااااة الاااناااباااوياااااااة، 

 ژ ژ 

  

ژ ژ   

 ژ ژ  
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  ژ 

   .(0402)املصحف احلسين، 

وخيفى التنوين عندها: فيتتابع على وجه اإلخفاء عند بعض أهل األداء، ويضاااابط ما يليه مظهراا 
حبركته املناسااااااااااااابة ل غري. فُيعامالن معاملة حروف اإلخفاء اآليت ذكرها يف هذا الباب. فتضااااااااااااابط األمثلة 

ٗماچ   ڇ  ژ  ژۉ إِلـٰٰٰٰٰٰ     ۅژ السااابقة هكذا:  ژ   َعلِيم  ڎ  ڈ   ژ ژ ںں  َحِكيم  ڱ   ڱ   ژ ژ ڇ  قَو 

ونكتفي بإيراد األمثلة على وجه الضااااابط عند مدرساااااة واحدة، . (0437)مصاااااحف املدينة النبوية،  ژژ
 ملطلق التمثيل، ولتفاقهما يف حمل الشاهد.

 التنوين مع باقي الحروف الهجائية (ب

ْلَو أختها فوقها تِ ويضاااااااااااابط التنوين بالتتابع إذا تاله غرُي حرِف حلٍق مطلقاا، وحملُّ عالمة التنوين 
يف تنوين الفتح والضام، وحتتها يف تنوين الكساار، م،اخية عنها غري م،اكبة عليها، أقرب إىل جهة احلرف 
التاايل بعاُد، وذلان لتكون قريباة من حرف اهلجااء الالحق هلاا دللاةا على قرب خمرج نون التنوين من خمرج 

حرف  نوين خطاا على تغري نون التنوين إذا تالها غريحروف اإلدغاام واإلقالب واإلخفاء، فيدل تتابع الت
 .  (0992)الداين،  حلق

وين: إما أن ُيضاابط وما بعد التن، أو خُتفى عنده، أو تُقلب لفظاا  فنون التنوين: تُدَغم يف احلرف،
 : له على النحو التايلوتفصي، حلركة املناسبة ويعر  من التشديدباحلركة املناسبة وبالتشديد، أو يضبط با

 :التنوين مع حرف اإلدغام .0

إن أدغم فيما يليه ف، نوين مطلقاا، وخيتلف ضاااااااااااااابط ما بعدهإن تال التنويَن حرُف إدغاٍم تتابع الت
بط ما يليه باحلركة املناسااااااااااابة وبالتشاااااااااااديد يما يليه إدغاماا وإن أدغم ف،  إدغاماا كامالا: تتابع التنوين وضاااااااااااُ

 .  (7103اخلراز، ) باحلركة املناسبة ل غري، وُعرهي من التشديدناقصاا: تتابع التنوين وُضبط ما يليه 
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 وحروف اإلدغام يف هذا على قسمني:

 ويدغم التنوين فيهما إدغاماا كامالا قولا واحداا: فيتتابع التنوين، القساااااام األول: )امليم( و)النون(
لن يف الضااااااابط ومثال ذابق(، )املرجع الساااااا ويضاااااابط ما يليه باحلركة املناساااااابة وبالتشاااااااديد، مع بقاء الغنة

يوسااااااف: ] ژڭڭ   ڭ  ۓ  ژ  ،[٤٤البقرة: ] ژڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ژ  املشاااااارقي هكذا: مع )امليم(:
[ )مصااااحف ١١إبراهيم: ] ژڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ ،[٢٦احلج: ] ژڦ  ڦ   ڦ  ژ  ، ومع )النون(:[٣٥

 ژ. ومااااااثاااااااالاااااااه يف الضاااااااااااااااااااابااااااط املااااااغااااااريب هااااااكاااااااذا: (0437املاااااااديااااااناااااااة الااااااناااااابااااااوياااااااة، 

  

ژ ،ژ 

 ژ، 

)املصااااااااااااااااااااحااااااف  ژ   ژ
   .(0402احلسين، 

 :(0435)ابن اجلزري،  القساااااااااااااام الثااين: )الراء( و)الالم( و)الواو( و)الياء(، على خالف فيها
ين وجُيريااان جمر  )امليم( و)النون( من حيااث تتااابع التنو كااامالا على وجااه:  فياادغم التنوين فيهااا إدغاااماااا 

؛ 0981)املارغين،  وضااااااااااااابط ما يليه باحلركة املناسااااااااااااابة وبالتشاااااااااااااديد، مع ذهاب الغنة؛ إذ ل موجب هلا
 .(7100والتنسي، 

النبأ: ] ژڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ   ژ  هكذا: مع )الراء( بتنوين الفتح الضبط المشرقيومثال ذلن يف 
 )الالم(: بتنوين الفتح ، ومع[٦٨يوساااف: ] ژٿ  ٿ   ٺ  ٺ     ٺ  ژ  الضااام: ، وبتنوين[٨٣ – ٨٥

، ومع [٢٠٨األعراف: ] ژۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ژ  ، وبتنوين الضاام[١آل عمران: ] ژڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ژ 
َمة  ڭ  ژ  )الواو(: بتنوين الفتح َرح  ڀ  ڀ   ڀ  ژ  ، وبتنوين الضااام:[٢٠٨األعراف: ] ژۇ  ۇ  ڭ    وَّ

قَى   ڀ      أَب  ، وبتنوين  [١النجم: ] ژٿ  ٿ  ٿ   ژ  ، ومع )الياء(: بتنوين الضاام[٥٠القصااص: ] ژٺ  وَّ
ِمنُونَ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ الكساااار األنعام: ] ژچ          يَِّطيرُ ڃ    ڃ  ژ  ،[٢٠٨األعراف: ] ژۇ   يُّؤ 
 .  (0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٨١

 ژ وماااااااااااثاااااااااااالاااااااااااه يف الضاااااااااااااااااااااااااباااااااااااط ا ملاااااااااااغاااااااااااريب هاااااااااااكاااااااااااذا:
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  ژ    ،ژ 

  ژ ،ژ   

)املصااااااااحف  ژ   ژ ، ژ
ونكتفي بإيراد األمثلة للواو والياء يف هذا القساااااام من مدرسااااااة واحدة ملطلق التمثيل  .(0402احلسااااااين، 

 واملغاربة على الضبط فيهما باإلدغام الناقص يف مصاحفهم.ولتفاق املشارقة 

ويدغم التنوين فيها إدغاماا ناقصاااااااااا على وجه: فيتتابع التنوين ويضاااااااابط ما يليه باحلركة املناساااااااابة 
هكذا:  ط المشََّّرقيالضََّّبفقط ل غري، ويعر   من التشااديد، مع بقاء الغنة، فتضاابط األمثلة السااابقة يف 

م  ڭ  ڭ  ژ ژلِلنَّاسِ ٹ  ٹ   ٹ  ژ    ژ ٿ   َرِحيم  ٺ  ٺ     ٺ  ژ      ژڤ    َرب  ڤ  ٹ  ٹ   ژ            لِقَو 

  ژۇۇڭ ڭ  ڭ  ژ ژ ٿ  ٿ  ٿ   ژ   ژۇ  ۇ  ڭ     ڭڭ  ژ ژ   ٺٺڀ     ڀ  ڀ   ڀ  ژ ژ ۇ  ۇ  

 هكاااااااذا: الضَََََََََََّّّّّّّّّّّبط المغربيويف  (،0437)مصااااااااااااااحف املاااااااديناااااااة النبوياااااااة،  ژچ  چڃ    ڃ  ژ

 ژ  ژ

 ژ   ژ  ژ

 ژ ژ 

 املصاااحف احلساااين،  ژ(
ونكتفي بإيراد األمثلة للراء والالم يف هذا القسااااااااام من مدرساااااااااة واحدة ملطلق التمثيل ولتفاق ، (0402

  مصاحفهم.املشارقة واملغاربة على الضبط فيهما باإلدغام احملض يف

 التنوين مع حرف اإلقالب: (ج

 وإن تال التنويَن حرُف اإلقالب )الباء( ففيه ضبطه وجهان:

أن يتتابع التنوين على األصااال فيما تاله غري حرف حلق، ويضااابط ما يليه باحلركة  :الوجه األول
ومثال (، 0992)الداين،  املناساااااااااابة ل غري، ويعر   من التشااااااااااديد، كسااااااااااائر احلروف غري احللقية املظهرة

ن ّٗ ڑ  ژ  ذلن:    ،[٤٤الفتح: ] ژک    ک  ک  ک   ن ۡفعّٗ ژ   ژ  ڑ  ژ  ،[١حممد: ] ژک      م 

ى ِذ  ٺ  ژ ت ل   ژ  ،[٢١القيامة: ] ژٿ ٿ   ی ۡوم  ڭ    ب ِصير  ۓ  ژ ،[٤٨القلم: ] ژ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ   ع 

ء وف  ڤ  ژ  ،[٢٠آل عمران: ] ژڭ   [ )مصااااااااااحف املدينة النبوية، ٨٠ آل عمران:] ژڤ  ڤ    ر 
0437).   
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تني واحدة ملطلق التمثيل، إِذ استقر عمل املدرس ونكتفي بإيراد األمثلة يف هذا الوجه من مدرسة
 يف مصاحفهم على الوجه الثاين.

أن تبدل عالمة التنوين ميماا صااغر ، دللةا على أن نون التنوين تنقلب عند الباء  :والوجه الثاين
مع (، 7112و داود، )أب ميماا، ويضابط ما يلي التنوين على أصاله، باحلركة املناسبة والتعرية من التشديد

 إشااكال يف لمراعاة أن تكون امليم الصااغر  حمل عالمة التنوين فتعلوها يف الفتح، وتساافلها يف الكساار، و 
 .  (1)(7100؛ والتنسي، 7103)اخلراز،  الضم فإاها جهة الشمال منها

ژ   ژ  ،[١حممد: ] ژک  ک  ڑ  ژ  هكذا: الضَََّّّبط المشَََّّّرقيفتضاااابط األمثلة السااااابقة يف 

  ەئژ  ،[٢١القيامة: ] ژٿٿ       ٿ    ٺ  ژ    ،[٤٤الفتح: ] ژک         ک  ک  ڑک  ژ  ڑ  

]آل  ژڤ ڤ  ڤ  ڤ  ژ [71: ]آل عمران ژڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ژ  ،[٤٨القلم: ] ژ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ
ژ  :( 2)هكاااااااذا الضَََََََََََّّّّّّّّّّّبَّط الَّمَّغربيويف ، (0437)مصااااااااااااااحاف املااااااادياناااااااة الاناباوياااااااة،  [31: عاماران

  ژ

  ژ ژ

 ژ ژ

 .(0402)املصحف احلسين، 

                                                           

كما   عالمة الكساار يم الصااغر  تعلوخالف متأخروا املشااارقة فيما اسااتقر عليه العمل يف مصاااحفهم يف ضاابط تنوين الكساار فجعلوا امل( 1)
 . هو يف مصحف املدينة النبوية

د راجعته يف مصااااااااحفهم املطبوعة، وق يف التزم املغاربة يف مصااااااااحفهم جبعل امليم الصاااااااغر  يف تنوين الكسااااااار حتت الكسااااااارة، كما هو( 2)
يه املصاحف ليت أوردناها هنا فمخالف ملا علمصحف دولة املغرب املسمى )املصحف احلسين املَسب ع( فوجدته كذلن، أما يف األمثلة ا

الرمسية اليت متثل مذهب املدرساة املغربية، وتعليل ذلن يف ظين أن هذا املصاحف املتوفر برواية ورش واآلخر برواية قالون مل يكتب خبط 
 MSنصااااااوص املسااااااامى "ليدوي تتحرر فيه يد اخلطاط من قيود التقينة اإللك،ونية، بل كتبت بشااااااكل توليف على برنامج تنساااااايق ا

Wordجمموعة من أهل العلم واملختصاني إلخراج مصاحف يساهل منه إدراج اآليات القرآنية وفق الضبط  " جبهود فردية اشا،ك فيها
و ه املغريب، ومن الصااعوبة مبكان تطويع خصاااائص هذا الربنامج لضاابط كل شااايء على ما يوافق املراد، خبالف مصااحف املدينة الذي

مللن فهد لطباعة املصاااااحف الشااااااريف، فإن اآليات القرآنية ُتدرج من برنامج خمصااااااوص للمصااااااحف، وقد مت ختزينها مطبوع يف جممع ا
مسابقاا وفق خط اخلطاط، ول تكتب بشكل توليف؛ لذا فهو ميثل املدرسة املشرقية ويصح الستدراك عليه، ما مل يكن له توجيه فيما 

لضاابط املدرسااة املغربية كما ذكرُت أو غريَه، فإن مصااحفاا مثَله هبذا الوصااف ل ذكر ما خالف فيه. وعلى كله حال إن كان الساابب في
ميثل املدرساااااااااة املغربية بشاااااااااكل رمسي معتمد، ول يعاب فيما مل يتمكن من تتميمه وحتبريه، لكن ينبه عليه، وُيشااااااااااد بإجنازه، وُيشاااااااااكر 

 إعداده. واهلل تعاىل أعلم. ومن شارك بأي كيفية يف  صاحب الفكرة املبتِكر، والقائمون عليه،
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 التنوين مع حرف اإلخفاء (د

وإن كان ما بعد التنوين حرف إخفاء: تتابع التنوين وضاااااااااااابط ما بعده حبركته املناساااااااااااابة ل غري، 
ومثال ذلن مع ( 7100؛ والتنسااااااااااي، 7103)اخلراز،  وعرهي من التشاااااااااديد، صاااااااااورةا واحدة هلذا النوع

ٺٺ  ٺ  ژ  ، ومع )الذال(:[٤٥فصاالت: ] ژہہ  ژ  ،[٤يوسااف: ] ژۀ  ٹ  ٹ  ڻ    ڻ  ژ  )الصاااد(:

  ەئژ  ، ومع )الثاء(:[٨٤ - ٨١النبأ: ] ژڈ    ڈژ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ژ  ،[٨١يوسف: ] ژٿ  ٿ  ٿ  ٺ  

ڦ     ژ  ، ومع )الكاف(:[٦املزمل: ] ژڤ  ڤ  ٹ   ژ  ،[١ – ٣نوح: ] ژ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ   ەئ

، ومع [٤٢النازعات: ] ژ  ەئ      ەئ ەئ  ەئ  ەئ  ەئژ  ،[٨٤يوساااااف: ] ژڄڦ           ڦ    
ڄ    ژ  ، ومع )الشاااااني(:[٦الرعد: ] ژ  ەئېې   ې  ې  ژ  ،[٤١يوساااااف: ] ژژڑ   ژ  ژ  )اجليم(:

 ژڳ   گ  گ  گ  ژ ، ومع )القاف(:[١اجلن: ] ژۀ  ۀ  ٹ  ٹ   ڻ  ژ  ،[١آل عمران: ] ژڄڃ  ڄ  

چ  چ     ژ  ، ومع )الساااني(:[٢٢ – ٢٤اجلن: ] ژں   ں  ڻ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ژ  ،[١٠النبأ: ]

األنعام: ] ژے    ھھ  ژ  ، ومع )الدال(:[١٨يوسااف: ] ژ  ەئ  ەئ  ەئژ  ،[١٠يوسااف: ] ژڇ  
چ  ژ  ،[٨١آل عمران: ] ژڀٺ  ڀ    ڀ  ڀ  ژ  ، ومع )الطاء(:[٨١النبأ: ] ژڀ  ڀ  ڀ   ژ  ،[٤٤

، ومع [٨٣األحزاب: ] ژژ  ڈ  ژ  ،[١٠الكهف: ] ژہہ  ہ   ژ ، ومع )الزاي(:[٥املائدة: ] ژچ   
، [١٠التوبة: ] ژڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ژ  ،[٦٦ – ٦١املدثر: ] ژچ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ        ژ )الفاء(:

، [٨٣يوسااف: ] ژ     ەئ   ەئ  ەئ  ەئژ  ،[٨٠آل عمران: ] ژٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ژ  ومع )التاء(:
 – ٨١عبس: ] ژ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئژ  ،[٨٤الفرقان: ] ژگ    گڳ  گ    گ  ژ  ومع )الضاااد(:

   .(0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٦٣النساء:] ژۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  )الظاء(: ، ومع[٨٤
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   الموازنة في أحكام التنوين  .1.1.1

املوازنة بني املدرساااااااتني يف أحكام التنوين تتضااااااامن أربع مساااااااائل، األوىل: الوجه املختار لضااااااابط 
التنوين مطلقاا عند )الباء( يف حكم اإلقالب، الثانية: صاااااااااااورة تنوين الفتح املتتابع، الثالثة: صاااااااااااورة تنوين 

 الضم املركب، الرابعة: صورة تنوين الكسر مع القلب عند )الباء(. 

ضاااااااااابط ل وىل: الوجه املختار لضاااااااااابط التنوين مطلقاا عند )الباء( يف حكم اإلقالب:املسااااااااااألة األ
التنوين عند حرف الباء يف حكم اإلقالب وجهان: الوجه األول: كضاااابط حكم اإلخفاء، وهو أن يتتابع 

 تبدل عالمة نوالوجه الثاين: أ، لحق عليه حركته املناساااااااااااابة ل غريالتنوين ويعر  الباء من التشاااااااااااديد، وي
 التنوين إىل ميم. التنوين ميماا صغر  قائمة دللةا على انقالب لفظ نون

واملغاربة يف مصاااااااااحفهم على الثاين، وهو األوجه واألوفق مع املراد من  واسااااااااتقر عمل املشااااااااارقة
نا خرجت عن وألن النون ه، فكرة الضاابط واحلاجة اليت دعت إىل إحلاقه على الكتبة األوىل يف املصااحف

ت بالقلب حرفاا آخر ل أثر للنون فيه لفظاا، لكن يلزم كتابته خطاا نوناا؛ ألنه األصااااال وبه جوهرها وصاااااار 
يكون الوقف ل بامليم؛ وألن الضاااااااااابط مبينٌّ على الوصاااااااااال فحساااااااااان اختيار هذا الوجه ليدل على حقيقة 

 النطق والتغيري وصالا. 

و)التتابع(، والعالمة  ا )ال،كيب(للتنوين هيئتان مهاملسااااااااااألة الثانية: صااااااااااورة تنوين الفتح املتتابع: 
األدَن إىل احلرف هي احلركة من فتح أو كسااااااار أو ضااااااام؛ ألاها األسااااااابق فطرة يف اللفظ، فاساااااااتحقت أن 

مبين على  فالتنوين احلرف أولا، تكون األساااااااااااااابق وضااااااااااااااعاا يف اخلط، إذ ل ميكن جميء تنوين بدون حركة
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تابعا، وإن كان بعضااهم ت ة والثانية هي التنوين، تراكبا أوففي تنوين الفتح األوىل هي الفتح، احلركة أصااالا 
ذهااب إىل إمكااانيااة تبااادهلمااا يف ال،اكااب والتخيري فيااه والتزام ال،تيااب املااذكور يف التتااابع، إل أن أصااااااااااااااال 

 النزاع.  كان فاخلالف هنا يف صورة التتابع فاحتد حمل  التعليل واحد فال مسوغ للتفريق بينهما، وأياا 

بع أن نون التنوين فيماااا سااااااااااااااو  حروف اإلظهاااار يكون هلاااا مطلق القرب من خمرج ووجاااه التتاااا
حروف اإلدغااام واإلخفاااء واإلقالب، وإن تفاااوتاات يف القرب، فَنَحْو بعالمااة التنوين )و احلرف الالحق 
وجعلوها م،اخية عنها لتدل بإشااااااااااااارة اخلط إىل مطلق القرب يف املخرج فيؤد  اللفظ مبا يناسااااااااااااب قرب 

لالحق فيدل احلرف ا عن عالمته أبعدَ  حساااااااااب تصااااااااانيفه، كما أاهم جعلوا تراكب التنوين لتكوناحلرف 
الناقط األول،  هذا هو وضاااااااع، إىل بعد خمرج احلرف فيؤد  اللفظ باإلظهار لتباين احلرفني طبإشاااااااارة اخل

العقل،  بولوهكذا أرادوا املعاين من هذه العالمات، وهبذا صااااااار ح علماء الفن، وهو مقتضاااااااى القياس، وق
 وسالمة املنطق.

َ)و بعالمة وتنوينها يف الفتح و  فخالف متأخروا املشااااااااارقة يف هذا فعكسااااااااوا ال،اخي بني العالمة
التنوين إىل اليمني ناحية احلرف السااااااااااابق واسااااااااااتقر العمل به يف مصاااااااااااحفهم، والضاااااااااابط وإن كان علماا 

 فاالجتهااد يف هاذا الفن وأول وضااااااااااااااعه كاناجتهااديااا، إل أناه ل يصااااااااااااااح التخليط فياه على غري هاد ، 
اجتهاداا قائماا على ربط بني الدال )العالمة( واملدلول )احلكم(، ل اجتهاداا عشاااااااااااااوائياا اعتباطياا جمرداا عن 

ه ول يتأتى لعلمٍ ، ضااااعفت بصااااريته العقل واملنطقية، ول يقول هبذا من له أدَن بصاااار ولو سااااُ  ُوضااااعت أُسااااُ
يه التعليالت أزمنة وساااانني ويقوم عل ويأخذه أهل العلم بالعتبار وميتد عرببشااااكل غري منطقي أن يتطور 

 صنيفات، مث ل يتطرق العلماء لعشوائيته ولبيان اخللل فيه، أو اإلضراب عنه.توال

املشااااارقة مل يساااابقوا إىل وضااااع هذا الجتهاد، بل هم مساااابوقون به، ومن رغب العدول  كما أن
بق إلياه، فال يعادل هلا  ه أو إىل وجهة نظر أخر نعادةا ولربة وعقالا إل إىل أفضاااااااااااااال م عن اجتهااد سااااااااااااااُ

اخي بقاُء يضاااف إىل عدول املشااارقة يف قلب ال، ، يه عمل املشاارقة يف هذا النوعتعليلها، وهو ما افتقر إل
العتبااار لنفس املعىن املعلاال بااه، وهو دللتااه على مطلق القرب يف املخرج، وهاااذا ماااا يؤكاااد نفي التعليااال 

صاحة ما ذهبوا إليه، يدل على هذا ما نصات عليه اللجان املشارفة يف اجلهات املعنية بطباعة املصااحف، ل
[ ]قالوا يف الكالم عن التنوين: "وتركيب احلركتني ]ضمتني أو فتحتني أو كسرتني[ هكذا:  يدل  ـَََ  ـَََ  ـَََ 
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ََََََ   ] على إظهار التنوين، )و: ... ، وتتابعهما هكذا: ََََََّٗ ـ ََََََ  ـ تايل: يدل على اإلدغام مع تشديد ال[ ـ
الكاامال، )و ... ، وتتاابعهما مع عدم التشااااااااااااااديد: يدل على اإلدغام الناقص، )و: ... ، أو اإلخفاء، 

؛ ومصاااااااحف دولة قطر، 7104؛ ومصاااااااحف الشااااااامريل، 0437)مصاااااااحف املدينة النبوية،  )و: ..."
0431)  . 

وا من يف فن الضااااااااااااابط، فقد خالف مث إن أراد املشاااااااااااااارقة أن العالمة العليا هي التنوين على املقرر
ول وجه هلم فيه، وإن أرادوا أن الساااافلى هي التنوين، وهي إىل احلرف  حيث )و هبا إىل احلرف السااااابق،

ملبين  على االالحق أقرب، فقد خالفوا مقتضااى القياس وقبول العقل وسااالمة املنطق؛ فال ميكن أن  التنويَن 
 ه يكون أدَن إىل احلرف وألصق به، فتأمل. إليها يف وجود رَ حركة احلرف املفتقِ 

كون األصاااااال يف ال،كيب أن ي،اكب العالمتان، فت املسااااااألة الثالثة: صااااااورة تنوين الضاااااام املركب:
األدَن من احلرف هي احلركاة واليت تليها هي التنوين، وال،اكب أن تعلَو الثانيُة األوىل، فتكون فوقها وهي 
يف الصااااااورة مثلها، وهو ما عليه عمل الناقط األول، وهو ما يصاااااافه الشااااااراح وما يدل عليه قول اخلراز يف 

 نظمه: 

 تااهاااااااا تاانااويااناااااااامثااااااات إن أتاابااعاا
 

 فاازد إلاايااهاااااااا مااثاالااهاااااااا تاابااياايااناااااااا 
 

 (.7103)اخلراز، 
أي كرر نفس صاورهتا. لكن ما استقر عليه عمل متأخري املشارقة من جعل عالمة تنوين الضم 

عرف ى رأساااااها، مل يُ عل فاا تعلى هيئة التفاف مقلوبة على أختها، رأساااااها أسااااافل يف بطن احلركة وذيلها مل
ولو  ، هم، ول  تمله كالمهم ول توصاااايففيما يُعلم من أهل هذا الشااااأن قبُل، وليس له أصاااال يعتمد عليه

كان له أصل أو وجه لبينوه، فإنه ل يتصور ورود هذه الصورة دون اإلشارة إليها، وهم قد عدوا األحكام 
وأوجه الضاابط، والعالمات، فكيف يغفلون عن صااورة وهيئة لضاابط تنوين الضاام، وهو حكم مبتدأ به يف 

 ط األول. وضع الناق

ل الثانية: من حيث أصاااوالكالم عن هذه الصاااورة من جهتني، األوىل: من حيث القبول والرد، و 
فااأمااا من حيااث قبوهلااا وردهااا: فااإن املراد يف إظهااار التنوين تركيبااُه، مقاااباال تتااابعااه يف غري ، هااذه العالمااة

هلذا ال،كيب  فلو اسااااااااااااتحدثت اإلظهار، أما كيفية هذا ال،كيب فال يلزم التفاق عليها بني املدرسااااااااااااتني،
صاورة أخر  اشتهر العمل هبا، فال مانع منه، إذ القياس ال،كيب، وهم جعلوها كذلن مركبةا، فلم خيالفوا 
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قياسااا ول ساالمة منطق، إَّنا خالفوا صاورة، وهذا من قبيل اختالفهم يف صاورة السكون، فقد اتفقوا على 
ف دارة القبيل أيضاااااااااااااا التغيري الطارئ على عالمة املد حبذ معناه وموضااااااااااااعه واختلفوا يف كيفيته، ومن هذا

امليم وطرف الدال األعلى، وكمخالفة املغاربة شااكل الواو يف عالمة الضاامة فب،وا رأسااها، إذ األصاال فيها 
واو صاااااغر ، وأبقاها املشااااااارقة صاااااغر  على نفس صااااااورة األصاااااال، فاختلفوا يف كيفيتها من هذه احليثية، 

 ضمة هو من هذا القبيل، فال حرج فيه بل هو سائغ.والقلب والتنكيس لل

وأماا من حياث أصاااااااااااااال هاذه العالماة: فاإن املشااااااااااااااارقاة ياذكرون يف ملحق التنبيهات املدرج آخر 
املصااااااحف قوهلم: "وأُخذت طريقة ضاااااابطه مما قرره علماء الضاااااابط على حسااااااب ما ورد يف كتاب الطراز 

ليل بن أمحد وأتباعه من املشاااااااااااارقة بدل من على ضااااااااااابط اخلراز ل مام التنساااااااااااي مع األخذ بعالمات اخل
، 7110، ومصااحف األزهر الشااريف، 0437)مصااحف املدينة النبوية،  عالمات األندلساايني واملغاربة"

ول يذكرون أصاااااااااال هذا التغيري ومىت طرأ على الشااااااااااكل الذي وضااااااااااعه  (0431ومصااااااااااحف دولة قطر، 
ة ما ذوفة من الرساااااااااااااام يف املصاااااااااااااااحف العثمانياخلليل، بينما ذكرو التغيري الذي طرأ على حروف املد احمل

نصاااااااه: "واحلروف الصاااااااغرية: تدل على أعيان احلروف امل،وكة يف املصااااااااحف العثمانية مع وجوب النطق 
هبا، )و: ...، وكان علماء الضااااااااااابط يلحقون هذه األحرف محراء بقدر حروف الكتابة األصااااااااااالية، فلما 

؛ 0437وية، )مصااااااحف املدينة النب لدللة على املقصااااااود"تعساااااار ذلن يف املطابع اكُتفي بتصااااااغريها يف ا
 .  (0431؛ ومصحف دولة قطر، 7110ومصحف األزهر الشريف، 

ي هيئة التنوين يف هذا احلكم هاملسااااااااااااألة الرابعة: صااااااااااااورة تنوين الكساااااااااااار مع القلب عند الباء: 
كيفية املعهودة، فجعلوا ن بال)التتابع(، وقد التزم أهل املدرساااااااااااتني بالتتابع فيه على وفق ما قرره علماء الف

ط هلذا بالسااابقة األدَن للحرف هي احلركة، والتالية هلا اليت تساافلها هي التنوين، وهذا بنيه  على وجه الضاا
إل أن املخالفة وقعت من حيثية أخر  يف هذا النوع دون غريه مما يضااااابط ، احلكم كوجه ضااااابط اإلخفاء

ا أن عالمة التنوين ميماا صاااااغر  قائمة، ووجه الساااااتدراك هنبالتتابع، وباألخص يف وجه الضااااابط بإبدال 
ه املغاااربااة، والتزم باا، لهااا أي تساااااااااااااافاال احلركااة ل أن تعلوهاااامليم باادل  من عالمااة التنوين، فلزم أن حتاال حم

 وخالف متأخروا املشارقة فيما استقر عليه العمل يف مصاحفهم، فجعلوا امليم تعلو احلركة.
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ع ما قيل يف تتابع تنوين الفتح من سااااااابق احلركة يف اللفظ والوضااااااا وينسااااااحب على هذه املخالفة
وافتقاار التنوين إليهاا، فااإنااه يلفظ باااحلركاة أولا مث بااامليم، فينساااااااااااااابان ترتياب اخلط مع ترتياب اللفظ، وهااذا 
مقتضااى القياس الصااحيح، واملنطق السااليم، وهو ما يتفق مع فائدة الضاابط والثمرة املرجوة منه، أما عمل 

 ة يف هذه املسألة فتنكيس ل وجه له. املشارق

 خالصة أحكام التنوين  .1.1.1

 للتنوين هيئتان )مركب( و)متتابع(. .0
 ي،اكب التنوين مع اإلظهار، ويتتابع مع اإلدغام واإلخفاء والقلب. .7
خالف املشاارقة يف هيئة تتابع تنوين الضام، فجعلوا التنوين واواا صاغر  مقلوبة أفقياا ورأسياا،  .3

العالماة األوىل عالماة الضاااااااااااااام، وذيلهاا ملتف إىل أعلى على رأس أختهاا رأسااااااااااااااهاا يف بطن 
 األوىل.

تراكب التنوين إلبعاد عن احلرف املظهر بعده خطاا، فيدل على بعد نونه عن احلرف املظهر  .4
 خمرجاا، فيؤد  ذلن احلكم لفظاا. 

يؤد  ذل ف تتااابع التنوين لتقريبااه من احلرف بعااده خطاااا، فياادل على مطلق قربااه منااه خمرجاااا، .5
 احلكم لفظاا إدغاماا أو إخفاءا أو قلباا. 

 القراءة باإلظهار مطلقاا عند اهلمزة واهلاء والعني واحلاء، وباإلدغام احملض يف امليم والنون. .0
مجهور أهااال األداء على اإلدغاااام احملض يف الراء والالم، واإلدغاااام النااااقص يف الواو واليااااء،  .2

ورود اإلدغام الناقص يف الراء الالم، واإلدغام احملض يف واإلظهار يف الغني واخلاء، وصاااااااااااااح 
 والياء، واإلخفاء يف الغني واخلاء.  الواو

يضاااااابط حكم اإلقالب بأحد وجهني، اسااااااتقر عمل املشااااااارقة واملغاربة يف مصاااااااحفهم على  .8
أحادمهاا، وهو إحلااق ميم صااااااااااااااغر  قاائمة حمل عالمة التنوين بدلا منها دللةا على انقالب 

 إىل ميم.  لفظ نونه
 اتفق املشارقة واملغاربة على منهج واحد يف ضبط هذه األحكام مع التنوين. .9
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خالف متأخروا املشاااااااااااارقة يف ثالث مساااااااااااائل من هذا الباب، األوىل: تنوين الفتح املتتابع  .01
فنحو بالتنوين ناحية احلرف الساااااااااابق، والثانية: إحلاق امليم حمل عالمة تنوين الكسااااااااار بدلا 

تعلوها، والثالثة: تنوين الضاااااااااااااام املركب، جعلوه على هيئة التفاف مقلوباا إىل مناه، فجعلوها 
  أعلى قلباا أفقياا وقلباا رأسياا.

  أحكام المنون المنصوب 1.1

علم مما سابق أن العالمة اليت هي حركة احلرف وعالمة التنوين يتالزمان على احلرف رفعاا ونصباا 
وجراا، يثبت التنوين فيها وصاااااااالا و ذف وقفاا. لكن حذفه وقفاا حايل الرفع واجلر يكون بالساااااااكون على 

وقف عليها نيث، فإن الاحلرف املنون، وأماا حاذفاه وقفااا يف حاال النصااااااااااااااب فباإباداله ألفاا، إل مع هاء التأ
نصااباا هو بالسااكون كسااائر األحرف رفعاا وجراا؛ وإبدال التنوين ألفاا حال النصااب هو حمل اخلالف الذي 
)ن بصادد بيانه يف هذه املسألة، سواء  رمست صورة األلف املبدلة أو مل ترسم، لذلن احتيج إىل التعرض 

 حلكم املنون املنصوب. 

 صوب، وهو على ثالثة أضرب:واملراد السم املنون املن

   ول: المبدل تنويُنه ألفاً مصورةً الضرب األ .1.1.1

)و: )فراشااااااا( و)مرضااااااا(، و)و: )مف، ا(، ساااااواء  فيه ما رسااااام باأللف )املمدودة( أو بالياء )األلف 
 ؛7100؛ والتنسااااااااااااااي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الااداين،  املقصااااااااااااااورة(، ففي ضاااااااااااااابطااه أربعااة أوجااه

 (0403واملصمودي، 

تلحق عالمااة الضاااااااااااااابط احلركااة وتنوينهااا كالمهااا على احلرف الااذي قباال األلف، مع اعتبااار  أن .0
الداين، ) ال،كيب والتتابع. وإىل هذا ذهب املشااااااااااااااارقة يف مصاااااااااااااااحفهم واسااااااااااااااتقر عليه العمل

 .(7112؛ وأبو داود، 0992
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 ژ  ەئ  ەئ  ەئ   ەئژ  ،[٤٤النساااء: ] ژ   ەئ  ەئ  ەئژ  ومثال ذلن يف التنوين املركب:

ويف (، 0437[ )مصااااحف املدينة النبوية، ٢٣النازعات: ] ژژ  ڑ  ڑ  کک  ژ  ،[٨٠األعراف: ]
پ  ژ ،[٤٠٥املؤمنون: ] ژٺ  ٺ  ٿ  ژ  ،[٤٣اإلنسااان: ] ژے     ۓ         ۓ  ژ  التنوين املتتابع:

 .  (0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٨٤يوسف: ] ژپ   

الداين، ) األلف، وأنه يقتضااااااااااااااي الوقف )عليم( من غري ألفورد  الاداين هاذا الوجاه لتوهم زياادة 
 ، لكن الوقف يتبع الرسم فال حجة فيه، وسيأيت يف املوازنة.  (0992

تُلِحق احلركَة وتنويَنها ضبطاا كالمها على األلف، مع اعتبار ال،كيب والتتابع. وإىل هذا ذهب  أن .7
 .  (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  املغاربة يف مصاحفهم واستقر عليه العمل

 فااااتضاااااااااااااااااابااااط األمااااثاااالاااااااة الساااااااااااااااااااااابااااقاااااااة يف الااااوجاااااااه األول هااااكاااااااذا: يف الااااتاااانااااوياااان املااااركاااااااب:

 ژ ژ

  ژ

 ژ ژ 

  

ويف التنوين املتتابع:  .(0402)املصحف احلسين،  ژ 

  ژ

ژ ژ 

 ژ 

)املصاااحف  ژ ژ
 .  (0402احلسين، 

أن تلحق عالمة الضاااااااااااااابط األوىل اليت هي احلركة على احلرف الذي قبل األلف، وتنويَنها على  .3
 ژ. هاااااااااااااكاااااااااااااذا: (0992)الاااااااااااااداين،  األلاااااااااااااف

ژ ژ 
  

ژژ 
  

ژ .ژ 
 ژ 

  ژ



94 

 

  

ژ ژ 

(0402)املصحف احلسين،  ژ. 

احلرف الااذي قباال األلف، وتلحق جرتني على أن تلحق عالمااة الضاااااااااااااابط اليت هي احلركااة على  .4
 ژ(، 0992)الااااااااااااااااااااااااااااداين،  األلااااااااااااااااااااااااااااف

ژ ژ 
  

ژژ 
  

ژ .ژ 
 ژ 

  ژ
ژ ژ 

(0402)املصحف احلسين،  ژ.   

، وإحلاقُه هبذا [٢٢البقرة: ] ژڭژ  ويُلحق هبذا النوع الذي صااُوهرت ألُفه ما مل ُتصااو ر ألُفه )و:
الضاااااارب من حيث إنه اساااااام منون منصااااااوب أبدل تنوينه ألفاا حال الوقف إل أن ألفه مل تصااااااور رمساا يف 

باهلمز املتطرف وحبذف ألفه من الرسااااام، فلحقته أحكام وأوجه ضااااابٍط أحلقناه ألجلها املصااااحف، ففارق 
هد )اهلمزة املتطرفة املنونة بتنوين النصاب(، ويف ضابطه وشابهه ثالثة أوجه، والشا بأحكام اهلمز يف مساألة

الف يف  خلهنا: أنه يف وجه إحلاق ألفه ضااااابطاا بعد اهلمز فإنه جيري عليه ما جيري على هذا الضااااارب من ا
 كيفياااااة ضاااااااااااااابط التنوين على األلف أو على احلرف احملر ك قبلاااااه، فيكون هكاااااذا على أحاااااد األوجاااااه:

ا  ژ، أو ژژ، أو ژاژ أو  ژء 

اژ  .  ژء 

 إىل الوجهني األولني، اللذين اسااااااااااااتقر عليهما العمل يف مصاااااااااااااحف( 7103)وأشااااااااااااار اخلراز 
 ء(. ما)املدرستني. وأحلق هبذا النوع 

 وإن تاااااااقاااااااف باااااااألاااااااف يف الااااااانصاااااااااااااااااااااب
 

 مهاااااااا عاااااالااااااياااااااه يف أصااااااااااااااااااااح الااااااكااااااتاااااااب 
 ساااااااااااااااااااااااواء ان رسااااااااااااااااااااااام أو إن جااااااااااءا 

 
 وهااااااااو مااااااااالااااااااحاااااااااق كااااااااناااااااااحااااااااو: ماااااااااء    

 وإن ياااااااكااااااان يااااااااء كاااااااناااااااحاااااااو: مااااااافااااااا،  
 

 مهاااااااا عالاى الايااااااااء كاااااااذا النص ساااااااااااااار  
 وقااااايااااااال يف احلااااارف الاااااااذي مااااان قااااابااااااال  

 
 حساااااااااااااااابااماااااااا الاايااوم عاالااياااااااه الشااااااااااااااااكااااااال 
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 الضرب الثاني: المبدل وأصله نون أصلية  .1.1.1

العلق: ] ژېژ ،[٨٢يوسااااااااف: ] ژڌ    ژ  يف قوله تعاىل: ،من نون التوكيد اخلفيفة كاملبدل
  ەئ  ەئژ  ،[٦٨النسااااء: ] ژٿ  ٿ  ٿ  ژ ومثله )إذاا( )و:(، 0437[ )مصاااحف املدينة النبوية، ٤٦

؛ والتنسااااي، 7112؛ وأبو داود، 0992[ )الداين، ٣٥اإلسااااراء: ] ژڀ  پ  ڀژ  ،[٣٦اإلسااااراء: ] ژ
7100): 

 النوع يف حقيقته مغاير للضااااااااارب األول، إِذ األول تنوين يف األصااااااااال أبدلت نونه ألفاا، أماوهذا 
هذا فأصاااله حرف نون، وهي خمتصاااة باألفعال، فكان حقها أن ترسااام نوناا كغريها، وكذلن نون )إذاا( إذ 

أصااااااااله، إل أنه و أصاااااااالها )إذن(، فكان القياس كتبها بالنون، ومع مغايرة هذا النوع للذي قبله يف حقيقته 
يُاَردُّ إليه يف احلكم لحتاد الصاااااااورة، واخلالف يف )نون التوكيد( ويف )إذاا(، هل ترسااااااام باأللف كما قدمنا، 
أو بالنون، خالف  لغوي ل يؤثر؛ ألن املراد من الضاااااابط معرفة أداء اللفظ القرآين، وبين ذلن على رساااااام 

، فللشاااابه الصااااوري هنا جر  (7100تنسااااي، )ال املصااااحف، إذ أمجعت املصاااااحف على كتابتها باأللف
 .  )املرجع السابق( عليه خالف أوجه الضبط املتقدم يف الضرب األول

وإَّنا رمست نون التوكيد ألفاا لشاااابهها التنوين من حيث إاها زائدة ساااااكنة متطرفة مفتوح ما قبلها 
زيادة ألربعة املذكورة غري التبدل يف الوقف ألفاا، وكذا نون )إذاا( إل أاها ليساااااااااااااات زائدة، وباألوصاااااااااااااااف ا

د ونون التوكيااد اخلفيفااة هي املخففاااة من نون التوكيااا، أشاااااااااااااابهاات نون التوكيااد أو التنوين، واملؤد  واحاااد
الثقيلاة، وهي مبثااباة التنوين من حياث الزياادة والبادل، وأمجع القراء على إبادال النون ألفاا يف الوقف فيها، 

، وحكى الداين وأبو داود لزوم وضاااع التنوين (7112)أبو داود،  ورمست باأللف لبيان كيفية أدائها وقفاا 
 على األلف؛ ألن األلف معو ض  هبا عن النون، فتكون حمل ه.

وصااااارح أبو إساااااحاق التجييب على أن هذه الكلمات لري جمر  املنو ن املنصاااااوب، يعين يوضاااااع 
املرجع ) جبرياااان األقوال األربعاااةالتنوين على األلف أو على احلرف الاااذي قبلاااه، ويف كالماااه ماااا يشااااااااااااااعر 
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وجر  العمل يف مصااااااااااحف أهل املشااااااااارق ويف مصااااااااااحف أهل املغرب على )و ما تقدم يف الساااااااااابق(، 
 الضرب األول.

 

 الضرب الثالث: ما كان آخره هاء تأنيث  .1.1.1

)و: )رمحاااةا( )دانياااةا(: فتكون احلركاااة والتنوين كالمهاااا على اهلااااء ل غري، إذ ميتنع إبااادال التنوين 
 .  (7112وأبو داود،  ؛0992)الداين،  لفاا وقفاا هنا، فيمتنع إحلاق األلف مصورةأ

ہ  ہہ  ڻ  ٹ  ٹ            ۀ  ۀ  ژ  ،[٢٤يونس: ] ژٻ  پ  پ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ژ  ومثال ذلن:

گ  ڳڳ   گ  گ  ژ  ،[٤٥النساااء: ] ژچ  چ  چ  ڇ  ڇڃ   ڃچ  ڃ  ڃ    ژ  ،[٤٣هود: ] ژہ  

ژ  ،[٤٢اإلنسااان: ] ژڈ  ڈ   ژ  ژ  ،[٤٤اإلنسااان: ] ژڍ  ڌ  ڍ  ڇ  ژ ،[٢٤الروم: ] ژڳ  ڳ  ڱ  

الغاشاااية: ] ژڄ  ڄ  ڦ  ڦ     ژ  ،[٨٤عبس: ] ژ  ەئ  ەئ  ەئژ  ،[٤١اإلنساااان: ] ژڳ  ڳ  ڳ  
   .(0437[ )مصحف املدينة النبوية، ١

 الموازنة في أحكام المنون المنصوب .1.1.1

املوازنة بني املدرسااااتني يف أحكام املنون املنصااااوب تتضاااامن مسااااألتني، األوىل: أوجه ضاااابط املنون 
 املنصوب املبدل ألفاا حال الوقف، الثانية: التنوين املبدل من نون )التوكيد اخلفيفة( ونون )إذاا(. 

درسااااااتان يف  اختلفت امل ضاااااابط املنون املنصااااااوب املبدل ألفاا حال الوقف: هُ املسااااااألة األوىل: أوجُ 
رك قبل األلف، كيفية ضاااااااابط هذا النوع، فذهب املشااااااااارقة إىل إحلاق احلركة والتنوين معاا على احلرف احمل

وحجتهم يف ذلان أن احلرف املتحرك حمتااج إىل الدللة على حتريكه فجعلوا ، مطلقااا  مااوتعرياة األلف منه
 احلركة عليه مث ضموا التنوين إليها لتالزمهما. 
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أللف منهمااا ك قباال ابااة إحلاااق احلركااة والتنوين معاااا على األلف، وتعريااة احلرف احملر وذهااب املغااار 
وحجتهم يف ذلاان أن األلف حااال الوقف عوض من التنوين إذ رمساات ل عالم بااذلاان، ولتاادل ، مطلقاااا 

كااذلاان  ،لااه فكااان أوىل أن جيعاال النقط عليااهعلى كيفيااة الوقف، فجعلاات عالمااة التنوين عليااه إذ هو حم
و جعال على احلرف املتحرك لبقيات األلف عاارية من عالمة ما هي عوض منه، واحلاجة داعية إىل قاالوا ل

معرفتها، فتصاااااري غري دالة على معىن ول مفيدة شااااايئاا، فيبطل ما ألجله رمست وله اختريت، وتكون زائدة 
 ل غري، خبالف إمهال احلرف احملرك فإنه ل يشكل. 

وين احلركة إىل التنوين ملا علم من تالزمهما، بدلا من ضااام التنفألجل التعليلني الساااابقني ضاااموا 
والقول فيما تقدم من حجة املذهبني من ، و األصاااااااااااااال، فتحصااااااااااااااالن معاا على األلفإىل احلركاة الاذي ه

تجاج الح واجلهة الثاين: يف، ى حجة ما صااااااااااار إليه مذهب املغاربةجهتني: اجلهة األوىل: يف التعقب عل
مع اعتبار تالزم احلركة والتنوين ومنع انفكاكهما حمالا، والتفاق على ، املشااااااااااااااارقة ملا صااااااااااااااار إليه مذهب

ذلن يف النظر السااااليم، والتعليل املعترب عند الساااالف واخللف من النقاط وأهل الضاااابط، ومن ابتدأ النقط 
 ومن تابعهم واقتد  هبم. 

ض، فإنه حبجة التعوي ل يساااااااوغ أن جيعل الضاااااااابط على األلفأما تعقب حجة املغاربة، فأقول: 
ل جيمع بني املعوض واملعوض رمساا منه على سابيل التخالف ، وإَّنا يصاح التخالف لفظاا، وهذا مما أصله 
علماء الفن، وهو املوافق لقواعد الضاااابط، فالفرع عند ذهاب األصاااال، واملبدل عند فقد املبدل منه، فمن 

ليااءات كاذلان، أحلقات ضاااااااااااااابطاا ألجل حذفها رمساا، قبيال التخاالف رمسااا، األلفاات امللحقاة، والواوات وا
، فلم يصااااااااااااااح إحلااق ألف مثالا يف حمال ألف مثبتاة رمساا يف الكتبة [88]األنبيااء:  ژھژومناه إحلااق نون 

 األوىل.

ومن قبيل التخالف لفظاا، إبدال النون الساااااااكن ونون التنوين ميماا عند الباء، فالنون وقفاا تلفظ 
نوناا سااااكنةا على أصااال الكلمة، ووصاااالا ميماا إذ هي عوض عن النون اليت انقلب لفظها إليها، فإاهما ل 

، ل معها. وين بدلا منهايلفظان هبيئة واحدة وقفاا ووصااااااااااااالا، كذلن إحلاق امليم نفسااااااااااااها حمل عالمة التن
 والعربة فيه أن الضبط مبينٌّ على الوصل. 
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وهر يف اخلط ألفاا، وهو  وإحلاق التنوين هنا على األلف من قبيل التخالف رمساا، فالتنوين هنا صااااااااااُ
خالف األصاااااال، إذ نون التنوين تفارق النون الساااااااكنة يف أمور منها أاها زائدة لفظاا مفارقة احلرف خطاا. 

كان من قبيل التخالف لفظاا لصااااااااااح إحلاق عالمة التنوين على األلف، بل لصاااااااااااح يف تصاااااااااااوير هذه ولو  
املساااااألة أن تلحق نون  على األلف فيصاااااري كإحلاق امليم على النون السااااااكنة وحمل عالمة التنوين، فتكون 

احلرف احملرك  ن علىويهذه األلف املعوض هبا من التنوين تلفظ ألفاا وقفاا، ونوناا وصالا، وإلغاء عالمة التن
ما هي ول يساااوغ خمالفة األصااال يف ضااام احلركة إىل التنوين حبجة بقاء األلف عارية ع، فيكتفى فيه حبركته

هة الشااايوخ، أو شاااافوأما احلاجة إىل معرفتها، فإما أن تعرف مب، إذ قد بينا أنه ل جيمع بينهما عوض منه،
وجيهاا إذ  معىن وغري مفيدة شاااايئاا ويتوهم زيادهتا، فليس وأما أاها تصااااري غري دالة على، تضاااابط بطريقة ما

مطلق اإلمهال ليس دالا على سااقوط اللفظ، مث إن هذه األلف وإن كانت ليساات زائدة مطلقاا إل أن هلا 
نصااايباا من الزيادة يف وجه، فهي ثابتة وقفاا سااااقطة وصاااالا، فأشااابهت الزيادة يف )و: )لكنا( و )أنا(، فلم 

 األلف مثل ذلن !.  ل تضبط هذه

فاإن قيال ل يصااااااااااااااح أن تكون زائاادة بوجااٍه، إذ هي عوض من التنوين، فيقااال: ل موجاب لبقاااء 
عالمة التنوين؛ ألاها انقلبت ألفاا، واأللف عندها هي صااااااااااورة التنوين! ولذا؛ فإن األلف حرف مساااااااااااتقل 

نصااااوب، والوقف على الساااام امل خارج عن معىن التنوين، يثبت رمساا ويلفظ وقفاا، ألداء كيفية الوقف لغةا 
على املنصااااااااااااااوب باأللف كالوقف على املرفوع واررور بالسااااااااااااااكون والتنوين يف الوقف يكون لغياا، كما 

 يكون لغياا يف حايل الرفع واجلّر. فال جيمع بينه وبني األلف يف احملل. 

ليااه إذا صاااااااااااااااار ،تااب عوظاااهر كالم الااداين يف الرغبااة عن ترك األلف عاااريااة أاهااا تبنيه الوقف، في
التنوين قبااال األلف أن يتوهم القاااارئ الوقَف على احلرف ل على األلف، وهاااذا مردود ألن الوقف يتبع 

هاااا(: "وقد أمجع أهل األداء وأئمة اإلقراء على 833الرسم فال حجة فيه، وهو ما نص عليه ابن اجلزري )
وقوف باراا واضااااااطراراا، فيوقف على الكلمة امللزوم مرسااااااوم املصاااااااحف فيما تدعو احلاجة إليه اختياراا واخت

عليهااا أو املسااااااااااااااؤول عنهااا؛ على وفق رمسهااا يف اهلجاااء، وذلاان باااعتبااار األواخر من اإلباادال، واحلااذف، 
واإلثبات، وتفكين الكلمات بعضاااااااها من بعض من وصاااااااال وقطع..." حىت قال: "وقد ورد ذلن نصاااااااااا 

، فنافع وحفص اللذان  (0471، ص0435اجلزري، )ابن وأداءا عن نافع، وأيب عمرو، وعاصاااااااااام، ..." 
 كتبت مصاحف املدرستني وفَق نقلهما؛ قد التزما ذلن. 
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نوين إليها، تاحلرف أوىل باحلركة، فيضاام الوأما الحتجاج ملا صااار إليه مذهب املشااارقة، فأقول: 
احلرف ، رفركااة احل، فمااا هو إل تااابع  حلالتنوين مفتقر إىل احلركااة وجوداا وعاادماااا ، ل أن تضاااااااااااااام هي إليااه

، واحملرك يلزم ضاااااااااااااابطاه لبياان حركتااه، ول تضاااااااااااااابط األلف إذ هي متولادة من الفتحاة قبلهاا. وهكااذا  حمرك 
، تولد منهااليت هي من جنسااااها فت احلروف املدية ل تضاااابط بل ينسااااحب عليها حكم احلركة السااااابقة هلا

 فية أداء الساااااااامف للتعويض يف بيان كياحلرف احملرك ثابت يف اللفظ وقفاا ووصااااااااالا، أما األلف ففي الوق
ل جيمع بني املعوض واملعوض منه، ومها هنا )التنوين واأللف( ، املنون املنصاااااااااوب، وتساااااااااقط يف الوصااااااااال

فلكل واحد حمله، فالتنوين يلحق مع حركته بياناا لكيفية الوصاااااال، واأللف ميتد الصاااااااوت هبا حال الوقف 
 أمر معلوم، ويؤكد على ذلن بالتعلم من الشيوخ. تبعاا للفتحة قبلها، وسقوط التنوين وقفاا 

ضاام التنوين إىل احلركة على احلرف احملرك ل إشااكال فيه؛ ألن التنوين للحرف نفسااه، كما ينون 
 احلرف املرفوع واررور، وتسااااااااااااااقط األلف عنااد التلفظ بااالتنوين، فيكون للعالمتني معىنا على احلرف، ول

املغاااااربااااة خطؤوا ضاااااااااااااام العالمتني على احلرف احملرك، وخطؤوا  ،معىن جلعاااال حركااااة احلرف على األلف
تفرقتهماا، وخطؤوا تكرار احلركااة، مع أن التفرقااة والتكرار هلمااا وجااه من حيااث اعتبااار حركااة احلرف اليت ل 

 معىن لنقلها إىل األلف مطلقاا. 

و املنون، ويف هالضابط مبينٌّ على الوصل، والرسم مبينٌّ على الوقف، وبناءا على هذا فإن احلرف 
الوصاال يلتقي تنوين احلرف بالكلمة التالية لينتج احلكم التجويدي املناسااب، فناسااب إحلاق التنوين على 

لف: "لئال قاالوا يف جعل العالمتني على األ،  الوقف يتبع الرساااااااااااااام فيوقف بااأللفاحلرف مع احلركاة، ويف
 شاااااكال، ضااااابط مبا يعلم به زيادته، فال حمل ليتوهم زيادته"، أقول: ل خيشاااااى توهم الزيادة؛ ألن الزائد ي

وقد تقدم أن اإلمهال ابتداءا ل يدل على الساااااااقوط من اللفظ، ورمبا خيشاااااااى توهم الزيادة لو كان اإلمهال 
 يف ذاته عالمةا هلا، أما وقد وجد يف الضبط عالمة ملعىن الزيادة فاحتمال اإلشكال ضعيف الورود. 

بني العالمتني، فال وجه له من الصااااااااااحة، ول حظ له من النظر،  أما الوجه الثالث: وهو التفريق
ملخالفته ما ُعلم من تالزم العالمتني، وافتقار وجود التنوين إىل وجود احلركة ومتابعِته هلا، فهما صااانوان ل 

 ينفكان بالنقط حمالا، ول ينفصالن باللفظ وصالا، وذلن فعل من ابتدأ بالنقط من السلف.
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ابع: وهو إحلااااق احلركاااة على احلرف، وتكرارهاااا مع التنوين على األلف، فتكلف وأماااا الوجاااه الر 
مااذموم، إذ بعض التكلف حممود إذا قااام موجبااه وتوفر داعيااه، فتكرار احلركااة بعااد إحلاااقهااا ررد التالزم مع 

ن الوجهاااان ذاوهاا، ه، ول يؤدي مااا أرادوا من املعىنالتنوين يفياااد معىنا زائااداا يف القاادر غري الااذي أرادوا بااا
 مردودان ضعيفان، مل  ظيا بقبوٍل، ول قياٍس صحيح، ول اعتباِر إمام. 

لة تشاااتمل على هذه املساااأاملسااألة الثانية: التنوين املبدل من نون )التوكيد اخلفيفة(، ونون )إذاا(: 
]العلق:  ژېژ و [37]يوسااف:  ژڌ    ژ النوع األول: نون التوكيد اخلفيفة، يف نوعني من الكلمات: 

والنوع  .(7100)التنساااااي،  ، فأصااااال النون هنا حرف حقه أن يرسااااام ويصاااااور خطاا، وهذا باتفاق[05
انت حرفاا فهل ك  الثاين: وهو نون التنوين يف )إذاا( اليت هي حرف جواب وجزاء، فاختلفوا يف أصااالها، إن
ن، وعلى كلٍّ فقد هي باأللف، أو بالنون هكذا )إذن(، أو أاها اسااااااااام منون منصاااااااااوب ل حرف آخره نو 

 . )املرجع السابق( أحلقوها بالنوع األول من حيث أشبهت نون التوكيد اخلفيفة

واحلاصااااااااااال يف هذين النوعني أاهما رمسا باأللف يف مجيع املصااااااااااااحف، وأمجع القراء على الوقف 
فذهب (، 7100؛ والتنسااي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  عليهما باأللف، ووصاالهما بالتنوين

املغااربة يف هذه الكلمات إىل وضااااااااااااااع التنوين على األلف، وذلن بالنظر إىل األصاااااااااااااال، إذ )التنويُن حمل  
األلف حال الوصاااااال( و)األلُف املبدلُة منه حال الوقف( مها يف حَمله النُّون اليت هي أصااااااُلهما، وإن كانت 

، ها لشاابهها هبام قاسااوا إذاا عليل أاهاملتفق على أصاله بالنون هو ما كان مبدلا من نون التوكيد اخلفيفة، إ
ففرقوا بيناه وبني املنون املنصااااااااااااااوب، فإحلاق التنوين على األلف يف هذين النوعني لزوماا، وعلى األلف يف 

 املنون املنصوب مذهباا، والصورة واحدة، فالتنوين عندهم على األلف مطلقاا.

اا لسااااااام املنون املنصاااااااوب، وذلن نظر وذهب املشاااااااارقة إىل معاملته معاملة التنوين األصااااااالي يف ا
للصاااااااااورة احلاصااااااااالة واهليئة املرساااااااااومة، ونظراا لكيفية أدائها، فهي باأللف وقفاا اتباعاا لرسااااااااام املصاااااااااحف، 
وبالتنوين وصااااااالا، ملا ُعلم من أن املراد من الضاااااابط بيان كيفية أداء الكلمة املرسااااااومة يف املصااااااحف على 

به راه من قبيل العتداد بالعارض، والشاااابه الصااااوري رمساا، والشااااوجه رمسها وهجائها الذي أثبتت عليه، وأ
 اللفظي أداءا، وهو وجيه ول أر  به بأساا. 
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وما اعُ،ض به يف قضااااية التنوين من حيث إنه عوض من نون أصاااالية كما يف هذين النوعني، أو 
ري، ولو كاان الوقف يمن نون التنوين؛ فال ينهض لل،جيح كمااا تقاادم إيفاااء الكالم عنااه، لكنااه يكفي للتخ

ا حتديداا، كذلن ل يلزم أن تُعرف النُّوُن املعو ُض عنه،   باالنون لصااااااااااااااح  حينئٍذ الع،اضيف هاذين النوعني
فليسااااات هذه النون حكماا، بل هي مبحث صاااااريفٌّ، يُعلم يف بابه، والضااااابُط هو ألحكام التالوة وما يلزم 

ء، ومىت خرج مقصااااااااااااود الضااااااااااااابط عن حاجته فال يكون منه ملعرفة ما ي،تب على تلن األحكام يف األدا
لصاورة احلاصلة ا هو هليئةواألوجه يف هذا مذهب املشاارقة؛ ألن الضابط  راجحاا، وينزل إىل مرتبة التخيري.

 وكيفية أدائها.

 خالصة أحكام المنون المنصوب  .1.1.1

 أحكام هذا الباب ختص السم املنون املنصوب. .0

 أضرب.السم املنون املنصوب على ثالثة  .7

 إبدال التنوين املنصوب ألفاا حال الوقف هو حمل اخلالف يف هذا الباب. .3

يبدل التنوين املنصاوب ألفاا حال الوقف ساواء صورت ألفه أو مل تصور، وسواء صورت  .4
 باأللف املمدودة، أو صورت بالياء وتسمى )األلف املقصورة(.

 ألفا حال الوقف.وردت أربعُة أوجه يف ضبط املنون املنصوب املبدل تنوينه  .5

اختلفت املدرساااااااتان يف كيفية ضااااااابط التنوين املنصاااااااوب املبدل تنوينه ألفاا حال الوقف،  .0
فااذهااب املشاااااااااااااااارقااة إىل إحلاااق احلركااة وتنوينهااا كليهمااا على احلرف احملرك قباال األلف، 

 وذهب املغاربة إىل إحلاقهما على األلف. 

 وتبعه يع املصاااحف، فذهب الداينرمست نون التوكيد اخلفيفة ونون )إذاا( باأللف يف مج .2
عااماة املغاارباة إىل لزوم إحلااق احلركاة والتنوين على األلف، وذهب املشااااااااااااااارقة إىل إحلاق 
احلركة والتنوين على احلرف احملرك قبل األلف إجراءا له جمر  املنون املنصوب يف احتماله 

 أوجه الضبط األربعة املذكورة يف الباب.
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 ة.يف موضعني يف القرآن، ووردت كلمة )إذاا( يف مواضع كثري  وردت نون التوكيد اخلفيفة .8

نون التوكيد ونون )إذاا( أشااااااااااابهتا التنوين من حيث الساااااااااااكون ولزوم الطرف وانفتاح ما  .9
قبلها وإبداهلا ألفاا حال الوقف، وأشااااااااابهته نون التوكيد بأاها زائدة إضاااااااااافة إىل ما تقدم، 

بالنون فأصااااااااالية، وإن كانت امساا منوناا أما نون )إذاا( فمختلف يف أصااااااااالها، فإن كانت 
 منصوباا فزائدة. 

السااام املنون املنصاااوب املختوم هباء التأنيث تُلحق حركته وتنوينه على اهلاء ل غري، إذ  .01
 ميتنع إبدال التنوين ألفاا حال الوقف عليه. 

 أمجعت املصاحف على رسم )إذاا( باأللف.  .00

 شمام(، و)اإلمالة(و)اإلأحكام )االختالس( و)اإلخفاء( و)الروم(،  1.1

 تمهيد .1.1.1

تعااددت يف هااذا الباااب الصااااااااااااااطالحااات وترادفاات، فااامل،ادف منهااا الختالس واإلخفاااء، 
وفارق الروم مبعناه، وفارق اإلمشام مبعناه، كما فارقت اإلمالة مبعناها. وهنا قسمة هلذه الصطالحات 

 الرواية والدراية: ومعانيها نبينها ونفصل القول فيها من ثالثة أوجه يدل على ذلن 

الوجه األول: قساااااامة هذه الصااااااطالحات مبدلوها التفصاااااايلي ووجه األداء للفظ القرآين والنطق 
إذ كل مصطلح منها يدل على معىن مغاير، فااااااااااااااا)الختالس( ويرادفه )اإلخفاء( يصدقان على معىن   به،

كل منهما على معىن مغاير واحد، و)الروم( يصاااااااادق على معىن يغايرمها، و)اإلمشام( و)اإلمالة( يصاااااااادق  
خاص به. هذه القساامة من حيث مدلول الصااطالح من جهة هذا املعىن التفصاايلي ألداء اللفظ القرآين 

 والنطق به. 

الوجه الثاين: قساااااااااامة هذه الصااااااااااطالحات من حيث املعىن الكلي ومفهوم األداء للفظ القرآين 
لى )الروم( اصطالحات ثالثة تتفق يف صدقها عفإن )الختالس( ومرادفه )اإلخفاء( ومعهما  والنطق به،
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معىن نقص احلركااة ومضااااااااااااااااد ة معىن اإلمتاااِم واإلشااااااااااااااباااِع للحركااات. ويفااارقهااا )اإلمشااام( مبعناااه اخلاااص بااه، 
 و)اإلمالة( تفارق مبعناها اخلاص هبا، إذ ل عالقة هلما مبفهوم نقص احلركة وإمتامها. 

 ت من حيث تركيب الكلمة وميزااها الصااااريف وحروفالوجه الثالث: قساااامة هذه املعاين واملدلول
فجميعها على ميزان الكلمة املشااااابعِة صااااارفاا التامِة أصاااااالا. وهو ما بينه أبو عمرو الداين: "اعلم  هجائها،

ُشاااااااام َة يف احلقيقة والوزن مبنزلة املشاااااااابعة، إل أن الصااااااااوت ل يَِتمُّ 
أن  احلركَة املختلسااااااااَة واملخفاَة واملرامَة وامل

بتلاان، ول مُيَط ُط الل فُظ هبااا، فَتخفى بااذلاان على الساااااااااااااااامع، حىت رمبااا ظن  أن  احلرف املتحرك عاااٍر من 
ك ن رأسااا لسارعة النطق باملختلساة، وتضاعيِف الصاوت وتوهينه باملخفاة واملرامة، واملشبعُة  احلركة، وأنه ُمساَ

 .  (44، ص0992)الداين،  ة"مُيَط ُط هبا اللفظ، ويَِتمُّ هبا الصوت، فتبدو حُمَق ق

 :  قال املصمودي

 الااااااااقااااااااول يف املااااااااخاااااااافااااااااى ويف املاااااااارام
 

 وذي اخااااااااااااااااتااااااااااااااااالس قاااااااااااااااال وذي إمشااااااااااااااااام 
 
 

 أشاااااااااااااااااكااااااااهلاااااااا يف الااااوزن واحلااااقاااايااااقاااااااة
 

 كااااااااااملشاااااااااااااااااااااااباااااااااعاااااااااات امساااااااااع وخاااااااااذ حتاااااااااقاااااااااياااااااااقاااااااااه 
 لااااااكاااااان صااااااااااااااااااااوت تاااااالااااااان ل يااااااتاااااام 

 
 ولااااااااااافاااااااااااظاااااااااااهاااااااااااا الاااااااااااتاااااااااااماااااااااااطاااااااااااياااااااااااط ل ياااااااااااعااااااااااام 

 وقاااااااد خاااااافااااااات باااااااذاك حااااااىت ظاااااااناااااااا 
 

 باااااااااااااااأاهاااااااااااااااا عااااااااااااااارت وقاااااااااااااااد ساااااااااااااااااااااااااااااكاااااااااااااااناااااااااااااااا 
 واإلساااااااااااااااااراعلااالضاااااااااااااااااعاااف والاااتاااوهااااني  

 
 لاااااااااياااااااااس كاااااااااذاك الشاااااااااااااااااااااااكااااااااال يف اإلشااااااااااااااااااااااابااااااااااع 

 بااااااال صاااااااااااااااااااااوتاااااااه ماااااااتااااااامااااااام مماااااااطاااااااط 
 

 .............................................. 
 (.  7101)املصمودي، 

 جيمع هذه املعاين والصاااااطالحات يف حملٍّ واحٍد من علم الضااااابط هو العالمة الدال ة عليها، وما
إذ ُتضابط كلها بعالمة واحدة هي النقط املدو ر الذي تقدم توصيفه يف عالمات الدؤيل وهو النقطُة برأس 
القلم املسااااتديرُة طبعاا ووضااااعاا؛ لذلن يُورِدها املصاااانهفون يف حملٍّ واحد حتَت باٍب واحد من حيث العالمة 

ارة مطموساااة على أن تكون النقطة د اليت ُتضااابط هبا هذه املعاين، واساااتقر العمل يف مصااااحف املدرساااتني
ونباادأ بتعريف هااذه الصااااااااااااااطالحااات قباال بيااان األحكااام امل،تبااة على معااانيهااا ، أكرب من نقط اإلعجااام

 وتفصيلها.
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 االختالس  .1.1.1

ة حبيث اإلسراع باحلركة املختلس واصطالحاا:، يف اللغة: الختطاف والساتالب واللتماعالختالس 
يذهب جزء منها أقل مما بقي هلا، وهو ضااااااد اإلشااااااباع، واإلشااااااباع يف هذا الباب إمتام صااااااوت احلركة فال 

ويسااااامى (، 7112)املساااااؤول،  يذهب شااااايء منها، ودون متطيطها حىت ل يتولد منها حرف جمانس هلا
 قال الداين ،السااااامع حىت ظن  ذهاَب احلركة ىالختالس كذلن إخفاءا، مبعىن أن صااااوت احلركة َخِفَي عل

(0999): 

 والخاااتاااالس حاااكاااماااااااه اإلساااااااااااااااااراع
 

 باااااااااااحلااااااااااركااااااااااات كاااااااااالُّ ذا إمجاااااااااااع  
كما يُطلق الختالس على قصار هاء الصالة، والقصر يف هذا الباب هو إمتام صوت احلركة دون  

 رف  جمانس هلايتول د منها حاملطه، ويقابله اإلشاااااباُع، واإلشاااااباُع يف هذا الباب مطُّ حركة هاء الصااااالة حىت 
 أن املراد باإلشباع يف األول هو املراد بالقصر يف الثاين.  وخالصُة الفرق بينهما:(، 0997)القاضي، 

 اإلخفاء  .1.1.1

إخفاء احلرف، واملراد نقص صاااااااوته، وهو حال بني  :واصاااااااطالحاا  .يف اللغة: الساااااا، والكتماإلخفاء 
اإلظهار واإلدغام، ومنه حقيقي ومنه شااااااااافوي، أو إخفاء احلركة وهو إضاااااااااعاف الصاااااااااوت هبا ونقصااااااااااان 

؛ واملساااااااااااااؤول، 0988)الداين،  متطيطها وتطويل صاااااااااااااوهتا، قال الداين: إخفاء احلركة نقصاااااااااااااان متطيطها
خفاااء احلركاااة هو املرادف ملعىن الختالس السااااااااااااااااابق وهاااذا املعىن األخري ل خفاااء الاااذي هو إ(، 7112

 تعريفه قبله. 

  الروم .1.1.1

تضااااااااعيف الصااااااااوت باحلركة وقفاا حىت يذهب معظم  واصااااااااطالحاا: طلب الشاااااااايء. يف اللغة :الروم 
صاااااااااوهتا، ويبقى بعضاااااااااها، فتسااااااااامع هلا صاااااااااويتاا خفياا، وقدر العلماء ذلن بأن يأيت القارئ بثلث احلركة، 
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 ويف ذلن قال الشاااااااااطيب(، 7112)املسااااااااؤول،  ولو كان أعمى دون البعيد فيساااااااامعها القريب املصااااااااغي
(0991)  : 

ر ِك واقااااااااافااااااااااا  َن إمسااااااااااُع احملاااااااااَ  وَرْوماااااااااُ
 

 
 
 

و ل  بصاااااااااااااااااوٍت خااافااايٍّ كااااااال  داٍن تااانااااَ
ويطلق  ،وعند النحويني يف احلركات الثالث، وعند القراء يف اررور واملرفوع واملكسااور واملضااموم 

ابن اجلزري: "ورمبا عربوا باإلخفاء عن الروم أيضااااااااااااااا كما ذكر بعضاااااااااااااهم يف تَْأَمن ا ويراد به اإلخفاء، وقال 
وهااذا املعىن الااذي ذكره ابن اجلزري هو املعىن الثااالااث من (، 070، ص0435)ابن اجلزري،  توسااااااااااااااعاااا"

 معاين اإلمشام التايل تعريفه بعد هذا.

 : اإلشام .1.1.1

 :  (7112)املسؤول،  يطلق باعتبارات ستةواصطالحاا: املقاربة واملداناة.  لغة:اإلمشام 

 .  [٨٣الطور: ] ژڍژ، [١٣النساء: ] ژٺ  ژ ، [٥الفاحتة: ] ژٹ  ژ خلط حرف حبرف:  .0

 ، وباهِبا، وهو املراد يف هذا الباب.[٤٤البقرة: ] ژگ  ژ خلط حركة حبركة: كما يف  .7

يف احلقيقة ، وهو روم [٤٤يوسااااااااااف: ] ژۈ  ژ إخفاء احلركة فيكون بني اإلسااااااااااكان والتحرين  .3
، ويساامى )إمشام الضاامة(، وهذا هو املعىن املرادف ملعىن الروم (0984)الداين،  وعرب عنه الداين باإلمشام

 السابق تعريفه.

ضاااااام الشااااااافتني بعد ساااااااكون احلرف، وهو عبارة عن ضاااااام الشااااااافتني من غري صاااااااوت بعد النطق  .4
 (.  باحلرف األخري ساكناا، إشارة إىل  الضم، ويسمى )اإلمشام احلقيقي

حترين هاء الكناية بالكساااااار أو الضااااااام من غري صاااااالة قال ابن جماهد: "اختلفوا يف اهلاء املتصااااااالة  .5
، يف وقفها وإمشامها [٤٤٦النساااااء: ] ژڇ  ژ  ،[٣٦آل عمران: ] ژٹ  ژ  بالفعل ارزوم يف مثل قوله:

   .(712، ص0411)ابن جماهد،  الكسر والضم وصلتها بياء أوواو"

 التقليل بني الفتح واإلمالة.  .0
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   اإلمالة .1.1.1

ضاااااااااااااد الفتح ومعناها أن تنحو باأللف )و الياء  :واصاااااااااااااطالحا ال)راف والعوجاج. لغة :اإلمالة 
وبالفتحة )و الكسااارة. ومنها صاااغر  وكرب ، واملراد عند اإلطالق الكرب ، وتوصاااف بالشاااديدة واحملضاااة 
واخلالصااااة واإلضااااجاع والبطح واملشاااابعة، وعرب عنها ساااايبويه باإلجناح. وتوصااااف الصااااغر  بالتقليل وبني 

 .  (7112)املسؤول،  اللفظني وبني بني

فيتضااااااااااااااح مماااااا ساااااااااااااابق من تعريف معااااااين الختالس واإلخفااااااء والروم واإلمشاااااام أن بني هاااااذه 
ْدق الصااااااطالح على املعىن  الصااااااطالحات تداخالا يف السااااااتعمال لتداخل املعىن الذي تطلق عليه وصااااااِ

ها عوانفردت عنها اإلمالة مبعناها، إل أاها مشااا،كة م، ، والنصاااوص املتقدمة واضاااحة يف هذامنها بوجٍه ما
 يف العالمة اليت تضبط هبا.

ومن أمثلة تداخل معاين الصاااااااااااطالحات املتقدمة ما أورده أبو داود مثالا عن الختالس، قال: 
  ژ "فأما الفتحة املختلساااااااة يف مذهبه ففي اهلاء واخلاء يف قوله تعاىل:

ژو ،[35:ياااااااااااااااااااااااوناااااااااااااااااااااااس]يف  ژ 

7112)أباااااو داود،  ["48 :ياااااس]يف  ژ ،
   .(33ص

، 7112)أبو داود،  مث أورد املثااال من النصااااااااااااااوص القرآنيااة مرة أخر  يف أمثلااة احلركااة املخفاااة
قال: "ونقط احلركة املخفاة واملرامة كنقط املختلسااااة سااااواء، لعل يف موضااااعها نقطة يف )و قوله  (35ص
 ژ ژو ژژ تعاىل

 ژ ژو

والااذي يعنينااا يف فنه الضاااااااااااااابط هو أن ، ژژو
مجيع هذه الصاااااااطالحات ومعانيها اليت تصااااااادق عليها إن وردت يف القراءة فإاها تضااااااابط بعالمة واحدة 

 مش،كة بينها. 

فااذهااب النقاااط إىل جعاال عالمااة ضاااااااااااااابط هااذه املعاااين نقطاااا ماادوراا كنقط اإلعجااام للحروف، 
، إذ نقط اإلعجام لصااريورته  (7100)التنسااي،  ؤيل، ويشاابه نقط اإلعجام صااورةا ل لوناا وأصاالها نقط الد
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واستقر  ،املدور فإنه يلحق ضابطاا باحلمرةكاجلزء من حرف اهلجاء فإنه يكتب باملداد األساود، أما النقط 
العمل يف مصااااااحف املدرساااااتني على جعل هذه النقطة دارةا مطموساااااة تزيد يف احلجم عن نقط اإلعجام  
ارة دكالدارة اليت تدل على السااااكون واحلروف الزوائد الثابتة يف الرساااام السااااااقطة من اللفظ، إل أن تلن 

بط كلها شم واملمال، فإاها تضسواء  يف ذلن املختلس واملخفى واملرام وامل، مفرغة، وهذه مطموساة باملداد
 .(0992)الداين،  هبذه العالمة

وأمااا حماال هااذا النقط من احلرف ففي حماال الشااااااااااااااكاال منااه يف )املختلس، واملخفى، واملرام(، إن  
 كانت فتحة فنقطة فوق احلرف، وإن كانت كساااااااااااارة فنقطة حتته، وإن كانت ضاااااااااااامة فنقطة فيه أو أمامه

هو ظاهُر كالم أيب عمرو: "ونقط احلركة املخفاة واملرامة كنقط . و (7100؛ والتنسااااااااي، 0992)الداين، 
وأمامه أو فيه يف )املشااام(، (، 40، ص0992)الداين،  املختلساااة ساااواء، جيعل يف موضاااعها نقطة فقط"

ومعناه أن  إحالل الدارة يف املختلس يكون حمل  الشاكل بدلا منه وعوضاا عنه، ل معه ، وحتته يف )املمال(
مع بني املعوض واملعوض منه؛ لئال يتنازع الدارة والشااااااااااكل األصاااااااااالي للحرف فيقع اللبس، ويف فإنه ل جي

املشااااام أمام احلرف على األشاااااهر وما اساااااتقر عليه العمل يف املصااااااحف، أو فيه، ويف املمال حتت احلرف 
 .(0981؛ واملارغين، 7100)التنسي،  املمال وليس حتت األلف الناشئ عنها

 حمل كل عالمة، قال:( 7103)وقد بني اخلراز 

 وكااااااال ماااااااا اخاااااااتااااااالاااااااس أو يشااااااااااااااااااااام 
 

 
 

 فاااااااالشااااااااااااااكااااااال ناقاط والاتاعاري حكم
 وعاااااوضااااااااااااااااااان الااااافاااااتاااااحاااااااة املاااااماااااااالاااااااة 

 
 باااااااالاااناااقاااط حتااااااات احلااارف لااا ماااااااالاااااااة 

 أو عااااااااااره والاااااااااانااااااااااقااااااااااط يف إمشااااااااااام 
 

 ساااااااااااااايء وساااااااااااااايئااااااات هو من أماااااااام 
 

، 7103راز، )اخل فقوله: "فالشااااكل نقط" أي: الشااااكل يف املختلس يكون نقطاا يف نفس احملل
ومعىن هاااذا النقط يف هاااذا البااااب أناااه ملن قرأ حبكم الختالس يف احلروف اليت (، 7100تنسااااااااااااااي، وال

اختلف فيها، أما إذا قُرئ بإشااااباع احلركة وإمتام الصااااوت هبا، فإاها تضاااابط على األصاااال باحلركة املناساااابة. 
شااابعة احلركة مفعلى الضااابط بشاااكل اخلليل فهي كغريها من ساااائر املواضاااع اليت مل يرد فيها خالف، فهي 

 تامة الصوت.
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وأما على الضااااااااابط بنقط الدؤيل الذي ساااااااااار عليه اخلليل أيضااااااااااا؛ فإن الداين فرق بني املواضاااااااااع 
املختلف فيها واملواضاااع املتفق على إشاااباع حركتها وإمتام الصاااوت هبا من حيث عالمة الضااابط؛ فنقل أن 

ليها، ع النقاط يف املواضاااااااع املختلف فيها حبكم الختالس اتبعوا شاااااااكل اخلليل يف ضااااااابطها، دون املتفق
فإاها تضاااابط بالنقط املدور على األصاااال يف مذهب الدؤيل قبل ظهور شااااكل اخلليل، والداين ممن متساااان 

 يف احلركات الثالث وتنوينها بنقط الدؤيل ومل يصر إىل شكل اخلليل. 

وذلان قولاه: "وإذا نقط مجيع ماا تقاادم مماا اختلس فياه أبو عمرو احلركااة أو أخفااهاا أو رامهاا هو 
مذهب من أشاابعها فيه ُجعل عالمة الفتحة...، ألفاا صااغر  فوق مضااجعة...، وجعل عالمة  وغريُه على

فتكون ، ر  أمام... أو فوقها... كما تر الكساااااااار... ياء حتت...، وجعل عالمة الضااااااااامة... واواا صاااااااااغ
بني و النقط وهذه احلروف الثالثة فرقاا بني ما مل يتم الصااااوت به من احلركات، ومل يشاااابع اللفظ به منهن، 

الداين، ) ما أمت به الصاااااااوت، ومطط به النطق، ومييز اجلنساااااااان، ويبني النوعان، وتدرك حقيقتهما بذلن"
 .  (40، ص0992

 :  (7101)املصمودي، عن حكم املواضع املختلف فيها بالختالس الفخارقال 

 هاااااذا إذا ماااااا ُأضااااااااااااااعفااااات أُو أشاااااااااااااابعااااات
 

 
 

 فباااااالاااااذي حكى اخلليااااال خصااااااااااااااصاااااااااااااااااات
 ةالااااافاااااتاااااحاااااااة اجاااااعااااااال ألااااافااااااااا ماااااباااااطاااااوحااااااا 

 
 ماااان فااااوقااااهاااااااا فااااهااااااااكااااهاااااااا مشااااااااااااااااااروحاااااااة 

 والاااااكساااااااااااااااااارة الاااااياااااااا حتاااااتاااااهاااااااا صااااااااااااااااااغااااارية 
 

 ردت وضاااااااااااااااااام واو ضااااااااااااااااااع تصااااااااااااااااااوياااااره 
 أمااااااااماااااااه ذو الاانااقااط باااااااالشاااااااااااااااكااااااال نااقااط 

 
 يف حاااااااال إشاااااااااااااااابااااااااٍع ولاااكااان ذي فاااقاااط 

 
هب إىل ملدور، يف قول من ذيتحصاااااااااال أن املدرساااااااااااتني اتفقتا على ضااااااااااابط هذه املعاين بالنقط ا

إمهاهلا وترك ضبطها، إذ ل ميكن التوصل إىل حقيقتها إل هااااا( إىل 490وذهب قوم كأيب داود )، ضبطها
َتِدلُّ على هيئة  باملشااااااااافهة من أفواه الشاااااااايوخ، فال حاجة إىل ضاااااااابطها ول فائدة منه، فإن املتعلم ل َيسااااااااْ

أبو داود، ) اللفظ وحقيقة النطق به من الضااابط، فإذا أمهلت دعا ذلن إىل الساااؤال عنها فُيلق نها مشاااافهة
7112)  . 
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وقد صاااااااااااااار ح أنه يف مذهبه هذا خمالف  لشاااااااااااااايخه أيب عمرو الداين: "وأنا أخالفه يف هذا الباب، 
وأختار ترك ضاااااابط العشاااااار كلمات املذكورات، ملن أخفاها واختلسااااااها ممن تقدم ذكره؛ إذا ل يقدر أحد 
 مأن يلفظ هبن خمفاة ول خمتلسااااااااااااة من الكتاب، حىت يأخذ ذلن مشااااااااااااافهة من العامل مع رياضااااااااااااة وتفه

وتعلم، وإذا كان كذلن فال معىن لضابطهن بل تُاْ،ك عاريةا من ذلن، فإذا رآها املتعلم عارية من الضابط، 
 .  (38، ص7112)أبو داود،  سأل األستاَذ عنها، فعر فه حبقيقة النطق هبا"

 الموازنة في أحكام االختالس واإلخفاء والروم واإلشمام واإلمالة .1.1.1

ها البااب، ومل خيتلف فيهاا اجتهااد علماء الضاااااااااااااابط، واتبع اخلليل فيمل تتعادد اخلالفاات يف هاذا 
النقط املتقدم، واألحكام الواردة هنا تضااااااااابط كلها بعالمة واحدة تدل هذه العالمة على احلكم حساااااااااب 

الوجااه األول: من حيااث األحكااام الواردة يف  نوع احلرف الااذي تلحق بااه، فااالكالم هنااا من ثالثااة أوجااه:
لث: من الوجه الثاو الوجه الثاين: من حيث النساااااااااااابة بني هذه األحكام. و  ثة أحكام.هذا الباب وهي ثال

 حيث حتقيق الغاية املرجوة من الضبط هلذه األحكام. 

 اإلمااالااة، فااأماا الختالس،و ، فااألحكااام الواردة هناا هي: الختالس، واإلمشااام، الوجََّّه األولأماا 
م راد به إمشاوأما اإلمشام، فامل، م مبعناه يف هذا البابخفاء والرو فاملراد به إضاااااااااعاف الصاااااااااوت باحلركة، واإل

 وأما اإلمالة، فاملراد هبا إضجاع األلف )و الياء مطلقاا. ، حركة حبركة، وهو )قيل( وباهبا

ة بينها، بعده، وهو النسااااااااااااب للوجه الثانيلتوطئة األحكام الثالثة، ا والغرض من توصاااااااااااايف هذه
كم ناه مغاير يف مفهومه للحفاالنسااااااااااااااباة بني هاذه األحكاام التبااين، أي أن كال حكم منها مسااااااااااااااتقل مبع

عده، وهو حتقيق ب الوجه الثالثوالغرض من املباينة يف هذا الوجه الثاين أيضاااا التوطئة للحكم يف ، اآلخر
 ي:متباينةا ُتضاابط بعالمٍة واحدٍة َلَمَحلُّ إشااكال؛ ملا يلالغاية املرجوة من هذا الضاابط، فأقول: إن أحكاماا 

األصاااااال أن توضااااااع العالمة خمصااااااوصااااااة حلكم ما، ل أن يشاااااا،ك حكمان يف عالمة واحدة، وهذا أصاااااال 
احلاجة اليت دعت إىل نشااأة الضاابط، وهو ضااابط منضاابط، ومعيار متسااق، ل يتخلف عن مقصااوده، ول 

 ه لاوز هذا القيد.يصح العدول عنه إل مبسوغ يُر  ألجل
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فالنساااااااااااابة احلكمية بني هذه األحكام هي التغاير والتباين، وهذا يوجب اختصاااااااااااااص كل حكم 
منها بعالمة، وهنا تفصاااايل يلزم بيانه، وهو أن اإلمشام اساااام جنس يصاااادق على أنواع كثرية، فكل شاااايء 

ام الثالثة ملنا هذه األحكشااااااااَب شااااااايئاا أو تأثر به أو أخذ منه أو اشاااااااتمل على بعضاااااااه فقد ُأمِش ه، ولو تأ
الواردة يف هاذا البااب لوجادنااهاا ترجع يف مجلتهاا ومفهومهاا إىل أصاااااااااااااال اإلمشام من حيث املعىن اللغوي، 

 ولذلن تعدد إطالق أهل العلم ل مشام على معاٍن متعددة. 

وذلن أن الختالس إساكان أشيب بفتح، أو أشيب بكسر، أو أشيب بضم، فهو هبذا املفهوم 
ط وإمشام. واإلمشام الصاااطالحي يطلق على أنواع فيصااادق على الختالس كما تقدم، وعلى شااوب وخل

اإلمالة من حيث إاها فتحة أشايبت بكسار، وعلى ضام الشفتني إذ احلرف شيب بضم الشفتني وإن كان 
 ل يدرك بالصوت يف السمع إل أنه حاصل بالعضو فُيدَرك بالبصر. 

اساااااااتني حصااااااال املقصاااااااود وهو فهم معىن اإلمشام املؤدهي هذا ول فرق، فإنه إن أدرك بإحد  احل
احلكم إىل علم املتلقي، لكن هذه األحكام وإن كانت كذلن إل أنه ليس مسااااااااوهغاا ألن تُاَوح د هلا عالمة 

 الضبط؛ ألن العربة بالنتيجة وما يؤول إليه األمر، وباهليئة احلاصلة اليت تؤد   هبا الكلمة القرآنية.

ام هناا قااعادة كلياة بااملعىن اللغوي، والنطق احلااصاااااااااااااال ليس على قاعدة واحدة مطردة فاإن اإلمشا
الذي هو إمشام حرف حبرف  [82]النسااااء:  ژٺ  ژ تفصااايالا، وإيضااااح ذلن: أن مفهوم اإلمشام يف )و 

الااذي هو إمشااام حركااة حبركااة، وخيتلف عن  [00]البقرة:  ژگ  ژ خيتلف عن مفهوم اإلمشااام يف )و 
 بنوعيه إن كان باإلشارة أو بالختالس. [00]يوسف:  ژۈ  ژ مشام يف مفهوم اإل

فاألول حرف هجائه ساااااكن وهو الصاااااد، وأشاااام حبرف الزاي الذي ل وجود له يف الصااااورة ول 
والثاين إمشام حركة الكساااااار حبركة الضاااااام، والدللة عليها العتالل الصااااااريف الذي يدل  اعتالل يدل عليه.

الكسااااارة من )قول( فاعتلت وصاااااارت )قال( فكلمة )قيل( أصااااالها )قول( وهذا على أصااااال الضااااامة هلذه 
الفعل معتل العني، يصاااااااااح فيه إبدال عينه ياء خالصاااااااااة، أو واواا خالصاااااااااة، أو اإلمشام الدال على أصااااااااال 

 الضمة مشوبة بشيء من الياء الباقية يف الصورة احلاصلة بعد القلب بسبب اإلعالل.
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بوجه اإلشااااارة إىل الضاااام، فهو يدل على حركة الضاااامة  ژۈ  ژ وخيتلف عن مفهوم اإلمشام يف 
للحرف املدغم وهو النون، وهذه هيئة مغايرة للهيئتني الساااااابقتني، وبوجه الختالس فيشاااااار جبزء الضااااامة 

 صوتاا مضعفاا يدل على نفس مدلول اإلشارة. 

المة على الع فإذا علمنا هذا، فكيف يسااااتدل بعالمة واحدة على مجيع األنواع، كيف تدل هذه
 ژباإلشاااارة، وعلى اإلمشام يف  ژۈ  ژ وعلى اإلمشام يف  ژگ  ژ وعلى اإلمشام يف  ژٺ  ژ اإلمشام يف 

، وهي هبيئات [72]آل عمران:  ژہ    ژ باالختالس أو الروم، وكيف تادل على اإلماالاة يف  ژۈ  
لفظية متباينة النطق، خمتلفة التأصااااااايل ! واملقصاااااااود يف ذلن أن الذي يتعلم أحد هذه األحكام املذكورة، 
ويتعلم الساااااااااااااتدلل عليها بالدارة املطموساااااااااااااة، فإنه ل يتمكن من تالوة احلكم اآلخر مساااااااااااااتدلا بنفس 

 .  ، ول أصل هلا تنضبط حتتهالعالمة، ول يستدل على هيئة اللفظ قياساا، فال هي قاعدة مطردة

 إلخفاء والروم واإلشمام واإلمالةخالصة أحكام االختالس وا .1.1.1

)الختالس، واإلخفاء، والروم، واإلمشام، واإلمالة( اصااااااااااااااطالحات لتمع يف ضاااااااااااااابطها  .0
 بعالمة واحدة هي الدارة املطموسة.

أخوذ من ا مالدارة املطموساة اساتقر عليها العمل يف مصاحف املشارقة واملغاربة، وأصله .7
نقط الدوؤيل، وهي مشااااااااااااااهبة لنقط إعجام احلروف اهلجائية صاااااااااااااورةا ل لوناا، إذ تلحق 

 ضبطاا باحلمرة. 

)الختالس، واإلخفااء، والروم، واإلمشاام( اصااااااااااااااطالحات ترادفت وتداخلت وتفارقت،  .3
 حبسب املوصوف من املعاين. 

( و)الروم( مطلقاا، قسااااااامة الصاااااااطالحات يف هذا الباب: )الختالس( يرادفه )اإلخفاء .1
 و)اإلمشام( و)اإلمالة( مغايرتان هلا، ومتغايرتان فيما بينهما. 

)الختالس، واإلخفاء، والروم( اصااااااااااااطالحات تشاااااااااااا،ك يف صاااااااااااادقها على معىن نقص  .5
 احلركة، وتضاد إشباعها وإمتام الصوت هبا.
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عة صرفاا، ملشب)الختالس، واإلخفاء، والروم، واإلمشام( تأيت كلماهتا على ميزان الكلمة ا .0
 التامة أصالا، إل أن الصوت ل يتم هبا.

يرد اإلخفااااء مبعىن إخفااااء احلركاااة وهو إضااااااااااااااعااااف الصااااااااااااااوت هباااا، وهو املعىن املرادف  .2
 لالختالس وهو ذهاب بعض احلركة فيبقى األكثر. 

 الروم هو تضعيف الصوت باحلركة حىت يذهب أكثرها ويبقى األقل. .8

يطلق اإلخفااء يف هاذا البااب ويراد باه الختالس، ويطلق ويراد به الروم، ويطلق اإلمشام  .9
 ويراد به الروم. 

يطلق اإلمشاام على معااٍن متعاددة ترادفااا أو اسااااااااااااااتقاللا، واملراد به يف هذا الباب إمشام  .01
 )قيل( وباهبا. 

 انفردت اإلمالة مبعناها، فال يشاركها معىنا آخر يف الصطالح اخلاص هبا.  .00

حماال النقط يف هااذا الباااب حماالُّ احلركااة يف املختلس، وأمااام احلرف يف املشاااااااااااااام على مااا  .07
 استقر عليه العمل، وحتته يف املمال. 

ع ا الكلماات املختلف يف قراءهتاا باأحاد املعااين الواردة يف هاذا البااب إذا قرئت بإشااااااااااااااب .03
احلركة وإمتام الصااااوت هبا؛ فإاها تضاااابط بشااااكل اخلليل عند أهل النقط املدور فرقاا بينها 

 وبني سائر املواضع املتفق على إمتام الصوت هبن .

ذهب الداين إىل التمساااان بنقط الدؤيل يف ضاااابط املصااااحف، ورغب عن التحول إىل  .04
 شكل اخلليل. 

تلف فيها يف وجه قراءهتا هبذه ذهاب قوم من أهال الضاااااااااااااابط إىل إمهاال الكلمات املخ .05
املعاين ملن اختلساااااااااها حىت إذا رآها املتعلم عارية دعاه ذلن إىل الساااااااااؤال عنها وأخذها 

  باملشافهة والرياضة؛ إذ ل ميكن ضبطها من اخلط.

 أحكام السكون 1.1
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 تمهيد .1.1.1

ملصاااادر اتعددت الصاااور لعالمة السااااكون، وذلن لتعدد املعاين املسااااتَاَنِد إليها يف تقرير معناه، أو 
صااااور اسااااتعملت للدللة على السااااكون، وهي )الصاااافر املسااااتدير(،  نه، وقد ذكر أبو داود أربعاملنقول ع

بو )أ وحمااال هاااذه العالماااات من احلرف فوقاااه، وحرف اهلجااااء )اخلااااء(، و)اجلر ة(وحرف اهلجااااء )اهلااااء(، 
رة، الدارة املفرغة املساااااتدي، ومل يذكر اخلراز من هذه العالمات إل الصااااافر املساااااتدير، وهو (7112داود، 

 مع اإلشارة إىل حملها، قال: 

 فااااااااااااااادارة عاااااااااااااااالماااااااااااااااة الساااااااااااااااااااااااااااااكاااااااااااااااون
 

 أعاله، ...........................
 (.7103)اخلراز، 

 وسرد األربعة ميمون الفخار مع بيان حملها، قال:  

 الاااااااقاااااااول يف شااااااااااااااااااااكااااااال املسااااااااااااااااااااكاااااااناااااااات 
 

 وكااام لاااااااه يف اخلاااط مااان صااااااااااااااااافاااااااات
 صااااااااااااااافاار صاااااااااااااااغااري مااثااااااال صااااااااااااااافاار الااعااااااادد 

 
 واهلااااااااااااء واخلاااااااااااا فااااااااااااعاااااااااااددوجااااااااااارة 

 وكااااااااااالاااااااااااهاااااااااااا فاااااااااااوق ساااااااااااااااااااااااااواء كااااااااااااناااااااااااا 
 

 مهااااااااااازاا وغاااااااااااريه خاااااااااااذ الاااااااااااربهااااااااااااناااااااااااا
 (.7101)املصمودي،  

 وإلين تفصيلها: 

 الصورة ا ألولع: الصفر المستدير ) ْ ( .1.1.1

، وعلى [٣٤اإلساااراء: ] ژ ْ ف ت ھ ج  ژ  ومثال ذلن: السااكون على حرف )الدال( من قوله تعاىل:
ء  بِھِ ژ  )امليم( من قوله: ي  ضََ      مْ سََِ وهو (، 0437[ )مصاااحف املدينة النبوية، 79العنكبوت: ] ژو 

دارة مفرغة الوسط، قال أبو داود: "أن يكون عالمة السكون صفراا صغرياا مثل الذي جيعل أهل احلساب 
وظاهر  يف توصاااايف أيب داود هذا (، 45، ص7112)أبو داود،  على العدد املعدوم يف حساااااب الغبار"



114 

 

  

والتعليُل هلا، وهو أن  احلرَف الساااكَن مل ا َعِدم شاااكالا من أشاااكال احلركة وخال منها، مسااتنُد هذه الصاااورِة 
 َأْشبَه القيمَة املعدومَة يف علم احلساب.

وأْخُذ هذه الصااااورة من علم احلساااااب ليس اعتباطاا، بل على ما يظهر يل ملا بني حروف اهلجاء 
اجلمل، وعلم احلرف، فدخول احلروف اهلجائية وعلم احلساااب من عالقة علمية يظهر ذلن يف حساااب 

هم كما ُتضااااابط مصااااااحفوهو اساااااتعمال أهل املدينة وبه كانت ، عمليات حساااااابية أمر مساااااتقر  معلوم يف
 .  (7100؛ والتنسي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  ، والتنسيصرح به الداين، وأبو داود

 :  (7101ميمون )املصمودي،  قال

 .......... والصاااااااااااااااااااافاااااار................
 

 عاااااااان طااااااااياااااااابااااااااة يااااااااعااااااااز  وذاع اخلاااااااارب
 

 (هالصورة الثانية: حرف الهجاء الهاء ) .1.1.1

أصااااال ذلن على ما بينه أبو داود: من حيث اختص الوقف حبرف اهلاء الذي يلزم فيه تساااااكني 
وكونه عند بعض النحويني حرفاا  [٢١ احلاقة:] ژ  ەئژ  [،٢٥ احلاقة:] ژ  ەئژ املتحرك يف )و قوله 

وذهب إىل (، 7112)أبو داود،  غري حاجز ول فاصااال، كالسااااكن ساااواء، لشااا،اكهما يف اخلفة واخلفاء
 (:7101ميمون )املصمودي، قال (، 7100)التنسي،  هذا بعض النحاة ونزر من أهل املدينة

 الاااااعااااارب واهلااااااااء أيضااااااااااااااااااااااا لاااالااااانااااحااااااااة .......................................
 إذ مل تااااااااااار حااااااااااااجااااااااااازة كاااااااااااالسااااااااااااااااااااااااااكااااااااااان 

 
 وخصاااااااااااااااااهاااااااا الااااوقااااف حباااارف كاااااااائاااان

 لسااااااااااااااااااااااااااكااااااااااان كاااااااااااقاااااااااااولاااااااااااه: كاااااااااااتااااااااااااباااااااااااياااااااااااهْ  
 

 وقاااااولاااااااه: سااااااااااااااااااالاااااطااااااااناااااياااااااْه وماااااااالاااااياااااااهْ 
 

   مهملة (حَّالصورة الثالثة: رأس خاء ) .1.1.1

ويظهر من هاااذا ، هاااا بعضااااااااااااااهم رأس حرف اهلجااااء )اجليم(رأس حرف اهلجااااء )اخلااااء(، وجعل
عْت مهملةا من نقط اإلعجام، ويدل عليه قول  الختالف أن صاااورة احلرف الكائن عالمةا للسااااكون ُوضااااِ
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 أيب داود: "والثالث: خاء، ومنهم من جيعلها جيماا، مبعىن: اجزم، وكالمها حسااااااان، إذ صاااااااورهتما واحدة"
لةا من نقط اإلعجام وسااااااواء   . فاحتاد الصااااااورة معناه اسااااااتعمال العالمة مهم(45، ص7112)أبو داود، 

إن  إىل أصااااالها، ف كان الختالف يف أصااااال هذه العالمة من أسااااااس الوضاااااع، أو كان يف الجتهاد بردهها
مودي، )املصاااعند ميمون إل أن التأصااايل هلا حبرف )اخلاء( أشاااهر، وهو املنصاااوص عليه ، الصاااورة واحدة

7101):   

 وخصاااااااااااااااااااااااات اخلاااااااااااء بااااااااااال تااااااااااكاااااااااالااااااااااف
 

 لاااااااااكاااااااااواهاااااااااا أول لااااااااافاااااااااظ خااااااااافاااااااااف
وأما مسااااااااااااتند كله أصاااااااااااال وتعليله فكما يلي: أما حرف )اخلاء( فأرادوا بذلن احلرف األول من   

كلمة )خفيف(، وهو ظاهر التعليل يف الدرة اجللية كما تقدم، وذلن أن  احلرف الساااااكن خفيف النطق، 
، أو: أول  )اجزم(كلمة وأما رأس )اجليم( فأرادوه من  ، املتحرك فنطقه أثقُل على اللساااااااااااااانخبالف احلرف 
ومماا ذكر يف تعليال املتاأخرين: أاهاا رأس حرف اهلجاء )احلاء( مأخوذ (، 7112)أبو داود،  كلماة )جزم(

 .  (1)(0904؛  والقلقشندي، 7112)أبو داود،  من كلمة )اس،ح(، إذ السكون راحة من احلركة

ة واحاادة يف وتعااددت الختالفااات كمااا تقاادم ألن احلرف مهمالا من نقط اإلعجااام ذو صااااااااااااااور 
ساااااتعملة راد من الصااااورة املاجليم واحلاء واخلاء، إل أن التعليَل ومنشااااأَ الوضااااع هو املوجهه ألصااااال احلرف امل

حابه "وأهل العربية من ساايبويه وعامة أصاا: رف )اخلاء(، وهو ما ذكره الداينواألشااهر تأصاايله حب، للضاابط
ومل ياااذكر (، 50، ص0992الاااداين، ) جيعلون عالمتاااه خااااء، يريااادون باااذلااان أول كلماااة )خفيف(..."

 .(7101)املصمودي،  غريه، مع توسعه يف مجع األقوال وعرض املذاهب ميمون الفخار

أما ميم )جزم( فلم لر العادة يف اإلشاااااارة إىل الكلمات واملعاين بأخذ آخر حرف هجاء  أقول:
لوه من الكلمة وما يت فيهاا، بال جرت العادة يف الغالب على اقتطاف أول حرف هجاء إشااااااااااااااارة إىل بقية

حروف هجااائهااا، وهااذا كثري ومطرد، ورمبااا اعتربوا حرفاااا غري أول الكلمااة وذلاان لعتبااارات أخر ، كقوة 
احلرف من حيث قوة الصاافة الصااوتية فيه، أو تكرار احلرف يف نفس الكلمة حبيث يأخذ حظاا من النطق 

                                                           

-3/004 عزاه حمقق )أصول الضبط( إىل القلقشندي، ومل يذكر القلقشندي هذه املسألة على وجه اخلصوص. ينظر: صبح األعشى( 1)
005. 
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 الفن ف يف بداية كلمة لصاااااااطالح آخر يفصاااااااوتاا أو كتابةا فينصااااااارف العتبار إليه، أو لوجود نفس احلر 
 أحوَج إىل مغايرة العتبار حبرٍف آخَر يف الكلمة.

   ( -) الصورة الرابعة: الجرة  .1.1.1

وهي كاأللف املضااااااجعة اليت هي عالمة  حلركة الفتحة املسااااااتعملة يف ضاااااابط اخلليل وهو شااااااكله 
، ألمهاتقبل دخوله يف املصاااااااحف ا املنسااااااوب إليه املسااااااتعمل يف الشااااااعر والكتب وألواح الغلمان ابتداءا 

وأصااالها رأس حرف )اخلاء( يف الصاااورة الثالثة املتقدمة، إل أاهم لكثرة الساااتعمال اختصاااروها بأن حذفوا 
رأسااااها، وأبقوا مطتها، فصااااارت جر ة واسااااتعملها عالمةا للسااااكون أهُل األندلس، نص على هذا األصاااال 

دون بااذلاان أول كلمااة )خفيف(، وذلاان أراد نقاااط أهاال الااداين وعلاال لااه، وهو قولااه يف احملكم: "...يرياا
بلدنا، إل أاهم اختصروها بأن حذفوا رأسها، وبقوا مطتها، فصارت جرة كألف مبطوحة، لكثرة استعمال 

   (:7101ميمون )املصمودي،  قال(، 50، ص0992)الداين،  هذا الضرب املتكرر"

 وخصاااااااااااااااااااااااات اخلاااااااااااء بااااااااااال تااااااااااكاااااااااالااااااااااف
 

 لاااااااااكاااااااااواهاااااااااا أول لااااااااافاااااااااظ خااااااااافاااااااااف
 املااااااااااااعاااااااااااااىن أراد األناااااااااااادلاااااااااااااسوذلاااااااااااان  

 
 ماااطاااتاااهاااااااا أباااقاااوا ورأسااااااااااااااااهاااااااا انااااااادرس

 لااااكااااثاااارة اساااااااااااااااااتااااعااااماااااااال هاااااااذا الضاااااااااااااااااارب 
 

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

اتضااااااح مما تقدم أن العمل اشااااااتهر على )الصااااااورة األوىل(: وهي الصاااااافر املسااااااتدير، وكان عليها 
وهو ماا كان عليه عمل  اسااااااااااااااتعمااُل أهال املاديناة، و)الصااااااااااااااورة الثاالثاة(: وهي رأس حرف اهلجااء )اخلااء(

اخلليل، واساااااتعمله يف ضااااابط الشاااااعر والكتب وألواح الغلمان، و)الصاااااورة الرابعة(: وهي اجلرة وكان عليها 
 عمل أهل األندلس. 

ن إل أن العمل بعد ذل، ومل يشااااااااااااااتهر العمال )بالصااااااااااااااورة الثانية( اليت هي حرف اهلجاء )اهلاء(
حرف اهلجاء )اخلاء(، وهو شاااااااكل اخلليل الذي كان  اسااااااتقر واشاااااااتهر على صاااااااورتني منها: األوىل: رأس

هات بعد ميسااااااتعمل يف ضاااااابط الشااااااعر والكتب وألواح الغلمان، وذهب إليه املشااااااارقة يف املصاااااااحف األ
الثانية: الصااااااااافر املساااااااااتدير وهو الذي كان عليه العمل عند أهل املدينة وبه  ، ذلن، واساااااااااتقر عليه العمل

 ربة يف املصاحف بعد ذلن، واستقر عليه العمل. كانت تضبط مصاحفهم، وذهب إليه املغا
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 الموازنة في أحكام السكون  .1.1.1

لة مقبولة، معقولة  لكل عالمة من عالمات الساااااااااااكون الواردة يف ضااااااااااابطه عالقة منطقية، وصاااااااااااِ
واملوازنة يف أحكام السااااااااااااااكون يف مسااااااااااااااألتني: األوىل: بني مجيع العالمات  املعىن، تربط العالماة باحلكم.

 الواردة، والثانية: بني العالمتني اليت استقر عليهما العمل يف مصاحف املدرستني.

)اهلاء( أضاااااعفها؛ ألاها مل تشاااااتق من لفظ مباشااااار للمعىن، بل وضاااااعت أما املساااااألة األوىل: فإن 
وأما ، هامعىن وذهناا أضااعف دللة من غري كانت ألجل بُاْعد الرتباط ملعىن فيها يشااارك معىن السااكون، ف

)اجلرة( اليت كانت عند أهل األندلس فإن مردها إىل )اخلاء( لكن ملا اختلف السااتعمال وآلت إىل صااورة 
غري الصااااااااااااااورة اليت كاااناات يف اختيااار اخللياال، إذ عنااده رأس حرف )خاااء( غري معرق، واجلرة رأس حرف 

عرق وحمذوف الرأس، فآل إىل املطة املتبقية يف صااااورة السااااتعمال بعد ذلن. لكنها ل تتفق )اخلاء( غري م
مع شااااااكل اخلليل الذي صااااااار إليه عمل املدرسااااااتني، واسااااااتقر عليه العمل، يف مصاااااااحفهم، لشااااااتباهها 

 ب. ا هو أنسىل غريها ممإهلما، فوجب التحول عنها واملصري بالفتحة والكسرة، وهي تؤدي عمالا مضاداا 

وهكذا حتصاااااااال عندنا عالمتان، رأس اخلاء غري املعرقة، وهي عالمة اخلليل، واليت اسااااااااتقر عليها 
 رعمل املشاااارقة يف مصااااحفهم، وعالمة الدارة املفرغة املساااتديرة اليت كان عليها عمل أهل املدينة، واساااتق

ة املعىن، وكالمها ما معقولوالعالقة بني هاتني العالمتني وبني مدلوهل، عليهاا عمال املغاربة يف مصاااااااااااااااحفهم
لعمل به، إل أن املوازنة بينهما من حيثية أخر  هي اختصاص العالمة حبكٍم ما، أو ه   سان احسان  وجي

   اش،اكها بني أكثر من حكم.

علمنا مما تقدم أن رأس )اخلاء( عالمة للساااااااااكون يف مذهب املشاااااااااارقة ل وأما املساااااااااألة الثانية: ف
م األول: احلك الدارة املفرغة املساااااااااااتديرة فإاها عالمة لضااااااااااابط أربعة أحكام: أما ُيضااااااااااابط هبا حكم غريه.

احلكم و  احلكم الثاين: احلرف اخلفيف املختلف فيه بالتشاااااااديد والتخفيف.و احلرف السااااااااكن الصاااااااحيح. 
الثالث: احلرف اخلفيف قولا واحداا، الذي رمبا اشاااااااااتبه لفظه على من ل معرفة له بأداء القراءة فشااااااااادده، 

احلكم الرابع: احلرف الساااااااااااااااكن املعتال، وهو املزيد، وهو الزائد يف الرساااااااااااااام و  د مطلق اخلفيف.املرا وليس
 الساقط من اللفظ مطلقاا. 
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 فالساااااتدلل هبذه العالمة على أحكام متغايرة ومتباينة يساااااابب إشااااااكالا من حيث الدللة ومن
ة به، بل ف فئاهتم، ل لفئة عاملوالضاااااااااااابط وضااااااااااااع لعامة الناس وخمتل، حيث فهم املدلول يف ذهن القارئ

العااامل بااه ليس حمالا للجهاال ول مظنااة للخطااأ، وأمااا اجلاااهاال هبااذا الفن وعوام الناااس فااإاهم حباااجااة إىل متييز 
مدلول العالمة بتمييز العالمة نفسااااااااااااااها، فإذا أراد أن  فظ املدلولت املتعددة لعالمة واحدة دون عالمة 

 ط عن مقصوده. فارقة صار محالا عليه، وخرج الضب

واملراد بالعالمة الفارقة وجود اختالف منضبط يف احلرف املضبوط كالفارق بني احلرف الصحيح 
واحلرف املعتل، فوجود الدارة املفرغة املسااااتديرة على احلرف السااااااكن الصاااااحيح عالمة لساااااكون لفظه مع 

 فظ.قرع اللسان له، وعلى حرف العلة عالمة لزيادته يف الرسم والسقوط من الل

وهذا ل بأس به، فهو مسااااوهغ  لوجود نفس العالمة مع زوال اإلشااااكال، إل أنه مردود لختالف 
حقيقة احلرف امللقى عليه الضابط، وهو أن السااكن الصاحيح منطوق يقرعه اللساان ساكناا، وأما حروف 

عالمااة الاادالااة ال املااد الثالثااة الزائاادة فمعاادومااة من اللفظ، وهااذا الختالف يف جوهر احلرف يويل اختالف
 على كلٍّ من املعنيني. 

وكااذلااان يصااااااااااااااح أن نلقي عالمااة واحااادة للحرف املخفف خبالف واملخفف قولا واحاااداا؛ ألن 
احلكم حال التخفيف واحد، وأما اخلالف بني التخفيف والتشاااااااااااااديد فيعلم من علم القراءات وليس من 

لط مع أن هذا مردود أيضاااااا، ألنه حمر ك  فيخت إل، بط لضاااابط الوجه املراد القراءة بهعلم الضااابط، إَّنا الضاااا
ول: الساااكن األ والذي اسااتقر عليه العمل هو اسااتعمال الدارة املفرغة املسااتديرة حلكمني:شااكل اخلليل. 

خالف  ةمََّّ هََّّب المغََّّاربََّّالصااااااااااااااحيح، والثاااين: احلرف املزيااد )املعتاال(. واجلمع بينهمااا بعالمااة واحاادة يف 
املفرغة  ؛ جلعلهم الدارةم هب المشََََََََّّّّّّّّارقةيق بني احلكمني أوىل، وهو والتفر ، األوىل كما تقدم إيضاااااااااااحه

املساااااااااتديرة على املزيد، وللسااااااااااكن رأس حرف )اخلاء(، من حيث اختص كلُّ حكم بعالمة ختصاااااااااه تدل 
 عليه وعلى لفظه، وهو املتفق مع احلاجة والداعي للضبط. 

 خالصة أحكام السكون .1.1.1
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 تعددت صور عالمات الضبط حلكم السكون إىل أربع عالمات:  .1

a.  الصافر املساتدير، كالذي جيعله أهل احلسااب على العدد املعدوم، وهو اساتعمال أهل املدينة، واستقر
 عليه عمل املغاربة يف مصاحفهم.

b. رأس حرف )اخلاء(، من أول كلمة )خفيف(، وهو اسااااتعمال اخلليل، واسااااتقر عليه عمل املشااااارقة يف 
 مصاحفهم.

c.  :بيْه( )حسََََََ حرف اهلجااء )اهلااء( من حيث اختص بتسااااااااااااااكني احلروف املتحركة قراءةا ولغةا، )و

، وكونه شااااااااااااااارك الساااااااااااااااكن يف اخلفة واخلفاء، فُعد  حرفاا غري و)م ليْه( و)لمْه( و)بمْه( و)عمْه(
 حاجز ول فاصل، والضبط به قليل، وانتهى العمل به.

d. ندلس، وانتهى العمل هبا. اجلرة، وهي استعمال أهل األ 

العالمات الواردة يف ضاااابط حكم الساااااكون أربع عالمات من حيث الصااااورة، وثالث من حيث األصااااال  .1
 واحلقيقة؛ ألن مرد  )اجلرة( إىل )اخلاء(. 

قيل إن أصااااااااال عالمة الساااااااااكون عند املشاااااااااارقة رأس حرف )اجليم( من كلمة )جزم( أو )جزم(، وقيل يف  .1
 حرف )حاء( من كلمة )اس،ح(.  تعليل بعض املتأخرين رأس

 مل يذكر اخلراز يف منت الذيل غري الدارة املفرغة املستديرة، مع توسعه يف مجع األقوال وعرض املذاهب.  .1

 أحكام التاشديد 1.1

 تمهيد .1.1.1

قال أبو داود: "واعلم أن التشاااااااااااااديد ينقط على وجهني: أحدمها: أن لعل عالمته أبداا شااااااااااااايناا 
مقطوعة فوق احلرف، يف حال الفتح والنصاااب، والكسااار واجلر، والضااام والرفع، وتعرب باحلركات الثالث 

حلرف دالا االاليت تلحقه...". مث قال: "والوجه الثاين: أن لعل عالمة التشاااديد يف الفتح والنصااااب فوق 
مفتوحة إىل فوق، ويف الكسار واخلفض دالا مقلوبة أطرافها إىل أسافل، ويف الضم والرفع دالا مقلوباا أيضاا 
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ُوضااااااع ملعىن التشااااااديد عالمتان، كالمها عليه العمل عند  .(51، ص7112)أبو داود،  أمام احلرف..."
 قوٍم من النقاط.

  فالعالمة األولع .1.1.1

مقطوعاة، أي: غري معر قاة، ومعنااه أناه ذهاب منهاا كرسااااااااااااااي احلرف، ( وهي شااااااااااااااني ّ   هكاذا )
وال اإلعراب الرفع والنصااااااااااااب مأخوذة من أول كلمة )شااااااااااااديد(، وحملُّها فوق احلرف مطلقاا، يف مجيع أح

الداين، ) وهذا مذهب اخلليل وسااااايبويه وعامة أصاااااحاهبما وساااااائر أهل املشااااارق من النقاط وغريهم، واجلر
 (:  7101صمودي، ميمون )املقال  .(0992

 والشااااااااااااااد للخليال شااااااااااااااني شااااااااااااااارقة
 

 وساااااااااااااااياابااوياااااااه وكاااااااذا املشاااااااااااااااااااااارقاااااااة
ويضاااااااااااف إىل عالمة التشااااااااااديد هذه عالمات التحرين وتوابعها، سااااااااااواء  يف ذلن عالمُة الفتح  

وتنويِنه، والكساااااِر وتنويِنه، والضااااامه وتنويِنه، كل واحدة يف حَملهها املعهود من احلرف كما تقدم يف بابه، إن  
 (:7103) قال اخلراز، رف، أو ضماا فوق احلرف أو أمامهفتحاا فوق احلرف، أو كسراا حتت احلكان 

 وجياعااااااال الشااااااااااااااكااااااال كاماااااااا قالاانااااااااه
 

 أمااااااااااامااااااااااه أو حتاااااااااات أو أعاااااااااااله
فتبني أن عالمَة التشديد ثابتُة احملله مطلقاا فوق احلرف، أما احلركات وتوابعها ففي حملها املعهود  

لكساااااااار والضاااااااام لتمع عالمتان يف املوضااااااااع فوق احلرف، مها الشاااااااادة ويف حال الفتح دون ا، من احلرف
واحلركة، فتكون الشادة أدَن إىل احلرف، وتليها احلركة فوقها، وذلن باعتبار أن  التشاديَد إشارة  إىل حرٍف 
ل إىل حركِة حرٍف، واإلشااارة إىل احلرف معىنا ألصااُق وأخصُّ من معىن اإلشااارة إىل حركته، فناسااب قرُب 

 د ة من احلرف وتوضع احلركة عليها كما توضع على احلرف. الش  

ومثاال ذلان: باإضااااااااااااااافاة احلركات الثالث مفردةا إىل عالمة التشااااااااااااااديد، مع النظر لثبوت عالمة 
  ڦڦ    ڦڤ  ژ ،[٨٨العنكبوت: ] ژڎ    ڌ  ڎژ   التشاااديد فوق احلرف، واحلركات يف حملها املعهود:

 .  (0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٤٤اجلاثية:] ژۇ        ڭ  ڭژ  ،[٤٤الروم: ] ژ  ڄڄ    ڄڦ   
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[ )مصحف ٤١٨األعراف: ] ژ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ   ەئ  ەئژ  ومثال ذلن: بإضاافة التنوين:
، ويظهر هذا على ضابط املشارقة يف وضع التنوين على احلرف الذي قبل األلف (0437املدينة النبوية، 

ه املنصااااوب. أما على ضاااابط املغاربة فال يظهر هذا مع التنوين، إذ حملاملبدلة من التنوين يف الساااام املنون 
، ژ ژ على األلف عناااادهم، هكااااذا:

قة واسااااتقر العمل يف مصااااااحف هبا املدرسااااتني، واتفق املشاااااار  فاف،ق حمل عالمة الشاااادة عن حمل التنوين.
 واملغاربة على هذه العالمة.

   التشديدوالعالمة الثانية لمعنع  .1.1.1

حرف الد ال )د( مأخوذ من آخر كلمة )شااديد( أيضاااا، على اختالف يف صااورة اسااتعماله حاَل 
وضااااعه عالمةا للضاااابط عن صااااورته حال اسااااتعماله حرَف هجاء، وهو أن يكون طرفا العالمة حال الفتح 

ركات احلقائمان إىل أعلى، وحال الكسااار والضااامه منك ساااان إىل أسااافل، وموضاااعها من احلرف هو موضاااع 
وتوابعها، فوق احلرف أو حتته أو أمامه، فخالفت كيفيَة العالمة األوىل )الشااااااااااااني املقطوعة( اليت هي فوق 

. (0992)الداين،  احلرف مطلقاا، وهو اساااااااااتعمال أهل املدينة، وكان عليه عمل املغاربة يف مصااااااااااحفهم
  (:  7101ميمون)املصمودي، قال 

 وعااااااااماااااااة األصااااااااااااااحااااااااب قااااااال وبعضااااااااااااااهم
 

 وذاك فااااااعاااااالااااااهاااااام دالا يصاااااااااااااااااااوغااااااهاااااااا 
 مااااااااعااااااااتااااااااربياااااااان ماااااااان شااااااااااااااااااااااديااااااااد اآلخاااااااار 

 
 لاااااطاااااياااااباااااااة هاااااااذا اشاااااااااااااااااااتاااااقااااااااق آخااااار

مث إن بعض النقااط أفردوا عالمة التشااااااااااااااديد هذه واكتفواْ هبا عن عالمات اإلعراب لدللة احملل  
 عليها، وبعضاهم مجعواْ بينهما مطلقاا، وبعضهم أفردها وسط الكلمة، ومجع بينهما إذا تطرفا آخر الكلمة

 .(0992)الداين، 

 وتفصيل املذاهب الثالثة هلذه العالمة )الدال املقلوبة( كما يلي: 
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وضاااع الدال إشاااارة إىل التشاااديد يف حمل اإلعراب املناساااب فوق احلرف إن كان  املذهب األول:
فتحاا، وحتته إن كان كساااااااااراا، وأمامه إن كان ضاااااااااماا، ولريدها عن حركات اإلعراب، ول حاجة إىل نقط 

 ألن مكاَن عالمة التشديد )الدال( وحمل ها ينز ل منزلة حركة اإلعراب فيغين عنها. اإلعراب عندئذ؛

إضاااااااافُة حركات اإلعراب إىل عالمة التشاااااااديد، ففي حال حترك احلرف املشاااااااد د املذهب الثاين: 
مع عالمة  الدالبالفتح فالد ال مع عالمة الفتح فوق احلرف، والدال مع عالمة الكساااااااااااااار حتت احلرف، و 

وجيري على عالمة التشاااااااااااااديد وحركة اإلعراب حال اجتماعهما ما تقدم يف عالمة ، ضااااااااااااام أمام احلرفال
بني أبو داود  وقد، هبا للحرف، يليها حركُة اإلعرابالتشاااااديد األوىل من حيث وِلية عالمة التشاااااديد وقر 

لتشديد ف مع اهاااااااا( هذين املذهبني يف هذه العالمة، قال: "إل أن بعض النقاط جيعل إعراب احلر 490)
أيضااا، وبعضاهم ي،ك إعراب احلرف لدللة عالمة التشاديد على اإلعراب، لكونه يف النصب والفتح فوق 

 .(57، ص7112" )أبو داود، احلرف، ويف الكسر واجلر حتت احلرف، ويف الضم والرفع أمامه

ب إذا كان اعلى تفصااااايل، أن يُكتفى بعالمة التشاااااديد جمردةا من حركات اإلعر املذهب الثالث: 
احملل وساااط الكلمة، وأن جيمع بني عالمة التشاااديد وحركات اإلعراب إذا كان احملل متطرفاا آخر الكلمة، 
باعتبار أن أواخر الكلم أخصُّ بالبيان ومزيِد العناية لكواها حمال  اختالف اإلعراب فلزم الهتمام. وأشاااار 

 إىل املذاهب الثالثة بقوله:  (7103) اخلراز

 ل الضاااااااااااااابط دالا جعلااااهوبعض أهاااا
 

 يكون إن كاااان بكساااااااااااااار أساااااااااااااافلاااه
 وفوقاااااااه فتحااااااااا، ويف انضاااااااااااااامااااااااماااااااه  

 
 ياااااااكاااااااون ل امااااااا،اء مااااااان أمااااااااماااااااه

 مااااان غاااااري شااااااااااااااااااكااااالاااااااة ملاااااااا تااااانااااازل 
 

 مانازهلاااااااا، والاباعض منهم أشاااااااااااااااكال
 كاااااااأوٍل، وبااعضااااااااااااااااهااام يف الاااطااارف 

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

 الموازنة في أحكام التشديد .1.1.1

يف أحكام التشااااديد تتضاااامن مسااااألتني، األوىل: األقوال يف صااااور الضاااابط املوازنة بني املدرسااااتني 
 بعالمة الدال، الثانية: املفاضلة بني العالمتني.
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أما من حيث اساااااااتعمال عالمة  قوال في صََََََّّّّّّور الضََََََّّّّّّبط بعالمة الدالالمسََََََّّّّّّألة األولع: األ
عن  تنفرد وسااااااااااااااط الكلمة)الادال( واملاذاهب فيها، فإن عالمات اإلعراب )احلركات الثالث مع تنوينها( 

تنوينها ول لتمع معه، ورمبا اجتمعت آخر الكلمة، فإن كان الضااااااابط وساااااااط الكلمة فاألوىل القتصاااااااار 
على عالماة الادال دون إحلااق عالماات اإلعراب؛ لكون حملها من احلرف دالا على اإلعراب، فال حاجة 

 للتأكيد؛ ألن التأكيد يف هذا املقام زيادة يف غري موضعها.

أماا آخر الكلماة فاألوىل إحلاق عالمات اإلعراب بعالمة )الدال(؛ ألن )الدال( تدل على حركة 
اإلعراب األوىل، ول تادل على )التنوين( الالحق هلاا، فتلحق العالماات هباا آخر الكلمة لقيام احلاجة إىل 

، وهو األوجه آلخرينبيان اإلعراب، وهذا هو املذهب الثالث الذي أخذ بالتفصاااااااااااايل مجعاا بني املذهبني ا
 واألوىل. 

اعتبار  ذهب املشاااارقة إىل )الدال( و)رأس الشََّّين( المسََّّألة الثانية: المفاضََّّلة بين العالمتين
 ة )الدال(،عالمة )الشاااااااااني املقطوعة(، أخذوها من أول كلمة )شاااااااااديد(، وذهب املغاربة إىل اعتبار عالم

رف من الكلماة للدللة على وكالمهاا حساااااااااااااان  من حياث املبادأ وهو اعتباار ح ،أخاذوهاا من آخر الكلماة
لكن األوىل يف السااااااااتعمال والختصااااااااار اعتبار أول الكلمة ل آخرها، وهو ما علل به التنسااااااااي ، معناها

التنسااي، ) مراد اخلليل واحتجاَجه بأن العرب تسااتغين باحلرف األول من الكلمة مسااتشااهداا بقول الشاااعر
7100:)   

 ناااااااااااااادوهااااااااااااام إذ أجلاااااااااااااماااااااااااااوا أل تاااااااااااااا
 

 قااااااااالااااااااوا مجاااااااايااااااااعاااااااااا كاااااااالااااااااهاااااااام أل فااااااااا
وكاذلان كلما كانت العالمة أقرب إىل ال،ميز منها إىل صااااااااااااااورة حرف اهلجاء، كان أوىل؛ لكونه  

دراجه إأبعد عن اللبس وعن إيهام نطقه كحرف ملحق، فيظل رمزاا يفهم منه اإلشااااااااااارة إىل معىنا ما دون 
وهو ما اسااتقر عليه عمل املدرسااتني، فقد اسااتقر اسااتعمال عالمة )الشااني املقطوعة( ، مع حروف التالوة

 عند املشارقة واملغاربة يف مصاحفهم، دون عالمة الدال. 

 خالصة أحكام التشديد .1.1.1
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ذهب علماء الضاابط إىل مذهبني يف ضاابط حكم التشااديد، األول: شااني مقطوعة )رأس شااني  .0
: دال  مقلوباة إىل أعلى حاال النصااااااااااااااب، فوق احلرف، غري معرقاة( فوق احلرف مطلقااا، والثااين

 وإىل أسفل حال الكسر والضم، حتت احلرف. 

جر  اساتعمال الشاني املقطوعة يف عمل اخلليل وسايبويه وعامة أهل املشارق، وجر  استعمال  .7
 الدال عند أهل املدينة وتبعهم عليه املغاربة. 

إىل ثالثة مذاهب: الكتفاء بالعالمة تعددت املذاهب يف ضااااااااااااابط التشاااااااااااااديد بعالمة )الدال(  .3
اب، وإحلاق عالمة اإلعراب معها، والتفصاايل يف ذلن فتجريد )الدال( ر لدللة حملها على اإلع

 وسط الكلمة، وإضافة اإلعراب إليها آخرها. 

 من أول كلمة شديد، وأخذ املغاربة )الدال( من آخر الكلمة نفسها. (الشني)أخذ املشارقة  .4

مذهب املدرسااتني على الضاابط باسااتعمال الشااني املقطوعة، وجر  العمل به  اسااتقر العمل يف .5
 يف مصاحف املشارقة واملغاربة، واندرس العمل بعالمة )الدال(.

تُلحق عالمااااُت اإلعراب )احلركاااات الثالث( وتوابُعهاااا )التنوين( يف حملهاااا املعهود من احلرف  .0
 سواء  أفردت أو اجتمعت مع عالمة التشديد. 

مع مع عالمااة )الاادال( عالمااات اإلعراب وتوابعهااا كاااناات )الاادال( أقرب إىل احلرف، إذا اجت .2
يليها عالمة اإلعراب، ومع عالمة )الشااااني املقطوعة( كذلن إل أنه ل يكون إل فوق احلرف، 
ملفارقة الشااااااااااني عالمة اإلعراب يف احملل حال الكساااااااااار يف املذهبني، وحال الضاااااااااام يف مذهب 

 املغاربة. 

إىل أن احلركات الثالث وتوابعها إذا اجتمعت مع التشاديد تكون عالمة الشدة ونشاري هنا 
 ثابتة الوضع فوق احلرف، وكل حركة وتابعتها تضاف يف موضعها املعهود من احلرف.

 أحكام المد   1.1

 تمهيد  .1.1.1
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، ةل، واتصااااااُل شااااايٍء بشااااايء يف اساااااتطالتعريف املّد: لغة: اجلذب، واملطل، وجرُّ شااااايٍء يف طو 
 واصطالحا: إطالة الصوت حبروف املد الثالثة أو حبريف اللني. 

ياا ة جوفياا ة يف حااال، وترد )الواو( و)الياااء(  هحروفااو  ثالثااة )األلف والواو والياااء( وترد ثالثتهااا مااده
 .  (7112، واملسؤول، 0985)ابن اجلزري،  حريف مدٍّ ولني يف حال

    :(0985)ابن اجلزري،  يلأم ا حال وروِدها حروَف مدٍّ جوفية فهي كالتا

األعراف: ] ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ژ  األلف املفتوح ما قبلها، ول تكون إل كذلن. )و: .0
 .)لم ( و)ج ء( و)موسى( و)ميق ت(، األلف من [٤١٨

 ،[١١التوبة: ] ژٴۇ       ۋ  ۋژ  ،[١٨التوبة: ] ژڱ  ں  ں  ژ  والواو املضموم ما قبلها. )و: .7
 )تخرجوا( و)كفروا( و)رسوله( و)ك نوا(.  ، الواو من[٤٤٨التوبة: ] ژڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ژ 

 ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ  ،[٦٥الكهف: ] ژ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ   ڃ  چژ  والياء املكسااور ما قبلها. .3

)المرسَََََلين( و)م(شَََََرین(  من ، الياء[٥٤الكهف: ] ژہ  ھ     ه  ھ  ژ  [،٥٨الكهف: ]

 و)منذرین( و)أنس نيه( و)ستج ني(. 

اكنتني ساااااااااا)الواو( و)الي ء( فهي أن تأيت )املرجع السااااااااااابق(،  حال ورودها حريف مدٍّ ليهنةوأما 
ژ ، [٤٥التوبة: ] ژژ   ژڑ  ژ ، [٤٢التوبة: ] ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ  فالواو )و:مفتوحاا ما قبلهما. 

 ژڇ  ڇ  ژ والياء )و: )أتوك( و)لترضَََوا( و)السَََوء(، ، الواو من [٤١التوبة: ] ژڭ  ۇ  ۇۆ  

، [٤٤٦التوبة: ] ژں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ںژ، [٤٠٥التوبة: ] ژ  ەئەئ  ەئ  ەئژ ، [٤٠٤التوبة: ]
  )مرتين( و)عليھم( و)شيء(.الياء من 

   .)املرجع السابق( أصلي: وهو )الطبيعي(، وفرعي: ومنه )واجب( و)جائز( أنواع المد :و 

أما الطبيعيُّ فال ساابب له إذ مُيدُّ فطرةا وطبعاا، وذلن عند مالقاِة حرِف املده حرفاا  سََّّبب المد :و 
  والواو قبال الباء من:، [63]الكھف   ژٹ  ڤژ  متحركااا بعاده، وقاد تقادم )و األلف قبال النون من:

وأما الفرعيُّ فيمد  ،[56]الكھف   ژڃ   ڃژوالياء قبل النون من: ، [116]التوبة   ژ ەئ ەئەئژ



126 

 

  

وقد تقدم كذلن، )و مالقاة ، (1)ملالقاة أحد ساااااااااااااببني بعده، إما مالقاة )اهلمز( أو مالقاة )الساااااااااااااكون(
و)و مالقاة ، قت األلف اهلمزة من كلمة )أتوك(ل ،[11]التوبة   ژۓ  ۓ  ڭژ األلف للهمز من: 
 ، لقت األلف الالم الساكنة. [٤٤يونس: ] ژچ  ژ  األلف للسكون من:

ورد حملله عالمِة املده ثالُث صااااااوٍر عند علماء الضاااااابط، سااااااتأيت حمل عالمة املّد من حرف املّد: و 
 معنا يف املسألة التالية.  

 أحواُل حرِف المدِّ وأنواُع المدِّ في رسم المصحف .1.1.1

حف املده يف رسام املصمل يطرد ورود حرف  من جهة احلرف نفساه من حيث اإلثبات واحلذف:
على صااااااااااااااورة واحادة من حياث اإلثباات واحلذف، وإضااااااااااااااافةا إىل ذلن اختلف احلكم باختالف ما بعد 

 . وإيضاح ذلن: (7111)سري،  حرف املده 

أن حرف املد إما أن يكون جوفياا أو ليناا، فأما اجلويف فورد مرسااوماا مثبتاا يف مواضااع، وحمذوفاا  .0
 ت مطلقاا. يف مواضع، وأما اللني فمثب

وحرف املده اجلويفُّ إن كان ثابتاا يف الرساااام أو كان حمذوفاا، ففي كال احلالني إما أن يليه ساااابب  .7
 للمد من مهٍز أو سكوٍن لزم أو ل يليه سبب.

فإن كان مثبتاا أحلقوا عالمة املد ضاااااابطاا، وإن كان حمذوفاا فُمختلف يف إحلاقه وعالمة املد، أو  .3
 اق احلرف. إحلاق العالمة دون إحل

وأمااا من حيااث مااا يلي حروف املااد ممااا هو ليس بساااااااااااااابااب للمااد، فااإمااا أن يكون متحركاااا أو  .4
 ساكناا. 

فإن كان متحركاا ومل يكن مهزاا أو سااااكوناا لزماا فهو الطبيعي، وإن كان مهزاا أو سااااكوناا لزماا،  .5
 يناا. إن كان حرف املد ل فاملد املتصل واملنفصل واملد الالزم إن كان حرف املد جوفياا، ومد اللني

                                                           

 .54املرجع السابق، ص( 1)
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، صاااورتان منها ل يرد الكالم (7112)أبو داود،  هذه هي الصاااور الواردة ألحكام باب املده بتمامها
فلم يلها موِجب  .اللني ذو السااااااااااااااكون العارض، 7.الطبيعي املثبات لفظااا، 0عنهاا يف هاذا البااب، وهي: 

 عالمة املد.للمده من مهٍز أو سكون لزم، فليست حمالا إلحلاق 

ألة  املسااااااوساااااانورد املسااااااائل مع األمثلة يف قساااااامة هذه األحكام )حسااااااب ما يلي حرف املّد( يف
 من حيث ما يلي حرف املده ونوع املده فيه، وهو ثالثة أنواع: : التالية

يرد حرف املد  )وفيه صاااااااااااااورتان(: (7112)أبو داود،  ما بعده مهز أو ساااااااااااااكون النوع األول:
الصااااااورة ويليه )مهز( أو )سااااااكون( ومها ساااااااببان للمد، ورمبا كان حرف املد ثابتاا ورمبا كان اجلويف يف هذه 

الصاااااااورة األوىل: )اإلثبات( فتلحق عالمة املده ضااااااابطاا على حرف املده، ويف إحلاقها ضااااااابطاا ثالثة ، ذوفاا حم
 :  (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  مذاهب

ل احلرف املتحرك خارجاا إىل سااااااااابب املده من مهز أو ساااااااااكون؛ املذهب األول: ابتداء املد ة من أو  .0
، والتنسااااااااااااااي، 7112، وأبو داود، 0992)الداين،  فيكون حرف املده وسااااااااااااااطاا من املد ة، وهي مترُّ فوقه

ارادلة: ] ژپ   ڀ  ڀ  ژ  ،[٤٤١البقرة: ] ژ  ڈڈژ  ،[١البقرة: ] ژٹ   ٹژ   فاأللف )و: (7100
، [١٠األنعام: ] ژۇ  ژ  ،[٢٢١البقرة: ] ژ  چچژ  ،[٤١البقرة: ] ژۋ  ۅ  ژ ، والواو )و:[٢٢

 ژ ، ومثله:[٨٦النور: ] ژ  ەئې  ژ  ،[١٠البقرة: ] ژڃ    ڃژ والياء )و:

  ژ، 

 ژ   ،ژژ

  ژ    ،ژ 
  ژ      ،ژ ژ،    

      ،ژ  ژ

     ،ژ   ژ

 ژ  ژ

وإىل هذا ذهب املشااااارقة واملغاربة يف  (0402؛ واملصااااحف احلسااااين، 0437)مصااااحف املدينة النبوية، 
 مصاحفهم واستقر عليه العمل.

التنسي، ) وانتهاؤها عند سبب املده من مهز أو سكون املذهب الثاين: ابتداء املد ة من حروف املده  .7
7100). 

 .لسابق()املرجع ا املذهب الثالث: جعلها على احلرف املتحرك قبل حرف املده، وهو وجه مردود .3
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الصااااااااااورة الثانية: )احلذف( ، ويكون حمذوفاا لعلة، أو يكون حرفاا زائداا صاااااااااالةا للضاااااااااامري أو مليم 
 :  (7112؛ وأبو داود، 0992داين، )ال اجلمع، ففي ضبطه مذهبان

املذهب األول: أن يلحق حرف املده ضبطاا يف حمله املناسب من اللفظ، وتلحق عليه عالمة  .0
ک  ژ ، [٢٤البقرة: ] ژڱ  ژ، [٨٤البقرة: ] ژڃ   ژ ، [٦البقرة: ] ژڄ  ژ املده ضاابطاا كذلن. )و: 

 ،ژ ژ . ومااااااااااااااااثااااااااااااااالااااااااااااااااه: [٨٨الااااااااااااااااباااااااااااااااقاااااااااااااااارة: ] ژ
 ژ

 ژ ، 

 ، ژ  ژ

 ،ژ  ژ

 ژ    ژ

سااااابق(، )املرجع ال ، وإىل هذا ذهب املشااااارقة واملغاربة يف مصاااااحفهم واسااااتقر عليه العمل[085البقرة:]
املده احملذوف  أو على حمل احلرف  فباعتبار أصاااااااااااااال لكن هل تلحق العالمة يف هذا املذهب حمل حرف 

املعىن اللغوي لكل من حريف اجلر )يف( و)على( يتفرع عنه اخلالف يف موضااااااااااااااع العالمة، وإن تُاُؤوهل معىن  
التنسااااااااااااااي، ) كال واحاد منهماا باآلخر فاملعىن متفق على أحدمها، إما يف حمل احلرف أو على حمل احلرف

7100)  . 

   تلحق عالمة املده ضبطاا دون إحلاق احلرف. املذهب الثاين: أن .7

والظاهر من عبارات املصااااااااااانفني مدلول ألفاظهم أن املطة يف موضاااااااااااع احلرف احملذوف فإن كان 
منفصاااالا عن احلروف مساااتقالا كانت املطة يف الساااطر، وإل فويق حمله يف بياض اجلرة اليت يقدر أن يلحق 

 .  (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  عليها

اا طبيعياا، وهو ما كان الذي بعده متحركاا، ل ساااابب للمد بعده من  النوع الثاين: ما كان مدُّه مد 
)مهز( أو )سكون(، وهو )الياءات الساكنة الساقطة يف الطرف أو الياءات الزوائد( أو )صلُة هاِء الضمري 

 بواٍو أو ياٍء( أو )صلة ميم اجلمع(، ويف ضبطه مذهبان:

اود، )أبو د إحلاق حرف املد ضااابطاا يف حمل احلذف، دون إحلاق عالمة املدّ املذهب األول:  .0
 ،[٢٢البقرة: ] ژڭ     ڭ  ڭ  ژ  ،[٤٣البقرة: ] ژپ  پ   ڀ  ژ  )و:(، 7100؛ والتنساااي، 7112

. (0437)مصاااحف املدينة النبوية،  [٤٠يوساااف: ] ژڳ  ڱ  ڱ  ژ ،[٤الفرقان: ] ژۇ  ۆ  ۆ  ژ 
  ،ژ    ژ ومااااااااااااثاااااااااااالااااااااااااه:
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  ،ژ  ژ

  ژ

 ژ  ،ژ  

 وإىل هذا ذهب املشااااااااااارقة  ،(0402)املصااااااااااحف احلسااااااااااين،  ژ
  واملغاربة يف مصاحفهم واستقر عليه العمل.  

)التنساااااااي،  احلرف حمله احلرف احملذوف، دون إحلاقاملذهب الثاين: إحلاق عالمة املده ضااااااابطاا يف  .7
7100)  . 

والفرق بني هاذا النوع والاذي قبلاه، أن النوع األول جُيمع فياه بني إحلاق احلرف وعالمة املّد، أما 
 . )املرجع السابق( الثاين فال جُيمع فيه بينهما، بل يُلحق أحُدمها دون اآلخر

ِبط ما قبلهمالنوع الثالث: مدُّ اللني املهموز، وه ا و ما كان حرف املد فيه واوا أو ياء لينتني )ضااااُ
فتلحق عالمة املده ضاااااااااااااابطاا على حرف املده اللنيه يف (، 7112)أبو داود،  باالفتح(، وبعادمها مهز ل غري

ة ورش وهي قراءة نافع املدين، اليت اشااااتهرت من رواي، خاصااااة فرقاا بينه وبني وجه التوسااااطوجه اإلشااااباع 
الشاااااااطيب مبيناا  وقال)املرجع السااااااابق(،  طه أن يَاْلَحَق اهلمُز حرَف املده املفتوح يف كلمة واحدةعنه، وشاااااار 
 :(0991)الشاطيب،  هذا الشرط

 وإن تساااااااااااااااااااكااااان الاااااياااااااا باااااني فاااااتاااااح ومهااااازة
 

 باااااكااااالاااااماااااااة أو واو فاااااوجاااااهاااااااان مجاااااال
 باااطاااور وقصااااااااااااااااار وصااااااااااااااااااااال ورش ووقااافاااااااه 

 
 وعنااااد سااااااااااااااكون الوقف للكاااال أعمال

 
   ژ )و: 

 .  (0402)املصحف احلسين،  [010]األنعام:  ژ

العربة يف هااذا الباااب بنوع املااد مع مااا يليااه، ل باااللفظ، ومثااال ذلاان يف كلمااة ) يي( لو تنبيََّّه: 
دخلاات يف النوع ا لثاااين من األنواع  [٢٦١البقرة: ] ژڇ   ڇ  ژ تالهااا حرف متحرك كقولااه تعاااىل 

كان ساقطاا   [٥احلج: ] ژپ     پ     ژ املعتربة يف هذا الباب فتلحق الياء فيها، وإن تالها ساكن )و 
البقرة: ] ژچ   ژيف الوصااال لفظاا فال يلحق إلمجاعهم أن الضااابط مبين على الوصااال. كذلن قوله تعاىل 

 لو تالها مهزة، دخلت يف النوع األول، وهو ما بعده سبب للمده أل وهو اهلمز. [ ٢٥
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 مواضع الهمزات من حروف المد   .1.1.1

 :  (7112)أبو داود،  تقع اهلمزات من حروف املده على ثالثة أضرب

  ەئی    ی  ي  ژ ،[٦الفاحتة: ] ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ  الضاارب األول: أن يقعن فيهن، )و:

[ )مصااااحف املدينة النبوية، ٤٤٠املائدة: ] ژڑ  ژ  ،[٣٠األنعام: ] ژڇ  ژ  ،[٢٢النمل: ] ژ   ەئ
0437)  . 

يس: ] ژہ   ہژ  الضااااااارب الثاين: أن يقعن بعدهن، وهذا أحد سااااااابيب املده، وهو اهلمز، )و:و 
 ژڇ   ژ  ،[٨٦النور: ] ژ  ەئژ  ،[٥١غافر: ] ژں   ں   ژ  ،[٤٨البقرة: ] ژۓۓ   ژ  ،[٤٠

 .(0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٣٥القصص: ] ژۇژ ،[٢٤املائدة: ] ژڭ   ژ  ،[٤٣النساء: ]

األنعام: ] ژپژ ،[١البقرة: ] ژڦ  ژ  الضرب الثالث: أن يقعن قبلهن، وهذا مدُّ البدل، )و:و 
م    ژ  ،[٦٤ياااااااااااااوناااااااااااااس: ] ژ  ەئژ  ،[٣١ ھََََََ  ْرتََََََ  آنََََََذ   ،[٥الاااااااااااااباااااااااااااقااااااااااااارة: ] ( 1)ژء 
 ژ

 ،[٥٥الصااافات: ] ژہ  ژ  ،[٨٤الكهف: ] ژڭ   ژ  ،[٤٦احلجر: ] ژٹ  ٹ  ژ ،[٥٤البقرة: ] ژ
   .(0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٥املاعون: ] ژڇڍ ژ

 الموازنة في أحكام المد .1.1.1

املوازنة بني املدرسااااااااتني يف أحكام املد تتضاااااااامن مخس مسااااااااائل، األوىل: ضاااااااابط حكم املد على 
احلرف املثبت املرسوم، الثانية: ضبط حكم حرف املد احملذوف، الثالثة: ضبط حكم حرف املد احملذوف 
الذي ليس بعده ساااااابب، الرابعة: ضاااااابط حكم مد اللني املهموز، اخلامسااااااة: ضااااااابط حكم مد اللني غري 

 هموز. امل

                                                           

 على ما يوافق ضبط رواية ورش. ( 1)



131 

 

  

 المسألة األولع: ضبط حكم المد علع الحرف المثبت المرسوم

وردت ثالث صاااااااااااور لضااااااااااابط حكم هذا النوع من املد، فالصاااااااااااورة األوىل: أن تلحق املطة فوق 
حرف املد ابتداءا من احلرف املتحرك قبله الذي تولد منه احلرف وانسحب من حركته ارانسة له، وانتهاءا 

ها وساااااطاا تباحلرف التايل حلرف املد الذي هو سااااابب املد، واملطة بني ذلن مارة فويق حرف املد، وهو حت
 منها. 

وهذا أعدل وأكمل وأمجل؛ ألن املمدود يف الصااااااوت هو حرف املد، واملطة عالمة على املد فيه 
ل يف غريه، فلزم أن متر فويقااه وهو يتوسااااااااااااااطهااا، هااذا من حيااث عالقااة املطااة حبرف املااد، وأمااا من حيااث 

دت حرف املاااد من ي اليت ولاا  عالقتهااا بااااحلرف املتحرك قبلاااه؛ فاااإاهااا تبتااادئ حماااذياااة طرفااه؛ ألن  حركتاااه ه
 لفظه يتوقف صااااااااوت املد وإىلجنسااااااااها، وأما من حيث عالقة املطة باحلرف التايل؛ فألنه سااااااااببه وعنده 

 وإىل هذا ذهب املشارقة واملغاربة يف مصاحفهم واستقر عليه عملهم.، ينتهي

تصاااااور فاساااااد؛ ف ،)وهي الصاااااورة الثانية( أما ابتداء املطة من فويق حرف املد وانتهاؤه عند سااااببه
ألن امتداد الصااااوت يف حرف املد ل بعده؛ إذ هواء اجلوف جيري فيه واملرسااااوم يعرب عنه وصاااافة المتداد 

 قائمة بذاته، فصوت المتداد قائم يف األلف ما دام ممدوداا. 

التصاور إمهال املخرج الصاحيح الذي هو منشأ حرف املد الذي  دوهذا الضابط أضااف إىل فساا
 حروف املااد أن تبتااادئ النطق هباااا؛ لكواهاااا حروفاااا فرعيااة ل خمرجيف كز علياااه؛ إذ ل ميكن تولااد منااه وارت

ن ، إل ن يسااااااابقها خمرج صاااااااحيح حلرف متحرك فيتولد احلرف ارانس لتلصاااااااحيح هلا تتكئ عليه ابتداءا 
 احلركة.

وأضاال  اداا ، فأشااد فساا)وهي الصااورة الثالثة( وأما جعل املطة على احلرف املتحرك قبل حرف املد
تصاااااااوراا من الذي قبله؛ إذ ليس املد فيه، ومن بُاْعده وشاااااااطحه أن أمهل حرف املد الذي هو حمل احلكم، 
وأضااااف إليه إمهال سااابب املد الذي هو حمل انتهاء امتداد صاااوت حروف املد، فأضااااع دللتني، الدللَة 

لصاااااااااااوت من ابتداء ا فد حمل  على األصااااااااااال يف املساااااااااااألة وهو حرف املد، والدللَة على حمل انتهائه، ومل يُ 
 احلرف املتحرك قبل؛ ألن جعله املطة عليه وحده مومهة مشكلة. 
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   ثانية: ضبط حكم حرف المد المح وفالمسألة ال

ق أن يلحق حرف املد احملذوف يف حمله وتلح :األوىلورد يف ضاابط هذا النوع من املد صااورتان، 
أن تلحق املطة وحدها دون إحلاق احلرف. واألول أوىل وأوجه؛ ألن إحلاق احملذوف  :والثاانياةعلياه املطاة. 

هو األصاال ل إحلاق شااايء آخر بدلا منه، وألن العالمة تُلحق ضااابطاا إلضاااافة معىنا زائٍد على حرف املد 
ه؛ وألن توهو الزيادة يف مقدار مده وصااااااااااوته؛ وِلَما جرت به العادة على إحلاق احملذوف ل الكتفاء بعالم

احلرف احملااذوف هو الااذي يؤدي معىن اللفظ وعالمتااه تؤدي كيفيتااه ل معناااه؛ وألن عالمتااه إن أحلقاات 
 بدون حرفها فستكون فويق حرف غري احلرف املراد إن كان متصالا رمساا، وهذا يوقع يف اللبس. 

رف من وعلى هذا فهل تلحق العالمة موضااع احلرف أو على موضااعه  هذا مبين على إحلاق احل
عدمه، فإن أحلق فعليه، وإن مل يلحق فهو موضااااااع اإلشااااااكال، وعبارات املصاااااانفني حمتملة هلذا وهذا، إل 
أن ما جر  عليه العمل واسااااتقر يف املصاااااحف اتفاق املشااااارقة واملغاربة على إحلاق احلرف وبالتايل إحلاق 

 العالمة عليه. 

   يس بعده سببالمد المح وف ال ي ل المسألة الثالثة: ضبط حكم حرف

بت رمساا يف املصااااااااحف، فورد يف ضاااااااابطه صااااااااورتان، األوىل: إحلاق ثوهو املد الطبيعي الذي مل ي
 حرف املد وحده دون عالمة املد، والثانية: إحلاق عالمة املد وحدها دون حرف املد، ول جيمع بينهما.

أوىل  المته؛ ألن احلرفأوجه يف هذا النوع إحلاق حرف املد دون إحلاق عأَوىل و وىل األُ الصاااااورة و 
باإلحلاق والبيان من العالمة، فهو األصااااال، وألن احلرف أصاااااالا مل يتبعه سااااابب للمد، فاختياره ورجحانه 
على العالماة أقرب وأصااااااااااااااوب؛ وجلرياان العاادة باإحلااق العالماة للقادر الزائاد يف املد ول زيادة هنا، فتعدد 

مل . وهو ما اسااااااااااااتقر عليه عله يورث إشااااااااااااكالا وومهاا لحق ألجالوضااااااااااااع للعالمة دون معىن الزيادة اليت تُ 
 املدرستني يف مصاحفهم. 

   رابعة: ضبط حكم مد اللين المهموزالمسألة ال
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أما وجه القصاااار فال إشااااكال فيه، ول حاجة ألن يضاااابط مدُّه؛ ألنه من قبيل الطبيعي الذي ميد 
وأماا وجااه  ،ل مقادار فوقاه أزياد مناه علياه؛ إذوأماا وجاه اإلشاااااااااااااابااع فمتفق على إحلااق املطاة دللاةا ، ةفطر 

 التوسط فقد ذهب املغاربة يف ضبطه إىل لريده من عالمة املد فرقاا بينه وبني وجه اإلشباع.

 ول فرق ساااااااااائغ  يف هذا التفريق؛ إذ املطة تلحق ملعىن القدر الزائد، والتوساااااااااط واإلشاااااااااباع كالمها
رف مبا دون طرة، بل ميدان تكلفاا وتعلماا، ويؤد  احلمشاااا،كان يف معىن الزيادة على الطبيعي، فال ميدان ف

التوسااااط وهو القصاااار، فهو يف هذا الشااااأن كاملتصاااال الذي تلحق عليه املطة يف التوسااااط واإلشااااباع، وإن 
وسااااااط ، إل أن املراد بالتشاااااابيه هنا اسااااااتحقاق معىن التوغريمها اختلفت الرواية يف ذلن بني حفص وورش

اإلشاااااااباع هلا، أي من حيث أصااااااال املعىن الذي وضاااااااعت له العالمة، مع إلحلاق املطة كاساااااااتحقاق معىن 
ملد بني وأما اختالف املقدار يف اه، على اسااااااااااااااتحقاق الضاااااااااااااابط املوجبة لبيانوجود النظائر والقرائن الدالة 

 التوسط واإلشباع فُيعلم من املشافهة والتلقني ل من اإلمهال واإلغفال. 

ب هموز ذو السبأما مد اللني غري املغير المهموز:  المسَّألة الخامسة: ضبط حكم مد اللين
العارض فمده حال الوقف لعروض السااكون وقفاا، ويزول مده وصااالا لتحرك احلرف الساااكن، ومثل هذا 

وهو ما اسااااااااااتقر عليه عمل املدرسااااااااااتني يف  ل يضاااااااااابط؛ إذ الضاااااااااابط مبين على الوصاااااااااال كما هو معلوم.
النوع، وهو ما وقع فيه حرف مد اللني قبل السااااااااااااكن وأما ما كان لزم السااااااااااابب من هذا مصااااااااااااحفهم. 

الالزم، فلجميع القراء فيه ثالثة أوجه املد، القصاااااااااار والتوسااااااااااط واإلشااااااااااباع، واآلخذون بالطول فيه قليل، 
 واألكثرون اآلخذون بالتوسط والقصر.

العال،  افظ أيبواختار التوساااااااط ابن اجلزري، وعزا القصااااااار إىل ابن ساااااااوار، وسااااااابط اخلياط، واحل
ومثااالااه يف القرآن يف حرف العني من احلروف املقطعااة أول سااااااااااااااوريت مرمي والشااااااااااااااور ، ، وعااامااة العراقيني

، [٤مرمي: ] ژٱ  ٻ  ژ واتفقت املدرساتان على إحلاق عالمة املّد فيه، ومثاله يف مذهب املشارقة هكذا:
 .  (0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٢الشور : ] ژٻ  ٻ  ژ  وقوله:

ژ  ژ املااااغاااااااارباااااااة هااااكاااااااذا:ويف ماااااااذهاااااااب 

 .(0402)املصحف احلسين،  ژ ژ
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ومل يرد خالف فياه بتعريتاه من عالماة املاد، مع أن احلكم فياه جواز الثالثاة األوجه جلميعهم كما 
تقاادم، وإن قياال إن إحلاااق عالمااة املااد جاااء على وجااه اإلشااااااااااااااباااع، فااإن جواز الثالثااة األوجااه خااارم هلااذا 

. (1)اإلطالق، والذي ينبغي يف هذا املقام الضاابط على األكثر طرقاا واألشااهر أداءا، وعمالا بأقو  السااببني
وعلى كله حال، فالقول فيه كالقول يف اللني املهموز من حيث اسااااتحقاق وجه التوسااااط للضاااابط بإحلاق 

ه من املشااااااااااااااافهاة، وإحلااُق العالماة عالماة املاد علياه، وتُاعْ  ل  لكله مدٍّ لاوز الطبع إىللم األْوجاُ الزيادة  حمتماِ
 يف هذا النوع من املده:  (0994) والتكلف. قال ابن اجلزري

 وأشاااااااااااااااااااااااابااااااااااع املااااااااااد لساااااااااااااااااااااااااكااااااااااٍن لاااااااااازِم
 

الثااااااااااُة هلاااااااااام  و)ااااااااااُو عاااااااااانٍي فااااااااااالااااااااااثاااااااااا 
لّ   قاااااااِ  كسااااااااااااااااااااااكاااان الااااوقااااف، ويف الاااالااااني يااااَ

 
لّ  ، وأقاو  الساااااااااااااابابني يسااااااااااااااَتقااااااااِ  طاول 

 

 خالصة أحكام المد  .1.1.1

 حروف املد ثالثة: األلف، والواو، والياء.  .0

حروف املد إما جوفية: وهي ارانساااااة للحركة الساااااابقة هلا، فاأللف املفتوح ما قبلها ول تكون إل   .7
كذلن، والواو املضااموم ما قبلها، والياء املكسااور ما قبلها، وإما لينة: وهي الواو والياء الساااكنتان 

 املفتوح ما قبلهما. 

 سبب املد املعترب للضبط إما مهز أو سكون لزم.  .3

 املد الطبيعي ما ل يقوم ذات احلرف بدونه، ول يؤد  إل به. .4

 حملل عالمة املد من حرف املد ثالث صور. .5

اتفق املشاااااااااارقة واملغاربة على جعل عالمة املد كما مت إيضااااااااااحه يف املذهب األول، وصاااااااااورة ذلن  .0
حرك قبل حرف املد خارجاا إىل سااااااااااابب املد من مهز أو ساااااااااااكون؛ ابتداء املطة من أول احلرف املت

 فيكون حرف املد وسطاا من املدة، وهي متر فوقه. 

                                                           

 (.25، ص7111شرح طيبة النشر لبن الناظم )ابن اجلزري، أمحد،  ينظر يف تفصيل هذه املسألة( 1)
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 حرف املد اجلويف ثابتاا ويرد حمذوفاا، ول يرد حرف املد اللني إل ثابتاا.  يرد .2

 يفيلحق حرف املاد اجلويف احملاذوف ذو السااااااااااااااباب ويلحق علياه عالماة املد، أو تلحق عالمة املد  .8
 موضعه دون إحلاقه. 

يلحق حرف املاد اجلويف احملاذوف غري ذي الساااااااااااااابب، أو تلحق عالمة املد دون إحلاقه، ول جيمع  .9
 بينهما. 

ل يتطرق هاااذا البااااب للماااد الطبيعي املثبااات لفظااااا، ول ماااد اللني غري املهموز ذي السااااااااااااااباااب  .01
يف األول، وعاادم وجوده العاارض؛ إذ ل يُلحق عليهمااا عالمااة املااد؛ لعادم وجود الساااااااااااااابااب مطلقاااا 

 لزماا يف الثاين. 

اختلفت عبارات املصانفني يف موضع إحلاق عالمة املد، هل هي يف موضع احلرف احملذوف  أو  .00
على موضاااااااااااعه  هذا إذا اعتربنا أصااااااااااال املعىن اللغوي حلروف املعاين، أما إذا محل معىن كل منهما 

اق كلهااا هنااا لتفاااق املاادرسااااااااااااااتني على إحلااعلى اآلخر فاااحملاال متفق، ومثرة هااذا اخلالف ل تؤيت أ
 حرف املد وإحلاق عالمته عليه. 

تلحق عالمة املد على مد اللني املهموز يف وجه اإلشااااباع خاصااااة، فرقاا بينه وبني وجه التوسااااط،  .07
 وشرط هذا النوع من املد أن يتبع اهلمُز حرَف املد يف كلمة واحدة. 

بط مبين على الوصاااال، فيلحق إن جيء به ضاااابط حرف املد املتطرف على األصاااال من أن الضاااا .03
وصاااااااااااالا، وإن حذف وصاااااااااااالا مل يلحق، وكذلن تلحق عالمة املد إن تاله سااااااااااابب للمد، وإن مل 

 فيلحق جمرداا. 



 

  

 الباب الرابع

 ومسائل علم الضبط المتعلقة بنوع األحرف أحكام 

 المقدمة  4.1

 توي هاذا البااب على أحكاام علم الضاااااااااااااابط ومسااااااااااااااائله املتعلقة بنوع األحرف، وهي: اهلمز، 
وامللحق، واملزيد، والالم ألف املضاافرة، والكالم عنها من حيث صااورها، وحمل ورودها، وفيما خيص اهلمز 
 مسااااائل أخر  كامتحان موضااااعها من الكلمة، وساااابب اختيار هذه الصااااورة هلا، كذلن فيما خيص الالم
ألف املضاااااااااااافرة من حيث ما ي،تب على اخلالف فيها من إشاااااااااااااكالت تتناوهلا حيثية فرز الالم واأللف، 

 وحيثية الضبط بناء على الفرز للحرفني، مث حيثية موافقة الضبط للتالوة.

 أحكام الهمز 4.2

 تمهيد  .1.1.1

حرف شااديد، أدخُل احلروف احللقية، وأدخُلها أثقُلها، يسااتوطن أقصااى احللق، لذا كان  :اهلمزة
نت أكثُر القبائل احلجازية ل سااايما قريين النطَق به  النطق به على هذه احلال فيه كلفة وتعب، فاساااَتحساااَ

 بقوله: ( 0994). ومنه الثابت واملغري كما أشار إليه الشاطيب (7112)املسؤول،  خمف فا

 ماااااااا بااعاااااااد مهااز ثاااااااابااااااات أو مااغااريو 
 

 فااقصااااااااااااااار وقاااااااد ياارو  لااورش مااطااول
 



 

  

واملراد باالثاابات: احملقق، واملراد بااملغري: خالف احملقق مطلقاا، وهو املسااااااااااااااهل بني بني، واملنقول، 
 واملبدل، والساقط.
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ني بني، والتسااهيل بفجملتها مخسااة أصااول ترجع إليها أحوال اهلمز من حيث األداء: التحقيق، 
 والنقل، واإلبدال، واإلسقاط.

واهلمزة حرف ليس له صااورة معلومة، ول هيئة مسااتقرة، ولذلن مل تصااور يف املصااحف؛ فُأمهلت 
ومل ُتكتب هلا صااااورة  يف بعض األحوال، ويف أحوال أخر  ُكتبت حروُف املده صااااورةا بديلة هلا تنبئ عنها. 

َعها من حيث إاها على السااااااطر أو وهذا يعين أن  أحواهَلا من حيث  ْبقها بساااااااكٍن أو متحرك، ومواضااااااِ سااااااَ
ا ل صاااااااااااااورَة هلا يف حملهها و ر حبرف من حروف املده، كانت مفهومة احملله إل أاه  (، 0992ازي، )الر  ُتصاااااااااااااَ

وكان اخلليل قد وضاع صاورة للهمز فيما أضاف من الشكل الذي طور به نقط الدؤيل، واختار أن تكون 
 .(0928)الفرماوي،  رأس حرف )العني/ء( صورهتا

ومع أن صااااااااورهتا هذه اليت وضااااااااعها اخلليل قد اشااااااااتهر العمل هبا؛ إل أاها مل تسااااااااتقر على هيئة 
واحدة، سااااااااااواء  يف النص القرآين أو يف قواعد اإلمالء العربية، فتارة تكون على السااااااااااطر، وتارة على أحد 

   ، وُتضبط حسب النطق هبا بالتحقيق أو بالتغيري.حروف املّد )األلِف( أو )الواو(، أو )الياء(

وعالقتهااا حبروف املااده أاهاااا لتمع معهااا بوصاااااااااااااافهاااا حروفااااا معتلااة، قاااال أبو الربكااات األنبااااري: 
"واملعتلاة أربعاة أحرف: اهلمزة، وحروف املاّد واللني، وهي األلف، واليااء، والواو". مث قال: "ومعىن املعتلة: 

ا حروف تتغري بانقال ، 0995األنباري، ) ب بعضاااااها إىل بعض بالعلل املوِجبة؛ ولذلن، مسُهيت معتلة"أاه 
 .  (791-789، ص0ج

ويقال  ،ل يف )بأس( و)فأس(: )باس( و)فاس(فتكتب على احلرف الذي تساااااااهل إليه، كما يقا
تُبِدل مكان كله ،  )ذئب( و)مائة(: )ذيب( و)ماية(ويقال يف، ر( و)مؤمن(: )ساااااااور( و)مومن(يف )ساااااااؤ 

ساااااااايبويه، ) مهزٍة ساااااااااكنٍة احلرَف املتولهَد من احلركة اليت قبلها؛ ألن ه ليس شاااااااايء أقرب منه ول أوىل به منها
ويف ذلان قاال الساااااااااااااايوطي: "اعلم أن اهلمز ملاا كاان أثقال احلروف نطقااا، وأبعادها خمرجاا تنوع (، 0988

 0924السااااااااااااايوطي، ) له ختفيفا"العرب يف ختفيفه بأنواع التخفيف، وكانت قريين وأهل احلجاز أكثَرهم 
وهي من احلروف اليت شاع فيها خطأ الناس كتابةا إذ تلو نت هيئة ورودها فلم َيضِبطها (، 072، ص7ج

 الكثري.
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وترد اهلمزة يف أول الكلمة، ويف وسطها، ويف آخرها، وترد يف األمساء، ويف األفعال، ويف حروف 
فتثبت  هبا ابتداءا أو موصاااااااااولةا مبا قبلها، وترد كذلن بالوصااااااااال املعاين، وترد بالقطع ثابتةا، ساااااااااواء  َنطَْقت

ولكثرة صورها وأحكامها؛ َخِفَي هجاؤها وتعد َدْت (، 0995)األنباري،  ابتداءا وتساقط يف الد رْج وصاالا 
مسااااااااائُلها، سااااااااواء  يف قواعد اإلمالء العربية من حيث الكتابة واهلجاء، أو يف القراءات القرآنية من حيث 

طق والتهالوة، فأُفردت يف أبواب خمصااااوصااااة، كما يف مسااااائل نقل اهلمزة عند ورش، ومسااااائل التسااااهيل النُّ 
عند محزة وهشااااااااااام، ومسااااااااااائل اهلمز املفرد، ومسااااااااااائل اهلمزتني يف كلمة متفقتني أو خمتلفتني، ومسااااااااااائل 

 .  (0435)ابن اجلزري،  اهلمزتني يف كلمتني متفقتني أو خمتلفتني

املذكورة إفراداا وتركيباا تعددت اللغات والقراءات الواردة فيه؛ فتعددت صااور  ولتعدد أحوال اهلمز
 الضبط له وسَيلي إيضاحه. 

 امتحان مواضع الهمزات من الكالم   .1.1.1

ملا مل يكن للهمزة صااورة ختصااها يف اخلط العريب، وخال حملها يف رساام املصااحف من صااورهتا مع 
ي حملها على من أراد كتابتها وإحلاقها ضاااااابطاا بالشااااااكل ، وخف(7100)التنسااااااي،  بقائها يف اللفظ نطقاا 

رْب أو بالنقط اهلمز  واملراد طريقة الختبار اليت نعرف هبا حمل رسااااااام صاااااااورة، ؛ احتيج إىل معرفة ذلن بالسااااااا 
فياه، ويكون باإبادال اهلمزة عينااا يف الرساااااااااااااام، فحياث وجادت العني فهو موضااااااااااااااع اهلمزة بال خالف بني 

ن. سااااواء  يف ذلن اهلمزة املتحركة باحلركات الثالث، أو التنوين، أو الساااااكنة، أو النحويني والنقاط يف ذل
 .  (7112)أبو داود،  املصورة حبرف مدٍّ أو غري املصورة

 :  (7103) قال اخلراز

 مث اماااتاااحااان ماااوضااااااااااااااااعاااااااه باااااااالاااعاااني 
 

 حيث اسااااااااااااتقرت ضااااااااااااعه دون مني 
 كااااعااااااااماااانااااوا يف ءاماااانااااوا والساااااااااااااااااوع 

 
 يف السااااااااااااااوء واملساااااااااااااايء كاملساااااااااااااايع

والتنساااي،  ؛7103)اخلراز، )ءامنوا( )عامنوا( ، ويف )الساااوء( )الساااوع( وهكذا يف نظائرها فتقول يف  
7100.) 
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 عللوا لذلن بأمرين:  مسألة: ملاذا خصت العني لمتحان موضع اهلمزة 

اشاا،اكهما يف صاافيت الشاادة واجلهر، وإن كانت العني تصاانف يف احلروف املتوسااطة إل أاها أقرب  .0
 .(0999؛ والداين، 7100)التنسي،  علل به التنسي، وكذلن صنفها الداين إىل الشدة،

اشاااااااااااااا،اك اهلمزة والعني يف املخرج الكلي، فكالمها من احللق. وهبذين التعليلني يعلم أن ل حرف  .7
التنسااي، ) يشااارك اهلمزة يف املخرج والصاافة معاا إل العني، وسااائر احلروف إما تشاااركها خمرجاا، وإما صاافة

 (:7103(، قال اخلراز )0992والداين،  ؛7100

 وخصااااااااااااااااااااات الااعااني ملاااااااا بااياانااهااماااااااا
 

 ماان شااااااااااااااااااااادة وقاارب خماارجاايااهااماااااااا
 

 الهمز المفرد  .1.1.1

ويكون ساااااااااااااااكناا ومتحركاا، ويرد أول الكلمة، )و: أتى أنا، ، و اهلمز الذي مل يق،ن هبمز مثلهه
ردة واملراد هنا اهلمزة املف، ووسااااطها، )و: يأمرون مؤمنون بئر مؤجال سااااأل ، وآخرها، )و: النساااايء، بدأ

ويذكرها علماء الضااااااابط عند الكالم عن أحكام تليني (، 7112)أبو داود،  اليت تقع حشاااااااواا يف الكلمة
ل اهلمز، واملراد بالتليني التسااااهيل، والتسااااهيل يطلق ويراد به اجلنس ملطلق التغيري، ويطلق ويراد به التسااااهي

ل اهلمز املفرد فقاد تعادد نوع التسااااااااااااااهيال الاداخل عليه، وقب بني بني الاذي هو أحاد أنواعاه، ولتعادد أنواع
مطلق التغيري  :طالحاواص. التليني، وخالف احلزونة :التسهيل لغةبيان أنواع اهلمز سنبني معىن التسهيل: 

 .  (0997)القاضي،  الداخل على اهلمزة، إما بتسهيل بني بني، ، أو بالبدل، أو بالنقل، أو باحلذف

الداين، ) )اهلمز املفرد( من حيث التحقيق والتليني، فَورد على ثالثة أضااااااااااااارب واختلف القراء يف
 :(7112، وأبو داود، 0992

 ژٺژ، [٨١حممااد: ] ژۋ  ژ أن ترد اهلمزة مفتوحااة وقبلهااا مفتوح، )و:  :الضاااااااااااااارب األول

، ملن قرأها بالتحقيق على ما اسااااااتقر عليه العمل يف (0437[ )مصااااااحف املدينة النبوية، ٥٨الكهف: ]
مصاااااااحف املشااااااارقة،  ومن قرأها بالتليني ضاااااابطها نقطاا بدارة مطموسااااااة على ما اسااااااتقر عليه العمل يف 

، [٨١حمماااااااد: ] ژژمصااااااااااااااااااااااحف املغاااااااارباااااااة هكاااااااذا: 
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وفارق (، 0402[ )املصاحف احلسين، ٥٨الكهف: ] ژژ
 اللون، فاملثبتة بالصفرة، واملغرية باحلمرة.ما بينهما 

 ژڳژ   ،(1)[٤٦٠البقرة: ] ژۀ  ژ أن ترد اهلمزة مفتوحة وقبلها مكسور، )و:  :الضارب الثاين

، تضاابط اهلمزة بشااكل اخلليل، ملن قرأها بالتحقيق، ومن (0437[ )مصااحف املدينة النبوية، ٤٤مرمي: ]
 ژ قرأها بالتليني ضبطها نقطاا بدارة مطموسة على الياء هكذا: 

   .(0402)املصحف احلسين،  (2)ژژ وبالياء على األلف هكذا:، ژ

 ژٹژ ،[٢١٨ البقرة: ژٺ  ژ  أن ترد اهلمزة مفتوحة وقبلها مضاااااااااموم، )و: :لضااااااااارب الثالثا
البقرة: ] ژې  ې  ژ ،[٥٠التوبة: ] ژہ  ژ  ،[٤١٦آل عمران: ] ژڱڱ  ژ   ،(3)[١١األعراف: ]

 ، فاااااااايااااااااكااااااااون تاااااااالاااااااايااااااااياااااااانااااااااهااااااااا هااااااااكااااااااذا:(0437[ )مصااااااااااااااااااااااحااااااااف املاااااااادياااااااانااااااااة الااااااااناااااااابااااااااويااااااااة، ٢١٥

 ژ ژ ژ
 ژژ ژ

 ژ ژ ژ

املصاااااااااااااااحااف احلساااااااااااااااين،  ژ(
0402)  .  

، (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  [١األحزاب: ] ژڍ  ژ  ضااااااااابط قوله تعاىل :مساااااااااألة
وأما يف مذهب املغاربة، ففي ، رواية حفص( كما هو مذهب املشاااااااارقةهذا ضااااااابطها )وفق ، (4)حيث قع

                                                           

 والنساء واحلديد. ( 1)
 .(7111)ابن اجلزري، بالياء يف الكلمتني: ورش، ووافقه يف الثانية أبو عمرو ويعقوب وقالون خبلف، والباقون باهلمز ( 2)
  21ويوسف: ( 3)
 ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄڄ  ژ ، والثاين: [١األحزاب: ] ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ وورد هذا اللفظ يف ثالثة مواضاااااع، األول: ( 4)

. وأما القراءات الواردة فيه: فقرأ )قالون وقنبل ويعقوب(: هبمزة [١الطالق: ] ژۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ ، والثالث: [٢ارادلة: ]
ال بتساااااهيل اهلمزة بني بني مع املد والقصااااار، وعنهما إبدمكساااااورة من غري ياء بعدها، وصاااااالا ووقفاا. وقرأ )البزي وأبو عمرو( وصاااااال: 

اهلمزة ياء سااااااكنة مع املد املشااااابع للتقاء السااااااكنني وصاااااالا. فإذا وقفا كان هلما ثالثة أوجه: تساااااهيل اهلمزة بالروم ومع املد والقصااااار، 
صال، فإذا وقفا  اهلمزة بني بني مع املد والقصر و وإبداهلا ياء ساكنة مع املد املشبع للتقاء الساكنني. وقرأ )ورش وأبو جعفر(: بتسهيل 

كان هلما ثالثة أوجه: تساااااااهيل اهلمزة بالروم مع املد والقصااااااار، وإبداهلا ياء سااااااااكنة مع التطويل، وكل على أصاااااااله يف مقدار املد. وقرأ 
: تسااااهيل هحلمزة( يف الوقف علي)الشاااامي والكوفيون(: هبمزة مكسااااورة بعدها ياء سااااكنة وصااااالا ووقفاا، وهم على أصاااوهلم يف املد، )و 

 (.0980)القاضي،  اهلمزة مع املد والقصر
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 كذا:ه الوجه األول:ضاااااااااااااابط هاذه الكلماة وجهاان )وفق رواياة ورش( كالمها بتسااااااااااااااهيل اهلمزة بني بني: 

باحلمرة حتت الياء، وفوقها دارة،  وتوصاايفه:  نقطة، (0402)املصااحف احلسااين،  ژ  ژ
 دللة على ختفيفها وتليينها. 

مثله لكن حبذف الدارة املطموسااااااااااة، وهو أن تعر  الياء من النقط؛ إذ  كساااااااااارها  :والوجه الثاين
 )وفااق رواياااااااة قاااااااالااون( هاااكاااااااذا:وضاااااااااااااااابااطاااهاااااااا ، ص، ولااعااااااال الااااااادارة عااالاايااهاااااااا وحااااااادهااااااااغااري خاااااااالاا

توصااايفه: إحلاق اهلمزة و ، (0402)املصاااحف احلساااين،  ژ ژ
 بالصفرة حتت الياء دللة على حتقيقها. 

 الهمزة المتطرفة المنونة بتنوين بالنصب  .1.1.1

وهو أن تاأيت ألف بعادهاا مهزة منوناة بتنوين النصااااااااااااااب إل أن تنوين هاذه اهلمزة مل يصااااااااااااااور ألفاا  
ژ  ،[٢٢ البقرة:] ژے   ژ  )و:(، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  كراهة اجتماع ألفنيبعدها،  

 ژگ      ژ  ،[٤٨١األنعام: ] ژٿ  ژ ،[٤٣٤البقرة: ] ژڄ  ڄڄ  ژ  ،[١٤املؤمنون: ] ژ  ەئ

 ، ويف ضبطها ثالثة أوجه:(0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٢٢الكهف: ]

لسااااااابقة، كما يف األمثلة ا  السااااااطر، وحركتها وتنوينها كالمها عليها،األول: أن تلحق اهلمزة على 
 ژھ  ژ ،[٤٠البقرة: ] ژڈڈ   ژ  ذلن أن ألفها مل تصااااااور رمساا كما يف املبدل تنوينه ألفاا مصااااااورة )و:

 ژ ژ ژژ   ، ومثلااه:[٢٢البقرة: ]

 . )املرجع السابق( الذي هو الضرب األول من أحكام السم املنون املنصوب

ژ  ، ژاەئژ ،ژاےژ  )و الثاين: أن تلحق اهلمزة على الساااااطر وتلحق بعدها األلف مصاااااورة

 أبدل تنوينه ألفاا مصااااااااااااااورة يف فيما وتلحق احلركاة وتنوينهاا على ماا تقادم من اخلالف. ژڄ  ا ڄ  ا ڄ
 ژ على األلف، هكذا:األلف كما مثل، أو  أحكام السااااام املنون املنصاااااوب، إما على احلرف الذي قبل

اّٗ ژ ، ژ بِن   ءاّٗ  ث   ء  ا ءاّٗ  ژ ،ژغ  نِ     .ژڄ    د ع   ءاّٗ و 
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الثالث: أن تلحق اهلمزة قبل األلف الكحالء املثبتة رمساا يف املصاااااااحف، ويُلحق قبل اهلمزة ألف 
تكون هي ف. وإيضاح هذا الوجه: أن تعد األلف املثبة رمساا يف الكتبة األوىل هي األخرية، مصاورة باحلمراء

، وعلى هذا تلحق اهلمزة املنونة قبل هذه األلف اليت صااااورت مكان التنوين، كاألول الذي صااااورت ألفه،
أما األلف امللفوش هبا قبل اهلمزة فتحلق ضااااابطاا وهي اليت تصاااااور يف هذا الوجه، بدلا من تصاااااوير األلف 

  .)املرجع السابق( اآلخرة

بتاة هي يف أي األلفني هي املثبتاة، وأيهماا احملاذوفاة، فااملثوالفرق بني هاذا الوجاه والاذي قبلاه: هو 
 مث، مللحقة ضااابطاا هي احلمراء مطلقاا ، واملصاااورة ا(7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  الكحالء مطلقاا 

ومثااال ذلاان  ،الااذي قباال األلف إنااه جيري عليااه اخلالف املتقاادم يف إحلاااق التنوين على األلف أو احلرف
ـَاّٗ ژ ى احلرف الذي قبل األلف يف مذهب املشارقة، هكذا:بإحلاق التنوين عل   َ ـَاّٗ  ژ ژبِنـ  ـَ   ـ  ـاّٗ  ژ ژم  ث   ژغ 

ا ژ ا ءّٗ ا ژ ژنِ   ا ءّٗ ا ژ ژاۡفتِر  ا ءّٗ أو بإحلاق التنوين على األلف . (0437)مصااااااحف املدينة النبوية،  ژِمر 
ـََا  ژ يف مذهب املغاربة ، هكذا:   ََ بِنـ 

ـََا  ژ ژ ّٗٓ  ـََ   م 
ـََا ژ ژّٗٓ    ََ ثـ  غ 

ا ءا ژ ژّٗٓ  ا ءاژ ژّٗٓ نِ   اۡفتِر 
ا ءاژ ژّٗٓ  ِمر 

 ژّٗٓ 

 .(0402)املصحف احلسين، 

 همزة الوصل/ألف الوصل  .1.1.1

(، 7112 )املسااااؤول، هي كل مهزة ثبتت يف البتداء، وسااااقطت يف الدرج: تعريف مهز الوصاااال
ل  على ىل وضااااع عالمة لتدوملا كانت مهزة الوصاااال ساااااقطة وصااااالا، والضاااابُط مبين  على الوصاااال، احتيج إ

واختلفت املدرسااااااااتان يف وضااااااااع هذه العالمة حلكم ألف الوصاااااااال، أما املشااااااااارقة فقد وضااااااااع ، سااااااااقوطها
املتقدمون منهم عالمة هلذا املعىن تلحق ضااااااااابطاا فوق احلرف، ومل يساااااااااتمر العمل هبا، ووضاااااااااع املتأخرون 

وأما ، لرسااة، وهي اليت اسااتقر عليها العممنهم عالمة غريها يف مصاااحفهم، توضااع كوضااع سااابقتها املند
 املغاربة فاستعملوا عالمة واحدة، ول زال العمل هبا جارياا، واستقر عليها العمل يف مصاحفهم.

العالمة الدالة  األوىل: اختلفوا يف فاختالف املدرسااتني يف كيفية ضاابط مهز الوصاال، من جهتني:
 الثانية: اختلفوا يف كيفية الضبط هبذه العالمة.  على مهزة الوصل.
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يف ذلاان إىل  املشاااااااااااااااارقااةفااذهااب م من حيااث العالمااة الاادالااة على معىن الوصااااااااااااااال: أمااا اختالفه
دللااةا على زيااادتااه  (،^مقلوب  )إحاادامهااا: دال  )حرف اهلجاااء املعروف( اسااااااااااااااتعمااال إحااد  عالمتني: 

بسااااااااااااااباب سااااااااااااااقوطاه يف اللفظ َدْرجااا، وكاذلن كانوا جيعلواها على الكالم الزائد يف الكتب، فكان اجلامع 
واسااتعمل هذه (، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  الزيادة يف اخلطه والسااقوط يف اللفظبينهما معىن 
 وثانيهما: رأُس صااااٍد صاااغريٍة غري معر قٍة على ألف الوصااال، هكذا: دمون من علماء الضااابط.قتالعالمة امل

 مأخوذة من )الوصل( أو )الصلة(. (، ٱ)

ف )مصااااااح عمل يف مصاااااااحف أهل املشاااااارقواسااااااتعمل هذه العالمة املتأخرون، واسااااااتقر عليه ال
 .  (0437املدينة النبوية، 

).(،  ةالدارة املطموساااا :إىل اساااتعمال عالمتني متالزمتني هلمزة الوصاااال: إحدامها املغاربةوذهب 

مل أما الدارة املطموسة: فِلد للة على كيفية البتداء هبمزة الوصل، و ، وتسامى "صلة"( -) اجلر ة :وثانيتهما
لفظاا  وأما اجلر ة: فِلد للة على معىن الوصاااال وسااااقوط اهلمزة، اختيار هذه العالمة هلذا املعىنيرد ساااابب يف 

وأبو ؛ 0992)الداين،  يف الدرج، مع اإلشاارة إىل احلركة الساابقة أللف الوصل، حسب حملها من األلف
 .  (7112داود، 

وأهل النقط يساااامواها "اجلرة" تبعاا لشااااكلها إذ هي جرة بالقلم، ويساااامواها "الصاااالة" ألن  ما قبل 
لنقاط يف وجعلها ا )املرجع السااااااابق( األلف يوصاااااال بالذي بعدها، فيتصااااااالن، وتذهب األلف من اللفظ

جبامع عدم احلركة يف احلرف الساااااااااااكن ويف ألف  (1)الشااااااااااكل كاجلرة اليت هي إحد  عالمات السااااااااااكون
هذا من حيث اختالفهم يف العالمة ، ؛ ألن النقط مبين على الوصاال (7112)أبو داود،  الوصاال وصااالا 
 الدالة عليه.

فهم، فيما اسااتقر عليه العمل يف مصاااح فذهب املشااارقة وأما من حيث كيفية الضاابط بالعالمة:
دللةا على (، ٱ) املعر قة( وجيعلواها فوق ألف الوصااال مطلقاا، هكذا:إىل )وضاااع رأس الصااااد الصاااغرية غري 

                                                           

 الكالم عن عالمات السكون من هذا البحث. ( ينظر: 1)
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معىن الوصااااااال وساااااااقوط اهلمز، دون اعتبار معىنا آخر، على أصااااااال عدم العتبار يف اساااااااتعمال املتقدمني 
 .  )املرجع السابق( للدال املقلوبة من حيث كان الضبط مبنياا على الوصل

ساااااة( إشاااااارةا إىل حركة اهلمزة حال البتداء هبا، بفتٍح أو  إىل وضاااااع )الدارة املطمو  وذهب املغاربة
كساٍر أو ضٍم، فنقطوا فوق ألف الوصل حال الفتح، وحتتها حال الكسر، وأمامها إىل الوسط منها )إزاء 

 .رجع السابق()امل وسطها ناحية الشهمال( حال الضم، دللةا على هيئة البتداء هبا باعتبار حمله العالمة

 )باجلر ة( معنيني آخرينما مها:  كما أرادوا

 . )املرجع السابق( إثباُت حكم الصلة، وأن األلَف ألُف وصلٍ  .0

واإلشاااااااارُة هبا إىل احلركة الساااااااابقة هلمز الوصااااااال، يف الكلمة اليت قبلها، ووضاااااااعوا اجلرة من األلف  .7
ب احملله املناسااااب للحركة السااااابقة، فجعلوا اجلرة فوق ألف الوصاااال إذا كانت احلرك سااااابقة فتحاا، ة الحسااااَ

املرجع ) وحتته إن كانت احلركة السااااااابقة كسااااااراا، وعن ميينه إىل الوسااااااط، إن كانت احلركة السااااااابقة ضااااااام اا 
 . السابق(

: فااارقوا بني مهز الوصااااااااااااااال الااذي يتااأتى البتااداء بااه إلمكااان الوقف على مااا قبلااه، إل أن املغاااربااة
 فمن األول األلف أول لفظ اجلاللااااااة )و: ومااااااال ميكن البتااااااداء بااااااه لتعااااااذر الوقف على مااااااا قبلااااااه،

، ومن الثاين ما سبقه حرف متصل [50النحل: ] ژ ژ
، فحكم هذا األخري [٤٤البقرة: ] ژژ باه لفظااا ياأخاذ حكم الكلمة الواحدة )و:

فظ اجلاللة فن اا ل التعرية من الضاااااااااااااابط لتعذُّر الوقف على الواو فطرةا، وتعذر البتداء بالكلمة اليت هي هنا
   وعادةا.

فتحصاااااال أن أحوال ضاااااابط مهزة الوصاااااال يف مذهب املغاربة حسااااااب ما قبل اهلمزة وحسااااااب ما 
 :  (0992)الداين،  بعدها على ثالثة أضرب

حسااااااااااااب ما قبلها إن كانت حركة مفردةا، فتجعل اجلرة فوق األلف إن كانت  :الضاااااااااااارب األول
 ژ )و:، هااابقااة فتحاااا، دللااةا على انفتاااحاحلركاة الساااااااااااااااا
  [77-70الاااااااااااااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااااااااااقااااااااااااااااااااااااااااارة: ] ژ، 
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  ژ
[02-00احلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد: ] ژ، 

 ژ  ژ
   .(0402[ )املصحف احلسين، 047األعراف: ]

 )و:، انكساااااااااااااااارهاااابقااة كسااااااااااااااراا، دللااةا على ولعاال اجلرة حتاات األلف إن كاااناات احلركااة الساااااااااااااا

 ژ   ژ
 ژ ،[0الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة: ]

 [35األناااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااااام: ] ژ، 
 ژ  ژ

 .  (0402[ )املصحف احلسين، 00احلشر: ]

 )و:، ولعل اجلرة وساااااااااااااط األلف إن كانت احلركة الساااااااااااااابقة ضاااااااااااااماا، دللةا على انضااااااااااااامامها

 ژ
 [00الاااااااااااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااااااااقااااااااااااااااااااااااااارة: ] ژ، 

  ژ
 ژ ،[0-5الاااااااااااااافاااااااااااااااحتااااااااااااااة: ] ژ 

  
[8املااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة: ] ژ، 

 ژ
 [ 70الاااابااااقاااارة:] ژ

 سواء  فيما تقدم إن كانت احلركات السوابق لوازم أو عوارض. (، 0402)املصحف احلسين، 

حسااااب ما قبلها إن كان )حركة مزدوجة( ومل يكن ثالث الفعل بعدها مضااااموماا  الضاااارب الثاين:
ضااااماا لزماا؛ فَتجعل التنويَن على أصااااله، فوق األلف يف حال النصااااب والضاااام، وحتته، يف حال اخلفض، 

لف ألولعل اجلرة حتت ألف الوصاااااال مطلقاا؛ ألن نون التنوين تكساااااار ألجل سااااااكواها وسااااااكون ما بعد ا
  ژ )اااااااااو:، تاااااااااقااااااااااء السااااااااااااااااااااااااكااااااااانااااااااانيختااااااااالصااااااااااااااااااااااااا مااااااااان الااااااااا

 [0-5األحاااااااااااااااااااااااااااااازاب: ] ژ، 
 ،[82-80النسااااااااء: ] ژ   ژ
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 ،[70-75ق: ] ژ   ژ
 ،[2مااااااااااااارمي: ] ژ  ژ
البقرة: ] ژ   ژ

  ژ ،[778-779
 0402[ )املصحف احلسين، 40-41التوبة: ] ژ)  . 

حسااب ما قبلها إن كان )حركة مزدوجة( وكان ثالث الفعل بعدها مضااموماا  :(1)الضاارب الثالث
ضااماا لزماا؛ فحكمه خمتلف باختالف القراء فيه، فقرئ بكساار التنوين للساااكنني كما يف الضاارب املتقدم 
قبله، ومنهم من قرأ بضاااااااامه إتباعاا لضاااااااامة ثالث الفعل، فمن قرأ بالكساااااااار جعل اجلرة حتت األلف، وقد 

 .  سبق مثاله

 )ااااااااااااااو:، قاااااااااااااارأ بااااااااااااااالضاااااااااااااااااااااااااااام جااااااااااااااعاااااااااااااال اجلاااااااااااااارة وسااااااااااااااااااااااااااااط األلااااااااااااااف وماااااااااااااان

 ژ   ژ

  ژ ،[51-49الااااااااااااااااااااااااااااانسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء: ]

 [9-8 يااااااااااااااااااااااااااااااوسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف:] ژ، 
  ژ

 [ )املصاااااااااااااااحااف احلسااااااااااااااااين، 40-45احلااجاار: ] ژ
ل يوجد إل يف األمر من الفعل الثالثي إذا كانت  (7112)أبو داود،  وهذا الضاااااااارب األخري(، 0402

 :  (2)(0991) عني مضارعه مضمومة ضماا لزماا، ويف هذا احلكم قال الشاطيب

 وضاااااااااااااامااااااان أوىل السااااااااااااااااااااااكانني لثااااااااالااااااااٍث 
 

 يضاااااااااااااام لزوماااااااا كسااااااااااااااره يف نااااااٍد حال
 

                                                           

تكون اجلرة يف هذا الضااارب عن ميني األلف، أما يف اهلمز املنقول اليت أصااال ألفها مهزة قطع فتكون اجلرة عن مشال األلف، ول ترافقها ( 1)
 الدارة مطلقاا. 

ا، مع هقرأ املرموز هلم بالفاء والنون واحلاء من قوله: "يف نٍد حال" وهم: محزة وعاصاااااااام وأبو عمرو بكساااااااار نون التنوين، وغريهم بضاااااااام (2)
 اعتبار ما استثناه بقوله: "سو  أو وقل لبن العال ..." يعلم ذلن يف حمله من كتب اخلالف.
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 : فضااااابطوا ألف الوصااااال مطلقاا، دون النظر إىل احلروف الساااااوابق. فتضااااابط األمثلةأما املشاااااارقة
قد مُجعت الساااوابُق هلمز و  (،0437)مصاااحف املدينة النبوية،  ژچ  ژ  ، ژۋ  ۋ  ژ  الساااابقة هكذا:

 الوصل يف هذا القسم يف قوهلم: )فكل وتب( وميكن مجعها يف قول: )فلو بكت(.

 الهمز المنقول )همزة القطع( .1.1.1

الوصااااال؛ ألاها وحكمها حكم مهزة (، 7112)املسااااؤول،  كل مهزة ثبتت يف البتداء ويف الدرج
إذا نقلت حركتها إىل الساااااكن قبلها عادت مشااااابهة مهزة الوصااااال يف الصاااااورة واحلكم، فتساااااقط يف الدرج 

التنسااااااااااااي، ) فلهذا جعلت تابعة هلا يف احلكم والضاااااااااااابط، يف الوجود واحملل، وصااااااااااااالا، وتثبت يف البتداء
 :  (7103) . قال اخلراز(7100

 وحااااااكاااااامااااااهاااااااا لااااااورشااااااااااااااااااااهاااااام يف الاااااانااااااقااااااال
 

 ت الااوصااااااااااااااااااااالكااحااكاامااهاااااااا يف ألاافاااااااا
 فااااااااافااااااااااوقااااااااااه أو حتااااااااااتااااااااااه أو وسااااااااااااااااااااااااطااااااااااا 

 
 يف موضااااااااااااااع اهلمز الااذي قااد سااااااااااااااقطااا

ة األوىل: الصاااور وحكم النقل ورد يف قراءة اإلمام نافع املدين، من رواية ورش عنه، وله صاااورتان:  
اكن وكيفية ضابطها أن تنقل حركة اهلمزة إىل الس، أن يأيت السااكن، وبعده اهلمزة، وبعدها حرف صاحيح

هبا، وتسااااااقط اهلمزة من اللفظ كهمز الوصاااااال متاماا، فتلحق اجلرة موضااااااَع اهلمزة من األلف، قبلها فيحرك 
فإن كانت اهلمزة مفتوحة جعلت اجلرة أعلى األلف، ، قوطها من اللفظ كساااااقوط مهزة الوصااااالعالمة لسااااا

وإن كانت مكساااااااورة جعلت حتتها، وإن كانت مضااااااامومة جعلت يف وساااااااطها، دللةا على كيفية حركتها 
 .  (0992)الداين،  ولة إىل احلرف السابق قبلهااملنق

الااااذاريااااات: ]   ژ ژ وذلاااان )و:
 ژ ،[0املااااااااؤماااااااانااااااااون: ] ژ ژ ،[74

 ژ ،[89الشاااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااراء: ] ژ 

 [050األنعاااااام: ] ژ، 
 ژ  ،[07آل عمران: ] ژ   ژ
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 [54الااااااااااااااااااااااااااارمحااااااااااااااااااااااااااان: ] ژ،  
 ژ  ژ

   ژ ،[48ص: ]
 ژ  ،[04الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة: ] ژ

ژ  ، 

 ژ ژ

  ،[20اإلسااااااااراء: ] ژ  ژ ،[39، 38األعراف: ]
 ژ  ،[00ساااااابأ: ] ژ  ژ

0402[ )املصحف احلسين، 43القمر: ] ژ).   

حركة  وكيفية ضاااااااابطها أن تنقل، ساااااااااكن، وبعده اهلمزة، وبعدها ألفالصااااااااورة الثانية: أن يأيت ال
اهلمزة إىل الساكن قبلها فيحرك هبا، وتسقط اهلمزة من اللفظ كهمز الوصل متاماا، فتلحق اجلرة يف موضع 

 اهلمزة عن ميني األلف، وتعر  األلف من الضبط. 

  ژ )ااااااااااااااااااااااااااو:
 ژ  ،[57الاااااااااااااابااااااااااااااقاااااااااااااارة: ] ژ  

 ژ ،[08 الاااااااااااااااااتاااااااااااااااااوباااااااااااااااااة:] ژ 

  [85الاااااااااااااباااااااااااااقااااااااااااارة: ] ژ، 
  ژ

 ژ ،[79املااااااائاااااادة: ] ژ  

 0402[ )املصحف احلسين، 89النمل: ] ژ)  . 

 ثة أوجهثالوالفرق بني اهلمز املنقول عن مهزة قطع يف األصاااااااااااال وبني مهز الوصاااااااااااال أصااااااااااااالةا من 
 :  (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين، 

أن الساااااااااكن قبل مهزة القطع يتحرك حبركة اهلمزة، أما الساااااااااكن قبل مهزة الوصاااااااال فيتحرك بالكساااااااار وهو  .0
 الغالب، وأحياناا بالضم. 
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ا، أن البتداء هبمزة القطع هو حبركة احلرف السااااااابق إذ هي حركة اهلمزة يف األصاااااال أُلِقَيْت عليه فُحرهك هب .7
وعند قطع اهلمز لالبتداء هبا تعود إليها حركتها. أما مهزة الوصاااااال فيساااااابقها ساااااااكن دائماا، وُ َر ك للتقاء 
السااااااكنني، ول ارتباط له حبركة اهلمزة، وتكون حركته بالكسااااار غالباا، وأحياناا جيوز الضااااام كما يف الثالثي 

ة، وتأيت هبا ل يرتبط باحلركة الساااااابقة، فتأيت مفتوحإذا كان ثالثه مضاااااموماا ضاااااماا لزماا؛ لذا فإن البتداء 
 مكسورة، وتأيت مضمومة. 

أن اجلرة حال الضاااام يف مهزة الوصاااال عن ميني األلف، ويف مهزة القطع املنقول عن يسااااار األلف، على ما  .1
 ژ اسااااااااااااااتقر علياااه العمااال يف مصااااااااااااااااااحف املغاااارباااة، فااااألول )و:

  
ژ،  ژ 

 والااااااااااثاااااااااااين )اااااااااااو:  .[38األعااااااااااراف: ] ژ 

 ژ ژ

 ژ ،[39األعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراف: ]
47األعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراف:  ژ، 

 ژ  ژ

    .[43األعراف: ]

 أحكام الهمزتين في كلمة  .1.1.1

؛ والتنسااااااااااااااي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  على ثالثة أضااااااااااااااربترد اهلمزتان يف كلمة 
7100)  : 

 ژٻژ ،[٥٤اإلساااااراء: ] ژک  ژ  ،[٥البقرة: ] ژپ  ژ  املفتوحتان، )و: الضااااارب األول:

 .  (0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٤٥امللن: ] ژڄ  ژ  ،[٣٢هود: ]

 ژڳژ ،[٤٠السااااااااجدة: ] ژ  ەئژ  األوىل مفتوحة والثانية مكساااااااورة، )و: :الضااااااارب الثاين

 .(0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٥٠النمل: ]

 ژڳ   ژ ،[٤٦آل عمران: ] ژۋ  ژ  األوىل مفتوحة والثانية مضاااامومة، )و: الضاااارب الثالث:

 .(0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٢٦القمر: ] ژ  ەئژ ،[١ص: ]
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يااة مفتوحااة الثالثااة، وترد اهلمزة الثااانفاااهلمزة األوىل من اهلمزتني يف كلمااة مفتوحااة  يف األضاااااااااااااارب 
 ومكسورة ومضمومة.

لوجااااه اواهلمزة األوىل حمققااااة قولا واحااااداا، واخلالف بني القراء يف اهلمزة الثااااانيااااة، من وجهني: 
 ني. اخلالف يف إدخال ألف فاصلة بني اهلمزت :الوجه الثاينو  اخلالف يف التحقيق والتليني. :األول

املصاااااحف من الصااااحابة أمجعوا على كتابة ذلن كله بألف واحدة صااااورة إلحد  إل أن  ُكت اب 
اهلمزتني، وعللوا ذلان بكراهة اجلمع بني صااااااااااااااورتني متفقتني رمساا، واكتفاءا بالواحدة منهما عن األخر ، 

 .(7112)أبو داود،  وشذ  عن هذه الصورة يف الكتابة مواضع خمصوصة

 زة األوىل عرضااااااا باعتبار سااااااكن قبلها لو وصااااالت به كما يفورمبا طرأ التساااااهيل بالنقل على اهلم
رواية ورش، فتنقل حركة اهلمزة إليه وتعود كصاااااااورة اهلمز املنقول، ويتفرع عنه الصاااااااورتان احلاصااااااالتان فيه، 
وقد تقدم. وذلن جبعل اجلرة موضااااااااااااااع اهلمزة من األلف، أو يف موضااااااااااااااع اهلمزة ميني األلف إن كان بعد 

 اهلمزة ألف. 

علمااء العربية يف اهلمزة احملذوفة، هل هي اهلمزة األوىل اليت هي مهزة السااااااااااااااتفهام ، أو  واختلف
 فااذهااب إىل أن احملااذوف هي مهزة السااااااااااااااتفهااام:اهلمزة الثااانيااة اليت هي مهزة قطع من أصااااااااااااااال الكلمااة  

زمة الكسااااااائي، وتعليل ذلن أن مهزة السااااااتفهام حرف زائد داخل على الكلمة، واهلمزة الثانية أصاااااالية ل
 .(7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  للكلمة، وعلى هذا القول عامة أصحاب املصاحف

)املرجع  ، وتعليل ذلن من وجهني(1)الفراء ومن وافقه وذهب إىل أن احملذوفة هي مهزة األصااااااال:
 ، )و:ه: الوجه األول: أن مهزة الساااتفهام ابتدائية تفتتح هبا الكلمة، واملبتدأ به ل حتذف صااااورتالساااابق(

ل  ومثل هذا ،[٢٤يوسااف: ] ژ  ەئژ  ،[٣٤الكهف: ] ژ  ەئ   ەئژ  ،[٢٣البقرة: ] ژے     ژ 
ات الوجاه الثااين: أاها داخلة ملعىن السااااااااااااااتخبار، فوجب رمسها وإثب، و جيوز ختفيفاه حباذف ول بتسااااااااااااااهيال

 . [٤١٨ األنعام:] ژڀ  ژ  صورهتا، لتؤدي ما سيقت له، وكذلن هي إذا دخلت على ألف الوصل )و:

                                                           

 .   ثعلب، وأبو احلسن بن كيسان وافقه الفراَء على ذلن أمحد بن( 1)
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ضاااااارب كيفية نقط ال وبناءا على هذا الختالف، اختلف ضاااااابط نقاط املصاااااااحف، وتفصاااااايله:
: على املذهب األول، وهو أن مهزة السااتفهام هي احملذوفة، )املرجع السااابق( األول )اهلمزتان مفتوحتان(

۬انت م    ژوالثابت اهلمزة الثانية األصااالية )وفق رواية ورش( هكذا:  ْرت مْ ژ  ،[041البقرة: ] ژء  ۬اْقر  آل ] ژ ء 
۬انت  ژ  ،[80عمران:  ۬الِ   ژ ،[000املائدة: ] ژ ء  ْرت ھ م    ژ  ،[27هود: ] ژء  ۬انذ  ژ  ،[0البقرة: ] ژ ء 

ج     ۬اسََََْ ۬اِمنت مژ ،[00اإلسااااااااراء: ] ژ ء  . فُتلحق (0437[ )مصااااااااحف املدينة النبوية، 00امللن: ] ژء 
و ر ألُفها،  اهلمزة احملققة قبل األلف املصااااااااورة بالصاااااااافرة دللة على حتقيقها، وحملها يف السااااااااطر إذ مل ُتصااااااااَ

 وحركته عليها باحلمرة، ويُلحق على األلف املصورة دارة  مطموسة باحلمرة، دللةا على تليينها. 

ا۬انت مْ ژا )وفق روايااة قااالون(: وبااإحلاااق ألٍف ماادخلااة بني اهلمزة احملققااة واهلمزة امللينااة، هكااذ  ، ژء 

ْرت مْ ژ  ا۬اْقر  ا۬انت  ژ  ، ژ ء  ا۬الِ   ژ  ، ژ ء  ْرت ھ مْ ژ  ، ژ ء  ا۬انذ  ج    ژ ، ژ ء  ا۬اسَْ ا۬اِمنت مژ ،ژء  فزيد يف  .ژ ء 
 هذا الوجه إحلاق ألف مدخلة باحلمرة، بني اهلمزة احملققة واأللف املصورة. 

وعلى املذهب الثاين وهو أن مهزة السااااااااااتفهام هي الثابتة، واحملذوف هو اهلمزة الثانية األصاااااااااالية 
ْرت مْ ژ  ، ژ أ ۬انت م    ژ )وفق رواية ورش( هكذا:  ْرت ھ م    ژ ، ژ أ ۬الِ   ژ  ، ژ أ ۬انت  ژ  ، ژ أ۬اْقر  ژ  ، ژأ۬انذ 

ج     ة، ف املصااااااااورة، وتلحق ألف  بعدها للهمزة امللينفتلحق اهلمزة احملققة على األل ،ژأ۬اِمنت مژ ، ژ أ۬اسََََْ
 وتلحق عليها الدارة املطموسة عالمةا على تليينها.

ركتها عليها ح وتلحق اهلمزة احملققة بالصاااااااااااااافرة على ما تقدم دللةا على حتقيقها، وكذلن تلحق
 .وتلحق األلف بعدها وعالمة التليني عليها باحلمرة

حلاق إ الدارة املطموسااااااة اليت هي عالمة التليني وحدها دونويصااااااح فيها وجه آخر: وهو إحلاق 
نت م    ژ األلف احلمراء، هكذا: 

ْرت مْ ژ ،  ژ أ ۬ ْقر 
نت  ژ ،  ژ أ ۬

لِ   ژ ،  ژ أ ۬
ْرت ھ م    ژ،  ژ أ ۬ نذ 

ج    ژ ،  ژأ ۬ سَََْ
 أ ۬

ِمنت مژ،  ژ
 .(0402)املصحف احلسين،  ژأ ۬

 لف املصاااااااااااورة، واأللف امللحقة اليت هي صاااااااااااورةوبإحلاق ألٍف مدخلة بني اهلمزة احملققة على األ
۬انت مْ ژ  اهلمزة امللينااة، هكااذا )وفق روايااة قااالون(:

ْرت مْ ژ ،  ژ أ   ۬اْقر 
۬انََت  ژ ،  ژ أ  

۬الََِ   ژ،  ژ أ  
ژ ،  ژأ  

ْرت ھ مْ  ۬انذ 
۬اْسج    ژ ،  ژ أ  

۬اِمنت مژ، ژ أ  
 .  (0402)املصحف احلسين،  ژأ  
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 اليت هي عالمة التليني وحدها دون إحلاق األلف احلمراء، هكذا:وعلى إحلاق الدارة املطموساااااة 
نت مْ ژ 
ْرت مْ ژ ،  ژ أ  ۬ ْقر 

نت  ژ ،  ژ أ  ۬
لِ   ژ ،  ژ أ  ۬

ْرت ھ مْ ژ ،  ژ أ  ۬ نذ 
ْسج    ژ ،  ژ أ  ۬

ِمنت مژ، ژ أ  ۬
)املصحف  ژأ  ۬

 .  (0402احلسين، 

وأما كيفية نقط هذا الضااااااارب يف مذهب املشاااااااارقة )وفق رواية حفص ومن وافقه( فبالتحقيق يف 
)مصااحف  ژڄ  ژ  ،ژک  ژ ،ژپ  ژ  ،ژٻ  ژ  ،ژڍ  ژ  ،ژۓ  ژ  ،ژې  ژ اهلمزتني، هكذا: 
   .(0437املدينة النبوية، 

توالت ثالث فمسااألة: وردت كلمتان يف أربعة مواضااع دخلت فيها مهزة السااتفهام على مهزتني، 
نت مژ وذلن قوله تعاىل:: (7100؛ والتنساااااااااي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  مهزات أ ام  يف  ژء 

أ الِھ ت ن  ژ ثالثة مواضاااع من ثالث ساااور، األعراف، وطه، والشاااعراء. وقوله تعاىل: احد يف يف موضاااع و  ژء 
 على الكلمة، واهلمزة الثانية: مهزة قطع،فاهلمزة األوىل: مهزة السااااااتفهام، زائدة داخلة ، (1)سااااااورة الزخرف

واحدة  وُكتبت هذه الكلمتان بألف، ، كالمها أصاااااااااليتان من أصااااااااال الكلمةواهلمزة الثالثة: مهزة مبدلة ألفاا 
. وهذه األلف املثبتة رمساا يف هجاء املصااااااحف حتتمل ثالثة (7112)أبو داود،  لئال جيتمع ثالث ألفات

 أوجه: 

 زة الستفهام، وهو من حيث إاها داخلة ملعىن ل بد من تأديته.الوجه األول: أن تكون مه

 الوجه الثاين: أن تكون مهزة القطع، وهو من حيث كانت أصلية من نفس الكلمة.

اهلمزة املبدلة ألفاا، وهو من حيث إاها سااااااكنة فأبدلت من جنس حركة  الوجه الثالث: أن تكون
ما قبلها لثقل اجتماع مهزتني، وألنه مل يُدخل أحد من القراء ألفاا بني مهزة الساااااتفهام ومهزة القطع ساااااواء 

 . )املرجع السابق( منهم من حقق الثانية أو لينها، كراهة توايل أربع ألفات

                                                           

، [٣٤طه: ] ژگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ  ژ  ، والثاين والثالث:[٤٢٨األعراف: ] ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ  األول قوله تعاىل:( 1)
 . [٦١الزخرف: ] ژۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې  ژ  ، والرابع:[49الشعراء: ]و
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ثالث: فااااألوىل: اخلالف فيهاااا دائر بني احلاااذف، واإلثباااات، والتغيري. أحكاااام هاااذه اهلمزات الو 
يع القراء قولا واحااداا، بال جلم والثااانيااة: اخلالف فيهااا دائر بني التحقيق والتليني بني بني. والثااالثااة: مباادلااة

 (.0980)القاضي،  طع يف هذه الصورة ألحد من القراءول إدخال بني الستفهام والق، (1)خالف

ضاااابط هذه الصااااورة على مذهب الكسااااائي، وهو حذف مهزة السااااتفهام، وأن املثبَت رمساا  وأما
نت مژعلى وجه التساااهيل: مهزُة القطع، فهكذا:  ۬ا  م  ۬ا  لِھ ت ن  ژ ژء  مهزة ، (0402)املصاااحف احلساااين،  ژء 

مرة، مث إحلاق باحلالساااااااااااتفهام بالصااااااااااافرة، وعليها حركتها باحلمرة، مث ألف القطع الكحالء وعليها نقطة 
 ألف باحلمرة تدل على ألف األصل اليت هي فاء الفعل.

نت مژ وعلى وجااه التحقيق: أ   م  أ   لِھ ت نََ  ژ ژء  مهزة ، (0437)مصااااااااااااااحف املاادينااة النبويااة،  ژء 
السااتفهام بالصاافرة، وعليها حركتها باحلمرة، مث ألف القطع الكحالء وعليها مهزهتا بالصاافرة وعلى اهلمزة 

 باحلمرة، مث إحلاق ألف باحلمرة تدل على ألف األصل اليت هي فاء الفعل. حركتها

على وجه وضاااااااااااااابطهاا على ماذهاب من جعال األلف املرسااااااااااااااومة هي اهلمزة املبدلة ألفاا، هكذا: 
نت مژ التساهيل: ۬اام  ۬االِھ ت ن  ژ ژء  مهزة الستفهام بالصفرة على السطر، ، (0402)املصاحف احلسين،  ژء 

باحلمرة، مث إحلاق ألف صاااااااااورة هلمزة القطع امللينة وعليها نقطة دللة على تليينها، كالمها وعليها حركتها 
ة وإن شاء الناقط يف الوسطى ترك إحلاقها واكتفى بالنقط. باحلمرة، مث األلف الكحالء صورة مهزة األصل

نت مژ حملها على السطر، فيكون هكذا: ام  الِھ ت ن  ژ ژء ۬  .  (0402)املصحف احلسين،  ژء ۬

نت مژ وعلى وجاااه التحقيق: أ ام  أ الِھ ت نََ  ژ ژء  مهزة  ،(0437)مصااااااااااااااحف املااديناااة النبوياااة،  ژء 
الساتفهام بالصافرة على الساطر، وعليها حركتها باحلمرة، مث إحلاق ألف صورة هلمزة القطع وعليها اهلمزة 

 .الكحالء صورة مهزة األصلوعليها حركتها، األلف واحلركة باحلمرة، واهلمزة بالصفرة، مث األلف 

 :على وجه التسااااااااااهيلوضاااااااااابطها على مذهب الفراء، وهو أن املثبت مهزة السااااااااااتفهام، هكذا: 
نت مژ   م 
  لِھ ت ن  ژ ژأ ۬

األلف األوىل هي الكحالء، وعليها اهلمزة بالصاااافرة،  (، تكون7112)أبو داود،  ژأ ۬

                                                           

وخالف القراء فيها على النحو التايل: قرأ )حفص ورويس( بإساااااقاط األوىل وحتقيق الثانية، وقرأ )املدنيان والبزي والبصاااااري والشاااااامي( ( 1)
أ ر بتحقيق األوىل وتساهيل الثانية، وقرأ )قنبل( حال وصلها مبا قبلها بإبدال األوىل واواا خالصة وتسهيل الثانية، وحال البدء كالبزي، وق

 األخوان وخلف وروح( بتحقيق األوىل والثانية معاا. )شعبة و 
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القطع،  الساااااااااطر دللة على اهلمزة امللينة اليت هي مهزةوعلى اهلمزة حركتها باحلمرة، مث نقطة باحلمرة على 
 مث إحلاق ألف باحلمرة دللة على ألف األصل.

نت مژ وعلى وجاه التحقيق: تكون األلف األوىل هي ، (7112)أبو داود،  ژأ ء   لِھ ت نَ  ژ ژأ ء   م 
سااطر دللة على فرة على الالكحالء، وعليها اهلمزة بالصاافرة، وعلى اهلمزة حركتها باحلمرة، مث مهزة  بالصاا

 حتقيق مهزة القطع، مث إحلاق ألف باحلمرة دللة على ألف األصل.

؛ وأبو 0992)الداين،  مساألة: دخول مهزة الساتفهام على مهزة الوصال املصااحبة لالم التعريف
األنعام: ] ژڀ  ژ، و[٦٤يونس: ] ژ  ەئژ  وذلن )و قوله تعاىل(، 7100؛ والتنسااي، 7112داود، 
، واتفق القراء يف هذه الصاااااااااورة من (0437[ )مصاااااااااحف املدينة النبوية، ٦٤النمل: ] ژچژو ،[٤١٨

 اجلهة األوىل: تسااااااااهيل الثانية بني بني، وتسااااااااهيلها باإلبدال، قرئ هبذين الوجهني جلميع القراء، جهتني:
فاا اجلهة الثانية: توايل اهلمزتني، مهزيت السااااااتفهام والوصاااااال، فلم يُدِخل بينهما ألو  فلم  ققها أحد منهم.

 أحد  من القراء. 

وصااااااورة ضاااااابطها على وجه التسااااااهيل بني بني، هكذا: على مذهب الكسااااااائي ومن وافقه على 
۬الذ ك ر  ژحذف مهزة الستفهام، ورسم ألف الوصل: لل۬ا   ژ ژْیںء  ن  ژ ژء  ـََََ  ۬اْلـََََا  (،7112داود، )أبو  ژء 

اهلمزة يف السااااااااااطر بالصاااااااااافرة وحركتها عليها باحلمرة، مث األلف الكحالء وعليها نقطة باحلمرة دللة على 
وعلى مذهب الفراء ومن وافقه على رساااااااااااام مهزة السااااااااااااتفهام، وحذف ألف الوصاااااااااااال:  تليينها بني بني.

ن  ژ ژأ لل۬ا   ژ ژْیںأ ۬الذ ك ر  ژ ـَََ  ۬اْلـَََا
اهلمزة بالصفرة على األلف الكحالء، وحركتها  (،7112)أبو داود،  ژأ 

 عليها باحلمرة، مث إحلاق ألف باحلمرة، وعليها نقطة باحلمرة دللة على تليينها بني بني.

وإن شااااااااااااااء الناقط ترك إحلاق األلف احلمراء، وجعل النقطة باحلمرة حملها يف الساااااااااااااطر، هكذا: 
لذ ك ر  ژ
ّلل   ژ ژْیںأ ۬

ن  ژ ژأ ۬ ـََََ  ْلـََََا
وصورة ضبطها على وجه إبدال الثانية ألفاا مداا ، (7112داود،  )أبو  ژأ ۬

مشاااااابعاا، هكذا: على مذهب الكسااااااائي ومن وافقه على حذف مهزة السااااااتفهام، ورساااااام ألف الوصاااااال: 
آلذ ك ر  ژ آّلل   ژ ژْینِ ء  ن  ژ ژء  ـَََََََ  آْلـَََََََا اهلمزة يف السااطر بالصاافرة ، (0437)مصااحف املدينة النبوية،  ژء 

على و  بااحلمرة، مث األلف الكحالء وعليهاا مطا ة  بااحلمرة دللاة على مادها مداا مشاااااااااااااابعاا.وحركتهاا عليهاا 
 ژأ آّلل   ژ ژْینِ أ آلذ ك ر  ژمذهب الفراء ومن وافقه على رسااااااااااام مهزة الساااااااااااتفهام، وحذف ألف الوصااااااااااال: 
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ن  ژ ـ  آْلـَا
 إحلاق مرة، مثاهلمزة بالصفرة على األلف الكحالء، وحركتها عليها باحل، (7112)أبو داود،  ژأ 

 ألف باحلمرة، وعليها مط ة  باحلمرة دللة على مدها مداا مشبعاا.

ترك إحلاق األلف احلمراء، وجعل املطة حملها يف السطر، وهو أحد الوجهني يف  وإن شاء الناقط
ن  ژ ژأ   ّلل   ژ ژْینِ أ   لذ ك ر  ژ ضبط عالمة املده، هكذا: ـ    ْلـا

   .(7112)أبو داود،  ژأ 

؛ وأبو 0992)الداين،  كيفياة نقط الضاااااااااااااارب الثاين )اهلمزة األوىل مفتوحة والثانية مكسااااااااااااااورة(
 :  (7112داود، 

وفق ) على املذهب األول: الكساائي، على حذف مهزة السااتفهام، ورساام اهلمزة الثانية األصاالية
ه  ژرواية ورش( هكذا:   ََََ لـ   ٓ ذ اژ، [07النمل: ] ژء   ٓ ن ك  ژ، [5الرعد: ] ژء   ٓ  ،[91يوسف: ]    ژء 

نََ  ژ  ٓ مهزة السااااااااااااااتفهااام بااالصاااااااااااااافرة دللااة على حتقيقهااا، ، (7112)أبو داود،  [01النااازعااات: ] ژء 
وموضاااااااعها يف الساااااااطر، وحركتها عليها باحلمرة، مث األلف الكحالء وهي صاااااااورة اهلمزة األصااااااالية، وحتتها 

ه  ژهكذا: قالون( وباإدخال ألف بني اهلمزتني )وفق رواية نقطاة بااحلمرة، دللاة على تليينهاا.  ََََََََََََ لـ  ا   ژء 

اژ ذ  ا  ن ك  ژ ژء  ا  ن  ژ     ژء  ا  مهزة الساااااااااتفهام بالصااااااااافرة دللة على حتقيقها،  ،(7112)أبو داود،  ژء 
وموضااعها يف السااطر، وحركتها عليها باحلمرة، مث األلف املدخلة باحلمرة، مث األلف الكحالء وهي صااورة 

 دللة على تليينها.اهلمزة األصلية، وحتتها نقطة باحلمرة، 

، على رساااااااااااام مهزة السااااااااااااتفهام، وحذف اهلمزة الثانية (1)وعلى املذهب الثاين: الفراء ومن وافقه
ه  ژاألصااالية )وفق رواية ورش( هكذا:   َََََََ لـ   ٓ اژ ژأ  ذ   ٓ ن ك  ژ ژأ   ٓ ن  ژ     ژأ   ٓ ، املصاااحف احلساااين)  ژأ 

ا عليها على األلف الكحالء، وحركتهمهزة السااتفهام بالصاافرة دللة على حتقيقها، وموضااعها ، (0402
ال ألف بني وبإدخ، مزة األصاااااااااااالية، دللة على تليينهاباحلمرة، مث نقطة باحلمرة يف السااااااااااااطر، صااااااااااااورَة اهل

ه  ژ اهلمزتني )وفق رواية قالون( هكذا:  ََََََََ لـ  اژ ژأ ا  ذ  ن ك  ژ ژأ ا  ن  ژ     ژأ ا  )مصاااااحف املدينة النبوية،  ژأ ا 
مهزة السااتفهام بالصاافرة دللة على حتقيقها، وموضااعها على األلف الكحالء، وحركتها عليها ، (0472

                                                           

 وافقه ثعلب، وابن كيسان، كما تقدم يف الضرب األول يف رواية.( 1)
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باحلمرة، مث األلف املدخلة باحلمرة، مث نقطة باحلمرة يف الساااااااااااااطر، صاااااااااااااورَة اهلمزة األصااااااااااااالية، دللة على 
 تليينها.

، (7112)أبو داود،  ، أن جيعل حمل اهلمزة امللينة ياءا (1)وللنااقط: إن شاااااااااااااااء على هاذا املذهب
. وصااورة ضاابط ذلن )وفق رواية ورش ومن النقطة احلمراء اليت هي الدارة املطموسااة، صااح  ذلن بدلا من

ه  ژوافقه( هكذا:   ََََ اژ ژأ ۦلـ  على  تلحق الياء باحلمرة دللة(، 7112)أبو داود،  ژأ ۦن  ژ     ژأ ۦن ك  ژ ژأ ۦذ 
وضاااااااااااااابطااه بااإدخااال ألف بني اهلمزتني )وفق روايااة قااالون ومن وافقااه( هكااذا: ، التليني، وعاااريااةا من احلركااة

ه  ژ ـ  ۦل 
اژ ژأ   ۦذ 

ۦن ك  ژ ژأ  
ۦن  ژ     ژأ  

 (.7112)أبو داود،  ژأ  

 مساااألة: أما ما جاءت اهلمزة املساااهلة فيه من هذا الضااارب مرساااومة ياء كحالء يف الكتبة األوىل
النمل: ] ژک  ژ  ، و(2)[٤٤األنعاام: ] ژٹ  ژ  )و: ، (7112؛ وأبو داود، 0992)الاداين، 

الصافات: ] ژڍ  ژ  ،[٤٤يس: ] ژگ  ژ ،[١٣الواقعة: ] ژەئژ  ،[١٤الشعراء: ] ژٺ  ژ  ،(3)[٥٣
، فإن األلف الكحالء املرساومة يف الكتبة األوىل هي صااورة مهزة (0437[ )مصاحف املدينة النبوية، ١٥

بعدها قد صااااااورت على )و حركتها ياءا عارية من احلركة دللةا على السااااااتفهام ل غري؛ ألن اهلمزة امللينة 
 وتعريتها من احلركة من حيث إاها صورة للهمزة املكسورة امللينة. (، 7112)أبو داود،  تليينها

ن ك مْ ژوضاااااابط هذه الكلمات )وفق رواية ورش ومن وافقه( هكذا:  ن  ژ ژأ ى  ـََََََََن  ل ن  ژ ژأ ى       ژأ ى 

اژ ذ  ْفك   ژ ژأ ى  مهزة الساااااااتفهام بالصااااااافرة دللة على حتقيقها، وموضاااااااعها على ، (7112)أبو داود،  ژأ ى 
األلف الكحالء، وحركتها عليها باحلمرة، مث نقطة باحلمرة وهي الدارة املطموسااة حتت الياء الكحالء اليت 

 هي صورة اهلمزة امللينة العارية عن احلركة.

على )و )رواية ورش ومن وافقه( لكن بإدخال ألف بني  وضابطها )وفق رواية قالون ومن وافقه(
ن ك مْ ژاهلمزتني، هكذا:  ن  ژ ژأ اى  َََََََن  ل ن  ژ ژأ اى  ـ اژ     ژأ اى  ذ  ْفك   ژ ژأ اى  مهزة ، (7112)أبو داود،  ژأ اى 

الساااااااااتفهام بالصااااااااافرة دللة على حتقيقها، وموضاااااااااعها على األلف الكحالء، وحركتها عليها باحلمرة، مث 

                                                           

 مذهب الفراء ومن وافقه. ( 1)
 . 9، وفصلت: 79، والعنكبوت: 55والنمل: ( 2)
 . 30والصافات: ( 3)
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إحلااق ألف بااحلمرة بعاد األلف الكحالء، مث نقطاة بااحلمرة وهي الادارة املطموسااااااااااااااة حتات الياء الكحالء 
امللينة،  من يضاااابط الياء اليت هي صااااورة اهلمزة ومن النقاط، اليت هي صااااورة اهلمزة امللينة العارية من احلركة

 .وجيعل عليها دارةا صغريةا دللة على ختفيف حركة كسرها وترك إشباعها

ن ك مْ ژوضبط هذه الكلمات على هذا املذهب )وفق رواية ورش ومن وافقه( هكذا:  ن  أ  ژ ژأ ى   ژى 

ـََََََن  ل ن  ژ اژ     ژأ ى  ذ  ْفك   ژ ژأ ى  مهزة السااتفهام بالصاافرة دللة على حتقيقها، ، (7112)أبو داود،  ژأ ى 
ت باحلمرة وهي الدارة املطموسااااااااااة حتوموضااااااااااعها على األلف الكحالء، وحركتها عليها باحلمرة، مث نقطة 

الياء الكحالء اليت هي صاااااااااورة اهلمزة امللينة العارية من احلركة، وحتت الدارة املطموساااااااااة عالمُة الكسااااااااارة، 
وفوق الياء الدارة املفرغة الصاااغرية اليت تساااتعمل عالمة للساااكون كما مر  اساااتعماهلا للحروف املخففة من 

 التشديد.

ن ومن وافقه( على )و )رواية ورش ومن وافقه( لكن بإدخال ألف بني وضبطها )وفق رواية قالو 
ن ك مْ ژاهلمزتني هكذا:  ن  ژ ژأ اى  ََََََََن  ل ن  ژ ژأ اى  ـ اژ     ژأ اى  ذ  ْفك   ژ ژأ اى  مهزة ، (7112)أبو داود،  ژأ اى 

ة، مث ر الساااااااااتفهام بالصااااااااافرة دللة على حتقيقها، وموضاااااااااعها على األلف الكحالء، وحركتها عليها باحلم
إحلااق ألف بااحلمرة بعاد األلف الكحالء، مث نقطاة بااحلمرة وهي الادارة املطموسااااااااااااااة حتات الياء الكحالء 
اليت هي صااااورة اهلمزة امللينة العارية من احلركة، وحتت الدارة املطموسااااة عالمُة الكساااارة، وفوق الياء الدارة 

 د.ا للحروف املخففة من التشدياملفرغة الصغرية اليت تستعمل عالمة للسكون كما مر  استعماهل

؛ وأبو 0992)الداين،  كيفية نقط الضااااااااااارب الثالث )اهلمزة األوىل مفتوحة والثانية مضااااااااااامومة(
ِھ  واْ ژ ،[٢٦القمر: ] ژ  ەئژ  ،[١ص: ] ژڳ   ژ  وذلن )و قوله تعاىل:: (7112داود،  شَََْ  ژأ ء 

الكساااااائي، على حذف مهزة الساااااتفهام، فعلى املذهب األول:  .(1) (0437)مصاااااحف املدينة النبوية، 
ا ژ ورسااااااااااااام اهلمزة الثانية األصااااااااااااالية، يكون الضااااااااااااابط هكذا )وفق رواية ورش(: اژ ژنِزل  ٓ  ء  ء 

  ژْلقِي  ٓ  

اژ ء 
ِھ  واْ ٓ   مهزة الساااااااااتفهام بالصااااااااافرة دللة على حتقيقها، وموضاااااااااعها يف ، (7112)أبو داود،   ژشََََْ

الكحالء، مث دارة مطموسااااااااااة باحلمرة دللةا على تليني اهلمزة الساااااااااطر، وحركتها عليها باحلمرة، مث األلف 
 الثانية، موضعها وسط األلف الكحالء أو أمامها.

                                                           

 ، على قراءة نافع وأيب جعفر، هبمزتني. [٤٤الزخرف: ] ژۇ  ۆۆ  ژ  من قوله تعاىل:( 1)
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ا۬انِزل   ژوضبطها )وفق رواية قالون ومن وافقه( بإدخال ألف بني اهلمزتني، هكذا:   ژء 

اژ اژ  ژْلقِي  ا۬ ء  دللة على حتقيقها، مهزة الستفهام بالصفرة ،  (7112)أبو داود،  ژْشِھ  واْ ا۬ ء 
وموضعها يف السطر، وحركتها عليها باحلمرة، مث األلف امللحقُة باحلمرة، مث دارة مطموسة باحلمرة دللةا 

 على تليني اهلمزة الثانية، موضعها وسط األلف الكحالء وأمامها.

 الثانية، على رساااااااااااام مهزة السااااااااااااتفهام، وحذف اهلمزة (1)وعلى املذهب الثاين: الفراء ومن وافقه
نِزل   ژاألصاااالية، يكون الضاااابط هكذا )وفق رواية ورش(:   ٓ ِھ  واْ ٓ  أ  ژ  ژْلقِي  ٓ  أ  ژ ژأ  )أبو داود،  ژشََْ

مهزة السااتفهام بالصاافرة دللة على حتقيقها، وموضااعها على األلف الكحالء، وحركتها عليها ، (7112
 على تليينها.باحلمرة، مث نقطة باحلمرة يف السطر، صورَة اهلمزة األصلية، دللة 

وللناقط أن جيعل عالمة التليني واواا محراء بدلا من الدارة املطموسااة، كما ُجعل يف موضااع امللي نِة 
ومسوهُغ هذا ما ُرسم ، (7112)أبو داود،  ژْشِھ  واْ وأ  ژ  ژْلقِي  وأ  ژ ژأ ونِزل   ژاملكساورِة ياءا، هكذا: 

ان: آل عمر ] ژٴۇ   ۋ  ژ من نظري هااذه الكلمااات بواٍو كحالء يف الكتبااة األوىل، وهو قولااه تعاااىل: 
. (7112د، )أبو داو  ، وهبذه الكيفية تتسااق كلمات هذا النوع على مذهب واحد يف صااورة التليني[٤٦

 وسيأيت الكالم عن هذه الصورة وضبطها بعد املسألة التالية.

وضاابطها بإحلاق الدارة املطموسااة صااورة للهمزة امللينة )وفق رواية قالون ومن افقه( بإدخال ألف 
نِزل   ژ بني اهلمزتني هكذا: ِھ  واْ ٓ  أ اژ  ژْلقِي  ٓ  أ اژ ژأ ا  مهزة الساااااااااتفهام ، (7112)أبو داود،  ژشََََْ

حلاق ألف باحلمرة، مث إبالصاااااااااافرة دللة على حتقيقها، وموضااااااااااعها على األلف الكحالء، وحركتها عليها 
 باحلمرة بني اهلمزتني، مث نقطة باحلمرة يف السطر، صورَة اهلمزة األصلية، دللةا على تليينها.

 ژأ اونِزل   ژوضبطها بإحلاق )الواو( صورة للهمزة امللينة مع إدخال األلف، هكذا: 

 باحلمرة دللةا على اإلحلاق. مع مراعاة كون الواو، (7112)أبو داود،  ژْشِھ  واْ وأ اژ  ژأ اوْلقِي  ژ

                                                           

 وافقه ثعلب، وابن كيسان، كما تقدم يف الضرب األول يف رواية ورش.( 1)
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، فإن األلف الكحالء هنا هي صاااااااااااااورة مهزة [٤٦آل عمران: ] ژٴۇ   ۋ  ژ  أما قوله تعاىل:
السااااااتفهام ل غري؛ ألن اهلمزة الثانية مل هتمل يف هذا املوضااااااع، بل رمست الواو صااااااورةا هلا؛ ألن الواو هو 

  احلرف الذي منه حركتها وإليه تليينها.

اهلمزتني هي املرساااااااااااومة، وأي اهلمزتني هي احملذوفة، غري وارد، إذ قد صاااااااااااورت  واخلالف يف أي
اهلمزتان كما تقدم، فاأللف والواو كالمها كحالوان من الكتبة األوىل، األلف صاااااااااااااورة مهزة الساااااااااااااتفهام، 

 .  (7100؛ والتنسي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  والواو صورة اهلمزة الثانية امللينة

فارقة فيما مل تصاور إحد  مهزتيه يف اعتبار الصورة الكحالء إلحد  اهلمزتني، فيتفرع وكانت امل
عنه ضاااااااااااابط  على مذهبني، مذهب الكسااااااااااااائي ومن وافقه ومذهب الفراء ومن وافقه، وعلى كل مذهب 

؛ 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  صااااااااااااااورة من ل يادخل ألفاا بني اهلمزتني، ومن يدخل ألفاا بينهما
 .  (7100ي، والتنس

فألغي هذا العتبار هنا يف هذا املوضاااع، فبقيت املفارقة بني من ل يدخل ألفاا بني اهلمزتني ومن 
يادخال ألفااا بينهماا، إل أن املفاارقاة هناا يف الصااااااااااااااورة األوىل بني ورش وابن كثري؛ لوجود حكم النقل عند 

)وفق  إدخال ألف بني اهلمزتني وضاابط هذا املوضااع هكذا: على صااورة عدمورش والقطع عند ابن كثري، 
ل  ا ْون (ِّيا ك م ژرواياة ورش(:  بفتحاة على الالم، اليت هي حركة اهلمزة نقلت إىل ، (7112)أبو داود،  ژقَ 

الالم الساااااااااكنة، مث جرة على األلف الكحالء دللةا لسااااااااقوط مهزة السااااااااتفهام املنقولة حركتها إىل الالم، 
؛ وأبو داود، 0992)الداين،  السااقطة كما هو احلال يف ألفات الوصل سواءا فتوصال الالم مبا بعد اهلمزة 

 .(7100؛ والتنسي، 7112

م   ژوعلى صاااااورة عدم إدخال ألف بني اهلمزتني )وفق رواية ابن كثري(:  )أبو داود،  ژق ْل أ ْون (ِّيا ك 
ها حركتها حالء، وعليمهزة السااااتفهام بالصاااافرة دللةا على حتقيقها، موضااااعها على األلف الك، (7112

الداين، ) بااحلمرة، مع تعرياة الواو اليت هي صااااااااااااااورة اهلمزة امللينة من احلركة إذ ليساااااااااااااات حركتها مشاااااااااااااابعة
 .(7100؛ والتنسي، 7112؛ وأبو داود، 0992
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)أبو  ژيا ك مق ْل أ اْون (ِّ  ژوعلى صاااااورة من يدخل ألفاا بني اهلمزتني )وفق رواية قالون ومن وافقه(: 
مهزة السااااااتفهام بالصاااااافرة دللةا على حتقيقها، موضااااااعها على األلف الكحالء، وعليها ، (7112داود، 

حركتهاا بااحلمرة، مث إحلااق ألف بينياة باحلمرة، مث دارة مطموسااااااااااااااة باحلمرة دللة على تليني اهلمزة الثانية، 
لتنسااااااااااااااي، ؛ وا7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  موضااااااااااااااعهاا على الواو الكحالء اليت هي صااااااااااااااورهتا

7100). 

 ومن النقاااط من جيعاال أمااام )الواو( دارةا مطموساااااااااااااااة، وعلى الواو دارة مفرغااةا دللااةا  لتخفيفهااا،
ن (ِّيا ك م ژوضااااااااااااابطها على صاااااااااااااورة عدم إدخال ألف بني اهلمزتني )وفق رواية ورش( هكذا:  )أبو  ژق ل  ا ْو۬

ف لالم السااااااااااااكنة، مث جرة على األلبفتحة على الالم، اليت هي حركة اهلمزة نقلت إىل ا، (7112داود، 
الكحالء دللةا لساااااقوط مهزة الساااااتفهام املنقولة حركتها إىل الالم، فتوصااااال الالم مبا بعد اهلمزة السااااااقطة  
كما هو احلال يف ألفات الوصاااااااااال سااااااااااواءا، مث دارة مفرغة باحلمرة دللةا على ختفيف حركتها إذ ليساااااااااات 

ي صااااورة اهلمزة امللينة، مث دارة مطموسااااة باحلمرة دللةا على مشاااابعة، موضااااعها على الواو الكحالء اليت ه
 .(7100؛ والتنسي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  التليني أمام الواو الكحالء

م   ژوعلى صاااااورة عدم إدخال ألف بني اهلمزتني )وفق رواية ابن كثري(:  ن (ِّيا ك  )أبو داود،  ژق ْل أ ْو۬
بالصاااافرة دللةا على حتقيقها، موضااااعها على األلف الكحالء، وعليها حركتها مهزة السااااتفهام ، (7112

بااحلمرة، مث دارة مفرغة باحلمرة دللةا على ختفيف حركتها إذ ليساااااااااااااات مشاااااااااااااابعة، موضااااااااااااااعها على الواو 
الكحالء اليت هي صاااااااورة اهلمزة امللينة، مث دارة مطموساااااااة باحلمرة دللةا على التليني أمام الواو الكحالء، 

 .  (7100؛ والتنسي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  ضعها يف السطرمو 

ن (ِّ  ژوعلى صاااااورة من يدخل ألفاا بني اهلمزتني )وفق رواية قالون ومن وافقه(:  )أبو  ژيا ك مق ْل أ اْو۬
مهزة السااااااتفهام بالصاااااافرة دللةا على حتقيقها، موضااااااعها على األلف الكحالء، وعليها  ،(7112داود، 
باحلمرة، مث إحلاق ألف بينية باحلمرة، مث دارة مفرغة باحلمرة دللةا على ختفيف حركتها إذ ليساااات حركتها 

الداين، ) مشااااابعة، مث دارة مطموساااااة باحلمرة دللةا على التليني أمام الواو الكحالء، موضاااااعها يف الساااااطر
 .(7100؛ والتنسي، 7112؛ وأبو داود، 0992
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 أحكام الهمزتين في كلمتين .1.1.1

 :  (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  مزتان من كلمتني على مثانية أضربترد اهل

ژ  ،[٦النساء:] ژڭ   ۇ   ژ  ،[٨١األعراف: ] ژٹ  ۀ  ژ  )و: الضرب األول: املفتوحتان،

 (،0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٢٢عبس: ] ژہ  ھ     ه  ژ  ،[١٣األعراف: ] ژگ   ڳ   
، ص ومن وافقه(زتني )وفق رواية حفوهي هبذه الكيفية املتقدمة ملن مل يلني اهلمز؛ فقرأه بتحقيق اهلم
ل ھ مْ ژوكيفية ضبطه )وفق رواية ورش( ومذهبهم تليني الثانية، هكذا:  ف  ژ  ، ژ ج   ء  ۬اج  م  ۬السُّ ل ك   ھ   ء  ۬اْمو  

بِ ژ ، ژ ه  ژ ، ژ تِْلق  ء  ۬اْصح   ر  اهلمزة األوىل بالصفرة وحركتها ، (0402)املصحف احلسين،  ژش   ء  ۬انش 
عليها باحلمرة، موضعها يف السطر، واهلمزة الثانية دارة مطموسة باحلمرة دللةا على تليينها، موضعها على 

 .)املرجع السابق( األلف الكحالء

احلجر: ] ژڱ  ڱڱ  ژ  ، )و قوله تعاىل:مسألة يف هذا الضرب: إن أتى بعد اهلمزة الثانية ألف  
ج   ء  ۬ال  ژ فتضبط هكذا:، (0437[)مصحف املدينة النبوية، ١٤القمر: ] ژڭ  ڭ  ڭ   ژ  ،[٥٤

ْون  ژ،  ژل وط   وتوصيفها: اهلمزة الثانية دارة مطموسة ، (0402)املصحف احلسين،  ژج   ء  ۬ال  فِْرع 
 وكيفية ضبطه )وفق رواية قالون(، ومذهبهم إسقاط، ضعها يف السطر قبل األلف الكحالءباحلمرة، مو 

ل ھ مْ ژاهلمزة األوىل، وحتقيق الثانية، هكذا:  م  ژ  ژ ج    أ ج  ل ك  ف ھ    أ ْمو   بِ ژ،  ژ ۬السُّ ش    ژ،  ژ تِْلق    أ ْصح  

ه   ر   ط: ذهاب اهلمزة األوىل، ويعر  حملها من الضبوتوصيفها، (0472)مصحف املدينة النبوية،  ژ أ نش 
 متاماا، مث اهلمزة الثانية بالصفرة دللةا على حتقيقها، موضعها على األلف الكحالء، وعليها حركتها باحلمرة.

ال  ل وط  ژ وكذلن ْون  ژ ، ژج    ء  ال  فِْرع  : ذهاب اهلمزة األوىل، ويعر  وتوصااااااااااااايفها، ژج    ء 
لسطر، وعليها حركتها  احتقيقها، موضاعها يفحملها من الضابط متاماا، مث اهلمزة الثانية بالصافرة دللةا على 

 (.0435؛ وابن اجلزري، 7100؛ والتنسي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  باحلمرة

 [٢٢النساء:] ژڄ   ڃ  ڃ  ژ  ،[٨٤البقرة: ] ژچ  چ  ژ  )و: ،الضارب الثاين: املكساورتان
زتني هلممل يلني اهلمز؛ فقرأه بتحقيق ا. وهي هبذه الكيفية املتقدمة ملن (0437)مصااحف املدينة النبوية، 

َل  ِء اژوكيفية ضبطه )وفق رواية ورش ومن وافقه( هكذا: ، )وفق رواية حفص ومن وافقه( ؤ  نت مْ ھ    ژ ں ك 
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ن  ا لنِّسَ  ِء اَل  ژ ، ْدن  ژ ، ژ  مِّ ل ى ا ْل(ِغ   ِء ان  ا ر  : اهلمزة وتوصيفها، (0402)املصاحف احلساين،  ژ ع 
األوىل بالصافرة دللةا على حتقيقها، موضاعها يف السطر، وحركتها حتتها باحلمرة، واهلمزة الثانية امللينة دارة 

 مطموسة باحلمرة، موضعها حتت األلف الكحالء اليت هي صورهتا. 

َل  ۬ ژوكيفية ضااابطه )وفق رواية قالون ومن وافقه( هكذا:  ؤ  نت مْ ھ   ن  ژ ، ژ إِں ك  ۬  إِ مِّ  ََ  ژ  َل  ا لنِّس

دْ ژ ،  إِْن أ ر 
ل ى ا ْل(ِغ   ۬ : اهلمزة األوىل دارة مطموسااة وتوصاايفها، (0472)مصااحف املدينة النبوية،  ژن  ع 

باحلمرة دللةا على تليينها، موضاعها يف السااطر، واهلمزة الثانية الصاافرة دللةا على حتقيقها، وحركتها حتتها 
 ء اليت هي صورهتا. باحلمرة، موضعها حتت األلف الكحال

وإن شااااااء الناقط جعل حمل اهلمزة األوىل امللينة ياءا صاااااغر  باحلمرة، بدلا من الدارة املطموساااااة، 
َل  ۦ ژ هكذا: ؤ  نت مْ ھ   ۦ  إَِل  ژ ، ژ إِں ك   َََ ن  ا لنِّس دْ ژ ، ژ  مِّ ل ى ا ْل(ِغ   ۦ إِْن أ ر  ؛ وأبو 0992)الداين،  ژن  ع 
 (.0435وابن اجلزري، ؛ 7100؛ والتنسي، 7112داود، 

[)مصاااااااحف املدينة ٨٢األحقاف: ] ژگڳ  ڳ   ژ  الضااااااارب الثالث: املضااااااامومتان، )و:
الوحياد يف القرآن. وهو هباذه الكيفياة املتقادمة ملن مل يلني اهلمز؛ فقرأه  ، وهو املوضااااااااااااااع(0437النبوياة، 

واية ورش ومن )وفق ر وكيفية ضاااااااااااابطه ، الضاااااااااااابط )وفق رواية حفص ومن وافقه( وهذابتحقيق اهلمزتني، 
ى ِك  .أ ْولِي   ء  اژ وافقه( هكذا:

ى ِك  ژ ، أو ھكذا  ژ ْول   
: وتوصاااااااايفها، (7112)أبو داود،  ژ أ ْولِي   ء  ا۬ول   

اهلمزة األوىل بالصااااااافرة دللةا على حتقيقها، موضاااااااعها يف السااااااااطر، وحركتها عليها باحلمرة، واهلمزة الثانية 
ة ضاااااابطه وكيفيامللينة دارة مطموسااااااة باحلمرة، يف األلف، أو يف الواو الكحالوان، موضااااااعها أمام احلرف. 

 اژ )وفق رواية قالون ومن وافقه( هكذا:
أ ْولِي   ۬

ى ِك  ء  
أ ْولِي   و اژ ، أو هكذا: ژ ْول   

ى ِك  ء
ل    )مصاااااااااااحف  ژ و 

: اهلمزة األوىل امللينة دارة مطموسااااااااااااااة باحلمرة دللةا على تليينها، وتوصاااااااااااااايفهاا، (0472املاديناة النبوياة، 
 يف موضااعها يف السااطر، واهلمزة الثانية بالصاافرة دللةا على حتقيقها، وحركتها عليها باحلمرة، يف األلف أو

)الااداين،  الواو يف هاذا الوجاه صااااااااااااااورة احلركاةن، موضااااااااااااااعهاا أماام األلف أو على الواو، إذ الواو الكحالوا
 (.0435؛ وابن اجلزري، 7100؛ والتنسي، 7112؛ وأبو داود، 0992

لضرب اواخلالف فيها يف اهلمزة الثانية، وتفصيلها على النحو التايل: األضرب اخلمسة الباقية: و 
التوبة: ] ژڤ  ڦ  ڦ  ژ ،[٤٨٨البقرة: ] ژۆ  ۈ  ژ  )و:الرابع: األوىل مفتوحة والثانية مكسورة، 
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لضبط )وفق رواية اوهذا . وهو هبذه الكيفية املتقدمة ملن مل يلني اهلمز؛ فقرأه بتحقيق اهلمزتني، [٢٨
ا ء  اذْ  ژوكيفية ضبطها لنافع هكذا: ، حفص ومن وافقه( ھ    ر   ش  ض  (ُّواْ ژ ، ژ ح   ژ أ ْولِي   ء  اِن اْست ح 

: اهلمزة  األوىل بالصفرة دللة على حتقيقها، موضعها يف السطر، وتوصيفها، (0402)املصحف احلسين، 
وحركتها حتتها باحلمرة، مث اهلمزة الثانية دارة  مطموسة باحلمرة دللة على تليينها بني بني، موضعها حتت 

؛ وابن 7100؛ والتنسي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين، ة هلا. أللف الكحالء اليت هي صور ا
 (0435اجلزري، 

[)مصاااحف ١١املؤمنون: ] ژٺ  ٺ  ژ  )و: الضاارب اخلامس: األوىل مفتوحة والثانية مضااامومة،
، وهو املوضااااااااااااااع الوحيد يف القرآن. وهو هبذه الكيفية املتقدمة ملن مل يلني اهلمز؛ (0437املدينة النبوية، 

ج   ء  ژافع هكذا: وكيفية ضبطها لن، الضبط )وفق رواية حفص ومن وافقه(وهذا فقرأه بتحقيق اهلمزتني، 

ةّٗ ٓ  ا وضااعها م: اهلمزة األوىل بالصاافرة دللة على حتقيقها، وتوصاايفها، (0402)املصااحف احلسااين،  ژ م 
يف الساااااااااااطر، وحركتها حتتها باحلمرة، مث اهلمزة الثانية دارة  مطموساااااااااااة باحلمرة دللة على تليينها بني بني، 

؛ وأبو داود، 0992)الداين،  موضااااااااااااااعهاا يف األلف الكحالء اليت هي صااااااااااااااورة هلا، أماَمها ووسااااااااااااااَطها.
 (.0435؛ وابن اجلزري، 7100؛ والتنسي، 7112

البقرة: ] ژڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃژ  )و: ،ورة والثانية مفتوحةالضااااارب الساااااادس: األوىل مساااااك
[ )مصاااااحف املدينة ٦٠ األعراف:] ژ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئژ  ،[٦٤النسااااااء: ] ژ  ەئ  ەئژ  ،[٢٨٦

الضاااااااااااااابط هااذا و . وهو هبااذه الكيفيااة املتقاادمااة ملن مل يلني اهلمز؛ فقرأه بتحقيق اهلمزتني (0437النبويااة، 
ٰ  ھ   ؤ  ژ ، ژ ۬اِلنِّسََ   ِء ۬او  ا ْكن نت مْ ژ ضاااابطها لنافع هكذا: وكيفية، )وفق رواية حفص ومن وافقه(  َل  ِء ۬اْھ 

: اهلمزة األوىل بالصفرة دللة على حتقيقها، وتوصيفها، (0402)املصاحف احلساين،  ژ ا ْلم   ِء ۬اوْ ژ ، ژ
لة على تليينها دلموضااااااااعها يف السااااااااطر، وحركتها حتتها باحلمرة، مث اهلمزة الثانية دارة  مطموسااااااااة باحلمرة 

الداين، ) بإبداهلا ياءا خالصااةا، موضااعها على األلف الكحالء اليت هي صااورة هلا، وحركتها عليها باحلمرة.
 (.0435؛ وابن اجلزري، 7100؛ والتنسي، 7112؛ وأبو داود، 0992

 ،[٤٨لبقرة: ا] ژۓۓ   ڭ   ژ  )و: ،الضاااااارب السااااااابع: األوىل مضاااااامومة والثانية مفتوحة
. وهو هبذه الكيفية املتقدمة ملن مل يلني (0437[)مصااااااااااااااحف املاديناة النبوياة، ٨٣التوباة: ] ژڤ  ڤڤژ
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  بطها لنافع هكذا:وكيفية ضاا، الضاابط )وفق رواية حفص ومن وافقه(وهذا اهلمز؛ فقرأه بتحقيق اهلمزتني، 

ف ھ   ء  ۬اَل   ژ لِِھمْ ژ ، ژا لسََُّ ء  ۬اْعم   و  : اهلمزة األوىل بالصاافرة وتوصاايفها، (0402)املصااحف احلسااين،  ژسََ 
دللة على حتقيقها، موضااااعها يف السااااطر، وحركتها عليها باحلمرة، مث اهلمزة الثانية دارة  مطموسااااة باحلمرة 
دللة على تليينها بإبداهلا واواا خالصاةا، موضعها على األلف الكحالء اليت هي صورة هلا، وحركتها عليها 

 (.0435؛ وابن اجلزري، 7100؛ والتنسي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  باحلمرة.

ٿ  ٿ  ژ ،[٤١٢البقرة: ] ژٿ  ٹ   ژ  )و: ،الضااارب الثامن: األوىل مضااامومة والثانية مكساااورة

. وهو هبذه الكيفية املتقدمة ملن (0437[ )مصاااااااحف املدينة النبوية، ٤١١األعراف: ] ژٹٹ  ٹ     
وكيفية ضبطها لنافع  ،الضابط )وفق رواية حفص ومن وافقه(وهذا مل يلني اهلمز؛ فقرأه بتحقيق اهلمزتني، 

ْن ی شََ   ء  اِلى  ژ هكذا: وء  اِن  ژ ، ژ م  : اهلمزة األوىل وتوصااايفها، (0402)املصااحف احلسااين،  ژ ا لسََُّ
بالصاافرة دللة على حتقيقها، موضااعها يف السااطر، وحركتها عليها باحلمرة، مث اهلمزة الثانية دارة  مطموسااة 

دللااة على تليينهااا بااأحااد الوجهني بااإبااداهلااا واواا خااالصاااااااااااااااةا أو بني بني، موضااااااااااااااعهااا حتاات األلف باااحلمرة 
؛ والتنسااااااي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  الكحالء اليت هي صااااااورة هلا، وحركتها حتتها باحلمرة.

 (.0435؛ وابن اجلزري، 7100

 الموازنة في أحكام الهمز  .1.1.1

املتقدمون  اختار هلمز يف ضاااابط مهزة الوصاااال )ألف الوصاااال(:املوازنة بني املدرسااااتني يف أحكام ا
من املغاربة اجلر َة عالمةا للصاااااااااااالة كما اختريت عالمةا للساااااااااااااكون لجتماعهما يف عدم احلركة؛ ألاها دلت 

أبو ) على ساقوط احلركة يف السااكن، فجعلوها دال ة على سقوط مهز الوصل جبامع السقوط يف كلٍّ منهما
 .  (7100؛ والتنسي، 7112داود، 

ومع الفارق بينهما يف كون ُخُلوه السااااااكن من احلركة مط رد  ل يتخلف وصاااااالا ووقفاا، وخلوه ألف 
الوصاااااال من احلركة وصااااااالا فقط ولزوِمها حاَل قطعها والبتداء هبا إل أن  مسااااااوهَغ ذلن بناُء الضاااااابط على 
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ن أحسااان لكن لو تفرد كل معىنا بعالمة لكا، يف العلة الدال ة عليهماينهما الوصااال دون الوقف، فجمعوا ب
 وأجود، ملا يلي: 

لفارق الشاابه بني الصااورتني، فليس الشاابه بينهما تام اا لُيجمع املعنيان يف عالمة واحدة، فالساااكن  .0
حلركة وصاااااااالا اعند املغاربة الذي عالمته اجلر ة سااااااااكن  يف حاليه ل يتخلف عنه الساااااااكون ول تتطرق إليه 

ووقفاا. أما مهز الوصااال فسااااقط وصاااالا ثابت  متحرك  ابتداءا إذا قطع عم ا قبله، فخالف حال البتداء من 
 جهتني، من جهة الثبوت، ومن جهة احلركة. 

مهز الوصااال سااااقط وصاااالا وليس سااااكناا، وبينهما فرق ظاهر؛ ألن السااااكن ثابت منطوق ملفوش   .7
 عبري عنه بالسكون لوز ل حقيقة. به، ل ساقط من اللفظ، والت

 انفراد كله معىنا بعالمة ختصه وتدل عليه، هذا هو األصل يف منشأ الضبِط واحلاجِة الداعية إليه.  .3

باجلرة إىل معنيني: )سااااااقوِط مهز الوصاااااال أصااااااالةا( و)سااااااكونِه تبعاا(، واإلشااااااارة إىل  املغاربةأشااااااار  .4
قه، إذ اسااااااااااااااتقر العمل يف مذهب املغاربة على جعل السااااااااااااااكون باجلرة خاص هبذا املقام وليس على إطال

الدارة املفرغة عالمة للساكون وهو املثبت يف مصااحفهم، إل أن مهز الوصل ألجل سقوطه وصالا فإنه ل 
يظهر ضاااااااابطه حال قطعه عما قبله والبتداء به، وهذا ما حدا باملغاربة إىل وضاااااااااع عالمة أخر  لالبتداء 

حكمها عندهم أل لعل له عالمة لالبتداء رعياا للقاعدة أن  النقط مبين ف املشاااااااااااااارقةهبمز الوصااااااااااااال. أما 
 على الوصل.  

: على ما قدمنا من اسااتعمال عالمة اجلرة هلمز الوصاال ووضااع عالمة واسااتقر العمل عند املغاربة
 ل: على وضااع صاااد غري معر قة )رأس صاااد( فوق ألف الوصاا، أما املشااارقة فاسااتقر العمل عندهملالبتداء

مطلقاا دللةا على أن اهلمزة مهزة وصاال وأاها تسااقط وصااالا دون وضااع عالمة لالبتداء أو إشااارة إىل احلركة 
السااااابقة. من هنا يتبني أن عمل املغاربة وجيه من حيث اإلشاااااارة بالعالمة إىل أكثر من مدلول فأشاااااارت 

وأن عمل  ،ا، وهذا أدقُّ ضااااابطاا الوصااااال مبوضاااااعهاجلرة إىل معىن الصااااالة بذاهتا وإىل احلركة الساااااابقة أللف 
 املشارقة وجيه من حيث انفراد معىن الصلة بعالمة ختصه. 

أردنا أن جنمع املعاين املدلول عليها بعالمة ختصااااااااااااااها ل ُتسااااااااااااااتعمل يف سااااااااااااااائر أحكام  لكن لو
 الدال ة وثانيا: من حيث العالمة أولا: من حيث املعاين املراد ضاااااابطها. الضاااااابط، فلذلن ساااااارب  وتقساااااايم:

 على تلن املعاين.



167 

 

  

 أما من حيث املعاين املراد ضبطها فهي: 

 الصلة للهمز. .0

 واحلركة السابقة للصلة. .7

 وحركة البتداء هبمز الوصل. .3

فاإماا أن تكون عالمة واحدة أو أكثر، وإما أن  :وأماا من حياث العالماة الادالا ة على هاذه املعااين
 تدل  عليها هبيئة وصورة واحدة، أو أكثر )و: 

 ة الشكل. دلل .0

 ودللة املوضع.  .7

 ودللة اللون.  .3

فاملعىن األو يل يف هذه املساااااألة هو معىن الصااااالة للهمز، ومقصاااااود العالمة أن تدل على أن اهلمَز 
يان واملعن، قطع، وهذا ل ميكن إلغاء اعتبارهمهُز وصااااااااااال، وأن األلف املرساااااااااااومة هنا هي ألف وصااااااااااال ل 

وميكن إلغاؤمها، وضاااااااااااابُط ذلن احلاجُة الداعيُة إليهما. فإن قيل  اآلخران ميكن اعتبارمها فيشاااااااااااار إليهما،
تُلغى احلركة الساااابقة أللف الوصااال لظهور عالمة الضااابط عليها فال حاجة ل شاااارة إليها؛ ألنه تكرار بال 
 ،فائدة فصحيح، إل أنه تظلُّ احلاجُة قائمةا إذا كان السابق للصلة تنويناا، فحركة نون التنوين ل ضبط هلا

 ورمبا كانت مكسورةا، ورمبا كانت مضمومةا كما هو معلوم يف اختالف أوجه القراءات، وقد تقدم. 

ول ميكن تركه لوجود اإلشاكال، كما يثقل وضاع صورة وهيئة يف حال التنوين دون غريه، فاطهراد 
ن أن عالمة وذلالعالمة الدال ة بوضااٍع واحد أوىل من تعدد الوضااع؛ ألنه أوفق لألصاال يف منشااأ الضاابط، 

اجلرة وضااعت بشااكل أويل لتأدية معىن الصاالة، مث أشاااروا مبوضااعها من احلرف إىل احلركة السااابقة بشااكل 
ثانوي، فبقاء هذه اإلشااااارة مطردة ل يضاااار؛ ألنه تابع غري مقصااااود أصااااالةا، يؤدي معىنا قائماا بذاته حال 

 تنوين احلركة السابقة. 
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 لغى؛ ألن النقط مبينٌّ على الوصاااال فصااااحيح كذلن، إل أنوإن قيل يف حركة البتداء بالصااالة ت
هذه القاعدة أغلبية وليسااات اطهرادي ة، وكل كلمة يتأتى البتداء هبا فقد اساااَتَحق ْت الضااابط على أو لِاااااااااااااااااها 
حىت وإن كانت مهزَة وصااااٍل لحتمال الوقف دواها والبتداء هبا، شااااأاها يف ذلن شااااأن أي حرف هجاء، 

ن ويساااااااوهُغ ذل، إلغاء اعتبار البتداءلصااااااالة هي ألجل الساااااااقوط حال الوصااااااال، ل ألجل واإلشاااااااارة إىل ا
، [١٦وت: العنكب] ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ ويزيُده حج ةا وقوُع مهز الوصاال يف رأس بعض اآلي، كقوله تعاىل:

 .  [٢١الفجر:] ژٿ   ٹ    ٹ  ژ  ، وقوله[١٢ص: ] ژ  ەئەئ  ەئژ  وقوله

َل مما تقدم أن   املقصاااااااود األو ل وهو اإلشاااااااارة إىل صااااااالة اهلمز ل ميكن إلغاؤه؛ ألنه واجب حَتَصااااااا 
ُن إلغاؤمها ملا قدمنا م كما  ،ن  احلاجة إىل معرفة الضاااااااااااابط فيهماالعتبار، وأن املعنيان اآلخران ل َ ْسااااااااااااُ

َل أن  عمل املشاااااااارقة واملغاربة وجيه  من وجٍه، ل خيلو من اساااااااتدراٍك عليه من وجٍه، و  كن اخللوص ميحَتَصاااااا 
 إىل ضبط ألف الوصل كما يلي: 

 اعتبار الصاد غري املعر قة )رأس صاد( عالمة على معىن الصلة. .0

 اعتبار موضعها عالمة على أحد معنيني، إما على هيئة البتداء هبا، أو على احلركة السابقة هلا.  .7

   خر.اعتبار عالمة أخر  كالدارة أو اجلرة أو غريمها للدللة على املعىن اآل .3

 خالصة أحكام الهمز  .1.1.11

مجلة األصاااااااااااول اليت ترجع إليها أحوال اهلمزة مخساااااااااااة، التحقيق، والتساااااااااااهيل بني بني، والنقل،  .0
 واإلبدال، واإلسقاط )احلذف(. 

 مل يكن للهمزة صورة يف اخلط، حىت وضع هلا اخلليل رأس حرف العني. .7

تعددت هيئات اهلمزة، فتارة يف الساااطر وهو ما ليس له صاااورة، وتارة تصاااور على أحد حروف  .3
 املد، فتارة ألفاا، وتارة واواا، وتارةا ياء. 
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لتمع اهلمزة مع حروف املد بوصااااااااااااااف العتالل؛ لتغريها بانقالب بعضااااااااااااااها إىل بعض بالعلل  .4
 املوجبة. 

 الذي تسهل إليه. إذا صورت اهلمزة حرف مد؛ فإاها تكتب على احلرف .5

 كل مهزة ساكنة تبدل حرفاا جمانساا للحركة السابقة هبا. .0

لتعدد هيئات اهلمزة وصاااااااورها شااااااااع اخلطأ يف كتابتها، وخفيت أحكامها على كثري من الناس،  .2
 وأفردت يف التصنيف بأبواب خمصوصة.

وعة، اين، ومقطترد اهلمزة أول الكلمة، ووسااااطها، وآخرها، ويف األمساء، واألفعال، وحروف املع .8
 وموصولة. 

ميتحن موضاع اهلمزة يف اخلط حبرف العني فحيث وجدة العني فهو حمل اهلمزة، بال خالف بني  .9
 النحويني والنقاط يف ذلن. 

 خصت العني لمتحان موضع اهلمزة لش،اكهما يف صفة الشدة واملخرج الكلي. .01

 يل بني بني. ويراد به التسهالتليني هو التسهيل، ويطلق ويراد به مطلق التغيري، ويطلق  .00

ورد اخلالف يف تليني اهلمز املفرد على ثالثة أضاااااااااااااارب، مفتوحة وبعدها مفتوح، ومكسااااااااااااااورة  .07
 وبعدها مفتوح، ومضمومة وبعدها مفتوح. 

 ورد يف ضبط اهلمزة املتطرفة املنونة بتنوين النصب ثالثة أوجه. .03

وضاااع املتقدمون من املشاااارقة عالمة تؤدي معىن مهزة الوصااال، ومل يساااتمر العمل هبا، ووضااااع  .04
املتأخرون منهم عالمة غريها واساااااتقر عليها العمل يف مصااااااحفهم، ووضاااااع املغاربة عالمة ل 

 زال العمل هبا جارياا، وعليها استقر العمل يف مصاحفهم. 

 المةن جهتني، األوىل: اختالفهم يف العحمصاااال اختالف املدرسااااتني يف ضاااابط مهزة الوصاااال م .05
 الدالة على معناه، والثانية: يف كيفية الضبط بالعالمة. 

استقر مذهب املشارقة على استعمال رأس صاد صغرية غري معرقة، فوق ألف الوصل مطلقاا،  .00
 واستقر مذهب املغاربة على استعمال اجلرة للصلة، والدارِة الطموسة لكيفية البتداء هبا. 
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ارق املغاربة بني ما يتأتى البتداء به فضااااااااااااابطوه، وما ل يتأتى لوقوعه بعد حروف ساااااااااااااوابق ف .02
حكمها معها حكم الكلمة الواحدة، يتعذر الوقف عليها والبتداء دواها فأمهلوه، وضاااااااااااااابط 

 املشارقة ألف الوصل مطلقاا. 

 بطاا.ارقه ضاهلمز املنقول الذي هو من أصل مهزة قطع، يعود إىل مهزة الوصل لفظاا ويف .08

أضاااارب اهلمزتني من كلمة ثالثة، مفتوحتان، األوىل مفتوحة والثانية مكسااااورة، األوىل مفتوحة  .09
 والثانية مضمومة. 

 اهلمزة األوىل يف اهلمزتني من كلمة حمققة مطلقاا، واخلالف يف الثانية.  .71

الثاااين: يف و اخلالف يف اهلمزتني من كلمااة كااائن من وجهني، األول: حتقيق الثااانيااة وتليينهااا،  .70
 إدخال ألف فاصلة بني اهلمزتني. 

 أمجع كتاب املصاحف على كتابة اهلمزتني من كلمة بألف واحدة صورة إلحدامها. .77

اختلف العلماااء يف احملااذوف من اهلمزتني هاال هي األوىل اليت لالسااااااااااااااتفهااام، أو الثااانيااة اليت  .73
 للقطع. 

 فت كيفية الضبط.بناء على اخلالف يف احملذوف من اهلمزتني يف كلمة، اختل .74

أضااااااااارب اهلمزتني من كلمتني مثانية، مفتوحتان، ومكساااااااااورتان، ومضاااااااااامومتان، ومفتوحة وما  .75
بعدها مكساااور، ومفتوحة وما بعدها مضاااموم، ومكساااورة وما بعدها مفتوح، ومضااامومة وما 

 بعدها مفتوح، ومضمومة وما بعدها مكسور. 

 أحكام الملحق )وهو ما نقص من هجائه فألحق ضبطًا( 4.3

 يه ألفان فح فت إحداهما اختصاراً النوع األول: ما اجتمع ف .4.3.1
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وقد وقع ذلن يف حروف من القرآن الكرمي، كما يف ياء النداء، وهاء التنبيه، فإاهما إذا اتصااااااااالتا 
، همحف من الصاااحابة رضاااوان اهلل عليبكلمة أوهلا مهزة حذفت إحد  األلفني، وأمجع عليه كتاب املصاااا

الكلماة األوىل من حياث وصاااااااااااااالات الكلمتاان، وصااااااااااااااارتاا باذلان كالكلمة  وإَّناا حاذفات األلف من آخر
الواحدة اليت ل تنفصاااااااال، فكما ل جيمع بني ألفني يف الرساااااااام يف كلمة، كراهةا لتوايل صااااااااورتني متفقتني،  

بني  وعلل بعض النحويني أَّنا مل جيمع كذلن ل جيمع أيضااااااااا بينهما فيما صاااااااار بالوصااااااال مثلها لذلن.
 .(7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  من حيث مل جيمع بينهما يف اللفظألفني يف الرسم، 

 ،[١يوسف: ] ژې  ژ  ،[٣٥هود: ] ژڍ  ژ  ،[٢٤البقرة: ] ژڱ  ژ  :ياء النداءومثال ذلن: 
آل ] ژڱ  ڱ   ژ : وردت يف كلمتني متتاليتني من قوله تعاىل:هاء التنبيه[  و ٥١آل عمران: ] ژڤ  ژ

واختلف النحويون يف أي األلفني هي احملاااذوفاااة: (، 0437[)مصااااااااااااااحف املاااديناااة النبوياااة، ٥٥عمران: 
يت هي لفذهب بعضاااااااهم إىل أن احملذوفة هي صاااااااورة اهلمزة اليت هي األلف الثانية، وأن األلف السااااااااكنة ا

 .  (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  وهو مذهب ثعلب، األلف األوىل هي املرسومة

املرساااومة هي صاااورة اهلمزة، وأن احملذوفة هي األلف السااااكنة. وحجته يف  وذهب آخرون إىل أن
الفرقان: ] ژۆژ ذلن حذف األلفني، ألف النداء، وألف التنبيه، فيما مل يأت بعده مهزة )و قوله تعاىل:

اء ، فتبني أن ألف الند[٨٦البقرة: ] ژۉژ ،[٢٦البقرة: ] ژٹ  ژ  ،[٦١البقرة: ] ژگ  ژ  ،[٨٠
 .  (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  وهو مذهب الكسائي، هي احملذوفة ل غريوالتنبيه 

 :  (0992)الداين،  ورد الداين مذهب ثعلب من أربعة أوجه

 أن ثعلباااا ومن افقااه وتااابعهم الااداين عليااه، أمجعوا على أن احملااذوف من الرساااااااااااااام ختفيفاااا يف )و: .0

البقرة: ] ژۉژ ،[٢٦البقرة: ] ژٹ  ژ  ،[٦١البقرة: ] ژگ  ژ  ،[٨٠الفرقان: ] ژۆژ
، وشااابهه مما مل يأت بعده مهزة، هو األلف السااااكنة ل غري، فكما حذفت يف هذا النحو، [٨٦

فإنه جيب حذفها فيما أتى بعده مهزة، ل ساااااااااااااايما وأاها يف هذه احلال تكون قد دخلت على ما 
 هو مثلها يف الصورة. 

طرفاااا من الكلمااة، واأللف الثااانيااة اليت هي أن األلف األوىل اليت هي األلف السااااااااااااااااكنااة وقعاات  .7
 صورة اهلمزة وقعت ابتداءا، والتغيري باحلذف وغريه أكثر ما يستعمل فيما وقع طرفاا ل ابتداءا.
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أن األوىل سااااااااكنة، والثانية متحركة، فالسااااااااكن يطرأ عليه التغيري باحلذف وغريه، واملتحرك أثبت  .3
 وجوداا وصورة.

أن التغيري يف نظائر هذا، كالتغيري الذي يكون يف السااااااااااااكنني من حيث احلذف والتحرين، ويف  .4
املثلني إذا أدغم أحاادمهااا يف اآلخر، إَّنااا يلحق األول منهماااا، ل الثااااين، فكاااذلاان تكون األلف 

 املغرية باحلذف يف هذا الصدد هي األوىل )الساكنة( ل الثانية )املتحركة صورة اهلمزة(. 

 ،هو كما تقدم يف األمثلة السااااااااابقة ية ضاااااااابط ذلن على الوجه املختار مذهب الكسااااااااائي،وكيف
: إحلاق ألف باحلمرة على )ياء النداء( و)هاء التنبيه( قبل األلف الكحالء، دللة على األلف وتوصاااااااااايفه

وإن ل  ،الساااكنة احملذوفة منهما على هذا املذهب، وعلى هذه األلف امللحقة مطة  على وجه تطويل املده 
فال، على وجه القصاار، مث مهزة بالصاافرة دللة على حتقيقها، موضااعها يف األلف الكحالء اليت هي صااورة 
اهلمزة، فوَقهااا إن كاااناات مفتوحااة، وعليهااا حركتهااا باااحلمرة، وحتَتهااا إن كاااناات مكسااااااااااااااورة، وحتتهااا حركتهااا 

يها ها يف مذهب املغاربة، وعلباحلمرة، وإن كانت مضااااامومة ففوقها يف مذهب املشاااااارقة، ووساااااَطها وأمامَ 
 . )املرجع السابق( حركتها باحلمرة يف املذهبني

وإىل مذهب الكسااااااااااااائي هذا، ذهب املشااااااااااااارقة واملغاربة واتفقوا عليه، واسااااااااااااتقر عليه العمل يف 
(، 0402؛ واملصحف احلسين، 0437)املرجع الساابق؛ ومصاحف املدينة النبوية،  مصااحف املدرساتني

وهو ترك إحلاااق ألف النااداء على القول حبااذفهااا، وإحلاااق مطااة حملهااا على وجااه  وللنقاااط مااذهااب آخر:
أبو ) تطويال املاّد، من غري إحلااق احلرف احملاذوف، وقاد تقادمات اإلشااااااااااااااارة إىل هذا املذهب يف باب املده 

 .  (7112داود، 

حيث وقع يف القرآن، فمرسااااااوم ، [٨٨البقرة: ] ژک  ژ  األلف املثبتة يف قوله تعاىل: مسااااااألة
 بألف واحدة بني )الياء( و)الدال(، لكن يف هذه الكلمة اجتمع ثالثة أحرف: 

 ألف النداء الساكنة.  .0

 واهلمزة يف أول كلمة )ءادم(.  .7
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 .  (1)واأللف املبدلة بعد اهلمزة، وهي مبدلة من مهزة فاء الفعل؛ ألن أصله: )َءْأَدم( .3

فهذه األلف الكحالء حتتمل أن تكون )ياَء النداء( أو )صااااااااااورَة ، ل غري واملرسااااااااااوم ألف  واحدة  
والصااااااااااااااحيح أاهاا صااااااااااااااورة األلف املبادلاة بعد اهلمزة اليت هي فاء ، و )األلَف املبادلاة فااء الكلماة(اهلمزة( أ
أن ألف الناداء حماذوفاة ملاا تقادم من السااااااااااااااتادلل باالكلمات  الوجاه األول:، وذلان من وجهني: الكلماة

أن اهلمزة املبتااادأة احملققاااة  الوجاااه الثااااين:(، و 7112)أبو داود،  فيهاااا بعاااد األلف مهزة النظاااائر اليت ليس
 ژپ  ژ  ،[٨٤البقرة: ] ژڦ  ژ ، كما يف قوله تعاىل:(7112)أبو داود،  حمذوفة من الكلمات النظائر

   .[٤٣٣البقرة: ] ژٿ  ژ  ،[٤٨البقرة: ] ژھ  ژ  ،[٣١األنعام: ]

: وتوصاااايفها ،بالصاااافرة، ليساااات من الكتبة األوىل هذه الكلمات ملحقةفاهلمزة احملققة يف أوائل 
إحلاق ألف النداء الساااااكنة بعد الياء فوق جرهتا باحلمرة، وعليها مطة باحلمرة على وجه تطويل املده، وإن 
ل فال على وجه القصاار، مث إحلاق اهلمزة األوىل املبتدأة بالصاافرة، بعد األلف احلمراء، موضااعها على جرة 

ترك إحلاق ألف النداء،  وإن شاااااااااااااااء الناقط:(، 7112)أبو داود،  الياء يف البياض وقبل األلف الكحالء
ذا وعلى هااااوأحلق املطااااة حملهااااا على وجااااه تطوياااال املااااّد، من غري إحلاااااق احلرف احملااااذوف، كمااااا تقاااادم. 

 الحتمال أن األلف املرسومة هي فاء الكلمة ُضبطت مصاحف املدرستني.

هاذه الكلماة حاذف منهاا ألفاان، ألف هااء التنبيااه [، ٨٤البقرة: ] ژچ  ژ  كلماة: مسااااااااااااااألاة
 ،ل انفراد الكلمة عن هاء التنبيه، املرسااااومة بالكحالء حا[٤٤٤آل عمران: ] ژڻ  ژ  الساااااكنة، وألف

إل أن  التنازع يف هذا احملل ليس من حيث احلذف واإلثبات، لعدم ثبوت إحد  الصاااااااااورتني؛ إذ ُحذفت 
اتفق و األلفاان كالمهاا، لكن لادخول احلاذف على ألفااهتاا، وتعادد وجوه ضاااااااااااااابطهاا؛ لزم اإلشااااااااااااااارُة إليها. 

يوافق ضبط املشارقة، وهي على ما ، (2)هي الصورة املتقدمة املشاارقة واملغاربة على ضبطها بكيفية واحدة
 .ژچژ  هكذا:

                                                           

 هكذا هبمزة على السطر مبا يوافق الرسم والضبط يف املصحف، وتكتب مبا يوافق قواعد الرسم اإلمالئي هكذا: )أَْأدم(.( 1)
"فيجوز يف ضااااااااابطها وجوه كثرية، وقد قدمناها يف كتابنا الكبري، وأرسااااااااام منها ها هنا وجهاا هو وهي اليت أوردها أبو داود وقال عنها: ( 2)

 . (7112)أبو داود،  أصحها عندي وأعدهلا"
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 مباااااااا ياااوافاااق رواياااااااة قاااااااالاااون:وصااااااااااااااااورهتاااااااا عااالاااى ماااااااا ياااوافاااق ضااااااااااااااااباااط املاااغاااااااارباااااااة هاااكاااااااذا: 

 ومبااااااااااااا يااااااااااااوافااااااااااااق روايااااااااااااة ورش:، ژ  ژ

؛ 0472)مصااااااااااااااحف املادينة النبوية،  ژ ژ
احلمرة، مث اهلاء فوق جرهتا،  ب: إحلاق ألف التنبيه احملذوفة بعد وتوصاايفها، (0402واملصااحف احلسااين، 

أبو داود، ) اهلمزة املبتادأة باالصاااااااااااااافرة دللاة على حتقيقهاا، موضااااااااااااااعهاا على الواو، وحركتهاا عليها باحلمرة
7112)  . 

 أصاالها ،(0437[ )مصااحف املدينة النبوية، ٥٤الشاعراء: ] ژٻ  ٻ  ژ  قوله تعاىل: :مساألة
، ضااااااااااااااَرب( و)َتقاَتل()تَ مثل: )َتفاَعل( وهي مْبِني ة من وزن )تَارَاَءا(، وانقلبت الياء ألفاا، فصااااااااااااااارت )تَارَاَءَي( 

فاجتمع فيها ألفان: ألُف البناء الداخلة بعد صاااااااااااااياغة الكلمة على هذا الوزن، حملُّها قبل اهلمزة، واأللف 
ة اختصاراا، ف واحدفرمست بأل، لبة عن الياء، حملها بعد اهلمزةاألصلية يف الكلمة اليت هي لم الفعل املنق

 فهذه األلف املرسومة كحالء، حتتمل أن تكون ألَف البناء، وحتتمل أن تكون لَم الفعل. 

فكيفياة ضاااااااااااااابط هاذه الكلماة على أن األلف املرسااااااااااااااوماة هي ألف البنااء، وأن احملذوفة هي لم 
نِ ژ ، هكذا:الفعل ْمع   ا ء   ۬اْلج  الكلمة، مث ألف كحالء : الراء فاء وتوصااااااايفها، (7112)أبو داود،  ژ ت ر 

اليت هي ألف البناء، مث اهلمزة اليت هي عني الفعل بالصاااافرة دللةا على حتقيقها، موضااااعها يف السااااطر، مث 
   إحلاق ألف باحلمرة، اليت هي لم الكلمة.

 كذا:ه وكيفية ضااااااااابطها على أن األلف املرساااااااااومة هي لم الفعل، وأن احملذوفة هي ألف البناء،

ا ۬اْلج  ژ ء 
نِ ت ر    : الراء فاء الكلمة، مث إحلاق ألف باحلمرة، اليت هي وتوصااايفها، (7112)أبو داود،  ژ ْمع  

ألف البناء، وعليها مطة  باحلمرة، مث اهلمزة اليت هي عني الفعل بالصااافرة دللةا على حتقيقها، موضاااعها يف 
 .  (0992)الداين،  السطر، مث ألف كحالء اليت هي لم الكلمة

نِ ژ مل يرسااااام األلف، وجعل املطة موضاااااعها، هكذا: ناقط:كذلن لو شااااااء ال ْمع   ا ۬اْلج  ، ژت ر   ء 

وتوصايفها: الراء فاء الكلمة، مث إحلاق املطة باحلمرة حمل  احلرف دون إحلاق احلرف، موضاعها يف السطر، 
ليت هي امث اهلمزة اليت هي عني الفعل بالصااافرة دللةا على حتقيقها، موضاااعها يف الساااطر، مث ألف كحالء 

 .)املرجع السابق( لم الكلمة
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 :)املرجع السابق( وعلل الداين يف هذه املسألة حلذف الثانية بثالثة أوجه

وقوع هاااذه األلف يف الطرف، والطرف هو حمااال التغيري بااااحلاااذف. )ويرد علياااه مسااااااااااااااتهزون  .0
 حبذف اهلمزة وهو مردود ألاها طرف والواو والنون زائدتان(

الوصااال، ألجل ساااكواها وألجل ساااكون ما وصااالت به، وهو الالم ساااقوطها من اللفظ حال  .7
فكما لزمها السااااااقوط حال الوصاااااال، أسااااااقطت من الرساااااام، ونظريه حذف )الجمع ن(  من

ژ  ،[٤٤اإلسااااراء: ] ژچ  چ  ژ ،[٨٤النور: ] ژ  ەئي  ژ األلف والواو والياء يف )و: ،

 ، فإن اخلط فيها بين على اللفظ وعومل مبا يوافقه. [٤١٥النساء: ] ژ   ەئ  ەئ  ەئ

ل(  أن األوىل داخلة ملعىن ل بد من تأديته، وهو بناء .3  الذي يدل على املشاركة. )ت ف ع 

 :  )املرجع السابق( وعلل أيضاا لحتمال حذف األوىل بثالثة أوجه كذلن

من  وإثبات األصااال أوىل أن املنقلبة حرف من نفس الكلمة، فهي لمها، وألف البناء زائدة، .0
 إثبات الزائد يف حال لزوم حذف إحدامها.

أاهما سااااكنان، واهلمزة بينهما ليسااات متنع من التقائهما، والسااااكنان إذا التقيا أُعل  باحلذف  .7
 أو بالتحرين األول منهما دون الثاين؛ ألنه بتغيري األول يتوصل إىل النطق بالثاين. 

 ملتحركاة فاأعلات باالقلاب، فاإن حاذفات حلقها إعاللن، تغيري مثأن الثاانياة انقلبات عن اليااء ا .3
 حذف مث مل يبق هلا أثر يدل عليها من رسم ول لفظ.

لحق ضااابطاا، وأن فت( تَفاَعل)اتفق املشاااارقة واملغاربة على أن األلف احملذوفة هي ألف البناء من 
 ني.األلف املرسومة هي لم الفعل، واستقر عليه العمل يف مصاحف املدرست

فانقلبت الياء )َجَيأ(، أصاااااال الفعل: [، ٨١الزخرف: ] ژچ  چ   چ  ژ قوله تعاىل:  :مسااااااألة
وقد رمست  )ج ء(،لكن يَرِد اخلالف هناا على قراءة التثنياة باألف بعد مهزة الفعل )جااء(، ألفااا فصااااااااااااااار 

ت إحدامها فحذففااجتمع فيها ألفان ، املتقادم إدراجاه يف عنوان املسااااااااااااااألاةالكلماة باألف واحادة، كااملثاال 
فتحتماال هااذه األلف الكحالء أن تكون عنَي الفعاال املنقلبااة عن ، صااااااااااااااااراا، واحتمااالا للقراءة األخر اخت

 ياء، وحتتمل أن تكون ألَف التثنية. 
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)أبو  ژن  ٓ   ج   ء  ژ  فكيفية ضبط هذه الكلمة على أن األلف املرسومة هي عني الفعل، هكذا:
، ليت هي لم الفعل بالصافرة دللةا على حتقيقها، موضعها يف السطر: اهلمزة اوتوصايفها، (7112داود، 

وكيفية  حلمرة.، مث إحلاق ألف التثنية بابعاد األلف الكحالء اليت هي عني الفعال، وعليهاا حركتهاا باحلمرة
ـا  ن    ژهكذا:  ضبطها على أن األلف املرسومة هي ألف التثنية،

 وتوصيفها:، (7112)أبو داود،  ژ ج   
إحلاااق األلف اليت هي عني الفعاال باااحلمرة بعااد اجليم فوق جرهتااا، وعليهااا مطااة  باااحلمرة، مث إحلاااق اهلمزة 
اليت هي لم الفعل بالصفرة دللةا على حتقيقها، موضعها بعد األلف احلمراء فوق جرة اجليم وقبل األلف 

 تثنية. الكحالء، وحركتها عليها باحلمرة، مث األلف الكحالء اليت هي ألف ال

واسااااتقر العمل يف مصاااااحف املغاربة على أن األلف املرسااااومة هي عني الفعل، وأن احملذوفة هي 
هي أما يف مصااااااااااحف املشاااااااااارقة اليت كتبت مبا يوافق رواية حفص ف، ألف التثنية وهي اليت تلحق ضااااااااابطاا 

)الااداين،  ل غريعلى قراءة اإلفراد؛ فال يتطرق إليهااا اخلالف وتكون األلف املرسااااااااااااااومااة هي عني الفعاال 
   (.7112؛ وأبو داود، 0992

،  ژۈ   ژ اخلالف يف األلف من كلمة[، ١٣يونس: ] ژۆ  ۈ  ۈ  ژ  : قوله تعاىل:مسااااااألة

فتحتمل أن تكون لَم الفعل فتكون صاااااااااورة للهمزة، وحتتمل أن تكون ألَف التثنية، فتساااااااااتغين اهلمزة عن 
  ژۈژ املرسااااااااااومة لُم الفعل هو كما قدمنا هكذا:وكيفية ضاااااااااابط هذه الكلمة على أن األلف ، الصااااااااااورة

: اهلمزة اليت هي لم الفعل بالصاااافرة دللةا على حتقيقها، وتوصاااايفها، (0437)مصااااحف املدينة النبوية، 
موضااااااااااااااعها يف السااااااااااااااطر قبل األلف الكحالء، وحركتها عليها باحلمرة، مث األلف الكحالء اليت هي ألف 

 التثنية. 

أ اژ األلف املرسااااااومة ألُف التثنية، هكذا:وكيفية ضاااااابطها على أن  ، (7112)أبو داود،  ژ ت ( و 
: اهلمزة اليت هي لم الفعل بالصاااااافرة دللةا على حتقيقها، موضااااااعها على األلف الكحالء اليت وتوصاااااايفها

اتفق املشااااااااااااااارقة و هي صااااااااااااااورة هلاا، وحركتهاا عليهاا بااحلمرة، مث إحلااق ألف بااحلمرة اليت هي ألف التثنية. 
 درسااااااتنير عليه العمل يف مصاااااااحف املغاربة على أن األلف يف هذه املسااااااألة هي ألف التثنية، واسااااااتقوامل

 (.7112؛ وأبو داود، 0992)الداين، 
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حيث وقعا، فمحل ، ٦يوساااااااف: ] ژٻ  ژ  ،[٥٠اإلساااااااراء: ] ژڄ  ژ  قوله تعاىل: مسَََََّّّّّألة:
 صااااااااورة كما تقدم إدراجه من غري  األول:الوجه اهلمزة بني الراء والياء، إل أن  يف كيفية ضاااااااابطها وجهني: 

: إحلاقها بالصااافرة دللةا وتوصااايفه ،(0437)مصاااحف املدينة النبوية،  ژٻ  ژ ژ ڄ  ژ  للهمزة، هكذا:
 لهمزة، هكذا:إحلاق صااااورة ل والوجه الثاين: على حتقيقها، وعليها حركتها باحلمرة، موضااااعها يف السااااطر.

ۡؤی    ژ  ۡؤی  ك  ژ ژ  ٱلرُّ : إحلاق واو باحلمرة صااااورةا للهمزة، وإحلاق وتوصااايفه، (7112)أبو داود،  ژ ر 
لوجه األول ذهب وإىل ااهلمزة بالصاافرة دللةا على حتقيقها، موضااعها على الواو، وحركتها عليها باحلمرة. 

 (.712)أبو داود،  املشارقة واملغاربة، واستقر عليه العمل يف املصاحف

كل مهزة مفتوحة، ساااااااواء  حترك ما قبلها أو سااااااااكن، إذا أتى : فصااااااال: يف ضااااااابط كلماٍت نظائر
األنعام: ] ژگ  گ  ژ  بعدها ألف، ساااااااواء  كانت هذه األلف زائدة أو مبدلة من حرف أصااااااالي، )و:

فالقول يف اعتبار األلف املرساااومة صاااورةا (، 0437[)مصاااحف املدينة النبوية، ٤١طه: ] ژڈ  ژ  ،[٣١
حذف صااااااااااااااورة اهلمزة واعتبار املرسااااااااااااااومة هي األخر ، كما تقدم يف للهمزة وحذِف األلف األخر ، أو 

 (.712؛ وأبو داود، 0992)الداين،  ژۈ   ژ نظريهتن  من قوله:

وكيفية ضاااااااااابط هذه النظائر على اعتبار حذف صااااااااااورة اهلمزة، واأللِف املرسااااااااااومة هي األخر ، 
ڇ  ژ ،[٣٠هود: ] ژ  ەئ  ەئژ  ،[٣١األنعام: ] ژگ  گ  ژ  ،[٣٥األنعام: ] ژ  ڦ  ڦژ هكذا: 

فاطر: ] ژگ  گگ   ژ ،[٢٤الرعد: ] ژپ  پ  ژ  ،[٤١طه: ] ژڈ  ژ  ،[٣٣األنعام: ] ژڇ
 .  (0437[)مصحف املدينة النبوية، ١

ينة )مصاااااااااحف املد ژۈ   ژ ما تقدم يف فتوصااااااااايفه: )و فما جاءت مهزته ملحقة يف الساااااااااطر
)مصااااااحف املدينة النبوية،  ژپ  پ  ژ  )و:وما جاءت مهزته ملحقة على جرة حرف ، (0437النبوية، 
فتوصايفه: إحلاق مهزة بالصفرة دللةا على حتقيقها، وحركتها عليها باحلمرة، موضعها على جرة (، 0437

داود،  )أبو احلرف قباال األلف الكحالء يف البياااض، مث األلف الكحالء السااااااااااااااااكنااة عاااريااةا من الضاااااااااااااابط
7112)  . 

اعتبار األلف املرسااااومة صااااورةا للهمزة، وحذِف األلف األخر ، وكيفية ضاااابط هذه النظائر على 
(ّٗ ژ  هكذا: ۡوك  أ ا ك  أ ا ٱلش ۡمس  ژ،  ژر  أ ا  أ ۡیِ ی ھ مۡ ژ،  ژر  ر  ژ،  ژر  أ ا ٱۡلق م  أ اِرب  ژ،  ژر  أ اب  ژ ، ژم   ژم 
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نّٗ ژ،   ََ س أ اه  ح  إحلاق اهلمزة بالصاااافرة دللةا على حتقيقها، وحركتها  وتوصاااايفه:، (7112)أبو داود،  ژف ر 
عليها باحلمرة، موضااااااعها على األلف الكحالء اليت هي صااااااورة  هلا، مث إحلاق ألف باحلمرة صااااااورةا لأللف 

وذهب املشااااااارقة واملغاربة إىل . (7112)أبو داود،  الساااااااكنة، ويلحق عليها مطةا إذا تالها ساااااابب  للمده 
زة، واعتبار األلف املرسااااااااومة هي األخر ، واسااااااااتقر عليه العمل يف مصاااااااااحف اعتبار حذف صااااااااورة اهلم

 املدرستني. 

 حذفت األلف اليت بعد الالم يف لفظ اجلاللة، هكذا:، ژٺ  ژ يف ضبط لفظ اجلاللة  مسألة:

[ )مصااااااااااااحف املدينة النبوية، ٤٤النجم: ] ژے  ژ  ؛ حىت ل يشااااااااااااتبه بلفظ[ ٣البقرة: ] ژٺ  ژ 
اسم صنم لكفار ، (0402)املصاحف احلسين،  ژ ژ  ،(0437

 (.712)أبو داود،  األلف ليمتاز اسم اهلل جل وعال قريين، فلم تُلحق

 النوع الثاني: ما اجتمع فيه ياءان فح فت إحداهما اختصاراً  .4.3.2

وهو ما جاء يف املصااااااحف منقوصاااااااا من هجائه، مرسااااااوماا بياء واحدة مما اجتمع فيه ياءان، )و 
 ژھژ ،[٣٤آل عمران: ] ژڍ  ژ  ،[٣٦آل عمران: ] ژۆ       ژ  ،٥٤البقرة:  ژ  ەئژ  تعاىل:قوله 
 .  (0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٤٤٤املائدة: ]

ء اواختلفوا كذلن يف أي الياءين هي احملذوفة، فذهب بعضااااااااااااااهم إىل أن األوىل اليت هي من البن
، أصااااااال الكلمة البناء وأاها ليسااااااات منيادهتا يف األوىل: ز والتعليل حلذف ، على وزن )َفِعيل( هي احملذوفة

 ذف الثانية:والتعليل حل ،هي الثانية، اليت هي عالمة للجمعوذهب بعضااااااااهم إىل أن احملذوفة من الياءين 
أن البناء خيتل حبذف األوىل اليت هي منه، وأاها ساااااااااااااابقة على األخر  يف الورود، وأن الثقل والكراهة إَّنا 

؛ وأبو داود، 0992)الااااداين،  وجباااا بااااالثاااانيااااة اليت جيء هبااااا عالمااااةا للجمع؛ لكواهااااا لحقااااة  يف الورود
7112)  . 

  لاااااااااناااااااااافاااااااااع خااااااااااصاااااااااااااااااااااااة:وكااااااااايااااااااافاااااااااياااااااااة ضاااااااااااااااااااااااباااااااااط هاااااااااذه الاااااااااكااااااااالاااااااااماااااااااات، هاااااااااكاااااااااذا: 

)ابَََََن  ژژ



179 

 

  

ن ة ضااعيفة تفصاال الياء الكحالء املرسااومة إىل ياءين تكون األوىل (، 1435الجزري،  نهما مبإحلاق سااِ
إحلاق  وصاااااااايفه:يكون ت ،فعلى أن الياء األوىل اليت هي من البناء هي احملذوفة، باحلمرة؛ ألاها هي امللحقة

ياااء باااحلمرة بعااد الباااء املوحاادة، مث إحلاااق مهزة بااالصاااااااااااااافرة دللااةا على حتقيقهااا، على جرة الياااء احلمراء، 
 .  (7112)أبو داود،  وحركتها حتتها باحلمرة، مث الياء الكحالء اليت هي عالمة اجلمع

ياء باحلمرة  إحلاق وتوصيفه:، (0435)ابن اجلزري،  : بإبدال اهلمزة ياءا مشاددةولسَّائر القراء
بعد الباء وقبل الياء الكحالء، وحركُة تشااااااااااااااديدها عليها، وكساااااااااااااارُها حتت اجلرة، كالمها باحلمرة، مث الياء 

 .  (7112)أبو داود،  الكحالء اليت هي عالمة اجلمع

ومثله يف الكيفية والتوصااااااايف ساااااااائر احلروف النظرية، جلميع القراء، ساااااااواء يف ذلن نافع وغريه، 
 ،ژژ )ااااااااااااو:هاااااااااااكااااااااااااذا: 

)أبو داود،  وفق الضاااااااااااااابط املغريب، ژژ
 وفق الضبط املشرقي،  ژۆ       ژ  ژھژ  و)و:، وتوصيفه كما سبق (0435؛ وابن اجلزري، 7112

 وتوصيفه كما سبق.  (0435؛ وابن اجلزري، 7112)أبو داود، 

فصاااااال بإحلاق ساااااانة ضااااااعيفة ت هي احملذوفة، هكذا:وعلى أن الياء الثانية اليت هي عالمة اجلمع 
اليااء الكحالء املرسااااااااااااااوماة إىل يااءين تكون الثاانياة منهماا بااحلمرة؛ ألاها هي امللحقة، واهلمزة تلحق حتت 

ويكون (، 7100؛ والتنسااااااي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  األوىل السااااااطر أساااااافل جرة )الياء(
 حالء، اليت هي )ياء البناء(، مث إحلاق )مهزة( بالصاااااااافرة دللةا علىبعد )الباء( املوحدة )ياء( ك :توصاااااااايفه

حتقيقها، حتت الساااااااااااااطر أساااااااااااااافل جرة )الياء(، وحركتها حتتها باحلمرة، مث إحلاق )ياء( باحلمرة بعد اهلمزة 
 .  (7100؛ والتنسي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  صورةا لياء اجلمع

بعد )الباء( املوحدة  وتوصاايفه:(، 0435)ابن اجلزري،  مشااددةولسااائر القراء بإبدال اهلمزة ياءا 
)ياء( كحالء، اليت هي )ياء البناء(، وعليها عالمة تشاااااديدها، وحتتها عالمة كسااااارها، كالمها باحلمرة، مث 

؛ وأبو 0992)الداين،  إحلاق )ياء( باحلمرة على جرة )الياء( الكحالء يف البياض منها صااااورةا لياء اجلمع
 .(7100؛ والتنسي، 7112داود، 
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نافع وغريه، كما  سواء يف ذلنومثله يف الكيفية والتوصايف ساائر احلروف النظرية جلميع القراء، 
، )الاااداين ذهاااب الاااداين -أن احملاااذوف هي اليااااء األوىل اليت هي للبنااااء-وإىل املاااذهاااب األول ، ساااااااااااااابق
و داود، )أب ذهااب أبو داود -جمعأن احملااذوف هي الياااء الثااانيااة اليت لل–وإىل املااذهااب الثاااين (، 0992
7112). 

وعلى الثاين مصاااحف املشااارقة، وظاهر مصاااحف املغاربة؛ إذ يلحقون ساانة ضااعيفة تقساام جرة 
الظااهر بني  لكن اختلف، ، لكن ل يظهر لعاادم توفر األلواناليااء إىل يااءين متتاااز بااذلان امللحقاة باااحلمرة

ط برواية ورش، وكذلن برواية قالون، أحلق نقمصااااحف املدينة املصااااحف احلسااااين، ففي مصااااحف املدينة 
ويف املصااااااحف ، (1)الياء الثانية خبط أضااااااعف مما يدل على إحلاق الثانية، وهو املذهب الثاين املشااااااار إليه

احلسااااااين رمست الياءان سااااااواءا يف اخلط، وسااااااواءا يف السااااااواد لعدم توفر األلوان، مما ل متتاز به امللحقة عن 
 .  (2)الكحالء

 ژڭژ ،[٤٦احلجر: ] ژٹ  ٹ  ژ  أما إذا كان السااااااااااااااابق لياء اجلمع مهزة، )و:و  مساااااااااااااألة:
، فإنه  تمل أيضاااااااااا أن تكون الياء الكحالء صااااااااورةا [٤٣يوسااااااااف: ] ژڦ  ڦ  ژ  ،[٨٤الكهف: ]
وكيفية ضاااااابط هذه الكلمات على أن تكون الياء املرسااااااومة صااااااورة ، لهمزة، أو تكون صااااااورةا لياء اجلمعل

ت ْھِزی ِين  ژ احملذوفة، هكذا: هيللهمزة، وياء اجلمع  سَََََْ ِكي ِين  ژ ، ژ ۬اْلم 
ت  )املصاااااااااااحف احلساااااااااااين،  ژ م 

 وتوصاااااايفه: إحلاق مهزة بالصاااااافرة دللةا على حتقيقها، حتت الياء الكحالء اليت هي صااااااورة هلا،، (0402
مزة وحترك مااا حترك اهل وتعلياال ذلاان:، ق ياااء باااحلمرة صااااااااااااااورةا لياااء اجلمعوحركتهااا حتتهااا باااحلمرة، مث إحلااا

 قبلها. 

  وكيفية ضااااااابطها على أن تكون اهلمزة غري مصاااااااورة، والياء املرساااااااومة صاااااااورة لياء اجلمع، هكذا:

ت ْھِزِءین  ژ سَْ ين  ژ،  ژ ۬اْلم  ت ِكـََََََ ِ وتوصاايفه: إحلاق مهزة بالصاافرة ، (0437)مصاحف املدينة النبوية، ژ م 
فل السااطر بينهما مفصااولن رمساا، وأساا حلرفان املتوسااطةدللةا على حتقيقها، موضااعها يف السااطر إن كان ا

، ة لياء اجلمعء الكحالء اليت صااااور حتت جرة القلم إن كانا موصااااولني رمساا، وحركتها حتتها باحلمرة، مث اليا

                                                           

 ( ينظر: مصحف املدينة النبوية. 1)
 ( ينظر: املصحف احلسين.2)
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 دمااا تقاادم من لزوم بقاااء ياااء اجلمع لتاادل على معناااهااا الااذي ساااااااااااااايقاات لااه، وألن اهلمزة قاا وتعلياال ذلاان:
ذهب  -أن تكون الياء املرسااااااومة صااااااورة للجمع–وإىل هذا املذهب ، لحق جمردةتسااااااتغين عن الصااااااورة وت
 (.7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  العمل عليه يف مصاحف املدرستني املشارقة واملغاربة، واستقر

قرئ هذا اللفظ باهلمز احملقق جلمهور أهل  .٣١مرمي:  ژۋ  ۋ  ژ  ضااااابط قوله تعاىل: مسااااألة:
 بتليينه باإلبدال لقالون. وُرسااام بياء واحدة هي األخر ، واحملذوف هنا صاااورة اهلمزة ل غرياألداء، وقرئ 
 ژۋ ۋ ژ فأما كيفية ضااااااابطه على قراءة حتقيق اهلمزة، فكما تقدم إدراجه، هكذا:(، 7112)أبو داود، 

إحلاق مهزة بالصاااااافرة، دللةا على حتقيقها، يف السااااااطر،  وتوصاااااايفه:، (0437)مصااااااحف املدينة النبوية، 
 وأماااااااا كيفياااااااة ضاااااااااااااابطاااااااه على قراء تليني اهلمزة بااااااااإلبااااااادال، فهكااااااااذا:، وحاركاتاهاااااااا عاليهاااااااا بااااااااحلمرة

وتوصاااااااااااااايفاااه: بااااليااااء ، (0472)مصااااااااااااااحف املاااديناااة النبوياااة،  ژژ
 .  السابق( )املرجع باحلمرة الكحالء، وعليها عالمة التشديد، وعلى العالمة حركتها وتنوينها، كلُّهن  

 النوع الثالث: ما اجتمع فيه واوان فح فت إحداهما اختصارًا  .4.3.3

 ژ  ۈ  ۈژ وذلن ما جاء منقوصاااااااا مرسااااااوماا بواو واحدة مما اجتمع فيه واوان، )و قوله تعاىل:

 وورد يف هذه الكلمة ثالث قراءات، واخلالف يف(، 0437[ )مصاااااااااااحف املدينة النبوية، ٣اإلساااااااااااراء: ]
 هاذا البااب وارد  على إحاداهاا، وهي قراءة ناافع، إِذ اجتمع فيهاا واوان، وهي املوافقاة للوجه املدرج املتقدم

 .  (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين، 

ذهب ففاختلفوا يف أي الواوين هي احملذوفة: ، صااااااااااااااحف بواو بواحدةورمست هذه الكلمة يف امل
تل بسااقوط أن معىن اجلمع خي وتعليل ذلن: ،لفعل هي احملذوفة الواقعة عني اإىل أن الواو األوىل بعضااهم:

وكيفية ضاااااااااابط هذه الكلمة على أن احملذوف الواو األوىل عني الفعل،  عالمته، فاحلفاش واو اجلمع أوىل.
 هاااااااااااااااااااكاااااااااااااااااااذا: عااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااى ماااااااااااااااااااذهاااااااااااااااااااب املاااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااارباااااااااااااااااااة يف إحلااااااااااااااااااااق الاااااااااااااااااااواو:

)املصاااااحف احلساااااين،  ژژ
احلمرة يف حرف السااااني، موصااااولةا به، مبعىن أن السااااني يقطعها مطابقاا : إحلاق واو بوتوصاااايفه، (0402
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أصاااااااال رأسااااااااها كأن الكاتب للواو يبدأ بالقلم على جرة السااااااااني مث يرتفع منها، يظهر من الواو فوق جرة 
السااااااااني باقي رأسااااااااها، وينزل حتت جرة السااااااااني شااااااااكل اهلالل من الواو، وعلى الواو مطة  باحلمرة عالمةا 

اق مهزة بالصااااافرة دللةا على حتقيقها، موضاااااعها على جرة الساااااني بعد الواو يف ال،تيب وقبل للمّد، مث إحل
 .  (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  الواو الكحالء، وحركتها عليها باحلمرة

: وتوصاااااايفه، (0437)مصااااااحف املدينة النبوية،  ژۈژ وعلى مذهب املشااااااارقة يف إحلاق الواو:
حرف الساااااااااني، موضاااااااااعها فوق جرهتا غري متصااااااااالٍة هبا، وعلى الواو مطة  باحلمرة إحلاق واو باحلمرة على 

عالمةا للمّد، مث إحلاق مهزة بالصااافرة دللةا على حتقيقها، موضاااعها على جرة الساااني بعد الواو يف ال،تيب 
 .  (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  وقبل الواو الكحالء، وحركتها عليها باحلمرة

 ب بعضااهم:وذه، ر عليه العمل يف مصاااحف املدرسااتنيملشااارقة واملغاربة واسااتقوإىل هذا ذهب ا
ناات أاهااا حرف زائااد دخياال، فكااا وتعلياال ذلاان:، الواقعااة عالمااة للجمع هي احملااذوفااةإىل أن الواو الثااانيااة 

 .(7112)أبو داود،  صل الكلمةأأوىل باحلذف من اليت هي من 

و  ژو الثانية عالمة اجلمع، هكذا: وكيفية ضااااااااابط هذه الكلمة على أن احملذوف الوا واْ لِي سَََََ   ژء 

:  اعتبار الواو الكحالء هي عني الفعل، وإحلاق مطٍة عليها دللةا على وتوصاااااايفه، .(7112)أبو داود، 
املّد، باحلمرة، مث إحلاق مهزة بالصافرة دللةا على حتقيقها، موضاعها يف السطر، وحركتها عليها باحلمرة، مث 

 .  (7112، وأبو داود، 0992)الداين،  باحلمرة، صورةا لعالمة اجلمعإحلاق واو 

وي ژضاابط كلمة  مسااألة: َََََََۡا ، [٦٤األحزاب: ] ژپ  پ  پ  پڀ  ژ   من قوله تعاىل، ژ تـ 
رمست هذه الكلمة بواو واحدة، فهل هي صورة اهلمزة اليت هي [، ٤٨املعارج: ] ژٺ  ٺ    ٿ  ژ وقوله: 

ومة هي : أن اهلمزة ل صااورة هلا، والواو املرسااواجلوابفاء الفعل، أو أاها الواو الثانية اليت هي عني الفعل  
الداين، ) الثانية اليت هي عني الفعل ل غري، ول احتمال لوقوعها صااااورةا للهمزة هنا، وذلن خلمسااااة معانٍ 

 :  (7112؛ وأبو داود، 0992

 األول: تقدم اهلمزة، فالنطق هبا أولا مث النطق بالواو املكسورة.

 الثاين: جميئها ساكنة، وجميء الواو حمركة.
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الثالث: أن اهلمزة قد تسااااتغين عن الصااااورة؛ ألاها حرف قائم بنفسااااه، أما الواو فال تسااااتغين عن 
 ور محراء.الصورة، فيلزم أن تكون صورهتا الكحالء، أو تص

الرابع: أن اهلمزة يف هذه الصااااااااورة قد تبدل واواا ساااااااااكنةا؛ ألجل ضاااااااامة التاء قبلها، مث تدغم يف 
 الواو اليت بعدها للتماثل، فيمتنع تصويرمها معاا يف كلمة واحدة؛ إذ يصبحان حرافاا واحداا مشدداا. 

 رساااااابقها بكساااااار، والكساااااااخلامس: أن الياء بعد الواو سااااااكنة  بعد كساااااار، فهي ياء  مدية؛ فلزم 
 حركة الواو الثانية عني الفعل، فلزم تصويرها ملناسبة الياء، ل تصوير اهلمزة. 

وتوصاااااااااايفه: إحلاق اهلمزة اليت هي فاء ،  ژٺ ژ   ژپژ وكيفية ضاااااااااابط هذه الكلمة، هكذا: 
اض منها يالفعل بالصاااااااافرة دللةا على حتقيقها، وعليها سااااااااكواها باحلمرة، موضااااااااعها على جرة التاء يف الب

 .  (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  قبل الواو الكحالء، مث الواو الكحالء حتتها كسرهتا باحلمرة

ل النقط وأله، ر عليه العمل يف مصاااااااحف املدرسااااااتنيوإىل هذا ذهب املشااااااارقة واملغاربة واسااااااتق
صاااااااااااااافرة على عليها بال اهلمزةوجاه  آخر: أن جيعال النااقُط حمال اهلمزة املذكور واواا ملحقة باحلمرة، ويُلحَق 

 .  (1)وجه حتقيقها، وسكون اهلمزة عليها باحلمرة

 تمل أن تكون الواو املرسومة [، ١التكوير: ] ژڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ژ ضبط قوله تعاىل:  مسألة:
وكيفية ضبط ، ولة()مفعهي الواو األوىل اليت هي فاء الفعل، و تمل أن تكون الثانية اليت زيدت من بناء 

ژ ،  ژڦ   ژهاااااذه الكلماااااة على أن الواو املرسااااااااااااااوماااااة هي األوىل اليت هي فااااااء الفعااااال، هكاااااذا: 

 ؛ 0437)مصااااااااااااااحف املاااديناااة النبوياااة،  ژ
وتوصاااايفه: الواو الكحالء صااااورة فاء الفعل، تليها اهلمزة بالصاااافرة دللةا ، (0402واملصااااحف احلسااااين، 

 السااطر، وحركتها عليها باحلمرة، مث إحلاق واو باحلمرة، صااورةا للمزيدة من بناءعلى حتقيقها، موضااعها يف 
 .  (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  )مفعولة(

                                                           

 ، ومل يستقر يف املصاحف.فاا، وإىل هذا فإنه مل يشتهر العمل بهيتعذر إدراج الضبط هلذا الوجه لعدم توفر برجمته آلياا، وتعذر تركيبه تولي( 1)
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هل النقط وأل، ر عليه العمل يف مصااااااحف املدرساااااتنيوإىل هذا ذهب املشاااااارقة واملغاربة، واساااااتق
  ق حملهاا يف السااااااااااااااطر مطااةا باااحلمرةوجاه آخر: أن ي،ك رساااااااااااااام الواو لاادللااة ضاااااااااااااامااة اهلمزة عليهااا، ويلح

ة  ژ ۡوء   د   .  (1)ژ ٱۡلم 

وكيفياة ضاااااااااااااابط هذه الكلمة على أن الواو املرسااااااااااااااومة هي الثانية اليت مزيدة من بناء )مفعولة(، 
و )أب ژۈژ على )و إحلاقها يف قوله تعاىل: (2)هكذا: على مذهب املشااااارقة: بإحلاق الواو على جرة امليم

إحلاق واو باحلمرة على حرف امليم، موضاااااااعها فوق جرهتا غري متصااااااالٍة هبا، وتوصااااااايفه: (، 7112داود، 
وعلى الواو سااااااااكواها باحلمرة، مث إحلاق مهزة بالصاااااااافرة دللةا على حتقيقها، موضااااااااعها على جرة امليم بعد 

 .  (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  الواو يف ال،تيب وقبل الواو الكحالء، وحركتها عليها باحلمرة

 على )و إحلاااقهااا يف قولااه تعاااىل: ( 3)ى مااذهااب املغاااربااة: بااإحلاااق الواو متصاااااااااااااالااة جبرة امليموعل

)أباااااااااااااااااااااو داود،  ژژ
 وتوصاايفه: إحلاق واو باحلمرة يف حرف امليم، موصااولةا به، مبعىن أن امليم يقطعها مطابقاا أصاال، (7112

اقي يم مث يرتفع منها، يظهر من الواو فوق جرة امليم برأسااااااااااااها كأن الكاتب للواو يبدأ بالقلم على جرة امل
رأساها، وينزل حتت جرة امليم شكل اهلالل من الواو، وعلى الواو سكواها باحلمرة، مث إحلاق مهزة بالصفرة 
دللةا على حتقيقها، موضااااااااااااااعها على جرة امليم بعد الواو يف ال،تيب وقبل الواو الكحالء، وحركتها عليها 

 .(7112؛ وأبو داود، 0992داين، )ال باحلمرة

  ەئ  ەئژ مسألة: وكذلن مما جاء منقوصاا مرسوماا بواو واحدة مما اجتمع فيه واوان قوله تعاىل:

فيحتمل أن تكون املرسااااومة هي الواو األوىل اليت هي صااااورة اهلمزة، واحملذوفة هي الواو [، ٤١البقرة: ] ژ
هي  و تمل أن تكون احملذوفة هي األوىل اليت، لواو البناءلواو اجلمع أو صاااااااااااااورة الثانية اليت هي صاااااااااااااورة  

 صورة اهلمزة، واملرسومة هي الثانية اليت هي واو اجلمع أو واو البناء. 

ا وردت فيموكيفية ضااااااابط ذلن على املرساااااااومة هي الواو األوىل اليت هي صاااااااورة اهلمزة، هكذا: 
ون  ژ الواو فيه للجمع: ت ۡھِزؤ  سَََۡ ونِيژ  ژم  (ِؤ  ون  ژ  ژأ نُۢ ت ِكؤ  ون  ژ  ژم  واْ ژ  ژف م  لِؤ  َل  و  ژ  ژلِي ۡطفِؤ 

                                                           

 وهو خالف ما عليه املدرستان، وما استقر عليه العمل يف املصاحف.( 1)
 تعذر الضبط حسب التوصيف املذكور، لعدم توفره.( 2)
 تعذر الضبط حسب التوصيف املذكور، لعدم توفره.( 3)
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ون   ون  ژ ژی ط ؤ  ؤ  ی ۡ ر  واْ ژ ژو  ؤ  وھ مۡ ژ ژف  ۡدر  واْ ژ ژأ ن ت ط ؤ  اِطؤ  ون ك  ژ ژلِّي و  (ِؤ  ی ۡست نُۢ وفيما وردت  ژو 
َََّٗ ژ الواو فيه للبناء: وس ومّٗ ژ ژی ؤ  ۡذؤ  وَلّٗ ژ ژم  ؤ  َََۡ س اهلمزة وتوصاااااايفه: إحلاق (، 7112)أبو داود،  ژم 

بالصااافرة دللةا على حتقيقها، وحركتها عليها باحلمرة، موضاااعها على الواو الكحالء اليت هي صاااورة هلا يف 
؛ 0992)الداين،  هذا الوجه، مث إحلاق واو باحلمرة بعد الواو الكحالء صااااااااااااورةا لواو اجلمع أو لواو البناء

 .  (7112وأبو داود، 

 هي واو اجلمع أو واو البناء، هكذا: فيما وردت الواو وعلى أن املرساااااااااااااومة هي الواو الثانية اليت
ژ  ،[٥٥الصااااافات:] ژہ  ژ  ،[٦٥يس: ] ژٺ  ٺژ  ،[٨٤البقرة: ] ژڃ  ژ    ژەئژ فيه للجمع:

الفتح: ] ژچ  چ  ژ  ،[٤٥١آل عمران: ] ژڑ  ژ ،[٢٢الرعد: ] ژڌژ ،[٤٢٠التوبة: ] ژڱ  ڱ  
[ )مصاااحف ٦٨يونس: ] ژ   ەئ  ەئژ  ،[١الصاااف: ] ژڌ      ژ  ،[٨٣التوبة: ] ژٺ   ژ ،[٢٦

 ژڈ   ژ  ،[١٨اإلسااااااااراء: ] ژۅ       ۅ  ژ   وفيما وردت الواو فيه للبناء(، 0437املدينة النبوية، 

[ )مصااااااحف املدينة النبوية، ٨١اإلسااااااراء: ] ژۅ  ۅ  ژ  ،[٤١األعراف: ] ژڳ  ژ ،[١٤فصاااااالت: ]
ا يف حتقيقها، وحركتها عليها باحلمرة، موضاااااااااعهوتوصااااااااايفه: إحلاق اهلمزة بالصااااااااافرة دللة على (، 0437
فيما مل يقطع حملها جرة القلم لنفصااااااااال احلرف قبلها عن احلرف بعدها، وعلى جرة احلرف يف  السااااااااطر

البياااض فيمااا قطع حملهااا جرة القلم لتصاااااااااااااااال احلرف قبلهااا باااحلرف بعاادهااا، مث الواو الكحالء اليت هي 
وذهب املشااااااارقة واملغاربة (، 7112؛ وأبو داود، 0992الداين، ) صاااااورة واو اجلمع أو صاااااورة واو البناء

إىل أن املرسااااااومة هي الواو الثانية اليت للجمع أو للبناء، وأن اهلمزة مساااااااتغنية عن الصاااااااورة، واساااااااتقر عليه 
 العمل يف مصاحف املدرستني. 

 أو مسااألة: وكذلن مما جاء منقوصاااا كل واٍو مضاامومة جاءت بعدها واو ساااكنة جامدة للجمع
فيحتمل أن تكون [، ٢٠األعراف: ] ژۈ  ۈ  ژ ، [٤٥الكهف: ] ژپ  پ   ژ للبناء، )و قوله تعاىل: 

 الواو املرسومة هي األوىل املتحركة بالضم، و تمل أن تكون هي الثانية الساكنة. 

فكيفية ضاااااابط هذا على أن املرسااااااومة هي األوىل املتحركة بالضاااااام، هكذا: فيما وردت الواو فيه 
ې  ې  ژ ، [٤٦٨آل عمران: ] ژھ  ے  ژ ، [٤١الشااعراء: ] ژگ  گ  ژ ، ژپ  پ   ژ للجمع: 

ہ  ژ  ،ژۈ  ۈ  ژ وفيما وردت الواو فيه للبناء: (، 0437[ )مصاااااااحف املدينة النبوية، ٤٤التوبة: ] ژ
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عليه  وإىل هذا ذهب املشااااارقة واملغاربة، واسااااتقر(، 0437[ )مصااااحف املدينة النبوية، ٢٦٤البقرة: ] ژ
 (.7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  العمل يف مصاحف املدرستني

 فصل جامع في نقط ما نقص من هجائه .4.3.4

 ژ   پ  ڀژ  )و:، احلمرة إلقامة لفظ الكلمة ووزاهاتلحق األلفات احملذوفات يف الرسااااااااااااام ب

[ )مصاااااااااحف ٨٨البقرة: ] ژڱ  ژ ،[١٢البقرة: ] ژھ   ژ  ،[٨الفاحتة: ] ژڀ  ژ  ما[٢الفاحتة: ]
 .  (0437املدينة النبوية، 

فتلحق األلف يف مثل هذا يف مواضاااعها اليت حذفت منها، فعلى جرة احلرف الساااابق لأللف يف 
 ژڃ   ژ  ،[٦البقرة: ] ژڄ  ژ  و)و:، ، وإل ففي حمله إن كان مفصاااااولا البياض منه إن كان موصاااااولا 

، إل أن  طريقة إحلاق األلف يف (0437[ )مصاااااحف املدينة النبوية، ٤قريين: ] ژٱ  ژ  ،[٨٤البقرة: ]
 هذا النحو اف،ق فيها املشارقة واملغاربة.

أما املشااااارقة فعلى ما تقدم من إحلاق األلف محراء يف حملها من اللفظ على جرة احلرف السااااابق 
،  ژ  ٱژ  ژڃ   ژ ژڄ  ژ  يف البياض منه، وتلحق على األلف مطة  إن وجد ساابب  للمّد، هكذا:له، 

وأما املغاربة فيشرعون باأللف من بطن جرة الالم صاعدين هبا إىل أعلى اليمني من الالم، فُتقاطع األلُف 
 ژژ الالَم، وتُلحق املطة على األلف إن وجد ساااابب  للمّد. هكذا: 

ژ  ،ژ  ژ  ،

 (.7112؛ وأبو داود، 0992)الداين، ، ژ 

يف هذه )األلف(  شااااااأن :[٢٨النساااااااء: ] ژ لتِےا۬ ژ  ژڳ  ژ  ضاااااابط قوله تعاىل: مسَََََّّّّّألة:
لعلم احذفت رمساا، فحقها أن تلحق ضاااابطاا لتحقيق املقصااااود من الضاااابط وهو  )ألف( الكلمة شااااأن كل

سااااااااء: الن] ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  أما املشاااااااارقة فأحلقوها على جرة الالم، هكذا:، اللفظ القرآينبكيفية أداء 
وأما املغاربة فلم يلحقوها (، 0437[ )مصااااحف املدينة النبوية، ٢٨النسااااء: ] ژک    ک    ژ  ،[٤٦

 ژ  أصااااااااااااااااااااااااااااااالا، وكااااااااااااااااتاااااااااااااااابااااااااااااااااوهااااااااااااااااا مااااااااااااااااعااااااااااااااااراة، هااااااااااااااااكااااااااااااااااذا:
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ژ ،ژ 

  (0402)املصاااااحف احلساااااين،  ژ ،
؛ 0992)الااداين،  منهمااا)الالم(  كمااا أاهم مل يلحقوا عالمااة التشاااااااااااااااديااد ول عالمااة احلركااة، فعر وا حرف

 (.7112وأبو داود، 

من حيااث تعريااة الالم من إحلااااق األلف بعااادهااا: أن الاااداين اختااار حاااذف وحجتهم يف ذلااان: 
ومن (، 0992)الداين،  دخلت على السااااااام املوصاااااااول)ال(  وأن املثبتة هي لمالالم الثانية األصااااااالية، 

 حيث تعرية الالم من التشديد واحلركة: أن حذف الالم الثانية يزول معه ضبطها بالتشديد واحلركة. 

وهو خمااالف للااد رايااة، فقااد نص أبو داود على إحلاااق األلف فيهااا ومل يفرق بينهااا وبني نظااائرهااا، 
ژ ،  ژژ  كاااااااااالاااااااااامااااااااااات السااااااااااااااااااااااااابااااااااااقااااااااااةوأحلااااااااااقااااااااااهااااااااااا بااااااااااالاااااااااا

  ژ ،

وصااااورهتا يف ذلن صااااورة   (7112)أبو داود،  ژژ
، فاااااكاااااااان حاااااقاااااهاااااااا أن تضاااااااااااااااااااباااااط وفاااااق  ضاااااااااااااااااااباااااط املاااااغاااااااارباااااااة هاااااكاااااااذا: كااااااال لٍم تاااااالهاااااااا ألاااااف 

  ژ

  ژ ، 

 ژ

(1)ژ.   

 اا حق فيهاا األلفاات احملذوفات ضاااااااااااااابطوكاذلان نص علياه الاداين صااااااااااااااراحاةا يف الكلماات اليت تل
 [،١٥]البقرة:  ژڱ  ژ  [،١٨]البقرة:  ژ  ەئژ  [،٨]البقرة:  ژٺ   ژ   و)و(، 0992)الداين، 

]األنعام:  ژ   ەئژ [،٨٦]النور:  ژۓ         ژ  [،٢٠]النجم:  ژۓ   ژ  [،١٤]غافر:  ژپژ
ة: البقر ] ژ  ەئژ   و)و، لف يف هذا وشااااابهه على رأس الواووتلحق األ ،(2)(0997)القاضاااااي،  [٦٢
 ژھ   ژ  ،[٦آل عمران: ] ژڇ    ژ  ،[٤٤١البقرة: ] ژچ  ژ  ،[٨١البقرة: ] ژے  ژ  ،[٢٤

 ژ  ەئژ  ،[١٨النازعات: ] ژ  ەئ          ەئژ  ،[٤١حممد: ] ژ  ەئ  ەئژ  ،[٢٣٨البقرة: ]

                                                           

 .01، ح 707-701صوقد فصل القول يف هذه املسألة الدكتور/ أمحد شرشال، يف حتقيقه لكتاب أصول الضبط. ينظر: ( 1)
، وهذا على قراءة اجلمهور، بفتح الغني والدال، وألٍف بعدها، أما ابن عامر فقرأ بضاااااااااام الغني، وإسااااااااااكان الداِل، وواٍو 78والكهف: ( 2)

 فيها.  مفتوحة بعدها، ول حمل إلحلاق األلف
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ژ  ،[٣٨البقرة: ] ژک  ژ  ،[٤٠الليل: ] ژۈ    ٴۇ  ژ  ،[٥١يونس: ] ژٿ    ژ  ،[٥١األنعام: ]

   .(0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٦٣البقرة: ] ژ  ەئەئ

، يهاياء، فتلحق األلف باحلمرة علوهي كل ما رسااااااااام من ألفات التأنيث، واأللفات املنقلبة عن 
ما تقدم، فإن كان ما بعد األلف ساااااااااكناا مل تلحق األلف وشاااااااارطها أن ل يأيت بعد األلف ساااااااااكن، )و 

، وذلن (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  لساااقوطها من اللفظ وصاااالا، إذ النقط مبين  على الوصااال
طه: ] ژڻ  ٹ  ٹ  ژ  ،[٦ – ١طه: ] ژڎ   ڈ   ڈ     ژ  ،[٢١ – ٢٨طه: ] ژے   ے  ۓژ  )و:
[ )مصااااااااااااااحف املدينة النبوية، ٣٢البقرة: ] ژڇ  ژ  ،[١املمتحناة: ] ژۓ  ژ  ونحو [، ١ – ٣

0437).   

فتلحق األلف بااحلمرة، بعاد اهلمزة وقبال الواو يف األول، وعليهاا عالمة املد باحلمرة، وبعد الدال 
وبعد الراء يف الثاين، وعلى األلف الثانية اليت بعد الراء مهزة بالصافرة يف قراءة من حققها، وسكواها عليها 

 ژ   ەئەئژ  ،[٢٤املاااائااادة: ] ژۋ  ژ  ونحو (، 7112؛ وأبو داود، 0992)الاااداين،  بااااحلمرة

 ژڭ  ژ  ،[٢٤إبراهيم: ] ژڤ  ژ ،[٤٨الروم: ] ژەئژ ،[٦األنعام: ] ژگ  ژ  ،[٤١األنعام: ]

[ ٦٠غافر: ] ژٺ  ژ ،[١٣هود: ] ژڭڭ   ژ  ،[٤٠٥الصااااااافات: ] ژٹ  ژ  ،[٤٤٣الشاااااعراء: ]
   .(0437)مصحف املدينة النبوية، 

الداين، ) فتلحق األلف باحلمرة، يف موضااعها الذي حذفت منه، وحتلق عليها عالمة املّد باحلمرة
كذلن تلحق النون احملذوفة من الرسااام باحلمرة يف موضاااعها، إلقامة لفظ (،  7112؛ وأبو داود، 0992

)ابن اجلزري،  (2)[١١األنبياء:] ژھ  ےژ  ،(1)[٤٤٠يوسااف: ] ژۅ  ۅ  ۉۉ  ژ  الكلمة ووزاها، )و:
0435).   

                                                           

على وجه من قرأ بنونني، األوىل مضااامومة، والثانية سااااكنة، وجيم مكساااورة خمففة ، بعدها ياء سااااكنة، وهم: نافع، وأبو جعفر، وابن  ( 1)
كثري، وأبو عمرو، ومحزة، والكساااااااااااائي، وخلف يف اختياره، وقرأ غريهم وهم ابن عامر، وعاصااااااااااام، ويعقوب: بنون مضااااااااااامومة، وجيم 

ابن اجلزري، ) ت املصااااااحف على كتابته بنون واحدةبعدها ياء مفتوحة، فال حمل ل حلاق على هذا القراءة. واتفقمكسااااورة مشاااااددة، 
  (. 790، ص7، ج0435

على وجه من قرأ بنونني، األوىل مضااامومة، والثانية سااااكنة، وجيم مكساااورة خمففة ، بعدها ياء سااااكنة، وهم: نافع، وأبو جعفر، وابن  ( 2)
و، ويعقوب، وحفص، ومحزة، والكسااااااااائي، وخلف يف اختياره، وقرأ غريهم وهم ابن عامر، وشااااااااعبة: بنون مضاااااااامومة، كثري، وأبو عمر 

 وجيم مكسورة مشددة، بعدها ياء ساكنة، فال حمل ل حلاق على هذا القراءة.
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 ژەئژ ، وقوله تعاىل:[٦٤غافر: ] ژٹ    ٹ  ژ  واختلف يف موضااااااااااااعني مها: قوله تعاىل

ا  واساااااتقر العمل على كتابة النونني فيهم، ، وسااااابب الختالف فيهما اختالُف املصااااااحف[٤١يونس: ]
باحلمرة يف مواضاااعهن،  (1)كذلن تلحق الياءات الزوائد،  بلون الساااواد يف مصااااحف املدرساااتنيكحالوين 

   ەئۦەئ  ەئۦ  ەئژ  نحو ، مطة  عالمةا للمّد إن وجد سببه على قراءة من أثبتهن من القراء، وتلحق عليها

 ،(4)[١١املائدة: ] ژں  ں     ۦڱژ ،(3)[٤٤٣البقرة: ] ژڦ  ڦ  ڄ     ۦ ڦژ   ،(2)[٤١٥البقرة: ] ژ
)مصاااااااحف املدينة النبوية،  (6)[٤الرعد: ] ژک   ۦکژ  ،(5)[٤٠٦هود: ] ژڭ  ۇ  ۇ      ۦ ڭ  ڭژ 

0437). 

 الموازنة في أحكام الملحق  .4.3.5

البقرة: ] ژەئژ املوازنة بني املدرساااتني يف أحكام امللحق يف ضااابط مساااألتني، األوىل: يف ضااابط:
، ژژ ،[٥٤

 ،[٣٦ آل عمران:] ژۆ       ژ  و)و األول مثل:[، ٣اإلساااراء: ] ژۈ  ژ  و)وه، والثانية: يف ضااابط:
 ،(0437[ )مصااااااااااااااااااااااااااااحااااااااااااااف املاااااااااااااادياااااااااااااانااااااااااااااة الااااااااااااااناااااااااااااابااااااااااااااويااااااااااااااة، ٤٤٤املااااااااااااااائاااااااااااااادة: ] ژھژ
 ،ژژ

فإن   (0402)املصااااحف احلسااااين،  ژژ
إحلااق اليااء يف األول أوىل من إحلااق سااااااااااااااناة تقساااااااااااااام جرة اليااء إىل ياءين؛ ألن اإلحلاق أبعد عن التغيري 

                                                           

ا زوائد الرسم فلزيادهتا أم  اءة من أثبتها.هي الياءات احملذوفة رمساا وبذلن نعلم أاها مسيت زوائد لزيادهتا لفظاا عن رسم املصحف يف قر ( 1)
يف الرسام وثبوهتا يف الكتبة األوىل دون اللفظ، فيتحصاال أن الياءات الزوائد مزيدة يف اللفظ حمذوفة من الرساام، وزوائد الرساام مزيدة يف 

 . (441، ص0، ج0435)ابن اجلزري،  الرسم حمذوفة من اللفظ
 .(447، ص0، ج0435)ابن اجلزري، أثبتهما ورش، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وقالون يف وجه عنه: وصالا، ويعقوب: وصالا ووقفاا ( 2)
  (.344، ص0، ج0435)ابن اجلزري، أثبتها أبو عمرو، وأبو جعفر: وصالا، ويعقوب: وصالا ووقفاا ( 3)
 (.344، ص0، ج0435)ابن اجلزري،  صالا ووقفاا فر: وصالا، ويعقوب: و أثبتها كذلن أبو عمرو، وأبو جع( 4)
-441، ص0، ج0435)ابن اجلزري،  ابن كثري، ويعقوب: وصااالا ووقفاا أثبتها نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو، والكسااائي: وصااالا، و ( 5)

440.) 
 (.244، ص0، ج0435)ابن اجلزري، أثبتها ابن كثري، ويعقوب: وصالا ووقفاا ( 6)
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ه، املتفق مع األصاااااااال املهم الذي بىن عليه الناقط األول منهج للرسااااااام يف الكتبة األوىل، وهوباملالصاااااااقة 
 وهو إضافة املهم مع احملافظة على األهم.

ومثله يقال يف إحلاق الواو يف الثاين، سااااواء بساااااواء، لئال خيتلط الضاااابط بالرسااااام، فيشاااااكل على 
مل، تسااااتع لٍّ منهما، سااااواء اسااااتعملت األلوان أو ملالناظر فيه، وليظل الفصااال بني الكتبتني دليالا على ك

وهذا هو األوىل واألقيس واألسااااااالم، ل سااااااايما إذا اجتمع إليه عدم احلاجة إىل ، فتكون اهليئة دالةا مبفردها
املداخلة واملالصااااقة بني الكتبتني، فيكون قدراا زائداا عن احلاجة، ومىت كان العمل عارياا عن الفائدة، كان 

 أن يُعدل عنه خلُلوهه من مصلحة راجحة. أحسن أحواله

 خالصة أحكام الملحق  .4.3.6

علل بعضاااهم حذف إحد  األلفني بالختصاااار، وعلل بعض النحويني بأنه مل جيمع بينهما  .0
 يف الرسم من حيث مل جيمع بينهما يف اللفظ. 

يف ياء النداء وهاء التنبيه ذهب ثعلب إىل أن احملذوفة هي صااااااااورة اهلمزة، وذهب الكسااااااااائي  .7
 إىل أن املرسومة هي صورة اهلمزة. 

 ذهب الداين إىل مذهب الكسائي ورد مذهب ثعلب من أربعة أوجه. .3

 إىل مذهب الكسائي، واستقر عليه العمل يف مصاحفهم. املشارقة واملغاربةذهب  .4

املبدلة بعد اهلمزة؛ ألن ألف  [، أاها33]البقرة:  ژک  ژ  ف املثبتة يفالصااااااااااااحيح يف األل .1
 النداء واهلمزَة املبتدأة احملققة حمذوفتان، والستدلل عليه بالنظائر.

، حذفت ألفان، فالتنازع ليس من حيث احلذف واإلثبات، [٨٤البقرة: ] ژچ  ژ  يف كلمة .0
تلف ضااااااااااابطها بكيفية واحدة خت على واملغاربةاملشاااااااااااارقة لكن لتعدد وجوه الضااااااااااابط، واتفق 

 صورهتا حسب العالمات املستعملة يف مذهب املدرستني. 
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واأللف األصااااالية لم )تف عل(  ، اجتمع ألف البناء من[٥٤الشااااعراء: ] ژٻ  ژ  يف كلمة .2
ر عليه على أن احملذوفة ألف البناء، واسااااااااتق املشااااااااارقة واملغاربةالكلمة املنقلبة عن ياء، واتفق 
 العمل يف مصاحف املدرستني. 

، على قراءة التثنية جيتمع ألفان، عني الفعل املنقلبة عن [٨١الزخرف: ] ژچ  ژ  يف كلمة .1
ياء، وألف التثنية، واساااتقر العمل يف مصااااحف املغاربة على أن احملذوفة ألف التثنية، وكتبت 

نافع، ول يتطرق هذا اخلالف إىل مصااااحف املشاااارقة؛ إذ كتبت على مصااااحفهم على قراءة 
  قراءة حفص باإلفراد.

ارقة املشااا، إما أن تكون األلف لم الفعل، أو التثنية، واتفق [١٣يونس: ] ژۈ  ژ  يف كلمة .9
 على أاها ألف التثنية، واستقر عليه العمل يف مصاحف املدرستني.  واملغاربة

ذهب ، حيث وقعا، [٥٠اإلساااااااااراء: ] ژڄ  ژ  ،[٦ يوساااااااااف:] ژٻ  ژ  يف كلميت .01
إىل لريد اهلمزة من الصااورة؛ فتكتب يف السااطر، ل على واو، واسااتقر عليه املشااارقة واملغاربة 

 العمل يف مصاحف املدرستني.

كل مهزة مفتوحة، ساااااااواء حترك ما قبلها أو ساااااااكن، إذا أتى بعدها ألف، ساااااااواء كانت  .00
، [٤١طه: ] ژڈ  ژ ،[٣١األنعام: ] ژگ  گ  ژ  )و:زائدة أو مبدلة من حرف أصااالي، 

 ژ فالقول يف اعتبار األلف املثبتة أاها صاااورة اهلمزة أو األخر ، كالقول يف نظريهتن من قوله:

 إىل حذف صورة اهلمزة، وإثبات األخر . املشارقة واملغاربة ، وذهب [١٣يونس: ] ژۈ  

 األلف بعد الالم حىت ل يشاااااتبه بلفظ، حذفت [٣البقرة: ] ژٺ  ژ  يف لفظ اجلاللة .07

 .  [٤٤النجم: ] ژے  ژ

إىل أن احملذوف الياء األوىل  المغاربة، و)وها: ذهب [٥٤البقرة: ] ژ  ەئژ  يف كلمة .03
، وفق إىل أن احملذوف الياء الثانية اليت للجمع المشََّّارقةاليت للبناء، وفق قراءة نافع، وذهب 

 رواية حفص. 

إىل أن  املثبتَة  املشاااااااااارقة واملغاربة، و)وها: ذهب [٤٦احلجر: ] ژٹ  ٹ  ژ  يف كلمة .04
 صورة  لياء اجلمع، ل صورة للهمزة. 
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، ثالث قراءات، واخلالف يرد يف واحدة منها، وعليها [٣اإلسراء: ] ژۈ  ژ  يف كلمة .05
إىل أن احملذوف من الواوين هنا هي  املشااااااااااااااارقة واملغاربةناافع وحفص ومن وافقهماا، وذهب 

 عني الفعل، واملثبت واو اجلمع، واستقر عليه العمل يف مصاحف املدرستني. 

إىل أن املثبت هي الواو  املشاااااااااارقة واملغاربة، ذهب [١التكوير: ] ژڦ   ژ  يف كلمة .11
 )مفعولة(.  األوىل فاء الفعل، ل الثانية اليت هي من بناء

واملغاااربااة على أن الواو األوىل اليت هي عني الفعاال هي احملااذوفااة، لكن اتفق املشاااااااااااااااارقااة  .02
اختلفت املدرساااتان يف كيفية ضااابط هذه الكلمة، فذهب املشاااارقة إىل إحلاق الواو على جرة 
حرف الساااااااني، وذهب املغاربة إىل إحلاقها يف اجلرة الذي هو موضاااااااع احملذوف، واجلرة مَتُرُّ به 

 تقاطع رأس الواو.

، و)وها، ذهب املشااااارقة واملغاربة إىل أن املثبت [٤١البقرة: ] ژ  ەئ  ەئژ  يف كلمة .08
 هي الثانية اليت ترد للجمع أو ترد للبناء، وأن احملذوف صورة  األوىل اليت هي صورة اهلمزة. 
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  زيد في هجائه رسماً وسقط لفظاً( أحكام المزيد )وهو ما 4.4

 تمهيد  .1.1.1

يلفظ بااه، فساااااااااااااامي مزيااداا من باااب زيااادتااه على اللفظ املراد باااملزيااد مااا كااان مرسااااااااااااااوماااا لكنااه ل 
املنطوق، وليس املراد إحلاقُه فيظن الناظر أنه أحلق ضاااااااااااااابطاا بعد الكتبة األوىل، بل هو منها، وقد جاء يف 

وعالمة الضااااابط للحرف املزيد كما تقدم يف العالمات، هي )الدارة ، لن هذا الباب ثالثُة حروف املدّ سااااا
به واساااااتقر عليه يف مصااااااحف املدرساااااتني، و)الدارة املفرغة( كذلن عالمة ضااااابط املفرغة(، وجر  العمل 
أما املشااااارقة فضااااْبُط (، 7100؛ والتنسااااي، 7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  السااااكون عند املغاربة

 مهمل من نقط اإلعجام.)حـ(  السكون عندهم رأس حرف خاء

 واملزيد ثالثة أنواع: 

 النوع األول: ما زيدت األلف في رسمه  .1.1.1

واأللف حرف  )ِمئ ة (  ، فهي تلفظ هكذا[٢٦٤البقرة: ] ژے  ے  ژ  وذلن )و قوله تعاىل:
[ )مصااااااااااااااحف املدينة النبوية، ٥٦األنفال: ] ژژ  ڑڑ  ژ  مزيد  لفظاا مثبت  خطاا. ومثله قوله تعاىل:

دارٍة مفرغااة باااحلمرة على األلف دللااةا على وضاااااااااااااابط ذلاان جبعاال )ِمئ ت ْيِن(،  فلفظهااا هكااذا: (0437
؛ وأبو 0992الداين، ) زيادهتا، مث اهلمزة على الياء بالصاااااااااافرة دللةا على حتقيقها، وحركُتها عليها باحلمرة

 .  (7112داود، 

]الرعد:  ژڑ  ڑژ  [،١٣]يوسااااف:  ژڀ  ٺ  ٺ  ژ  [،١٣]يوسااااف:  ژپ  پ   ژ   و)و
وْا(، )إنه)وَل  فلفظها هكذا: [،٨٤ (، )أفلم ی ْيئ ِس(،  ت ْيئ سَََ  فرغة وضاااابط ذلن جبعل دارٍة مَل ی ْيئ س 

لشاااكل ا باحلمرة على األلف دللةا على زيادهتا، مث تضااابط الياء بعدها بعالمة الساااكون باحلمرة، حساااب
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 البياض يفاملعمول به يف مذهب الناقط، مث اهلمزة على الياء بالصاافرة دللةا على حتقيقها، على جرة الياء 
 .  (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  منها، بينها وبني السني، وحركتها عليها باحلمرة

ۅ  ژ ،[٥١الصاااافات: ] ژۇ     ۇ   ۆ   ژ  ،[٤٦١آل عمران: ] ژٻ  پ  پ  پ  ژ  و)و:

، على وجه كتابتها بألف بعد الالم ألف يف بعض املصااااحف، إذ كتبت يف بعضاااها بغري [١٣التوبة: ] ژ
ْال ىژ ألف كما تقدم، وبألف هكذا: ِ واْ ژ، ژَل  ع  َل  ْاۡوضَََ  لكن اساااااتقر العمل على كتابتها من غري ، ژو 

 ألف، يف مصاحف املشارقة واملغاربة. 

لكن مع مراعاة ،  ژپ   ژ و ژےژ  وضاااااااااابط األلف الزائدة يف هذه املواضااااااااااع كما تقدم يف
واملهم معرفته هنا أن  ،ألف املظفرة، وسااااايأيت يف حملهالم اخلالف بني املشااااارقة واملغاربة يف كيفية ضااااابط ال

تكون اهلمزة بالصااااااافرة دللةا على حتقيقها، موضاااااااعها على األلف املظفرة بالالم، وحركتها عليها باحلمرة، 
، لل فظة يف اخلطه والسااااااااااااااقوط من اوعليهااا دارة مفرغااة دللااَة الزياااد -على وجااه إثباااهتااا-مث األلف الزائاادة 

إل أن  هذا املوضاااااع اتفقت املصااااااحف على كتابته ، [٢٤النمل: ] ژ     ەئ   ەئژ  عاىل:ومثله قوله ت
 بألف مزيدة بعد الالم ألف املظفرة. 

ملشاااارقة واملثبت هنا ما اساااتقر عليه عمل اويف ضااابط األلف الزائدة يف هذا النحو وجوه  حمتملة، 
على  ، واتفقت املصاااحف [٢٨الكهف: ] ژڱ   ژ  و)و:(، 7112)أبو داود،  واملغاربة يف مصااحفهم

مرة وكيفية ضاااابطه هكذا: حركة الشااااني عليها باحلمرة، مث دارة مفرغة باحل، كتابته بألف زائدة بعد الشااااني
على األلف دللة الزيادة يف اخلطه والسااااااقوط من الل فظ، مث عالمة السااااااكون باحلمرة على الياء، مث اهلمزة 

 .  (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  وينها حتتها باحلمرةبالصفرة بعد الياء، وحركُتها وتن

واختلفت  ،[٢٨الفجر: ] ژ  ەئەئ    ەئ  ەئژ  ،[٥٤الزمر: ] ژڦ    ڦ  ژ  وقوله:
وعليه  ت يف بعضفزيدت األلف يف بعضاااااااها وعليه مصااااااااحف أهل املشااااااارق، وحذفاملصااااااااحف فيهما، 

باحلمرة، مث دارة مفرغة باحلمرة على األلف وضااااااااااابطه هكذا: حركة اجليم حتتها ، مصااااااااااااحف أهل املغرب
دللة الزيادة يف اخلطه والسااااااااقوط من الل فظ، مث إحلاق مطة باحلمرة على الياء عالمة املد، مث إحلاق اهلمزة 

 .   (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  بالصفرة بعد الياء يف السطر



195 

 

  

 ژەئ  ەئژ  ،[٣٣الفرقان: ] ژې  ژ  ،[١٦يوساااااااف: ] ژ  ەئژ  ،[٢٤املائدة: ] ژۋ  ژ  و)و:

فُيلغى اعتباُر النطق باأللف الزائدة، ويُعترب احلرف الساااااااابق  ،[١حممد: ] ژں     ژ  ،[٤١الكهف: ]
وكيفية ضااااااااااابطه: إحلاق اهلمزة بالصااااااااااافرة على الواو ، وحركتها عليها ، منطوٍق وقفاا ووصاااااااااااالا  لأللف آخرَ 

فإحلاق حركة الواو إن كانت واواا أصلية، مث إحلاق دارة مفرغة باحلمرة، إن كانت الواو صورة للهمزة، وإل 
فيفاا، وإن شاااااااء الناقط أسااااااقط الدارة خت، ة يف اخلطه والسااااااقوط من الل فظباحلمرة على األلف دللة الزياد

 .)املرجع السابق( وَجْعُلها أحسن

 النوع الثاني: ما زيدت الياء في رسمه .1.1.1

 ثالث صور، على التفصيل التايل: وردت زيادة الياء يف هذا النوع ب

 الصورة األوىل: أن ترد اهلمزة مصورة، وترد الياء زائدة بعدها:

زائدة بعد اهلمزة  ، فقد جاءت الياء[٤١١آل عمران: ] ژچ  ڇ  ژ  وذلن )و قوله تعاىل:
ې   ژ[، ٨١]األنعام:  ژ  ەئ     ەئ  ەئ  ەئژ [، ٨١]األنبياء:  ژ  ەئ  ەئژ  ومثله:، املصااااورة ألفاا 

(، 0437)مصااااااااحف املدينة النبوية،  [١٨]يونس:  ژژ  ژ  ڑڑ  ژ [، ٤٠٨]األعراف:  ژې  ې   
: أن لعل اهلمزة حتت األلف بالصااااافرة دللةا على حتقيقها، وحركتها (1)وكيفية ضااااابط هذه الصاااااورة هكذا

؛ 0992)الداين،  الل فظة يف اخلطه والساااقوط من حتتها باحلمرة، ولعل على الياء دارة مفرغة دللة الزياد
 (.7112وأبو داود، 

 الصورة الثانية: أن ترد الياء الزائدة نفسها صورةا للهمزة: 

ا صاااورة للهمزة، ومل تنفن ، فقد جاءت الياء هن[٤٦يونس: ] ژٹ  ڤ  ڤڤ  ژ  وذلن )و قوله تعاىل:
  ەئ  ەئژ ،[٤٨٠طه: ] ژگ  گ  گ    ژ ،[٤٠النحل: ] ژڇ  ڇ  ڍ  ژ  ومثله قوله تعاىل:، عنها

أن  وكيفية ضااابط هذه الصاااورة هكذا:(، 0437[ )مصاااحف املدينة النبوية، ٦٤الشاااور : ] ژ  ەئ  ەئ
ي ة، إل من املطة عالمةا للمّد املتعلق بسااااببه بعدها، مث تُلح األلف الكحالء ُلَر د ق من الضاااابط لكواها مده

                                                           

: أن  يف ضبط هذه الياء وشبهها ستة أوجه، قد شرحها يف الكتاب الكبري، 775هااااااااااااااا( يف كتابه: أصول الضبط 490أورد أبو داود )( 1)
 ومل يذكر منها إل وجهاا واحداا يُعمل عليه، وهو املثبت هنا، وأكتفي به لستقرار العمل عليه. 
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؛ وأبو 0992الداين، ) وحركتها حتتها باحلمرةاهلمزة بالصاااافرة حتت الياء اليت هي صااااورهتا يف هذا الوجه، 
 .  (7112داود، 

 الصورة الثالثة: أن ترد الياء بعد ياء مثلها، تكون األوىل منطوقةا، والثانية زائدة: 

، فقد رمست بياءين، والنطق بياء واحدة. [١٣الذاريات: ] ژ     ەئ  ەئ  ەئژ  وذلن )و قوله تعاىل:
 وعند املغاربة هكذا: ،(0437)مصااااحف املدينة النبوية،  ژەئ ژ هكذا:وكيفية ضاااابطها عند املشااااارقة 

، (0402)املصاحف احلسين،  ژژ
: إحلاق اهلمزة بالصاااااااافرة دللةا على حتقيقها فوق األلف، مث إحلاق عالمة السااااااااكون )رأس خاء وتوصاااااااافه

على الياء األوىل باحلمرة، مث إحلاق الدارة املفرغة على الياء الثانية  (1)مهملاة للمشااااااااااااااارقاة، وجرة للمغاربة(
 .  (7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  دللَة الزيادة يف اخلطه والسقوط من الل فظ

، واتفق املشاااااااااارقة واملغاربة على ضااااااااابطه [٥القلم: ] ژٹ  ۀ   ۀ  ژ  وجاء على هذا النحو قوله تعاىل:
 ، ژٹ   ژ هاااااااااااااااااااااااااااكاااااااااااااااااااااااااااذا:باااااااااااااااااااااااااااكااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااافاااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااة واحااااااااااااااااااااااااااادة، 

لكن اعتربهااا أبو داود من ، ژژ
باب الزيادة، واعتربها غريه مم ا جاء على األصال يف احلرف املشادد أنه حرفان؛ فُكتب هذا املوضع بالفنه 

 .(7112)أبو داود،  األصل تنبيهاا عليه كما تركواْ َكْتَبه والتنبيه عليه يف مواضع على

وعلى اعتبار فنه التشاديد وأاها مما كتب على األصال صاار إليه عمُل املشاارقة واملغاربة، واسااتقر 
فعلى هذا تكون كيفية ضاابطها هكذا: إحلاق اهلمزة ، (2)املدرسااتنيعلى هذه الصااور العمل يف مصاااحف 

ا أن تدغم يف الثانية هإمهال الياء الثانية اليت هي ساااكنة فحق بالصاافرة دللةا على حتقيقها فوق األلف، مث
املتحركة للتشاااااااااااديد يف املتماثلني، مث إحلاق عالمة الشااااااااااادة على الياء الثانية اليت هي مدَغم  فيها ، وحتت 

   .(7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  الياء حركتها، كالمها باحلمرة

 النوع الثالث: ما زيدت الواو في رسمه .1.1.1

                                                           

ساااااااااتعملة عند أهل األندلس، وذهب املتأخرون منهم إىل اسااااااااااتعمال الدارة املفرغة واجلرة عالمة الساااااااااكون عند املغاربة قدمياا، كانت م( 1)
 عالمة للسكون بدلا من اجلرة، إل يف هذه الكلمة فاستمر العمل باجلرة فيها، وسيأيت مناقشة هذا يف املوازنة. 

 ( ينظر: مصحف املدينة النبوية، واملصحف احلسين.2)
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 وردت زيادة الواو يف هذا النوع بثالث صور، على التفصيل التايل: 

 الصورة األوىل: يف أول الكلمة من أمساء اإلشارة: 

 ژ  ەئژ ،[٦٤النساااااااء: ] ژی   ژ  ،[٢٥٤البقرة: ] ژ  ەئژ  ،[٦البقرة: ] ژڄ  ژ  وذلن )و:

استقر و ففي توجيه هذه الواو مخسة أقوال، ويف ضبطها ثالثة أوجه، (، 7112[ )أبو داود، ١الطالق: ]
 هكذا: وهو على ضاااااابط املشااااااارقة، فُيكتفى بذكره هناالعمل على وجه واحد يف مصاااااااحف املدرسااااااتني، 

 وعلى ضاااااااااااااابط املغاااارباااة هكاااذا:، على ماااا تقااادم إدراجاااه( 0437)مصااااااااااااااحف املاااديناااة النبوياااة،  ژڄژ

   .  (0402)املصحف احلسين،  ژژ

وتوصاايفه: أن تلحق اهلمزة بالصاافرة دللة على حتقيقها، وحركتها عليها باحلمرة، تابعةا يف اإلحلاق لأللف 
الكحالء اليت هي صاااااااورهتا يف هذا الوجه )املشاااااااارقة فوق األلف، واملغاربة وساااااااط احلرف خارجة عنه إىل 

ادِة يف الاادارة املفرغااة على الواو دللااَة الزيااجهااة اليساااااااااااااااار يف البياااض(، وحركتهااا عليهااا باااحلمرة، مث إحلاااق 
 (، وبنيو )إلين ژڄ  ژ  وتوجيه هذا القول: أن الواو زيدت للفرق بني، اخلطه والساااااااااااااقوِط من الل فظ

 . )املرجع السابق( و)إىل( ژأ ْولِيژ

ژ  عاىل:وذلن قوله تأمساء اإلشااااااارة )وهو يف كلمتني(: الصااااااورة الثانية: يف أول الكلمة من غري 

 وقد رسااااااام املوضاااااااعان بزيادة الواو باتفاق املصااااااااحف .(1)[32واألنبياء: ]، [٤١٦األعراف: ]     ژڄ
، (2)يف هذين املوضااااعني خاصااااة[ 49الشااااعراء: ]و، [٣٤طه: ] ژہ  ژ  وقوله تعاىل:)املرجع السااااابق(، 

واسااااااتقر ، نهامإل أن املصاااااااحف اختلفت يف رمسهما، ففي بعضااااااها رمسا بالواو، ومن غري الواو يف بعض 
جوه ويف ضاااااااابط هاتني الكلمتني سااااااااتة و ، تني على رمسه من غري زيادة الواوالعمل يف مصاااااااااحف املدرساااااااا

، واتفق املشااااااااااااااااارقااة واملغااااربااة على وجاااه واحاااد، واسااااااااااااااتقر عليااه العمااال يف  (7112)أبو داود،  حمتملااة
 مصاحفهم، فاملدرستان متفقتان فيهما رمساا وضبطاا.

                                                           

 . [٨٣األنبياء: ] ژٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  ، وقوله:[٤١٦األعراف: ] ژڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ژ  من قوله تعاىل:( 1)
 نص أبو داود على ختصيص موضعي طه والشعراء، فال يدخل موضع األعراف يف اخلالف. ( 2)
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الشاااااور : ] ژے  ژ  ،[٢٤املائدة: ] ژۋ  ژ  الكلمة(: وذلن )و:الصاااااورة الثالثة )يف آخر 
وذهب املشاااااارقة واملغاربة إىل َجْعل ، (1)ويف ضااااابط هذا النحو ساااااتة أوجه ،[٦األنعام: ] ژگ  ژ  ،[٢٤

 الواو صورةا للهمزة، واستقر عليه العمل يف مصاحفهم. 

 خالصة أحكام المزيد .1.1.1

 الكتبة األوىل لكنه زائد لفظاا غري منطوق به.املراد باملزيد ما كتب بالسواد يف  .0

اتفق املشااااااااااارقة واملغاربة على ضاااااااااابط املزيد بالدارة املفرغة، واسااااااااااتقر العمل عليه، إل أن املغاربة  .7
 استعملوا الدارة كذلن عالمة للسكون، أما املشارقة فلم يتعدد استعماهلا يف مصاحفهم. 

 ، وما زيد يف رمسه الواو، وما زيد يف رمسه الياء. أنواع املزيد ثالثة: ما زيد يف رمسه األلف .3

وردت زيادة األلف يف حروف متفرقة، ووردت زيادة الواو يف ثالث صااااااااااااااور، ووردت زيادة الياء  .4
 يف ثالث صور. 

: لمسألة األولعاواتفق املشاارقة واملغاربة على كيفية ضابط مسائل هذا الباب، إل يف مسألتني: 
 ،[٢٨الفجر: ] ژەئەئ    ەئ  ەئژ ،[٥٤الزمر: ] ژڦ    ڦ  ژ  يف موضاااااااعني: ژڦژ  يف كلمة

للخالف بني املصاااااااااحف من حيث إثبات األلف وحذفها، فأُثبتت يف مصاااااااااحف املشااااااااارقة على النحو 
 ژ هكاااااااذا: املتقاااااادم، وحااااااذفااااااات يف مصاااااااااااااااااااااحف املغاااااااارباااااااة،

 ژ ،

  ژ
من قوله  ژەئ ژ  : يف كلمةالمسألة الثانية. ژ

فضاابطها املشااارقة بعالميت السااكون والزيادة املعهودة يف سااائر  ،[١٣الذاريات: ] ژەئ  ەئ  ەئژ تعاىل:
األحكام، وكذلن املغاربة بعالمة الزيادة، إل أاهم ضااااابطوا الساااااكون فيها باجلرة وهي اليت اساااااتعملها أهل 

                                                           

 وقد تقدم هذا النحو فيما زيدت األلف يف رمسه يف النوع األول.( 1)
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، ژژ هكاااااااذا:األنااااااادلس قااااااادميااااااااا، 

 خمالفني يف هذه املسألة ما عليه سائر املعهود يف مصاحفهم من استعمال الدارة عالمة للسكون. 

 

 

 

 

 الالم ألف الُمَضفاَرةأحكام  4.5

 تمهيد  .4.5.1

 ، هو الالم وأي الطرفني هو األلفاخلالف الواقع يف الالم املظفرة هو من حيااااث أي الطرفني
 ،إىل أن الطرف األول )أي األمين( هو األلف، والطرف الثاااين )أي األيساااااااااااااار( هو الالم فاذهااب اخللياال:
إىل أن الطرف األول هو الالم، والطرف الثاااااين هو األلف، خالف مااااا ذهااااب إليااااه  :وذهااااب األخفين

 .(7112؛ وأبو داود، 0992)الداين،  اخلليل

 ممطوطة يف طرفها ألف، وحجة مذهب اخلليل: أن رساااااااااااام هذه الكلمة كانت يف األصاااااااااااال لماا 
اود قال أبو د)املرجع السابق(،  هكذا )لاااااااااااا( كنحو سائر احلروف املوصولة هبا خطاا، هكذا )ما، ها، يا(

هااااااااااااااااااااااااااا(: "إل أنه ملا اعتدل الطرفان هناك، ومل يأت يف سااااااااااااائر احلروف ما يعتدل باأللف غريها، 490)
نوا ن األعاجم، فغريوا صااااااورته لذلن، وحساااااااسااااااتثقلوا كتاهبا كذلن، مع اشااااااتباه ذلن خبط غري العرب م

 .  (754، ص7112)أبو داود،  رمسه بالتظفري، فضموا أحد الطرفني إىل اآلخر..."
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ومعىن هذا أن صاورة األلف والالم اعتدلتا وتقابلتا يف هيئة رسم الكلمة )لاااااااااااااااا( فجعلوها مظفرة 
 ألمرين اثنني: 

كراهاة كتاابتهاا هباذه الكيفياة ملاا فياه من التمااثال واشااااااااااااااتبااه احلرفني واختالطهماا مما يؤدي إىل  .0
اختالط هجائهما، وهو مما ينايف الدقة والتأصااااااايل الذي ابتدأه الدؤيل، وساااااااار عليه علماء الفنه 

 يف مراحل تطور الضبط، ل سيما يف هجاء املصحف. 

ها إىل ألعاجم، فنحوا إىل خمالفتها بقصااااااد المتياز عنأن هذه الكيفية مشااااااتبهة بطريقة كتابة ا .7
 )املرجع السابق(.أفضل منها 

ويف نظري أن التعليل بتماثل احلرفني يف الرسم هو املعول عليه، أما التعليل الثاين فمكمل لألول 
لعدوُل ا ول يعول عليه وحده، إذ لو مل تكن علة  فنية تسوغ العدول عن الشكل املستقبح، ملا كان سائغاا 

ٍح خلالا من غري ها، وكم مصااااالعنه ررد أاها طريقة األعاجم، فلو كانت طريقُتهم ساااااائغةا فناا ملا ِعيب علي
 وحجة مذهب األخفين: أن امللفوش به أولا هو الالم مطلقاا. ، أهله

ختالل اوهاااااااذا الاتاعاليااااااال يَاْتَبُع التهالوة والل فظ، فينحو إىل أن يوافق املخطوُط املنطوَق، وأن  
، وذهب ينوذهب املشااااااااااااااارقة إىل قول األخف، ساااااااااااااايتبعه اختالل املنطوق يف اللفظاملخطوط يف ال،تيب 
 ماوعلى ، (1)واساااتقر على ذلن العمل يف مصااااحف املدرساااتني)املرجع الساااابق(،  املغاربة إىل قول اخلليل

   .ضبط الالم ألف املظفرة يف ست صورتقدم توصيفه جر  اخلالف يف 

 الستة في الالم ألف المضفرة صور الخالف .4.5.2

   إذا كانت األلف صورةا للهمزة، والالم واهلمزة مفتوحتني: .0

                                                           

 . احلسين على مذهب اخلليل مصحف املدينة النبوية على مذهب األخفين، واملصحف( 1)
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فتحة الالم على الطرف األمين باحلمرة، واهلمزة على الطرف األيساااااااااار  فعلى ضاااااااااابط املشااااااااااارقة:
ڳ  ژ  ،[٢٣املائدة: ] ژڳڳ   ژ  ،[٨٠حممد: ] ژٻ   ژ بالصاااااافرة، وحركتها عليه باحلمرةما هكذا: 

  .(0437)مصحف املدينة النبوية، [ ٢٤النمل: ] ژ     ەئژ  ،[١٣التوبة: ] ژۅ  ژ ،[٤٨احلشر: ] ژ

 وعلى ضاااااااااااااابط املغاارباة: فتحاة الالم على الطرف األيساااااااااااااار بااحلمرة، واهلمزة على الطرف األمين
بااااااااااااااااالصاااااااااااااااااااااااااااااافاااااااااااااااارة، وحااااااااااااااااركااااااااااااااااتااااااااااااااااهااااااااااااااااا عاااااااااااااااالاااااااااااااااايااااااااااااااااهااااااااااااااااا باااااااااااااااااحلااااااااااااااااماااااااااااااااارة، هااااااااااااااااكااااااااااااااااذا: 

 ، ژ  ژ

 ، ژ ژ

 ، ژژ

 ،ژ ژ

)املصاااااحف احلساااااين،  ژ ژ
 (. 7112وأبو داود،  ؛0992)الداين،  ،(0402

 إذا كانت األلُف صورةا للهمزة، والالُم مكسورةا واهلمزُة مفتوحةا:  .7

 سااااااارواهلمزة على الطرف األيفعلى ضااااااابط املشاااااااارقة: كسااااااارة الالم حتت الطرف األمين باحلمرة، 
 ژٻ  ژ  ،[٤١٢األعراف: ] ژۀ  ژ  ،[٤٠طه: ] ژۇ  ژ بالصاااااااافرة، وحركتها عليه باحلمرةما هكذا: 

   .(0437[ )مصحف املدينة النبوية، ٣١األنعام: ]

 وعلى ضاابط املغاربة: كساارة الالم حتت أصاال الطرف األيساار الذي هو منشااأ الالم عندهم، أي
حتات قااعادة التظفري ميناةا منهاا، بااحلمرة، واهلمزة على الطرف األمين باالصاااااااااااااافرة، وحركتهاا عليها باحلمرة، 

 ژ  ،ژ ژ هكاااااذا: 

)املرجع  (0402)املصااااااااااااحف احلساااااااااااااين،  ژ ژ  ،ژ
 السابق(.

ي ةا، ووقعت اهلمزُة بينهما غرَي مصو رة:  .3  إذا وقعت األلُف املضفرُة مده
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ويلزم يف هذه الصاااااورة أن تكون الالم مفتوحة أو مكساااااورة، أو سااااااكنةا، واهلمزُة مفتوحةا مطلقاا، 
احلج: ] ژیی  ژ وميتنع أن تكون الالُم مضااامومةا؛ ألنه يتعذر تضااافريها لوقوع الواو فاصااالة بينهما، )و:

ولزم أن تكون  ،لثانية بني الالم الثانية واأللفواملراد بالواِو الفاصالة هنا الواُو الواقعة صاورةا للهمزة ا ،[٢٨
 اهلمزُة مفتوحةا مطلقاا لأللف بعدها، واأللف حرف مديٌّ فرعيٌّ ل يكون ما قبله إل مفتوحاا مطلقاا. 

 ژ  ەئژ  ،[٨١البقرة: ] ژھ  ژ  ،[٤٤٤النسااااء: ] ژڭ  ژ  فعلى ضااابط املشاااارقة:ما هكذا:

[ )مصاااااااحف املدينة النبوية، ٣٥األنعام: ] ژچ  ژ  ،[٤٤٠آل عمران: ] ژک     ژ ،[٤٤١البقرة: ]
0437).   

ژ وعاااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااى ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااط املااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااربااااااااااااااااااااااة: ، هااااااااااااااااااااااكااااااااااااااااااااااذا: 

 ژ  ،ژ ژ  ،ژ

 ژ   )ورش(، ژ

 ژ  )قََََََََََََََ لََََََََََََََون(، ژ

 ژ  ،ژ

 ورش(،ژ( 

)املصاااااااااحف احلساااااااااين،  )ق لون( ژ ژ
 .(7112؛ وأبو داود، 0992( )الداين، 0402

 إذا جاءت األلف املظفرة مدي ة، ووقعت اهلمزة بعدها:  .4

موضااااُعها يف و وافق املغاربُة املشااااارقَة يف هذه الصااااورة على موضااااع اهلمزة بعد الالم ألف املظفرة، 
ضااابط املشاااارقة:  فعلى، الساااطر، امتحاناا ملوضاااعها حبرف العني، إل أن كالا منهما على أصاااله يف التظفري

زة يف املد، باحلمرة، وبعدها مه فتحة الالم على الطرف األمين باحلمرة، وعلى الطرف األيسااااااار مطة  عالمة
ه  ژ  ،[٥٤األعراف: ] ژڦ  ڄ  ڄ  ژ  ا:السااااطر بالصاااافرة دللةا على حتقيقها، وحركتها باحلمرةما هكذ

[ )مصاااااااااااحف املدينة النبوية، ٥٣الزخرف: ] ژڱ  ژ  ،[٨احلشااااااااااار: ] ژەئژ ،[٤٨الرمحن: ] ژھ  
0437).   
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 وعلى ضابط املغاربة: كسرة الالم حتت أصل الطرف األيسر الذي هو منشأ الالم عندهم، حتت
قاعدة التظفري مينةا منها، باحلمرة، واهلمزة على الطرف األمين بالصاااااااااااااافرة، وحركتها عليها باحلمرة، هكذا: 

مََََََ    ژ ، ژ   ژ كََََََ  بََََََِّ اَل  ِء ر   ژ ،ژء 

 ژ ،

)الداين،   ،(0437)مصااااااااحف املدينة النبوية،  ژژ
 .(7112؛ وأبو داود، 0992

 إذا جاءت األلف املظفرة صورة للهمزة املضمومة:  .5

 ژڦ  ژ  ،[٤٤٤النساء: ] ژۓ   ژ  ،[٣٣مرمي: ] ژپ  ژ  فعلى ضابط املشاارقة:ما هكذا:

وعلى ضاااابط املغاربة: ،  .(0437[ )مصااااحف املدينة النبوية، ٤٤األنعام: ] ژٿ  ژ ،[٥٨الزخرف: ]
ژ  ، ژ ژ هاااااااااااااااااااااااااكاااااااااااااااااااااااااذا: 

 

 ژ   ، ژ

 ژ ، 

(، 0437)مصااااااااااااااحف املااااااديناااااة النبوياااااة،  ژ ژ
 .(7112؛ وأبو داود، 0992)الداين، 

 إذا جاءت األلف املظفرة صورة للهمزة املكسورة:  .0

ٻ  ژ  ،[٤٦٥آل عمران: ] ژې  ژ  ،[٢٥احلج: ] ژڃ    ژ  فعلى ضااااابط املشاااااارقة:ما هكذا:

وعلى ضاااااااااااابط  .(0437[ )مصااااااااااااحف املدينة النبوية، ٤قريين: ] ژٱژ ،[٤٦١آل عمران: ] ژپ  
ژ  ، ژ ژ املااااااااغاااااااااربااااااااة: ، هااااااااكااااااااذا: 

 ژ  ، ژ

 ژ  ، ژژ 

 .(0402)املصحف احلسين، 
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األعراف: ] ژ  ژوإذا وافق حكم النقل لورش، فهكذا: 
)املصاااااااااااحف  [3آل عمران: ] ژ ژ  ،[33

   .(7112؛ وأبو داود، 0992( )الداين، 0402احلسين، 

 الموازنة في أحكام الالم ألف المضفرة .4.5.3

علم مما تقدم أن الالم واأللف ضاُما إىل بعضااهما، وصااارا يرمسان مبنزلة احلرف الواحد، لكن طرأ 
اإلشاكال على الالم ألف من حيث حتليل الشكل احلاصل واهليئة املستقرة بعد ال،كيب؛ فاختلفوا يف أي 

ضااااااااافرة مبنية الم ألف املواملوازنة بني املدرساااااااااتني يف أحكام ال، هو الالم، وأي الطرفني هو األلفالطرفني 
 على اخلالف يف حتديد الطرفني؛ الذي ينبين عليه الضبط بعد ذلن.

فذهب اخلليل إىل أن أصاال الشااكل لم وصاالت هبا ألف فاعتدلتا قائمتني واشااتبهتا يف الصااورة، 
هكذا: )لااااااااااااا(، فضم أحدمها إىل اآلخر أو ضما إىل بعضهما فتضافرا، وصارا على شكل ضفائر الشعر، 

ا ختالفا باملضاااافرة صاااار طرف الالم األعلى إىل اجلهة اليسااار ، وصاااار طرف األلف األعلى إىل اجلهة فلم
اليمىن، وظل أصاالهما أساافل اهليئة احلاصاالة على األصاال يف كتابتهما، فالالم اليت صااار طرفها األعلى إىل 

ن طرفها ليمىن يكو ا اليسااااااااااااار  يكون طرفها األسااااااااااااافل إىل اليمىن، واأللف اليت صاااااااااااااار طرفها األعلى إىل
 األسفل إىل اليسر .

 وصااااااااااار إىل مذهب اخلليل هذا املغاربة يف، لتصااااااااااور ينبين الضاااااااااابط يف هذا املذهبوعلى هذا ا
 مصاحفهم، وعليه بنوا ضبطهم مبا يوافقه يف الطرفني من أعلى، والطرفني من أسفل.

 هو األلف مطلقاا، وذهب األخفين إىل أن الطرف األمين هو الالم مطلقاا، وأن الطرف األيساااااار
يف  وصااااااااار إىل مذهب األخفين هذا املشااااااااارقة، لفظ يقتضاااااااايانه، فيوافق اخلط اللفظوذلن أن التالوة وال

 مصاحفهم، وعليه بنوا ضبطهم يف الطرفني من أعلى، ويف الطرفني من أسفل. 

 جاااجأماا احت، ألخفين، وتااابعاه على ذلان أبو داودواحتج الاداين ملاذهااب اخلليال، ورد  مااذهاب ا
 الداين ملذهب اخلليل، فمن أربعة أوجه:
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 أاهم ضموا أحد الطرفني ل خر، فصار الطرف األول هو الثاين، والطرف الثاين هو األول. .0

البتداء برسااام الطرف األيسااار قبل الطرف األمين عند أهل الصااااناعة والعلم باخلط، فدل أنه  .7
 هو الالم إذ يبتدأ به قبل األلف.

 القاعدة هو الثاين، والطرف الثاين فيها هو األول.أن الطرف األول يف أصل  .3

ران: آل عم] ژې  ژ طريقة الضاااااااااااابط فيما اتفقت فيه حركة الالم واأللف بالكساااااااااااار، )و: .4
وفيما اختلفت على أن تكون  ،[٤قريين: ] ژٱ  ژ  ،[٢٥احلج: ] ژڃ    ژ  ،[٤٦٥

 ،[٤٠طه: ] ژۇ  ژ الالم مكسااااااورة ل غري، واأللف من أعلى مفتوحة أو مضاااااامومة، )و:
وذلاان أنااه يلزم على مااذهااب األخفين جعاال اهلمزة يف اجلهااة  .[٥٨الزخرف: ] ژڦ  ژ 

وجعل اهلمزة يف اجلهة اليساار  من أساافل أو من أعلى، كالمها مشااكل،  اليمىن من األسافل،
فإن جعل اهلمزة أساافل يف اليساار  وافق مذهب اخلليل، وهو ما عليه ضاابط املشااارقة، وهذه 

عل فيها املشااارقة واملغاربة، إل أاهما اتفقا يف الصااورة واختلفا يف التعليل، وإن جالصااورة يتفق 
اهلمزة أعلى يف اليسااار  صاااار الكسااار واهلمز على حرف واحد من احلرفني، وأمهل الثاين؛ إذ 

 األمين، واهلمزة فوق طرفه األعلى.  اهلمزة حتت األصل

 :  من أربعة أوجه واجلواب عنه

 ضم كل من الطرفني إىل اآلخر: أما عن الحتجاج ب .0

a.  ل يلزم من تشااااااابيه اهليئة احلاصااااااالة لالم ألف بالتضااااااافري يف كل وجه، فإن التضااااااافري هنا ل
يقتضاااي ضاااام  الطرفني من أعلى إىل بعضاااهما، ف خر أن يتصااااور التضااافري من أصاااال الالم 

ن طألف ل من طرفيها، وذلن بعقص جرة الالم إىل خلف، واتصاااااااال األلف هبا مقاطعة ب
 .  (7100)التنسي،  الالم

b.  التضاافري اصااطالح وضااعي غري توقيفي، يطلق على الشااكل احلاصاال من ختالف احلرفني يف
اللاه، يراد به الدللة على تشاابين احلرفني واتصاااهلما، وهو على سااابيل اراز؛ لختالف 
ج ر القول يف حقيقة أصاال التضاافري وكيفيته، فال يسااوغ حتكيم الصااطالح الوضااعي فيما خ

 عن املقصود، فيؤدي إىل فساد املعىن.

 وأما عن الحتجاج بابتداء رسم الطرف األيسر عند أهل الصناعة:  .7
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a.  الطريقة املعتادة والعرف اجلاري يف رساااااااااام احلروف أن تكون من اليمني إىل اليسااااااااااار، ومن
األعلى إىل األسااااافل، والقسااااامة الفرضاااااية لحتمالت كتابة الالم ألف تقتضاااااي احتمالني، 

تب يف كليهما من األعلى إىل األسااااااااافل، ساااااااااواء ابتدأ اخلاط هلا بالطرف الثاين كما هو تك
عند أهل الشأن، أوابتدأ بالطرف األول. خبالف سائر احلروف فال حتتمل إل وجهاا واحداا 

 يف كتابتها. 

b.  ل يصاااااااح الساااااااتدلل بكيفية الرسااااااام على تعيني الالم واأللف، إذ قد صاااااااارت الالم ألف
رف الواحد وأخذت حكمه من حيث الشااااكل املتصاااال بإضااااافة األلف إىل الالم، مبنزلة احل

ومن حيث اإلشااااااارة إليهما يف السااااااتعمال، ومن حيث تعليم اخلطاطني رمسها هبذه اهليئة، 
ا يشري إىل عند أهل الصاناعة، ل مب لذا؛ فإن الالم ألف حرف يُكتب مبا يقيم هيئته املعتربة

 أجزائه اإلفرادية. حتليل شكله املركب من حيث 

 وأما عن الحتجاج بأن الطرف األول من أعلى يكون هو الثاين من أسفل والعكس:  .3

فهذا مبين على تصاااااور التضاااااافري بضاااااام أحد الطرفني إىل اآلخر من أعلى، ورمبا يَرُِد 
ومهاا على القول بالتضاااااااااافري من أساااااااااافل؛ وتوجيه ذلن: أنه عند التأمل والنظر يتبني أن اجلرة 

ة بني األلف والالم ليساااااااااااااات مزيدة يف اخلط ول جمهولة املعىن، وإَّنا هي جرة الالم الواصاااااااااااااالا
ُعقصااااااات وارتدت إىل خلف، أما األلف فال جرة هلا. لكن يظل اإلشاااااااكال قائماا فيما اتفق 
 فيه حركة الالم واأللف كالمها بالكسر، وسيأيت توجيهه يف اإلجابة عن الحتجاج الرابع.

كالية الضاااابط يف حال اتفاق احلرفني مكسااااورين، أو الالم مكسااااورة وأما عن الحتجاج بإشاااا .4
 واهلمزة مفتوحة أو مضمومة: 

تقدم أن اإلشاااااااااااكال الوارد على مذهب األخفين هو يف إحد  هاتني الصاااااااااااورتني، واملراد ليس 
حقيقة الكسااااااار والفتح أو الضااااااام، بل املراد موضاااااااع كل من هذه احلركات، فالعلة هي موضاااااااع الضااااااابط، 

سااورة يف مطلقاا يف هذه الصااورة، وموضااع الكساارة أساافل يف الطرف األمين، وأما األلف فإما أن فالالم مك
 تكون مهزهتا من أسفل )يعين مكسورة( أو من أعلى )يعين مفتوحة أو مضمومة(. 

ه؛ ول إشااكال في، ژڦ  ژ  ژۇ  ژ  الم، فتكون ِمن أعلى، )و:أما عند خمالفة اهلمزة حلركة ال
ملا بي نا أن  اجلرة الواصاااالة هي جرة الالم، ول جرة لأللف، فكساااارة الالم حينئذ تكون حتت جرهتا ل حتت 
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األلف، وتكون اهلمزة فوق األلف يف اجلهة اليساااااااااااااار ، واإلشااااااااااااااكال يف هذا إَّنا هو من قبيل الوهم، أو 
 يرتقي إىل أن يكون وجهة نظر ل رداا للمذهب. 

اتفاق الالم واهلمزة بالكسااااار، فاإلشاااااكال قائم ، ول يتفق من غري توجيه، ومبا أن العربة وأما عند 
يف ذلن نظام احلروف وتسلسلها، واستقامة تالوهتا، وموافقة خطها للفظها، فأوجه ذلن: أن الالم ألف 

ل نص  يقطع حبقيقة فة، و ملا صاااااارا حرفاا واحداا يف احلكم واملنزلة، واشاااااتبَه تعينُي كلٍّ منهما، واألقواُل خمتل
املراد، ميكن اخللوص إىل أن الطرفني يتغايران، ففي هذه الصااورة تكون الالم هي الطرف األيساار، وتلحق 

ألصاال ا عالمة الكسار حتت األصاال األمين، وتكون األلف هي الطرف األمين وتلحق عالمة الكساار حتت
  األيسر.

إذا وقعت  :بالتايلاملغاربة، فيع،ض عليه أما مذهب اخلليل وما جر  به العمل يف مصااااااااااااااحف 
األلف مديةا واهلمزُة بينها وبني الالم، ففي هذه املسااااااألة اختالل نظم احلروف، وتنكيس التساااااالساااااال تبعاا 
للتنكيس يف تتبع اخلط ورسااااااام الكلمة، ومشااااااااهبة طريقة األعاجم اليت حرص القائلون هبذا املذهب على 

 أن يفروا منها، ويف هذه املسألة صورتان: 

ژ   احلاارف الساااااااااااااااااااااابااق لاالااكاالااماااااااة ماافصاااااااااااااااولا عاانااهاااااااا، )ااو: الصاااااااااااااااورة األوىل: أن يااكااون

  فاااااااآخر  ،[٣٤البقرة: ] ژ
مة لحرٍف منطوق به يف الكلمة السااابقة الالم املضاامومة، وسااقط الواو واأللف فيها وألف الوصاال يف الك

لمة الثانية، الالم يف الكوالقارئ ينتقل باللفظ من ضاااامة الالم إىل سااااكون ، التالية ألجل التقاء السااااواكن
 متجاوزاا األلف املدية يف الالم ألف، واهلمزة الواقعة بينهما.

مث يعود تنكيساااااااااا للهمزة متجاوزاا األلف، مث يعود مع سااااااااياق اخلط لأللف امللحقة، مث إىل النون 
لو ابتدأ  وكذلن، م النطق هبا أول ما ابتدأ الكلمةاملفتوحاة آخر الكلماة متجااوزاا الالم الساااااااااااااااكنة اليت قد

حتج مث إن الداين رمحه اهلل ا، حمل الشاااااااااااااهد، يقع يف نفس اإلشااااااااااااكال اللفظ بالكلمة نفسااااااااااااها اليت هي
ملذهب اخلليل بفعل أهل الصااااااناعة، وأاهم يبتدئون يف رساااااام الالم ألف بالالم أولا، وأن من خالف ذلن 

 ل عربة به عند أهل الشأن منهم.
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 ، وأمهلوا اعتبار التالوة يف البتداء بالالم، وهنا ساااااااااااؤال يرد علىفلماذا اعتربوا البتداء بالرسااااااااااام
ط، وماا جاء واحلق أن اللفظ سااااااااااااااابق اخل هاذا املقاام، وهو: هال يتبُع اللفُظ اخلط   أو يتبع اخلطُّ اللفَظ 

ت به بالقوة أو ساااااااااواء  نطقاخلط إل لتقييد اللفظ الساااااااااابق له، ول يصاااااااااحُّ عقالا أن ختط ما مل تلفظ به، 
ول يصااااااااح عقالا أن ختط ما مل يرد لفظاا سااااااااواء  بالفعل صااااااااوتاا حمسااااااااوساااااااااا، أو خاطراا يف النفس ، بالفعل

 مهجوساا. 

واألقوام إَّنا تتعلم القراءة مث الكتابة، وكذلن الطفل الناشاااااائ يلقن الكالم مث خطه، وما أكثر ما 
تهم، ورمبا قواماا يتكلمون بغري لغل  صااااااى من العامة من ل يكتب ول يقرأ، لكنه يتكلم، ورمبا وجدت أ

 ژ  و:ومثاال املثااال املتقاادم )،  يقرؤون بتلاان األلساااااااااااااان ول يكتبونحتاادثوا بااأكثر من لساااااااااااااااان، لكنهم ل

  وقس على هذا. .[٦٤يونس: ] ژ 

ژ  الصااااااااااااااااورة الااثاااااااانااياااااااة: أن يااكااون احلاارف الساااااااااااااااااااااابااق لاالااكاالااماااااااة مااوصااااااااااااااااولا هباااااااا، )ااو:

 [٢٤اإلسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراء: ] ژ، 
ژ  ،[٢٤اإلساااااااااااااااااااااااااراء: ] ژ ژ

  ژ 

 ژ ،[٢٠املااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؤماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااون: ]

ژ  ،[٢٠املاااؤماااناااون: ] ژ

ژ  ،[١٤الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة: ] ژ

 [٥٣الزخرف: ] ژ.   

من التنكيس واحملذور املشااااااار إليه، إل أاها زادت بإشااااااكال ويف هذه الصااااااورة ما يف السااااااابقة هلا 
آخر، وهو: أن احلرف الساااابق للكلمة اليت هي حمل الشااااهد موصاااول  هبا، وحمل اإلشاااكال ليس يف معىن 

 الوصل، لكن يف طريقة الوصل.

 ويف طريقة الوصل هنا إشكالن: 
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والباء، واخلاء، ُوصاااالت باأللف  اإلشااااكال األول: أن  احلروف السااااوابق لالم ألف، وهي: الالم،
ل بااالالم، وكااان احلق أن توصااااااااااااااال بااالالم ل باااأللف، ألن الالم هي املنطوق هبااا أولا، وكااان من املمكن 

 وصلها هبا.

 اإلشااااااااكال الثاين: أن  األلف وصاااااااالت مبا قبلها من احلروف ومبا بعدها وهي الالم يف آٍن واحد،
 الالم يف صورهتا ألفاا؛ لتطرفها بسبب طريقة الوصل هذه.فصارت األلف يف صورهتا لماا، وصارت 

يقع اخلالف يف الالم ألف املضاافرة، دون غري هذه اهليئة مما تكتب به، فال يقع اإلشااكال تنبيه: 
وذلن برسااام األلف صااااعدة من بطن الالم من غري اشاااتباه الطرفني،  ،[٤٤النسااااء: ] ژۅ  ژ   يف )و:

 فتتفق مع التالوة، ويتفق مع التالوة اخلط. 

التفريق يف إحلاااق اهلمزة بني مااا إذا وقعاات قباال األلف  وممااا يؤخااذ على طريقااة املغاااربااة أيضااااااااااااااااا:
 ،ژژ املااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااة، )اااااااااااااااااااااو: 

 ،ژ ژ  ،ژ ژ

، وماااا إذا وقعااات بعااادهاااا، )و:  ژ ژ
  ژ ، ژ  ژ

 ژ، ژ  ژ، 

وما الفارق بني الصااااااااورتني، وكالمها قد حتقق  .ژ  ژ
 فيه ما يؤخذ عليه! 

ملنهج ضااااااااابط هذه املساااااااااألة، ومبا أن  ول خيلو مذهب كل مدرساااااااااة من اساااااااااتدراك وتعقُّب ونقٍد 
الضاااابط اجتهاد من وضااااع التابع، وليس حكماا توقيفياا، فليس له قداسااااة الرساااام، إذ ُوضااااع لغرٍض ينبغي 
مراعاته واعتباره، فإن كانت القداسااااااة تصاااااارف حلكم فإَّنا تصاااااارف هلذا الغرض، وهو التوصاااااال إىل كيفية 

درك ت بع يف ذلاان أخصااااااااااااااُر شااااااااااااااكاال، وأبنُي معىنا مُيكن أن يااأداء اللفظ القرآين، فيلزم منطقاااا وفطرةا أن ياُ 
يع صااااور مناه ألوجدنا حال  يت سااااق مع مجويفهم، مع مراعاة موافقة الضاااابط للتهالوة والل فظ، وهذا لو حك  

 املسألة مت ِفقاا مع الرسم واخلط واللغة. 
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 خالصة أحكام الالم ألف المضفرة .4.5.4

  املضاافرة هو من حيث أي الطرفني هو الالم وأيهما هو األلف.اخلالف الواقع يف الالم ألف  .0

ذهب اخلليل إىل أن الطرف األول )األمين( هو األلف، والثاين )األيسااااااار( هو الالم، وحجته  .7
 انفكاك الالم عن األلف من أعلى، مث ضم كل واحد إىل اآلخر.

ساااااااااااااار( هو األلف، ذهااااب األخفين إىل أن الطرف األول )األمين( هو الالم، والثاااااين )األي .3
 وحجته أن امللفوش به أول هو الالم مطلقاا. 

 ذهب بعضهم إىل ترجيح مذهب اخلليل، وذهب البعض إىل ترجيح مذهب األخفين. .4

 ل يوجد نص قاطع عن أصل الوضع وحتديد أي الطرفني هو الالم وأي الطرفني هو األلف. .5

ي إدراك متعلم؛ لتحديد أجيب مراعاة املقاصااااد املرجوة من الضاااابط يف خط ولفظ وسااااياق و  .0
 الطرفني هو الالم وأي الطرفني هو األلف. 

 ل خيلو كل من املذهبني من تعقب واستدراك.  .2

ميكن اجلمع بني املااذهبني واخللوص إىل مااذهااب يؤدي الغرض املقصااااااااااااااود دون الوقوع فيمااا  .8
 يستدرك عليه من حمذور خيالف بعض املقاصد. 

 

 



 

 الباب الخامس

 الخاتمة

إن املتااأماال يف األحكااام ليجااد أن منهااا مااا  كم فيااه باااجلواز مطلقاااا، ومنهااا مااا  كم فيااه باااملنع 
مطلقاا، ومنها ما ل ينتمي إىل أحدمها، لكنه يؤخذ بعني التوساط والنظر للمصاالحة، والعمل باألوىل، ويف 

ماال يف علم وإن املتااأ، ت املعرفااة، وتؤيت الاادرايااة أكلهاااتتفاااضااااااااااااااال األفهااام، وتتفاااو هاذا النوع من األحكااام 
وتكويناا واساااااتقراراا ليظهر له أنه من هذا النوع من األحكام، فال هو مما جاز بالتنصااااايص  الضااااابط نشاااااأة

 عليه، ول هو مما منع بالتنصيص عليه. 

رؤيتهم الثااااقباااة لعواقاااب لكن ميكنناااا أن خنلص من خالل مواقف الساااااااااااااالف مناااه، ومن خالل 
در احملتاج ه عند لاوز القاألمور، أن الضااااابط وما يتبعه من أحكام مرخص فيه عند احلاجة إليه، ممنوع من

 من النتائج والتوصيات:الدراسة فيما يلي إىل ما توصلت إليه ، وخلص الباحث إليه

  النتائج 1.1

 لة على النحو التايل: متت املوازنة بني املشارقة واملغاربة يف ثالث وعشرين مسأ .1
 نتيجة املوازنة املسألة املوضوع والصفحة 

موازناااااة البااااااب الثااااااين   1
   42ص

 الراجح مذهب املشارقة. عالمة الضمة 
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 املوازناااة يف  1
أحااااااااكااااااااام 
املااااااظااااااهاااااار 
واملااااااادغاااااام 

   00ص

الااااااااااااراجااااااااااااح  األوىل: ضبط اإلدغام الناقص. 
مااااااااااااذهااااااااااااب 

 املشارقة.

1   ===
   07ص

الااااااااااااراجااااااااااااح  والثانية: ضبط احلروف املقطعة.
مااااااااااااذهااااااااااااب 
املشاااارقة مع 
 الستدراك.

 املوازناااة يف  1
أحااااااااكااااااااام 
الااااتاااانااااويااااان 

    80ص

 

اتااااااااافاااااااااقااااااااات  األوىل: الوجه املختار لضبط التنوين مطلقاا عند )الباء( يف حكم اإلقالب.
املدرسااااااااااااتان 
عاالااى وجاااااااه 
خمتاااااااار وهو 

 الراجح.

1   ===
   87ص

الااااااااااااراجااااااااااااح  املتتابع.الثانية: صورة تنوين الفتح 
مااااااااااااذهااااااااااااب 

 املغاربة. 

1   ===
   87ص

تصاااااااااااااااحاايااح  الثالثة: صورة تنوين الضم املركب.
مااااااااااااذهااااااااااااب 
املدرساااااااتني، 
وكااااااااااااالمهااااااااااااا 

 سائغ. 
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1   ===
   84ص

الااااااااااااراجااااااااااااح  الرابعة: صورة تنوين الكسر مع القلب عند )الباء(.
مااااااااااااذهااااااااااااب 

 املغاربة.

 املوازناااة يف  1
أحااااااااكااااااااام 
املاااااااااااناااااااااااون 
املنصااااااوب 

   89ص

الااااااااااااراجااااااااااااح  األوىل: أوجه ضبط املنون املنصوب املبدل ألفاا حال الوقف. 
مااااااااااااذهااااااااااااب 

 املشارقة.

1   ===
   93ص

الااااااااااااراجااااااااااااح  الثانية: التنوين املبدل من نون )التوكيد اخلفيفة( ونون )إذاا(.
مااااااااااااذهااااااااااااب 

 املشارقة.

 املوازناااة يف  11
أحااااااااكااااااااام 
الختالس 
واإلخفاااااااء 
والاااااااااااااااااااااروم 
واإلمشاااااااااااام 
واإلماااااااالاااااااة 

   010ص

اتااااااااافاااااااااقااااااااات  تضبط هبا هذه األحكام: عرض وحتليل ونقد وترجيحالعالمة اليت 
املدرسااااااااااااتان 
على عالماااة 
واحااااااااااااااااااااادة، 
ورجااااااااااااااااااااااااااااح 
الاااااابااااااااحاااااااث 
تاااااااااااااااااعااااااااااااااااادد 
الاااعاااالماااااااات 
يف هاااااااااااااااذا 
الااااااااااااااابااااااااااااااااب 
لااااااااتااااااااباااااااااياااااااان 
األحااااكاااااااام، 
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ولااااتااااخاااالااااف 
دللاااااااااااااااااااااااااااااااااة 
الااااااااعااااااااالمااااااااة 
عاااالااااى كااااااال 
حاااااااكااااااام يف 
ة حمله بالنسب

لاااااالااااااحااااااكاااااام 
 اآلخر. 

 املوازناااة يف  11
أحااااااااكااااااااام 
الساااااااااكون 

   019ص

 مجيع العالمات. املسألة األوىل: املوازنة بني

 

اساااااااااااااااااااتاااااقااااار 
الااعااامااااااال يف 
مصاااااااااااااحف 
املدرساااااااااااااتني 
عاااااااااااااااااالااااااااااااااااااى 
عالمتني من 
أربااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع 
 عالمات 

11   ===
   019ص

الااااااااااااراجااااااااااااح  املسألة الثانية: املوازنة بني العالمتني اليت استقر عليهما العمل يف مصاحف املدرستني.
مااااااااااااذهااااااااااااب 

 املشارقة.

 املوازناااة يف  11
أحااااااااكااااااااام 
التشااااااااااديد 

   004ص

الااااااااااااراجااااااااااااح  صور الضبط بعالمة الدال.املسألة األوىل: األقوال يف 
املااااااااااذهاااااااااااب 
الاااااااااثاااااااااالاااااااااث 
اجلااااااامع بني 
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املاااااااذهاااااابااااااني 
األول 
 والثاين.

11   ===
   005ص

 املسألة الثانية: املفاضلة بني العالمتني )الدال( و)رأس الشني(.

 

الااااااااااااراجااااااااااااح 
)رأس 

الشني( وهو 
ما اسااااااااااااااتقر 
عليااااه عماااال 
املدرساااااااااااااتني 

يف 
 مصاحفهم. 

 املوازناااة يف  11
أحااااااااكااااااااام 
املااااااااااااااااااااااااااااااااّد 

   077ص

وردت فيهااااا  املسألة األوىل: ضبط حكم املد على احلرف املثبت املرسوم.
ثاااااااااااااااااااااااااااااالث 
صااااااااااااااااااااااااااااور،   
الصاااااااااااااااااااااااااورة 
األوىل: أن 
تلحق املطاااة 
فاوق حرف 
املاااااد ابتاااااداءا 
مااان احلااارف 
ه املتحرك قبل

الااااذي تولااااد 
مناااااه احلرف 
وانساااااااااااحب 
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من حركتااااااااه 
ارانساااة له، 
وانااااااااتاااااااااهااااااااااءا 
بااااااااااااحلااااااااااارف 
 التايل حلرف
املاااااد الااااااذي 
هو ساااااااااااابب 
املااد، واملطااة 
باااااني ذلااااااان 
ماااااااارة فااويق 
حرف املاااد، 
وهو حتتهاااااااا 
وسطاا منها. 
والصااااااااااااااااااااورة 
الااااااثاااااااانااااااياااااااة: 
ابتااداء املطااة 
مااااان فاااااوياااااق 
حرف املاااااااد 
واناااااااتاااااااهااااااااؤه 
عند ساااااااببه، 
والصااااااااااااااااااااورة 
الااااااثاااااااالااااااثاااااااة: 
جعااال املطاااة 
على احلرف 
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 املتحرك قبل
حرف املاااد، 
والااااااااااراجااااااااااح 
الصاااااااااااااااااااااااااورة 
األوىل، وهو 
ما اسااااااااااااااتقر 
عليااااه عماااال 
 املدرستني.

 املوازناااة يف  11
أحااااااااكااااااااام 
 املاااااااااااااااااااااااااااااااادّ 

   073ص

ورد فااااياااااهاااااااا  املسألة الثانية: ضبط حكم حرف املد احملذوف
صااااااااااااااورتان، 
األوىل: أن 
ياااااااااالااااااااااحااااااااااق 
حرف املاااااااد 
احملااذوف يف 
 حملااه وتلحق
عليااه املطاااة. 
والثااانيااة: أن 
تلحق املطاااة 
وحدها دون 
إحلاااااااااااااااااااااااااااااااق 
احلااااااااااااااااااااارف. 
والااااااااااراجااااااااااح 
الصاااااااااااااااااااااااااورة 
األوىل،  
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وهااااااااااو مااااااااااا 
 اسااااتقر عليه
عااااااااااااااااامااااااااااااااااال 
 املدرستني. 

 املوازناااة يف  11
أحااااااااكااااااااام 
املااااااااااااااااااااااااااااااااّد 

   074ص

ورد فااااياااااهاااااااا  املسألة الثالثة: ضبط حكم حرف املد احملذوف الذي ليس بعده سبب
صااااااااااااااورتان، 
الصاااااااااااااااااااااااااورة 

األوىل: 
إحلاااااااااااااااااااااااااااااااق 
حرف املاااااااد 
وحاااااده دون 
عالمااة املااد، 
والصااااااااااااااااااااورة 
الااااااثاااااااانااااااياااااااة: 
إحلاااااااااااااااااااااااااااااااق 
عالمااااة املااااد 
وحدها دون 
حرف املاااد، 
ول جيااااااماااااااع 
بااااياااانااااهااااماااااااا. 
والااااااااااراجااااااااااح 
الصاااااااااااااااااااااااااورة 
األوىل، وهو 
ما اسااااااااااااااتقر 
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عليااااه عماااال 
املدرساااااااااااااتني 

يف 
 مصاحفهم.

 املوازناااة يف  11
أحااااااااكااااااااام 
املااااااااااااااااااااااااااااااااّد 

 074ص

خيتص هاااااذا  ط حكم مد اللني املهموز.املسألة الرابعة: ضب
احلااااااااااااااكاااااااااااااام 
مبصااااااااااااحف 
املاااااااااغاااااااااارباااااااااة 
لاااوجاااوده يف 
روايااة ورش، 
واخلالف يف 
إحلاااااااااااااااااااااااااااااااق 
عالمااااة املااااد 
باااااااااااااااااوجاااااااااااااااااه 
الاتوسااااااااااااااط، 
وذهااااااااااااااااااااااااب 
املغاااااربااااة إىل 
إمهاااااااااااااهلااااااااااااا، 
والااااااااااراجااااااااااح 
إحلااااااااقاااااهاااااااا، 
وهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااو 
خالف ماااااااا 
 اسااااتقر عليه
عااااااااااااااااامااااااااااااااااال 
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املغاااااارباااااة يف 
 مصاحفهم.

 املوازناااة يف  11
أحااااااااكااااااااام 
املااااااااااااااااااااااااااااااااّد 

 074ص

إن كاااان ذو  ضبط حكم مد اللني غري املهموز. املسألة اخلامسة:
ساااااااااااااااااااااابااااااااب 
عاااااااااااااااااااااااااارض 
فيهمااااال من 
الضااااااااااااااااباااط، 
واساااااااااااااااااتااااقاااار 
عليااااه عماااال 
املدرساااااااتني، 
وإن كان ذو 
سااااااابب لزم 

وهاااااااااو يف -
الااااعااااني ماااان 
فااااااااااااااااواتااااااااااااااااح 
ساااااوريت مرمي 
 -والشاااااااور 
ة ففياااااه ثالثااااا

املااااااااااااااااااااااااااااااااااااد، 
واخلاااااااااااااااالف 
يااااارد عاااااالااااااى 
وجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااه 
التوسط هل 
ياااهااامااااااال أو 
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يضاااااااااااااااااابااااط، 
ورجااااااااااااااااااااااااااااح 
الاااااابااااااااحاااااااث 
الاقاول فاياااااااه  
كاااااالقول يف 
الااااااااااااااااالاااااااااااااااااني 

ملاهموز من ا
حاااااااااااااااياااااااااااااااث 
اساااااااااااتحقاق 
وجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااه 
الاااتاااوسااااااااااااااااط 
لااالضااااااااااااااااابااااط 
باااااااااااااإحلااااااااااااااق 
عالمااااة املااااد 
عليااااه، وأمااااا 
خبصاااااااااااااااوص 
هاااااذا املقاااااام 
فااااااااااااااارجاااااااااااااااح 
الاااااابااااااااحاااااااث 
الضااااااااااااااااااابااااااط 
على األكثر 
طاااااااااااااااارقاااااااااااااااااا، 
واألشااااااااااااااااهاار 

أداءا، 
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وعاااااااااااااماااااااااااااالا 
بااااااااااااااأقااااااااااااااو  
السااااااااااااااباابني. 
واساااااااااااااااااتااااقاااار 
عااااااااااااااااامااااااااااااااااال 
املدرساااااااااااااتني 
على ضااابطه 
باااااااااااااإحلااااااااااااااق 
 عالمة املد. 

 املوازناااة يف  11
أحااااااااكااااااااام 
اهلاااااااااااامااااااااااااز 

   050ص

رجاااااااااااااااااااااااااااااااااح  الوصل.مهزة الوصل )ألف 
الاااااابااااااااحاااااااث 
مااااااااااااذهااااااااااااب 
املشااارقة من 
وجااااااه، وهو 
 انفراد املعىن
باااااااااعاااااااااالماااااااااة 
ختصاااااااااااه ولو 
أمهاااااااااااااااالااااااااااااااااوا 
اإلشاااااارة إىل 
احلاااااااااااااااركاااااااااااااااة 
السااااااااااااااااااابقااااة 
وحااااااااااااااركااااااااااااااة 
الباااااااااااتاااااااااااداء 
رعااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااا 
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للقاااعاادة أن 
 الضبط مبين
عاااااااااااااااااالااااااااااااااااااى 
الوصاااااااااااااااااااال، 
ورجااااااااااااااااااااااااااااح 
الاااااابااااااااحاااااااث 
مااااااااااااذهااااااااااااب 
املغاااارباااة من 
وجااااااه، وهو 
الادقة األبلغ 
يف الضاااابط. 
وافااااااااااااااااااااااااااااا،ح 
الاااااابااااااااحاااااااث 
اجلاااماااع باااني 
املااااااااااااااعااااااااااااااااين 

لساااااااابقة يف ا
 الضبط.

 املوازناااة يف  11
أحااااااااكااااااااام 
املاااااالااااااحااااااق 

   080ص

 ،٥٤الاااااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااقااااااااااااااااااااارة:  ژەئژ األوىل: يف ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااط: املساااااااااااااااااااااااااااااااااااألاااااااااااااااااااااة
، ژژ

 .  و)وه

الااااااااااااراجااااااااااااح 
مااااااااااااذهااااااااااااب 

 املشارقة.
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 املوازناااة يف  11
أحااااااااكااااااااام 
املاااااالااااااحااااااق 

   087ص

الااااااااااااراجااااااااااااح   .٣اإلسراء:  ژۈ  ژ  الثانية: يف ضبط: املسألة
مااااااااااااذهااااااااااااب 
 املشارقة. 

 املوازناااة يف  11
أحااااااااكااااااااام 
الالم ألف 
املضاااااااااااااافرة 

   095ص

رجاااااااااااااااااااااااااااااااااح  الختالف يف حتديد الطرفني بعد ال،كيب، أيهما الالم وأيهما األلف.
الاااااابااااااااحاااااااث 
مااااااااااااذهااااااااااااب 

 املشارقة.

مع حصااااول 
السااااااااتدراك 
والااااتااااعااااقاااااااب 
عااااالاااااى كاااااال 
 املذهبني. 

 كما حتصلت من هذه الدراسة النتائج التالية: 

واملوازنة بينها: وذلن بعرض مذهب املدرساااااااتني، وعالمات الضااااااابط التعرف على املذاهب الضااااااابطية  .1
ليل اختلفتا، ومدلول تلن العالمات، مع التح املساااااااااتعملة عند املدرساااااااااتني، ساااااااااواء ما اتفقتا فيه، أو

 والنقد وال،جيح.

حترير التوقيف والجتهاد يف الضااااااااابط: وجند أن امليزان يف هذه القضاااااااااية هو اجلواز للحاجة، أي جواز  .1
جتهااد ألن الضاااااااااااااابط علم اجتهاادي، إل أناه لتعلقاه باأمر مقادس حم،م وهو كتااب اهلل ساااااااااااااابحانه ال

وتعاىل، فال ينبغي إل للحاجة والضارورة اليت تقدر بقدرها، وهو ظاهر من موقف الصحابة يف مسألة 
 مجع القرآن، ومن موقف الدؤيل أول ما عرض عليه األمر.

غرض  ل تتساااع اآلراء وختتلف املذاهب يف الضااابط من غريتقييد الجتهاد يف ضااابط املصاااحف: حىت  .1
صااااحيح ملزم، وذلن من خالل ترساااايخ مبدأ احلاجة كقانون لالجتهاد يف الضاااابط، ويسااااتشااااف مثل 
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هاذا من اهي اإلماام ماالان رمحاه اهلل عن إعادة لديد بناء الكعبة، مع عدم ورود النص يف النهي، بل 
وا وساااااااااالم برغبته يف إعادة بنائها، ما منعه إل أن القوم حديثإن النص وارد عن النيب صاااااااااالى اهلل عليه 

عهد باإلساااالم، ومع ذلن فقد منع منه اإلمام مالن وقد رساااخ اإلساااالم وانتشااار؛ للقداساااة واحلرمة، 
وذلن قوله: "حىت ل يكون البيت ألعوبة بيد اخللفاء"، ومثله يقال يف التعامل مع قداسااااااااااة كتاب اهلل 

بط أوسااع من حيث تعدد نسااخ املصاااحف، وجهاهتا املعنية بطباعتها، فهو جل وعال؛ ألن باب الضاا
 من باب أوىل.

العرض التسااالسااالي ملساااائل الفن: وذلن ب،تيب عرضاااها مبا يوافق التعرف عليها ودراساااتها، أول ذلن  .1
العالمات املسااااااااااتعملة ومدلولهتا، إذ ي،تب عليها بعد ذلن دراسااااااااااة األحكام اليت ضاااااااااابطت هبا. مث 

 مث على الرسااااااااام، وهو من فعل التابعني. اليت ضااااااااابطت هبذه العالمات. مث ما أحلق ضااااااااابطاا  األحكام
 ال ينطق به. ف ،املزيد، وهو ما كان من الرسم يف أصل الكتبة األوىل؛ لكنه ثابت  خطاا، زائد  لفظاا 

 وميكن أن نضيف إىل ما تقدم من النتائج نتائج أخر ، وهي كالتايل:

 جيي دعت إليه احلاجة، واقتصر على الضرورة يف كل مرحلة.نشأ علم الضبط بشكل تدر  .1

 تطور الضبط وتعددت فيه الصور واملذاهب، مما يدل على  السعة فيه، وعدم توقيفيته. .1

كان لبتداء النقط آخر عصااااااااار الصاااااااااحابة مندوحة ملن بعدهم يف رفع احلرج، وأنه ل بأس به، إذ هو  .1
 نور للكتاب.

ى هذ اجلواز، الثاين: القتصاااار على احلاجة، وعل :األول ،يكون بني أمرينامليزان يف تطور الضااابط أن  .1
 الجتهاد قدر الضرورة. زلكتاب مع جوالواضع األول؛ ألاهم فهموا حرمة ااهج ا

يب ألاسااااااتقر علم الضاااااابط يف مصاااااانفني، مها جممع السااااااابق، وعليهما اعتمد الالحق، األول: احملكم  .11
 ه(.490ول الضبط أليب داود سليمان بن جناح )ه(، والثاين: أص444عمرو الداين )

 وازنت بني مدرسيت املشارقة واملغاربة يف ضبط املصحف. -فيما أعلم–مل تسبق دراسة  .11

نساااتشاااف من تردد الدؤيل ابتداءا يف وضاااع قانوٍن للضااابط واملشااااورة يف ذلن لزوم اآللية واملنهجية يف  .11
شاااور  لدين وتعظيم يف النفوس، كما يساااتشاااف مبدأ الالتعامل مع األمور احمل،مة اليت هلا قداساااة يف ا

يف هذه األمور من فعل عثمان رضااي اهلل عنه يف مجع املصااحف وتكوين جلنة لذلن، واسااتدلل أهل 
 العلم بعده على توقيفيته بإمجاع الصحابة وموافقتهم وعدم اع،اضهم. 
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أو املصااري  وحترير الرأي، رمبا أورث الزللالنفراد يف التعامل مع األمور احمل،مة واملقدساة دون املشااورة  .11
إىل ماا يتعقاب علياه؛ إذ مل تنشااااااااااااااأ هاذه املناااهج اعتبااطااا، بال مبنهجيااة منضاااااااااااااابطاة وتقننٍي من علماااء 

 راسخني.

رجوع أهل احلل والعقد إىل العامل واملتخصااص، والتمساان به دون غريه، مبدأ يف غاية األمهية، يظهر  .11
يل يف إقناعه بوضااااااااع قانون للضاااااااابط وكان من املمكن لاوزه إىل من الحتيال على أيب األسااااااااود الدؤ 

 شخص غريه.

التخطيط والدراسااااة وعمل آلية منظمة إلجناز مشااااروع علمي أساااااس يف جناحه وانطالقه على أسااااس  .11
 صحيحة، كما يوطئ للبناء عليه وتوفري اجلهود على التابع. 

 ه.ن فحفظ حرفه وصني لفظكان ضبط املصحف ثالث ثالثة حماور استقر هبا تدوين القرآ .11

ل مانع من تعدد مذاهب الضاااااااااااابط واملدارس، وامتياز كلٍّ منها عن األخر ؛ لكن يف ضااااااااااااوء تقنني  .11
 علمي سليم.

 ل ينقط املغاربة حروفاا أربعة إذا تطرفت آخر الكلمة، وهي جمموعة يف كلمة )ينفق(. .11

رض ع التجديد يف الطرح وعتضاااااااااااااامنات هاذه األطروحاة اجلمع بني املادرسااااااااااااااتني، واملوازناة بينهماا، م .11
 املسائل.

مل يعرف العرب نظااام املاادارس يف اجلاااهليااة كظاااهرة متكونااة، إذ تكون املاادارس من مظاااهر الاادولااة  .11
 والسلطان، فلم يكن له وجود يف العرب قبل اإلسالم.

كان مسااااااجد النيب صاااااالى اهلل عليه وساااااالم يف املدينة أو مدرسااااااة تأسااااااساااااات يف اإلسااااااالم، يتعلم فيه  .11
 رضي اهلل عنهم الدين والدنيا معاا، العبادة والسياسة واحلياة العامة. الصحابة

 كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يف تعليمه ألصحابه يعزز مبدأ الشور . .11

على قدر قوة املدرسااة التعليمية وتوطيد نظامها املؤسااسااي وهتيئة جوانب القوة والدعم، تكون النتائج  .11
 مذهلة.

الفكري الذي يتكامل مذهباا، ويرتساااااااااااااام منهجاا، ويأخذ منحاا له معامل حقيقة املدرسااااااااااااااة هي املعىن  .11
 واضحة تبىن على أسس منهجية وأصول فكرية.
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نشااااااااااااااااأت فكرة املاادارس العلميااة يف وقاات مبكر أواخر القرن الثاااين وأوائاال القرن الثااالااث اهلجريني،  .11
 ه(.702تأسست يف ذلن الوقت مدرسة اإلمام أيب حفص الفقيه البخاري )

 تتابع نشوء املدارس وانتشر، كاملدرسة الصادرية، والرشائية، والنظامية، والنورية الكرب ، واملستنصرية. .11

كان يف آخر عهد الصاااااحابة حبكاية قتادة عنهم؛ إل أنه كان  فأول نقط للضااااابط ظهر يف املصاااااح .11
 مقتصراا على نزٍر يسري. 

 ا اللحن. اشتدت احلاجة لوضع الضبط ملا اختلط اللسان العريب، وفش .11

 أول فكرة وضعت للضبط على سبيل التقنني كانت حماولة أيب األسود الدؤيل. .11

أطلق النقط على وضاااع الدؤيل ومسي )نقط اإلعراب(، مث تاله نقط نصااار بن عاصااام و   بن يعمر  .11
ومسي )نقط اإلعجاااااام(، مث تاله نقط اخلليااااال امتاااااداداا وتطويراا لنقطاااااالااااادؤيل ومسي )النقط املطول( 

 ل(.و)الشك

اسااتعملت األلوان يف ضاابط املصااحف ليمتاز الضاابط عن الرساام، فأول ما اسااتعمل اللون األمحر، مث  .11
 األصفر للهمزات احملققة، مث األخضر أو الالزورد هلمزات الوصل. 

إثر عمل الدؤيل انتشااااااار العمل به عند أهل البصااااااارة وأخذه عنهم أهل املدينة، ومن أهل املدينة أخذ  .11
 ا تأسست مدرسة الضبط املشرقية أولا يف املشرق، مث يف املغرب.أهل األندلس، وهبذ

أول ما اخ،ع اخلليل الشااااكل املنسااااوب إليه كان يسااااتعمل يف الكتب والشااااعر، مث يف ألواح الغلمان،  .11
 مث يف املصاحف األمهات، وفشا العمل به والقبول له.

لداين، مث صااااااااااااروا إىل شاااااااااااكل ظل أهل األندلس بادئ األمر على نقط الدؤيل الذي مل يرغب عنه ا .11
 اخلليل الذي اخ،عه ونسب إليه مع ما امتازت به املدرسة املغربية عن املشرقية يف أمور اختصت هبا.

إذا أُطلق الن قط فرمبا أُريَد به كلُّ ما أحلق ضااااااااااااابطاا على الرسااااااااااااام يف الكتبة األوىل، ورمبا أُريَد به أحُد  .11
نساااابة  كله موضااااٍع حبساااابه، ويُفهم املراد من السااااياق، أو منمعانيه اليت يصاااادق عليها، فُيسااااتعمل يف  

 النقط إىل واضعه، كأن نقول: نقط الدؤيل، أو نقول: نقط اخلليل. 

أصاااال عالميت الفتحة والكساااارة يف شااااكل اخلليل: ألف مبطوحة، وياء  معقوصااااة حمذوفُة الرأس، وهي  .11
م كرساااايها من طرف رأسااااهےاملرتدة إىل اخللف هكذا ) ا النازل جرةا إىل اخللف معاكساااااا (، أي: ُرساااِ
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 للاه الكتابة، فأشبهت بعد حذف رأسها جر َة الفتحة.

صااااار املغاربة إىل شااااكل اخلليل يف عالمات اإلعراب، إل أاهم فارقوا املشااااارقة يف هيئة وضااااع الفتحة  .11
هو و  والكساارة، أمالوا جرهتا فصااارت شاابه مضااجعة يرتفع رأسااها وهو طرفها األمين عن مسااتو  ذيلها

طرفها األيساااااااااار، أما املغاربة فجعلوها مبطوحة متاما فصاااااااااااارت جرةا كخط مساااااااااااتقيم بشاااااااااااكل أفقي. 
 وفارقوهم يف الضمة، فحذفوا رأسها فأشبهت حرف الدال. 

اسااااتقر اسااااتعمال الدارة املطموسااااة خلمسااااة أحكام: الختالس، والروم، واإلمشام، واإلمالة، والبتداء  .11
 هبمزة الوصل. 

الدارة املفرغة )الصااااافر املسااااتدير( حلكمني: الساااااكون، واحلرف الزائد خطاا املعدوم اسااااتقر اسااااتعمال  .11
 لفظاا. 

متت املوازنة بني املشاااااااااارقة واملغاربة يف أحكام املظهر واملدغم يف مساااااااااألتني: األوىل: ضااااااااابط اإلدغام  .11
 الناقص، والثانية: ضبط احلروف املقطعة.

دغم، ويف أحكام النون الساااااااااااااااكنة والتنوين، إل أن ورد حكم اإلدغاام النااقص يف أحكام املظهر وامل .11
 قسمة احلروف متغايرة، فاختلف التحليل والتوجيه بني الصورتني. 

العربة يف أحكام النون السااااكنة والتنوين هو بالنون السااااكنة، واق،ن التنوين هبا ألجل نونه السااااكنة،  .11
 ما صورة وخطا. فمرده إليها لذلن، واتفقا تالوة، واختلفا ضبطاا لختالفه

متت املوازنة بني املدرسااااااتني يف أحكام النون الساااااااكنة يف مسااااااألتني، األوىل: ضاااااابط حكم اإلقالب،  .11
 والثانية: ضبط حكم اإلدغام الناقص. 

متت املوازنة بني املدرساااااتني يف أحكام التنوين يف أربع مساااااائل، األوىل: الوجه املختار لضااااابط التنوين  .11
لضااام اإلقالب، الثانية: صاااورة تنوين الفتح املتتابع، الثالثة: صاااورة تنوين ا مطلقاا عند )الباء( يف حكم

 املركب، الرابعة: صورة تنوين الكسر مع القلب عند )الباء(. 

متت املوازنة بني املدرسااااااااااتني يف أحكام املنون املنصااااااااااوب يف مسااااااااااألتني، األوىل: أوجه ضاااااااااابط املنون  .11
 (.التنوين املبدل من نون )التوكيد اخلفيفة( ونون )إذاا املنصوب املبدل ألفاا حال الوقف، الثانية: 

مل تتعادد اخلالفاات يف أحكاام الختالس واإلخفااء والروم واإلمشاام واإلماالة فتضاااااااااااااابط كلها بعالمة،  .11
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ومتااات املوازناااة فيهاااا من ثالثاااة أوجاااه: األول: من حياااث األحكاااام الواردة يف هاااذا البااااب وهي ثالثاااة 
النساااااااااااااابة بني هذه األحكام، الوجه الثالث: من حيث حتقيق الغاية  أحكاام، الوجاه الثااين: من حياث
 املرجوة من الضبط هلذه األحكام.

ورد يف عالمة السااااااااكون أربع صااااااااور، واسااااااااتقر العمل على اثنتني منها، رأس خاء مهملة يف مذهب  .11
 املشارقة، ودارة مفرغة )صفر مستدير( يف مذهب املغاربة، وعمل املشارقة أوىل وأوجه. 

متت املوازنة بني املدرسااتني يف أحكام التشااديد يف مسااألتني، األوىل: األقوال يف صااور الضاابط بعالمة  .11
 الدال، الثانية: املفاضلة بني العالمتني. 

متت املوازنة بني املدرسااااااتني يف أحكام املد يف مخس مسااااااائل، األوىل: ضاااااابط حكم املد على احلرف  .11
املد احملذوف، الثالثة: ضاااااابط حكم حرف املد احملذوف املثبت املرسااااااوم، الثانية: ضاااااابط حكم حرف 

الذي ليس بعده ساابب، الرابعة: ضاابط حكم مد اللني املهموز، اخلامسااة: ضاابط حكم مد اللني غري 
 املهموز. 

 متت املوازنة بني املدرستني يف أحكام اهلمز يف ضبط مهزة الوصل )ألف الوصل(.  .11

 ،١٦ال(قرة   ژەئژ يف ضابط مسألتني، األوىل: يف ضبط:املوازنة بني املدرساتني يف أحكام امللحق  .51

، ژژ
 .٣اإلسراء:  ژۈ  ژ  و)وه، والثانية: يف ضبط:

واتفق املشاااااارقة واملغاربة على كيفية ضااااابط مساااااائل هذا الباب، إل يف مساااااألتني: املساااااألة األوىل: يف   .11
، ٣٢الفجر   ژەئەئ    ەئ  ەئژ ،١٦الزمر   ژڦ    ڦ  ژ  يف موضاااااااعني: ژڦژ  كلمة

للخالف بني املصاااحف من حيث إثبات األلف وحذفها، فأُثبتت يف مصاااحف املشااارقة على النحو 
 ژ املتقاااادم، وحااااذفااااات يف مصاااااااااااااااااااحف املغااااااربااااة، هكاااااذا:

ژ ،

  ژ
من  ژەئژ  الثانية: يف كلمةاملساااااااااااألة  .ژ

فضااابطها املشاااارقة بعالميت الساااكون والزيادة املعهودة ، ٧٤الذاری ت   ژەئ  ەئ  ەئژ قوله تعاىل:
يف سااااااااائر األحكام، وكذلن املغاربة بعالمة الزيادة، إل أاهم ضاااااااابطوا السااااااااكون فيها باجلرة وهي اليت 
 اسااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااعااااااااااااااااااماااااااااااااااااالااااااااااااااااااهااااااااااااااااااا أهاااااااااااااااااال األناااااااااااااااااادلااااااااااااااااااس قاااااااااااااااااادمياااااااااااااااااااا، هااااااااااااااااااكااااااااااااااااااذا:

خمالفني يف هذه املساألة ما ، ژژ
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 عليه سائر املعهود يف مصاحفهم من استعمال الدارة عالمة للسكون.

لذي ا املوازنة بني املدرسااااااااااااتني يف أحكام الالم ألف املضاااااااااااافرة مبنية على اخلالف يف حتديد الطرفني؛ .11
 وإدراكِ  وسياقٍ  ظٍ ولف يجب مراعاة املقاصاد املرجوة من الضبط يف خطٍ ، فينبين عليه الضابط بعد ذلن

 ؛ لتحديد أي الطرفني هو الالم وأي الطرفني هو األلف.متعلمٍ 

 التوصيات 1.1

يف اهاية املطاف هلذه األطروحة، وبعد ساااااااوق النتائج املتحصااااااالة من هذه الدراساااااااة، أوصاااااااي مبا 
 يلي:

أمهية البحوث العلمية يف علم الضااااااااابط مبا خيدم العصااااااااار احلديث ويواكب الطفرة التقنية اليت  .1
 ها.نشهد

يلزم اللجان املشااااارفة على طباعة املصااااااحف تطوير هذا اجلانب وعدم تركه للجهات التجارية  .1
اليت قد ل تعطيه حقه العلمي، ول ختضااعه للمتخصااصااني، ورمبا أساااءت من حيث أرادت 

 أن حتسن.
على اجلهات املعنية بطباعة املصااااااااااحف دعم هذا العلم باألحباث العلمية والتقنية واملشااااااااااريع  .1

 راسية التطبيقية وأوراق العمل واستحفاز اهلمم لالبتكار. الد
ضااااااااااارورة التواصااااااااااال العلمي والتبادل املعريف للجهات املعنية بطباعة املصااااااااااااحف مع الباحثني  .1

 واألكادمييني لطرح ومناقشة القضايا اليت حتتاج إىل نظر. 
من قبااااال إقااااااماااااة ورش العمااااال، لسااااااااااااااتطالع اآلراء واألفكاااااار واملق،حاااااات والنتقاااااادات،  .1

 املتخصصني.
 عمل الستبانات، لستطالع اآلراء واألفكار واملق،حات والنتقادات، من قبل املستفيدين. .1

 

وإىل هنا انتهى ما تضااااامنته هذه األطروحة، فإن كان صاااااواب  فلُتشاااااكر عليه، وإن كان خطأ  فلُيسااااا، 
به، ومن حممد، وعلى آله وصااااااحعليه، واهلل حساااااايب ونعم الوكيل، وصاااااالى اهلل وساااااالم على ساااااايدنا ونبينا 

 تبعهم بإحسان.
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 ملخص لكامل مسائل البحث 1.1

كان املساااجد أول مدرساااة تأساااسااات يف اإلساااالم، وبه ارتبط إنشااااء املدارس بعد عصااار النبوة،  (0
 فكانت املدارس ومرافقها تلحق باملساجد، ورمبا بين املسجد لتحلق به املدرسة.

 مذهباا ومنهجاا ينبين على أصول علمية. حقيقة املدرسة هي املعىن الفكري الذي ميثل (7

تأساااااااس عدد من املدارس يف التاريخ اإلساااااااالمي، كمدرساااااااة اإلمام أيب حفص الفقيه البخاري  (3
هااااااااااااا(، واملدرسة النظامية، 354هاااااااااااا(، ومدرسة اإلمام أيب حامت بن حبان الشافعي )702)

رب ، رسااااة النورية الكواملدرسااااة املسااااتنصاااارية، واملدرسااااة الصااااادرية، واملدرسااااة الرشااااائية، واملد
 ومدرسة اجلامع األزهر، ودار احلكمة. 

بدأ الضابط بشاكل تدرجيي حساب احلاجة، بعد النظر واملشاورة، تورعاا من السلف أن يدرجوا  (4
 يف كتاب اهلل ما ليس منه.

 ينسب نقط اإلعراب إىل أيب األسود الدؤيل كأول واضع له. (5

 يعمر. ينسب نقط اإلعجام إىل نصر بن عاصم و   بن (0

 ينسب النقط املطول إىل اخلليل. (2

 استقر العمل بالضبط على شكل اخلليل يف املصاحف األمهات واأللواح وسائر املكاتيب.  (8

ذهب املشاارقة واملغاربة إىل اساتعمال )الفتحة والكسارة( على صاورة واحدة، مع تغايٍر يف نسبة  (9
 إضجاع العالمة. 

إىل رساااام صااااورهتا كحرف اهلجاء )الواو(، أما  اختلفوا يف صااااورة )الضاااامة(، فذهب املشااااارقة (01
 املغاربة فذهبوا إىل رسم صورهتا حمذوفة الرأس مشبهة حرف اهلجاء )الدال(. 

أول ما اسااااااااااااااتعمل من األلوان يف النقط احلمرُة، مث الصاااااااااااااافرة للهمزات احملققة، مث اخلضاااااااااااااارة  (00
 والالزورد هلمزات الوصل عند أهل األندلس.

ليل )النقط املطول(، ومتسن املغاربة بنقط الدؤيل أول األمر، رغبةا صاار املشارقة إىل نقط اخل (07
عن خمالفته؛ لفضال الواضاع وسابقه، مث صاار عمل املغاربة إىل نقط اخلليل بشكل جزئي يف 
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 الشكل واهلمز والشد واملد، لكن مل يزل مذهب كل من املدرستني ميتاز مبنهج خيصه.

بعدهم، ففي املشاااااارق أبو األسااااااود الدؤيل، صااااااار لكل مدرسااااااة أعالم هلم الفضاااااال على من  (03
 واخلليل بن أمحد الفراهيدي، ويف املغرب أبو عمرو الداين، وأبو داود سليمان بن جناح. 

اسااااااااااااااتعملات الادارة املفرغاة للادللاة على ثالثاة معااٍن يف عمل أهل املدينة وعنهم أُخذ، على  (04
ك ن وم وصاااالا، وعلى احلرف املسااااحلرف الزائد يف اخلط، املعدوم من اللفظ مطلقاا، أو املعد

غري املتحرك، ول زال العمل عليهما يف املصاااااحف، وعلى احلرف املخفف باتفاق القراء أو 
باختالفهم، واملراد بالتخفف ضاااااااااد التثقيل الذي هو التشاااااااااديد، لكن انتهى العمل به، ومل 

 يستقر يف مصاحف املدرستني.

 ظهر، بإحلاق عالمة السااااااااكون عل األول وإحلاقاتفق املشااااااااارقة واملغاربة يف كيفية ضاااااااابط امل (05
 احلركة املناسبة ل غري على الثاين.

اتفق املشااارقة واملغاربة يف كيفية ضاابط املدغم إدغاماا حمضاااا، بتعرية األول من الضاابط وإحلاق  (00
 احلركة املناسبة مع عالمة التشديد على الثاين. 

ورد حكم اإلدغااام الناااقص يف أحكااام املظهر املاادغم، وهو مااا كااان بني احلروف امللتقيااة من  (02
املتجانسااااني، وسااااريد الكالم عن حكم اإلدغام الناقص يف أحكام النون الساااااكنة والتنوين، 

وإن كاااان بكيفياااة –وهو تالقيهماااا حبروف اإلدغاااام النااااقص هنااااك، والضاااااااااااااابط للحكمني 
 ف، واحلروف امللتقية فيه متغايرة، وقسااااااااااامتها متباينة، وبناءا علىإل أن الباب خمتل -واحدة

ذلن اختلف التحليل والتوجيه واملوازنة بني الصاااااورتني. ورمبا ورد يف هذا الباب ما يشاااااابهه، 
ريء نون سااااااااااااااااكنااة آخر هجاااء حرف من احلروف املقطعااة، مثاال النون من النون يف )ن 

 [.  0)طسم( ]القصص:  [، والنون من السني يف0والقلم( ]القلم: 

اختلف املشاااااارقة واملغاربة يف كيفية ضااااابط اإلدغام الناقص، فذهب املشاااااارقة إىل تعرية األول  (08
من الضاااااااااااااابط وإحلاق احلركة املناساااااااااااااابة ل غري على الثاين، وذهب املغاربة إىل إحلاق عالمة 

 ين.عالمة السكون على األول وإحلاق احلركة املناسبة مع عالمة التشديد على الثا

[، بني ٢٠]املرسااااااالت: ژ   ٻژ اختلف القراء يف إدغام القاف يف الكاف من قوله تعاىل:  (09
 احملض والناقص، وحمض اإلدغام مقدم، وعليه جر  ضبط مصاحف املدرستني.
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اختلف القراء يف حكم امليم عنااااد الباااااء بني اإلخفاااااء واإلظهااااار، واإلخفااااء مقااادم ورجحااااه  (71
 د الباء، وهو مايسمى )اإلخفاء الشفوي(. األكثر، وعليه جر  ضبط امليم عن

يرد يف التقاء احلروف املقطعة أوائل الساااااااااااور بعضاااااااااااها ببعض أو مع غريها اإلظهار واإلخفاء  (70
واإلدغام احملض والناقص، واختلف املشاارقة واملغاربة يف كيفية ضبط ذلن: فذهب املشارقة 

قص ا ميد منها، وهي حروف )نإىل تعريتها من الضاابط إل من عالمة املد فيلحقواها على م
 (. وذهب املغاربة إىل ضبطها على النحو التايل: 7113عسلكم( ]سامل، 

يف حال اإلظهار واإلخفاء:  رك احلرف منها حبركته املناسااااااااابة، وما بعده حبركته املناسااااااااابة ل  (77
 هغري، سااااااااواء كان احلرف التايل من املقطعة أو من غريها. وإحلاق اإلخفاء باإلظهار يف هذ
املسااااااااألة؛ ألن الفارق بينهما أصااااااااالا يف عالمة السااااااااكون فتلحق يف اإلظهار ويعر  احلرف 
منها يف اإلخفاء، ول صاااااااااورة للمخفى هنا إذ رسااااااااام احلرف اهلجائي على صاااااااااورته ل على 

 هجائه.

ويف حال اإلدغام احملض: إحلاق احلركة املناساابة على احلروف املقطعة، وإحلاق احلركة املناساابة  (73
 شديد على املدغم فيه.مع الت

ويف حااال اإلدغااام الناااقص: إحلاااق احلركااة املناااساااااااااااااابااة على احلروف املقطعااة، وإحلاااق احلركااة  (74
 املناسبة على املدغم فيه ل غري، وتعريته من التشديد.

العربة يف هذا الباب بالنون الساااااااكنة، وجميُء التنوين معها للنطق فيه بنون التنوين السااااااااكنة،  (75
 ْكرُه معها ألجل هذا.فمرده إليها، وذِ 

 النون الساكنة والتنوين متحدان لفظاا، خمتلفان صورة وخطاا.  (70

 بني النون الساكنة والتنوين فوارق متيزمها وتعرهُف كل  واحٍد منهما.  (72

النون السااكنة والتنوين قرينان مشا،كان يف ذكل األحكام من حيث املسائل وقسمة احلروف  (78
 اهلجائية بعدمها.

ام النون الساااااااااااااكنة والتنوين يف الضاااااااااااابط من حيثيتني، األوىل: اللفظ املنطوق به، تناول أحك (79
 والثانية: الضبط بالشكل.
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 قسمة حروف اهلجاء يف الضبط كقسمتها يف التجويد. (31

تشااتبه صااورة الضاابط يف حكم اإلخفاء حبكم اإلدغام الناقص فيما ذهب إليه املشااارقة، وهو  (30
 بة ل غري على الثاين. تعرية األول، وإحلاق احلركة املناس

امتاز ما ذهب إليه املغاربة يف ضاااااااابط باب أحكام النون الساااااااااكنة بصااااااااورة لكل حكم، فال  (37
 تشتبه فيه صورتان.

اتفق املشااااااااااااارقة واملغاربة يف اإلظهار واإلدغام احملض واإلقالب واإلخفاء على كيفية ضاااااااااااابط  (33
 ن. واحدة خمتلفة يف الصورة بسبب اختالفهم يف صورة عالمة السكو 

اختلفت املدرساااااااااااااتان يف حكم اإلدغام الناقص، فذهب املشاااااااااااااارقة إىل تعرية األول، وإحلاق  (34
احلركة املناساااااابة ل غري على الثاين، وذهب املغاربة إىل إحلاق السااااااكون على األول، وإحلاق 

 احلركة املناسبة مع عالمة التشديد على الثاين. 

لى ب على ضابطه مبيم صاغر  قائمة عاساتقر العمل يف مصااحف املدرساتني يف حكم اإلقال (35
 النون، دللةا على انقالب لفظها ميماا.

 للتنوين هيئتان )مركب( و)متتابع(. (30

 ي،اكب التنوين مع اإلظهار، ويتتابع مع اإلدغام واإلخفاء والقلب. (32

خالف املشاااارقة يف هيئة تتابع تنوين الضااام، فجعلوا التنوين واواا صاااغر  مقلوبة أفقياا ورأساااياا،  (38
سااااااااااااااهاا يف بطن العالماة األوىل عالماة الضاااااااااااااام، وذيلهاا ملتف إىل أعلى على رأس أختها رأ

 األوىل.

تراكاب التنوين إلبعااد عن احلرف املظهر بعاده خطاا، فيدل على بعد نونه عن احلرف املظهر  (39
 خمرجاا، فيؤد  ذلن احلكم لفظاا. 

خمرجاااا، فيؤد  ذل  منااهتتااابع التنوين لتقريبااه من احلرف بعااده خطاااا، فياادل على مطلق قربااه  (41
 احلكم لفظاا إدغاماا أو إخفاءا أو قلباا. 

 القراءة باإلظهار مطلقاا عند اهلمزة واهلاء والعني واحلاء، وباإلدغام احملض يف امليم والنون. (40
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مجهور أهااال األداء على اإلدغاااام احملض يف الراء والالم، واإلدغاااام النااااقص يف الواو واليااااء،  (47
اخلاء، وصاااااااااااااح ورود اإلدغام الناقص يف الراء الالم، واإلدغام احملض يف واإلظهار يف الغني و 

 الواو والياء، واإلخفاء يف الغني واخلاء. 

يضااااااابط حكم اإلقالب بأحد وجهني، اساااااااتقر عمل املشاااااااارقة واملغاربة يف مصااااااااحفهم على  (43
أحادمهاا، وهو إحلااق ميم صااااااااااااااغر  قاائمة حمل عالمة التنوين بدلا منها دللةا على انقالب 

 لفظ نونه إىل ميم. 

 اتفق املشارقة واملغاربة على منهج واحد يف ضبط هذه األحكام مع التنوين. (44

شاااارقة يف ثالث مساااائل من هذا الباب، األوىل: تنوين الفتح املتتابع فنحو خالف متأخروا امل (45
بالتنوين ناحية احلرف الساااااااااااابق، والثانية: إحلاق امليم حمل عالمة تنوين الكسااااااااااار بدلا منه، 
فجعلوها تعلوها، والثالثة: تنوين الضاااااااااااام املركب، جعلوه على هيئة التفاف مقلوباا إىل أعلى 

 رأسياا. قلباا أفقياا وقلباا 

 أحكام هذا الباب ختص السم املنون املنصوب. (40

 السم املنون املنصوب على ثالثة أضرب. (42

 إبدال التنوين املنصوب ألفاا حال الوقف هو حمل اخلالف يف هذا الباب. (48

يبدل التنوين املنصاااااوب ألفاا حال الوقف ساااااواء صاااااورت ألفه أو مل تصاااااور، وساااااواء صاااااورت  (49
 بالياء وتسمى )األلف املقصورة(.باأللف املمدودة، أو صورت 

 وردت أربعُة أوجه يف ضبط املنون املنصوب املبدل تنوينه ألفا حال الوقف. (51

اختلفت املدرساااتان يف كيفية ضااابط التنوين املنصاااوب املبدل تنوينه ألفاا حال الوقف، فذهب  (50
ملغاربة ا املشااااااااااااااارقاة إىل إحلاق احلركة وتنوينها كليهما على احلرف احملرك قبل األلف، وذهب

 إىل إحلاقهما على األلف. 

رمساات نون التوكيااد اخلفيفااة ونون )إذاا( باااأللف يف مجيع املصااااااااااااااااحف، فااذهااب الااداين وتبعااه  (57
عامة املغاربة إىل لزوم إحلاق احلركة والتنوين على األلف، وذهب املشااااااااارقة إىل إحلاق احلركة 

ه أوجااه ون املنصااااااااااااااوب يف احتمااالاوالتنوين على احلرف احملرك قباال األلف إجراءا لااه جمر  املن
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 الضبط األربعة املذكورة يف الباب.

 وردت نون التوكيد اخلفيفة يف موضعني يف القرآن، ووردت كلمة )إذاا( يف مواضع كثرية. (53

نون التوكيد ونون )إذاا( أشاااااااااابهتا التنوين من حيث السااااااااااكون ولزوم الطرف وانفتاح ما قبلها  (54
نون التوكيد بأاها زائدة إضااااااااااااافة إىل ما تقدم، أما نون وإبداهلا ألفاا حال الوقف، وأشاااااااااااابهته 

 )إذاا( فمختلف يف أصلها، فإن كانت بالنون فأصلية، وإن كانت امساا منوناا منصوباا فزائدة. 

السااااام املنون املنصاااااوب املختوم هباء التأنيث تُلحق حركته وتنوينه على اهلاء ل غري، إذ ميتنع  (55
 عليه.  إبدال التنوين ألفاا حال الوقف

 أمجعت املصاحف على رسم )إذاا( باأللف.  (50

)الختالس، واإلخفاء، والروم، واإلمشام، واإلمالة( اصااااااااطالحات لتمع يف ضاااااااابطها بعالمة  (52
 واحدة هي الدارة املطموسة.

الدارة املطموساة استقر عليها العمل يف مصاحف املشارقة واملغاربة، وأصلها مأخوذ من نقط  (58
نقط إعجام احلروف اهلجائية صاااااااااااااورةا ل لوناا، إذ تلحق ضااااااااااااابطاا الدوؤيل، وهي مشااااااااااااااهبة ل

 باحلمرة. 

)الختالس، واإلخفاء، والروم، واإلمشام( اصااطالحات ترادفت وتداخلت وتفارقت، حبسااب  (59
 املوصوف من املعاين. 

قساااااااااااااامااة الصااااااااااااااطالحااات يف هااذا الباااب: )الختالس( يرادفااه )اإلخفاااء( و)الروم( مطلقاااا،  (01
 الة( مغايرتان هلا، ومتغايرتان فيما بينهما. و)اإلمشام( و)اإلم

)الختالس، واإلخفاء، والروم( اصااااااااطالحات تشاااااااا،ك يف صاااااااادقها على معىن نقص احلركة،  (00
 وتضاد إشباعها وإمتام الصوت هبا.

)الختالس، واإلخفاء، والروم، واإلمشام( تأيت كلماهتا على ميزان الكلمة املشاااااااااااابعة صاااااااااااارفاا،  (07
 لصوت ل يتم هبا.التامة أصالا، إل أن ا

يرد اإلخفاء مبعىن إخفاء احلركة وهو إضااااااااااعاف الصااااااااااوت هبا، وهو املعىن املرادف لالختالس  (03
 وهو ذهاب بعض احلركة فيبقى األكثر. 
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 الروم هو تضعيف الصوت باحلركة حىت يذهب أكثرها ويبقى األقل. (04

اإلمشام ويراد  ويطلق يطلق اإلخفااء يف هذا الباب ويراد به الختالس، ويطلق ويراد به الروم، (05
 به الروم. 

يطلق اإلمشاام على معااٍن متعاددة ترادفااا أو اسااااااااااااااتقاللا، واملراد باه يف هذا الباب إمشام )قيل(  (00
 وباهبا. 

 انفردت اإلمالة مبعناها، فال يشاركها معىنا آخر يف الصطالح اخلاص هبا.  (02

تقر رف يف املشاااااااااااام على ما اسااااااااااااحمل النقط يف هذا الباب حملُّ احلركة يف املختلس، وأمام احل (08
 عليه العمل، وحتته يف املمال. 

الكلماات املختلف يف قراءهتاا باأحاد املعااين الواردة يف هاذا البااب إذا قرئات باإشااااااااااااااباع احلركة  (09
وإمتام الصااوت هبا؛ فإاها تضاابط بشااكل اخلليل عند أهل النقط املدور فرقاا بينها وبني سااائر 

 هبن .املواضع املتفق على إمتام الصوت 

ذهب الداين إىل التمسااان بنقط الدؤيل يف ضااابط املصاااحف، ورغب عن التحول إىل شااااكل  (21
 اخلليل. 

ذهب قوم من أهل الضبط إىل إمهال الكلمات املختلف فيها يف وجه قراءهتا هبذه املعاين ملن  (20
اختلساااااااااااااها حىت إذا رآها املتعلم عارية دعاه ذلن إىل الساااااااااااااؤال عنها وأخذها باملشاااااااااااااافهة 

 ة؛ إذ ل ميكن ضبطها من اخلط.والرياض

تعددت صااور عالمات الضاابط حلكم السااكون إىل أربع عالمات: الصاافر املسااتدير، كالذي  (27
جيعله أهل احلساااااااااب على العدد املعدوم، وهو اسااااااااتعمال أهل املدينة، واسااااااااتقر عليه عمل 

 املغاربة يف مصاحفهم.

، واسااااااااااااتقر عليه عمل رأس حرف )اخلاء(، من أول كلمة )خفيف(، وهو اسااااااااااااتعمال اخلليل (23
 املشارقة يف مصاحفهم.

حرف اهلجاااااء )اهلااااااء( من حياااااث اختص بتسااااااااااااااكني احلروف املتحركااااة قراءةا ولغااااةا، )و:  (24
)حسااااااابيْه( و)ماليْه( و)ملْه( و)مبْه( و)عمْه(، وكونه شااااااارك الساااااااكن يف اخلفة واخلفاء، فُعد  
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 .حرفاا غري حاجز ول فاصل، والضبط به قليل، وانتهى العمل به

 اجلرة، وهي استعمال أهل األندلس، وانتهى العمل هبا.  (25

العالمات الواردة يف ضااااااااابط حكم الساااااااااكون أربع عالمات من حيث الصاااااااااورة، وثالث من  (20
 حيث األصل واحلقيقة؛ ألن مرد  )اجلرة( إىل )اخلاء(. 

قيل إن أصااال عالمة الساااكون عند املشاااارقة رأس حرف )اجليم( من كلمة )جزم( أو )جزم(،  (22
 وقيل يف تعليل بعض املتأخرين رأس حرف )حاء( من كلمة )اس،ح(. 

مل يذكر اخلراز يف منت الذيل غري الدارة املفرغة املسااتديرة، مع توساااعه يف مجع األقوال وعرض  (28
 املذاهب.

بني يف ضااااااابط حكم التشاااااااديد، األول: شاااااااني مقطوعة )رأس ذهب علماء الضااااااابط إىل مذه (29
شااااااااااني غري معرقة( فوق احلرف مطلقاا، والثاين: دال  مقلوبة إىل أعلى حال النصااااااااااب، فوق 

 احلرف، وإىل أسفل حال الكسر والضم، حتت احلرف. 

جر  اساااااااااااتعمال الشاااااااااااني املقطوعة يف عمل اخلليل وسااااااااااايبويه وعامة أهل املشااااااااااارق، وجر   (81
 عند أهل املدينة وتبعهم عليه املغاربة.  استعمال الدال

تعددت املذاهب يف ضااااااااابط التشاااااااااديد بعالمة )الدال( إىل ثالثة مذاهب: الكتفاء بالعالمة  (80
لاادللااة حملهااا على اإلعراب، وإحلاااق عالمااة اإلعراب معهااا، والتفصااااااااااااااياال يف ذلاان فتجريااد 

 )الدال( وسط الكلمة، وإضافة اإلعراب إليها آخرها. 

 )الشني( من أول كلمة شديد، وأخذ املغاربة )الدال( من آخر الكلمة نفسها. أخذ املشارقة (87

اساتقر العمل يف مذهب املدرساتني على الضبط باستعمال الشني املقطوعة، وجر  العمل به  (83
 يف مصاحف املشارقة واملغاربة، واندرس العمل بعالمة )الدال(.

رف )التنوين( يف حملهااا املعهود من احلتُلحق عالماااُت اإلعراب )احلركااات الثالث( وتوابُعهااا  (84
 سواء  أفردت أو اجتمعت مع عالمة التشديد. 

إذا اجتمع مع عالمااة )الاادال( عالمااات اإلعراب وتوابعهااا كاااناات )الاادال( أقرب إىل احلرف،  (85
يليهااا عالمااة اإلعراب، ومع عالمااة )الشااااااااااااااني املقطوعااة( كااذلاان إل أنااه ل يكون إل فوق 
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المة اإلعراب يف احملل حال الكساااار يف املذهبني، وحال الضااااام يف احلرف، ملفارقة الشااااني ع
 مذهب املغاربة.

 حروف املد ثالثة: األلف، والواو، والياء.  (80

حروف املد إما جوفية: وهي ارانساة للحركة السابقة هلا، فاأللف املفتوح ما قبلها ول تكون  (82
لها، وإما لينة: وهي الواو والياء إل كذلن، والواو املضااااااموم ما قبلها، والياء املكسااااااور ما قب

 الساكنتان املفتوح ما قبلهما. 

 سبب املد املعترب للضبط إما مهز أو سكون لزم.  (88

 املد الطبيعي ما ل يقوم ذات احلرف بدونه، ول يؤد  إل به. (89

 حملل عالمة املد من حرف املد ثالث صور. (91

ن يضاحه يف املذهب األول، وصورة ذلاتفق املشاارقة واملغاربة على جعل عالمة املد كما مت إ (90
ابتااداء املطااة من أول احلرف املتحرك قباال حرف املااد خااارجاااا إىل ساااااااااااااابااب املااد من مهز أو 

 سكون؛ فيكون حرف املد وسطاا من املدة، وهي متر فوقه. 

 يرد حرف املد اجلويف ثابتاا ويرد حمذوفاا، ول يرد حرف املد اللني إل ثابتاا.  (97

ويف احملذوف ذو السااااااااااابب ويلحق عليه عالمة املد، أو تلحق عالمة املد يلحق حرف املد اجل (93
 يف موضعه دون إحلاقه. 

يلحق حرف املاد اجلويف احملاذوف غري ذي السااااااااااااااباب، أو تلحق عالماة املاد دون إحلااقه، ول  (94
 جيمع بينهما. 

ل يتطرق هااذا الباااب للمااد الطبيعي املثباات لفظاااا، ول مااد اللني غري املهموز ذي الساااااااااااااابااب  (95
العااارض؛ إذ ل يُلحق عليهمااا عالمااة املااد؛ لعاادم وجود الساااااااااااااابااب مطلقاااا يف األول، وعاادم 

 وجوده لزماا يف الثاين. 

ف  و اختلفت عبارات املصنفني يف موضع إحلاق عالمة املد، هل هي يف موضع احلرف احملذ (90
أو على موضااااعه  هذا إذا اعتربنا أصاااال املعىن اللغوي حلروف املعاين، أما إذا محل معىن كل 
منهماا على اآلخر فااحملال متفق، ومثرة هاذا اخلالف ل تؤيت أكلهاا هناا لتفااق املدرسااااااااااااااتني 



240 

 

  

 على إحلاق حرف املد وإحلاق عالمته عليه. 

باااع خاااصاااااااااااااااة، فرقاااا بينااه وبني وجااه تلحق عالمااة املااد على مااد اللني املهموز يف وجااه اإلشاااااااااااااا (92
 التوسط، وشرط هذا النوع من املد أن يتبع اهلمُز حرَف املد يف كلمة واحدة. 

ضاااابط حرف املد املتطرف على األصاااال من أن الضاااابط مبين على الوصاااال، فيلحق إن جيء  (98
به وصالا، وإن حذف وصالا مل يلحق، وكذلن تلحق عالمة املد إن تاله سبب للمد، وإن 

 لحق جمرداا.مل في

مجلة األصاااااااول اليت ترجع إليها أحوال اهلمزة مخساااااااة، التحقيق، والتساااااااهيل بني بني، والنقل،  (99
 واإلبدال، واإلسقاط )احلذف(. 

 مل يكن للهمزة صورة يف اخلط، حىت وضع هلا اخلليل رأس حرف العني. (011

د حتعددت هيئات اهلمزة، فتارة يف الساااااااااطر وهو ما ليس له صاااااااااورة، وتارة تصاااااااااور على أ (010
 حروف املد، فتارة ألفاا، وتارة واواا، وتارةا ياء. 

لتمع اهلمزة مع حروف املد بوصااااف العتالل؛ لتغريها بانقالب بعضااااها إىل بعض بالعلل  (017
 املوجبة. 

 إذا صورت اهلمزة حرف مد؛ فإاها تكتب على احلرف الذي تسهل إليه. (013

 كل مهزة ساكنة تبدل حرفاا جمانساا للحركة السابقة هبا. (014

تعدد هيئات اهلمزة وصااااااااااااااورها شاااااااااااااااع اخلطأ يف كتابتها، وخفيت أحكامها على كثري من ل (015
 الناس، وأفردت يف التصنيف بأبواب خمصوصة.

ترد اهلمزة أول الكلماااة، ووسااااااااااااااطهاااا، وآخرهاااا، ويف األمسااااء، واألفعاااال، وحروف املعااااين،  (010
 ومقطوعة، وموصولة. 

ال خالف العني فهو حمل اهلمزة، بميتحن موضع اهلمزة يف اخلط حبرف العني فحيث وجدة  (012
 بني النحويني والنقاط يف ذلن. 

 خصت العني لمتحان موضع اهلمزة لش،اكهما يف صفة الشدة واملخرج الكلي. (018
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 التليني هو التسهيل، ويطلق ويراد به مطلق التغيري، ويطلق ويراد به التسهيل بني بني.  (019

سااااااااورة ضاااااااارب، مفتوحة وبعدها مفتوح، ومكورد اخلالف يف تليني اهلمز املفرد على ثالثة أ (001
 وبعدها مفتوح، ومضمومة وبعدها مفتوح. 

 ورد يف ضبط اهلمزة املتطرفة املنونة بتنوين النصب ثالثة أوجه. (000

وضاع املتقدمون من املشاارقة عالمة تؤدي معىن مهزة الوصال، ومل يساتمر العمل هبا، ووضع  (007
املتأخرون منهم عالمة غريها واساااتقر عليها العمل يف مصااااحفهم، ووضاااع املغاربة عالمة ل 

 زال العمل هبا جارياا، وعليها استقر العمل يف مصاحفهم. 

لعالمة ن جهتني، األوىل: اختالفهم يف احمصال اختالف املدرساتني يف ضابط مهزة الوصل م (003
 الدالة على معناه، والثانية: يف كيفية الضبط بالعالمة. 

اساااااتقر مذهب املشاااااارقة على اساااااتعمال رأس صااااااد صاااااغرية غري معرقة، فوق ألف الوصااااال  (004
مطلقاا، واساااااااااتقر مذهب املغاربة على اساااااااااتعمال اجلرة للصااااااااالة، والدارِة الطموساااااااااة لكيفية 

 البتداء هبا. 

ارق املغاربة بني ما يتأتى البتداء به فضاااااااابطوه، وما ل يتأتى لوقوعه بعد حروف سااااااااوابق ف (005
حكمها معها حكم الكلمة الواحدة، يتعذر الوقف عليها والبتداء دواها فأمهلوه، وضااااااااابط 

 املشارقة ألف الوصل مطلقاا. 

 بطاا.ارقه ضاهلمز املنقول الذي هو من أصل مهزة قطع، يعود إىل مهزة الوصل لفظاا ويف (000

أضاااااااااااااارب اهلمزتني من كلمااة ثالثااة، مفتوحتااان، األوىل مفتوحاة والثاانيااة مكسااااااااااااااورة، األوىل  (002
 مفتوحة والثانية مضمومة. 

 اهلمزة األوىل يف اهلمزتني من كلمة حمققة مطلقاا، واخلالف يف الثانية.  (008

الثاين: يف و اخلالف يف اهلمزتني من كلماة كاائن من وجهني، األول: حتقيق الثاانياة وتليينها،  (009
 إدخال ألف فاصلة بني اهلمزتني. 

 أمجع كتاب املصاحف على كتابة اهلمزتني من كلمة بألف واحدة صورة إلحدامها. (071
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اختلف العلمااء يف احملاذوف من اهلمزتني هال هي األوىل اليت لالسااااااااااااااتفهاام، أو الثاانية اليت  (070
 للقطع. 

 اختلفت كيفية الضبط.بناء على اخلالف يف احملذوف من اهلمزتني يف كلمة،  (077

أضاااااارب اهلمزتني من كلمتني مثانية، مفتوحتان، ومكسااااااورتان، ومضاااااامومتان، ومفتوحة وما  (073
بعدها مكساور، ومفتوحة وما بعدها مضاموم، ومكساورة وما بعدها مفتوح، ومضمومة وما 

 بعدها مفتوح، ومضمومة وما بعدها مكسور. 

 النحويني بأنه مل جيمع علال بعضااااااااااااااهم حاذف إحد  األلفني بالختصااااااااااااااار، وعلل بعض (074
 بينهما يف الرسم من حيث مل جيمع بينهما يف اللفظ. 

يف ياء النداء وهاء التنبيه ذهب ثعلب إىل أن احملذوفة هي صااااورة اهلمزة، وذهب الكسااااائي  (075
 إىل أن املرسومة هي صورة اهلمزة. 

 ذهب الداين إىل مذهب الكسائي ورد مذهب ثعلب من أربعة أوجه. (070

 إىل مذهب الكسائي، واستقر عليه العمل يف مصاحفهم. والمغاربةالمشارقة ذهب  (072

املبدلة بعد اهلمزة؛ ألن ألف  [، أاها33]البقرة:  ژک  ژ  الصاااااااحيح يف األلف املثبتة يف (078
 النداء واهلمزَة املبتدأة احملققة حمذوفتان، والستدلل عليه بالنظائر.

، حااااذفااات ألفااااان، فااااالتنااااازع ليس من حيااااث احلااااذف [٨٤البقرة: ] ژچ  ژ  يف كلمااااة (079
كيفية ضاااااااااابطها ب على المشََََََََّّّّّّّّارقة والمغاربةواإلثبات، لكن لتعدد وجوه الضااااااااابط، واتفق 

 واحدة ختتلف صورهتا حسب العالمات املستعملة يف مذهب املدرستني. 

واأللف األصاالية لم )تف عل(  ، اجتمع ألف البناء من[٥٤الشااعراء: ] ژٻ  ژ  يف كلمة (031
قر على أن احملذوفة ألف البناء، واساااااااات المشَََََََّّّّّّّارقة والمغاربةالكلمة املنقلبة عن ياء، واتفق 

 عليه العمل يف مصاحف املدرستني. 

، على قراءة التثنية جيتمع ألفان، عني الفعل املنقلبة عن [٨١الزخرف: ] ژچ  ژ  يف كلمة (030
ياء، وألف التثنية، واستقر العمل يف مصاحف املغاربة على أن احملذوفة ألف التثنية، وكتبت 
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مصااحفهم على قراءة نافع، ول يتطرق هذا اخلالف إىل مصاحف املشارقة؛ إذ كتبت على 
  قراءة حفص باإلفراد.

، إمااااا أن تكون األلف لم الفعاااال، أو التثنيااااة، واتفق [١٣نس: يو ] ژۈ  ژ  يف كلمااااة (037
 على أاها ألف التثنية، واستقر عليه العمل يف مصاحف املدرستني.  املشارقة واملغاربة

ذهب املشاااارقة ، حيث وقعا، [٥٠اإلساااراء: ] ژڄ  ژ  ،[٦يوساااف: ] ژٻ  ژ  يف كلميت (033
ه العمل الساااطر، ل على واو، واساااتقر عليإىل لريد اهلمزة من الصاااورة؛ فتكتب يف واملغاربة 

 يف مصاحف املدرستني.

كل مهزة مفتوحة، سااااواء حترك ما قبلها أو سااااكن، إذا أتى بعدها ألف، سااااواء كانت زائدة  (034
، [٤١طه: ] ژڈ  ژ ،[٣١األنعام: ] ژگ  گ  ژ  أو مبدلة من حرف أصاااااااااالي، )و:

 ن من قوله:األخر ، كالقول يف نظريهتفالقول يف اعتبار األلف املثبتة أاها صاااااااااااورة اهلمزة أو 

 إىل حذف صورة اهلمزة، وإثبات األخر . املشارقة واملغاربة ، وذهب [١٣يونس: ] ژۈ  ژ

 ، حذفت األلف بعد الالم حىت ل يشااااااااااااااتبه بلفظ[٣البقرة: ] ژٺ  ژ  يف لفظ اجلاللة (035

 .  [٤٤النجم: ] ژے  ژ

إىل أن احملاذوف الياء األوىل  المغَّاربَّة، و)وهاا: ذهاب [٥٤البقرة: ] ژ  ەئژ  يف كلماة (030
مع، إىل أن احملذوف الياء الثانية اليت للج المشَََََََََََّّّّّّّّّّّارقَّةاليت للبنااء، وفق قراءة ناافع، وذهاب 

 وفق رواية حفص. 

ة  إىل أن  املثبتَة صاااور  املشاااارقة واملغاربة، و)وها: ذهب [٤٦احلجر: ] ژٹ  ٹ  ژ  يف كلمة (032
 لياء اجلمع، ل صورة للهمزة. 

، ثالث قراءات، واخلالف يرد يف واحدة منها، وعليها [٣اإلساااااااااااراء: ] ژۈ  ژ  كلمةيف   (038
إىل أن احملذوف من الواوين هنا هي  املشاااااااااااارقة واملغاربةنافع وحفص ومن وافقهما، وذهب 

 عني الفعل، واملثبت واو اجلمع، واستقر عليه العمل يف مصاحف املدرستني. 
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إىل أن املثبت هي الواو األوىل  املشاااارقة واملغاربة، ذهب [١التكوير: ] ژڦ   ژ  يف كلمة (039
 )مفعولة(.  فاء الفعل، ل الثانية اليت هي من بناء

اتفق املشااااااااااااااااارقاااة واملغاااارباااة على أن الواو األوىل اليت هي عني الفعااال هي احملاااذوفاااة، لكن  (041
 اختلفت املدرساتان يف كيفية ضابط هذه الكلمة، فذهب املشاارقة إىل إحلاق الواو على جرة
حرف السااااني، وذهب املغاربة إىل إحلاقها يف اجلرة الذي هو موضااااع احملذوف، واجلرة مَتُرُّ به 

 تقاطع رأس الواو.

إىل أن املثبت هي  املشاااارقة واملغاربة، و)وها، ذهب [٤١البقرة: ] ژ  ەئ  ەئژ  يف كلمة (040
 الثانية اليت ترد للجمع أو ترد للبناء، وأن احملذوف صورة  األوىل اليت هي صورة اهلمزة.

 املراد باملزيد ما كتب بالسواد يف الكتبة األوىل لكنه زائد لفظاا غري منطوق به. (047

اتفق املشااارقة واملغاربة على ضاابط املزيد بالدارة املفرغة، واسااتقر العمل عليه، إل أن املغاربة  (043
 استعملوا الدارة كذلن عالمة للسكون، أما املشارقة فلم يتعدد استعماهلا يف مصاحفهم. 

 ء. اأنواع املزيد ثالثة: ما زيد يف رمسه األلف، وما زيد يف رمسه الواو، وما زيد يف رمسه الي (044

وردت زيادة األلف يف حروف متفرقة، ووردت زيادة الواو يف ثالث صااااااااااااور، ووردت زيادة  (045
 الياء يف ثالث صور. 

ملسااااااألة اواتفق املشااااااارقة واملغاربة على كيفية ضاااااابط مسااااااائل هذا الباب، إل يف مسااااااألتني:  (040
    ەئ  ەئژ   ،[٥٤الزمر: ] ژڦ    ڦژ : موضااااااااااااااعنييف  ژڦژ  : يف كلمةاألوىل

، للخالف بني املصااااااااااااااااااحف من حياااث إثباااات األلف وحاااذفهاااا، [٢٨الفجر: ] ژەئەئ
 فأُثبتت يف مصاااااحف املشااااارقة على النحو املتقدم، وحذفت يف مصاااااحف املغاربة، هكذا:

 ژ



 ژ، ژ 
 

ژ: يف كلمة املسااااااااااااااألاة الثانية .ژ 
، فضااااااااااااابطها املشاااااااااااااارقة بعالميت [١٣الذاريات: ] ژەئ  ەئ  ەئژ من قوله تعاىل ژەئ

السااااااااااااااكون والزياادة املعهودة يف سااااااااااااااائر األحكاام، وكاذلان املغاربة بعالمة الزيادة، إل أاهم 
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ضاااااااااااااابطوا السااااااااااااااكون فيهاااا بااااجلرة وهي اليت اسااااااااااااااتعملهاااا أهااال األنااادلس قااادميااااا، هكاااذا: 
، خماااااااالاافااني يف ، ژژ

 هذه املسألة ما عليه سائر املعهود يف مصاحفهم من استعمال الدارة عالمة للسكون.

اخلالف الواقع يف الالم ألف املضاااااااااااااافرة هو من حيااااث أي الطرفني هو الالم وأيهمااااا هو  (042
   األلف.

ذهب اخلليل إىل أن الطرف األول )األمين( هو األلف، والثاين )األيسر( هو الالم، وحجته  (048
 األلف من أعلى، مث ضم كل واحد إىل اآلخر. انفكاك الالم عن

ذهاااب األخفين إىل أن الطرف األول )األمين( هو الالم، والثااااين )األيساااااااااااااار( هو األلف،  (049
 وحجته أن امللفوش به أول هو الالم مطلقاا. 

 ذهب بعضهم إىل ترجيح مذهب اخلليل، وذهب البعض إىل ترجيح مذهب األخفين. (051

وحتاديااد أي الطرفني هو الالم وأي الطرفني هو ل يوجاد نص قااطع عن أصاااااااااااااال الوضااااااااااااااع  (050
 األلف.

جيب مراعاة املقاصاد املرجوة من الضاابط يف خط ولفظ وسااياق وإدراك متعلم؛ لتحديد أي  (057
 الطرفني هو الالم وأي الطرفني هو األلف. 

 ل خيلو كل من املذهبني من تعقب واستدراك.  (053

ما غرض املقصااااااااااااااود دون الوقوع فيميكن اجلمع بني املاذهبني واخللوص إىل مذهب يؤدي ال (054
 يستدرك عليه من حمذور خيالف بعض املقاصد.

 

 




