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 تعريف بأهم المصطلحات

مصدر؛ كالقراءة، والقراءة عاّمة وقراءة القرآن خاّصة، وال تقتصر على  الـقـرآن:

قد كان فقلب أٌضا، فً ال المحفوظفً المصحف، بل تشمل قراءة المكتوب قراءة 

( ًّ فً  قبل تدوٌنه المحفوظ فً صدره ( ٌقرأ القرآنصلّى هللا علٌه وآله وسلّمالنب

ٌقرؤونه من المصحف ومن  ، وبعد تدوٌن القرآن الكرٌم، صار الناسُ المصحف

 كتاب هللا عّز وجّل،داالً على المصدر )القرآن(  صار هذاحفظ صدورهم، و

قد صوت، و القرآن ، وكالمه المقدس، وأصلوجلّ  كتاب هللا عزّ والقرآن الكريم: 

ًّ ، (لٌه السالم)عئٌلاصوت جبرأنزله هللا تعالى على النبً ب صلّى هللا )ثم تاله النب

 على الناس بصوته. (وسلّم علٌه وآله

ُسّمً الُمْصَحُف ُمْصَحفاً ألَنه أُْصِحَف، أي: ُجِعَل جامعاً للّصحف  ف:ح  الُمصْ 

ٌُسّمى ُمصْ المكتوبة بٌن الدفّتٌن ًّ حَ ، والقرآن المكتوب  صلّى هللا علٌه )فاً منذ زمن النب

تشٌر إلى لفظة )المصحف( إذا أُضٌفت إلى غٌرها فإّنها قد ال  (، ولكنّ وآله وسلم

 القرآن المكتوب.

،  الـرسم: ًّ ًّ الناقل أللفاظ ورسم المصحفالرسم هو األثر المرئ : هو األثر الكتاب

ٌّة توحٌد  القرآن الكرٌم المنطوقة، المتأّثر بمدى إتقان الُمْملً والكاتب فً عمل

المصحف الذي بٌن أٌدٌنا اآلن هو نفسه المصاحف فً عهد عثمان بن عفّان، ورسم 

المصاحف، وال ٌمكن االعتماد على ُكِتب فً عهد عثمان ابن عفّان عند توحٌد الذي 

بسبب كثرة الكلمات التً تنطق بخالف  للوصول إلى القرآن المنطوق فقطهذا الرسم 

 قراءة القرآن الكرٌم.فً تواتر بالسماع الم لذا ٌنبغً األخذ، ما كتبت فً المصحف

، الّناِقُل أِللفاِظ القُرآِن الكرٌِم رسم القرآن ًُّ المنطوقِة، الُمطاِبِق لُِنطِق : هو األثُر الكتاب

ٌُمِكُن َمَعُه معرفُة المنطوق عن طرٌق المكتوب، وهذا لٌس لُه وجوٌد  األلفاِظ تطاُبقاً 

، بل الموجود ) ًٌّ ( على رسم الّرسم القُرآنيّ طلق )قد أو(، رسم المصحفخارج

اشتهاره وبقاء شكلِِه وهٌأِتِه إلى عصرنا هذا، حّتى صار  بسببنً المصحف العثما

 .زمن عثمان( دااّلً على رسم المصحف الّرسم القُرآنيّ مصطلح )

صلّى هللا علٌه )أّول من أمر بكتابة القرآن الكرٌم رسول هللاكتابة القرآن الكريم: 

بً طالب )علٌه علً بن أ ، وأفضل من كتب القرآن هو أمٌر المؤمنٌن(وآله وسلم

ًّ السالم(  وأعلم الناس بالقرآن بعده. (صلّى هللا علٌه وآله وسلّم)؛ ألّنه األقرب للنب

: أصلُها )كتابة( وضعها القائمون على نسخ المصحف فً إمالء المصاحف العثمانية

ولذلك اشتهر وصف خّط المصاحف  ،زمن عثمان بن عفان، ومنهم زٌد بن ثابت

(، لكّن هذه الكتابة لم تكن دقٌقة الضبط واإلتقان، بل كانت العثمانيّ الرسم بأّنه )
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؛ فقد )علٌه السالم(هناك كتابات أضبط وأكثر دقّة منها، ومنها كتابة أمٌر المؤمنٌن

كتب مصحفاً لم ٌنقص منه حرف ألف وال الم، ولم ٌترك حرفاً واحداً من القرآن وال 

وحفظه، لكّن المسلمٌن آنذاك لم ٌأخذوا به من تفسٌره وتأوٌله وعلومه إاّل وكتبه 

واعتمدوا على ما كتب من نسخ المصاحف فً زمن عثمان بن عفان، لذلك نجد أن 

ٌّة فٌه اختالف، وقد ألّف العلماء فً هذه االختالفات  إمالء المصاحف العثمان

والتناقضات فً رسم الكلمات وتوجٌهها ومناقشتها، ومن أبرز هذه المؤلفات )عنوان 

ًّ )ت  هـ((، الّذي سعى فٌه  1ٕٔالّدلٌل من مرسوم خّط التنزٌل، البن البّناء المراكش

ٌّن بسبب حكمة وهدف دعا  إلى بٌان أّن الرسم إنما كتب فً موضع ما بشكل مع

لذلك، وهذا تكلف ظاهر، قال الدكتور غانم قّدوري الحمد: "وعلى الرغم من الجهد 

ًّ ف ٌّة وشاملة لجمٌع الذي بذله ابن البّناء المراكش ٌّته حّتى تبدو واقع ً صٌاغة نظر

موضوعات الرسم، فإّن تطبٌقها على جمٌع ظواهر الرسم ال ٌخلو من التكلّف، ومن 

بتقادم الزمن تحّول إمالء الرسم وثّم فإّنها لم تحَظ بالقبول إاّل لدى قلّة من العلماء"، 

ظواهر كتابٌة واضحة تشبه ما العثمانً إلى اإلمالء المستعمل حالٌا الذي بقٌت فٌه 

ورد من رسم المصحف، فرسم المصحف تطور عبر الزمن لٌصبح الٌوم مجموعة 

قواعد ٌلتزم بها الُكتاب فً الكتابة واإلمالء، حتى صار مرسوم المصاحف فً هذا 

الزمان من أسباب عزوف الناس عن القراءة فً المصحف وتجنب قراءة القرآن ألّن 

 مالء المعروف فً الكتابة.رسم المصحف لٌس كاإل

، وهذا غٌر دقٌق، إلّن توقيُف الّرسم:  ًّ قٌل إّن إمالء المصاحف العثمانٌة توقٌف

قواعد الكتابة لم تستقّر على وجه مضبوط إلى اآلن، فكٌف بها فً ذلك الزمان! فهً 

 توصف بالقصور فً نقلها لألصوات إلى اآلن.

هذا النقط كان باللون وكتب (؛ هـ9ٙت)أبو األسود الدؤلً : قام به نقط اإلعراب

 األحمر، لتمٌٌزه من الكتابة األصلٌة لكلمات القرآن الكرٌم.

(، هـ9ٕٔت(، وٌحٌى بن ٌعمر )هـ89تنسب إلى نصر بن عاصم ): نقط اإلعجام

 بالسواد. كتب بلون كتابة المصحف؛ أي وقد
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 كتابة القرآن

صاليـ معرفتيـ بالكتابة إلى اتٌ  يتيا، كتعكدعرفت العرب الكتابة في جاىمٌ 
ة مف ة الغربيٌ عمى أطراؼ بالد الشاـ في الناحية الشماليٌ  التي قامت (النىبىط)بمممكة 

 ، اشتؽٌ النبطيٌ  ؼ بالخطٌ ان بيـ عيرً ة، كاستنبطكا ألنفسيـ خطان خاصٌ شبو الجزيرة العربيٌ 
عند أىؿ الكتاب،  الكتابة ترفً ؿ، كفي الحجاز عي يـ األكٌ منو عرب الشماؿ خطٌ 

الديف، كضركرة  ة مف كسائؿ نشريمٌ مكعندما ظير اإلسالـ أصبحت الكتابة كسيمة 
في أٌمة ال تكاد  (ـى اهلل عميو كآلو كسمٌ صمٌ ) ث رسكؿ اهللمف ضركرات الحكـ، كبيعً 
و اشترط نٌ أى و عمى تعٌمـ الكتابة، حتٌ أصحابى  ع، فشجٌ قميالن تعرؼ القراءة كالكتابة إال 

صبياف المدينة الكتابة،  بدر تعميـ عشرة مفمعركة األسير مف قريش في لفكاؾ 
 مدايناتك ، الديف أمكرفكتب المسممكف الكحي، ك  ؛كشاعت ت الكتابة في عصرهعيًرفف

 الرسائؿأمكاؿ الصدقات، كقبائؿ الناس كمياىيـ، ك ك  كعقكدىـ كمعامالتيـ،الناس 
جاباتمممكؾ ك ل ككانت قريش  بالد العرب معرفة لمكتابة،ؿ الحجاز أكٌ  عدٌ رسائميـ، كتي  ا 

 كثقيؼ في الطائؼ أكثر القبائؿ شيرة بيا. ،ةفي مكٌ 

، (ى اهلل عميو كآلو كسمـصمٌ ) عمى رسكؿ اهلل (ُ)مان القرآف الكريـ منجٌ  نزؿكقد 
السكرة بجانب تمؾ  غو لمناس، كيأمر بكتابتو، فيقكؿ: )ضعكا ىذهبمٌ يحفظو كيي كاف ف

ب في منػزلو، بعد أف ينسخ ظ ما كيتً اآلية بإزاء تمؾ اآلية(، فييحفى السكرة، كضعكا ىذه 
، (ّ)، كالمخاؼ(ِ)الكريـ في العسب ككيتب القرآفيـ، نسخان ل بعض الصحابةمنو 

الصحابة مف اكتفى  ، كعظاـ األكتاؼ كاألضالع، كمف(ٓ)، كقطع األديـ(ْ)كالرقاع
أك حفظ معظمو، أك  ،وفحفظو كمٌ ( ـسمٌ آلو ك عميو ك  ى اهللصمٌ )النبٌي ف مبسماعو 

                                                           
ٔ
 مفّرقاً  
ٕ
 جرٌد النخٌل 
ٖ
 الحجارة 
ٗ
 ، أو الورقالجلود 
٘
 قطع الجلد 
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كمنيـ مف كتب  ،منو، كمنيـ مف كتب اآليات، كمنيـ مف كتب السكرة بعضان حفظ 
فً كتبو كمٌ  السكر، كمنيـ مف عميو كآلو  ى اهللصمٌ الرسكؿ ) ظ القرآف في عيدو، فحي

ًفظ ك  )التالكة(، في الصدكر( ـكسمٌ   الكريـ كامالن  ب القرآفكيتً ف ،)الكتابة( في السطكرحي
الصحابة يعتنكف بحفظو كاستظياره أكثر مف عنايتيـ بكتابتو،  ككاف ،في عيد النبكة

 مسيممة مف أصحابكقعت معركة اليمامة المشيكرة ضد المرتديف  ق(ُُ) كفي سنة
كجمعو فقٌرر المسممكف كتابة القرآف الكريـ، مف القٌراء؛  عدد كبيراب، كاستشيد الكذٌ 

تحفظ القرآف  كبقيت ىذه الصحؼ ،في صحؼو  ب كامالن تً فكي  ،في مصحؼ كاحد
 أىؿ كؿٌ  صار كانتشر الصحابة في األمصار سعت الفتكح،اتٌ بعد أف ك  الكريـ مكتكبان،

يقرأ بما  صحابيٌ  مصرىـ؛ ككاف كؿٌ  الذم نزؿ في مصر يقرؤكف بقراءة الصحابيٌ 
ـ الناس عنيـ ذلؾ، فاختمفت قراءاتيـ كخٌطأ بعضي ىكقؼ عميو مف القرآف، فتمقٌ 

الصحابة  فأمر عثماف بجمع  المصاحؼ مف كؿٌ  بعضان، ر بعضيـكفٌ ك بعضان، 
اختمفت ك  كأمر بتكحيد كتابة المصحؼ، كأرسؿ مصحفان لكٌؿ مصر، ،ياأحرقك 

يا نٌ قيؿ إيا خمسة، ك المشيكر أنٌ ك الركايات في عدد المصاحؼ التي كتبيا عثماف، 
 كالشاـ، كاليمف كالبحريف، كالبصػرةة، يا سبعة، بعث بيا إلى مكٌ نٌ قيؿ إأربعة، ك 

 .ي )المصحؼ اإلماـ(كالككفػة، كأبقى كاحدان بالمدينة سيمٌ 

 

 َنْقط المصحف

؛ ()العالماتؿكٍ كالشى  )النقاط(طقٍ ت المصاحؼ في عيد عثماف خالية مف النى كيتبى 
 ،ؿكٍ ط كالشى قٍ يا مصاحؼ كثيرة خالية مف النى ينسخكا عم كعندما أرسميا إلى األمصار

 تة في اإلسالـ؛ تفشٌ ـ العربيٌ عت الفتكح، كدخمت أمـ كثيرة ال تتكمٌ تكسٌ  بعد أفك 
 ى بيف العرب أنفسيـ؛ بسبب كثرة اختالطيـة بيف الناس، ككثر المحف، حتٌ مى جٍ العي 

خشي المسممكف عميو  ؛كمصاىرتيـ لمعجـ، كلما كاف المصحؼ الشريؼ غير منقكط
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)نقط  ؿ مف التفت إلى نقط المصحؼؽ لو المحف كالتحريؼ، ككاف أكٌ يتطرٌ  أف
بدأ بإعراب القرآف، فاختار رجالن مف ف ،ق(ٗٔ)ت أبك األسكد الدؤليٌ  اإلعراب( ىك

خالؼ لكف المداد، فإذا رأيتني فتحت يي  عبد القيس، كقاؿ لو: )خذ المصحؼ كصبغان 
ذا ضممتيا  ذا كسرتيا فانقط كاحدة أسفمو، كا  شفتي بالحرؼ فانقط كاحدة فكقو، كا 

أتبعت شيئان مف ىذه الحركات  فاجعؿ النقطة إلى جانب الحرؼ )أم أمامو(، فإذا
ي، كالكاتب يضع أبك األسكد يقرأ المصحؼ بالتأنٌ  فأخذ ؛نقطتيف( ، فانقط(ٔ)ةغنٌ 

 ،الكاتب صحيفة ما أتـٌ و، ككاف كمٌ المصحؼ كمٌ  ى أعربالنقط، كاستمر عمى ذلؾ حتٌ 
نكا في شكؿ النقطة؛ األسكد بعده، كتفنٌ  ميذ أبيأعاد أبك األسكد نظره فييا، كجاء تال

عمى  و يدؿٌ ؛ ألنٌ (أك ضبطان  ،شكالن )ى ط ييسمٌ قٍ ىذا النى  األحمر، ككاف بالمكف تبكىاكك 
، كنحك ، أك مدٌ مف حركة، أك سككف، أك شدٌ  شكؿ الحرؼ كصكرتو، كما يعرض لو

 .ذلؾ

 و منو لمنعالمتشابى ز ميٌ عمى ذات الحرؼ، كيي  ، فيك ما يدؿٌ (نقط اإلعجاـ)ا أمٌ 
 كحركؼ الباء كالتاء كالثاء كالياء، كالجيـ كالحاء كالخاء، كالراء ؛جمة أك المبسالعي 

 فؽ في الرسـا يتٌ كالزام، كالسيف كالشيف، كالعيف كالغيف، كالفاء كالقاؼ، كنحكىا ممٌ 
كيختمؼ في النطؽ، فقد دعت الحاجة إليو عندما كثر الداخمكف في اإلسالـ مف 

العبث،  لو يد يؼ عمى القرآف أف تمتدٌ ككثر التصحيؼ في لغة العرب، كخً  ـ،األعاج
ر؛ كىما مف أبرز تالمذة كيحيى بف يعم ؿ مف قاـ بيذا النقط نصر بف عاصـ،كأكٌ 

ة كأسرارىا، كفنكف أىؿ عصرىما بعمـك العربيٌ  أعرؼ اكانقد ، ك أبي األسكد الدؤليٌ 
مثالن: الداؿ  اإلعجاـ، كاألخذ باإلىماؿ كاإلعجاـ،را إحياء نقط القراءات كتكجيييا؛ فقرٌ 

كالصاد  ة، ككذلؾ الراء كالزام،ـ الثانية بنقطة كاحدة فكقيٌ عجى ؿ األكلى كتي يمى كالذاؿ، تي 
ت عجمى كأي  ت األكلىىممى ا السيف كالشيف، فأي كالضاد، كالطاء كالظاء، كالعيف كالغيف، أمٌ 

                                                           
ٙ
 أي: التنوٌن. 
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ـ لتكىٌ  كاحدةبت الثانية عجمى أسناف، فمك أي  ةيا ثالثل ة؛ ألفٌ الثانية بثالث نقط فكقيٌ 
 ؿ فيكىً سي تي  كالباقي حرفاف مثؿ الباء كالتاء ،الحرؼ الذم تحت النقطة نكف ـ أفٌ متكىٌ 

يا، كالجيـ كالحاء كالخاء ت كمٌ عجمى الباء كالتاء كالثاء كالنكف كالياء، فأي  اأمٌ ، إعجاميما
ة، كالقاؼ باثنتيف الفاء بكاحدة فكقيٌ نقطكا ك ت الحاء، ىممى الجيـ كالخاء، كأي  تعجمى أي 

نقط اإلعجاـ في  كافك ، أيضان، كىكذا كاف نقط اإلعجاـ في بقية األحرؼ تيففكقيٌ 
صار عمى  ثـٌ ع، شكؿ المربٌ  فصار عمىر بعد ذلؾ تطكٌ ك ، ةر ائشكؿ الدعمى بدايتو 

ب ىذا النكع مف النقط بمكف مداد المصحؼ؛ تً ر المطمكس الكسط، ككي شكؿ المدكٌ ال
ة ى نياية الدكلة األمكيٌ ى ال يشتبو بنقط اإلعراب، كاستمر الكضع عمى ذلؾ حتٌ حتٌ 

نقط  األلكاف في ستعماؿة في اف الناس في ىذه المدٌ حيث تفنٌ  ؛ ةالدكلة العباسيٌ  كقياـ
ككاف اإلعجاـ،  نقط ران سكاء نقط اإلعراب أككاف النقط جميعو مدكٌ قد مصاحفيـ، ك 

لغيرىما؛  المصحؼ كنقط اإلعجاـ، كاأللكاف األخرلالسكاد عند الجميع لحركؼ 
كصعكبة عمى  ،عة التي أصبحت عبئان عمى القارئالمصاحؼ باأللكاف المتنكٌ  فامتألت
ؿ نقط جعى فقت اآلراء عمى أف يي اتٌ فالخمط بيف الحركؼ،  كقع الناس فيك الكاتب، 

 حمد الفراىيدمٌ الخميؿ بف أ قاـنفسو تيسيران عمى الناس، ف اإلعراب بمداد الكتابة
ة فكؽ الحرؼ، كالكسرة ياء متدٌ فجعؿ الفتحة ألفان صغيرة م بيذا العمؿ؛ ق(َُٕ)ت

ف كاف الحرؼ منٌكنان كػرٌ  صغيرة تحتو، كالضمة كاكان   ر الحرؼصغيرة فكقو، كا 
رأس شيف بغير نقط، كما ليس فيو  ، كجعؿ ما فيو إدغاـ مف السككف الشديدالصغير

كاليمزة رأس عيف، كفكؽ ألؼ الكصؿ  ،رأس خاء بال نقطالخفيؼ  إدغاـ مف السككف
يككف الخميؿ الكاجب ميمان صغيرة مع جزء مف الداؿ، كبيذا  لممدٌ جعؿ رأس صاد، ك 

ة، كالكسرة، كالسككف، كالشدة، كالمدة، الفتحة، كالضمٌ ىي ) عالمات ثمافكضع قد 
)نقاط تابة كاإلعجاـجمع بيف الكالمكف صار مف المكبيذه الطريقة  (،كالصمة، كاليمزة

 .بمكف كاحد )عالمات اإلعراب(ؿكٍ كالشى  الحركؼ(
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 رسم المصحف

ـٌ إاٌل إٌف  ذ بالتمٌقي كالمشافية ك المشافية كالتمٌقي، بإتقاف القراءة ال يت التجكيد ييؤخى
فقط؛ كلكف بمساعدة قكاعد كتابٌيةو تيعيف عمى تذٌكر األحكاـ التجكيدٌية ليجرم تطبيقيا 

ففي تالكة القرآف الكريـ كأحكاميا جانباف؛ ىما: النطؽ )أم: كيفٌية قراءة  عند التالكة،
القرآف كتالكتو(، كالرسـ )أم: رسـ المصحؼ كطريقة كتابتو(، كىنالؾ تالزـه بيف 
ىذيف الجانبيف، فتعٌمـ رسـ المصحؼ ييسٌيؿ تعٌمـ أحكاـ التالكة؛ فكثيره مف ىذه 

 األحكاـ ييكٌضحيا الرسـ القرآنٌي.

الكممة بحركؼ  تصكيرالرسـ القياسٌي ىك ، ف، كتكقيفيٌ سـ قسماف: قياسيٌ الر 
ًبيا، كالكقؼ عمييا، كليذا أثبتكا صكرة ىمزة الكصؿ؛  ىجائيا، عمى تقدير االبتداء

و غير ممفكظ عند الكقؼ عمى التنكيف؛ ألنٌ  ألٌنيا ممفكظة عند االبتداء، كحذفكا صكرة
 مايك ف)كيسٌمى رسـ المصحؼ، أك الرسـ القرآنٌي(  التكقيفيٌ  الرسـ، أٌما أكاخر الكمـ

ىك  التكقيفيٌ  ، كىذا الرسـألصكؿ الرسـ القياسيٌ  تيعرىؼ بو مخالفاتي خٌط المصحؼ
اف، إذ ىك الرسـ المدٌكف في بف عفٌ  (، نسبة إلى عثمافؼ بػ)الرسـ العثمانيٌ عرى الذم يي 

المصاحؼ تكقيؼ مف  خطٌ  عمى القكؿ بأفٌ  ة، كييسٌمى تكقيفٌيان المصاحؼ العثمانيٌ 
كيمكف أف يككف سبب تسميتو )الرسـ التكقيفٌي(  ،(ـسمٌ آلو ك ى اهلل عميو ك صمٌ )النبٌي 

 ؽ عميو )الرسـكييطمى  ألحد أف ييغٌير فيو، ألٌنو مكقكؼ عميو بمعنى أٌنو ال يحؽٌ 
كمكضكع ، عميو، كىك األقرب لمصكاب ( نسبة الصطالح الصحابةاالصطالحيٌ 

 تكقيفيٌ المصحؼ، كأكثر الرسـ الالقرآف المكتكبة في ىك حركؼ  الرسـ التكقيفيٌ 
كتابة )الحذؼ، كالزيادة، ك و خالفو في مسائؿ أىٌميا لكنٌ  ؛القياسيٌ  مكافؽ لقكاعد الرسـ

 .ؿ، كالفصؿ كالكصؿ، كما فيو قراءتاف(ابد، كاإلةاليمز 
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 مسائل عاّمة في الرسم القرآنيّ 

( : الحركات ( فكؽ الحرؼ، ك)الكسرة ً_( تحت الحرؼ، تيكتىب )الفتحة _ى ك)الضٌمة _ي
)الشٌدة ٌ_( تيكتىب ، ك)حػ(أٌما السككف في الرسـ القرآني فييكتىب بشكؿ رأس حاء صغيرة 

ع تحت الحرؼ. ؛فكؽ الحرؼ ع الفتحة كالضٌمة فكقيا، أٌما الكسرة فتيكضى  كتيكضى

( كييمفى : التنوين ظ )حركةن + نكفو ساكنةو( عند ييكتىب التنكيف حركةن مكٌررةن )_ه _ن _و
الكصؿ، كال ييمفىظ عند الكقؼ، كييسكَّف الحرؼ المنٌكف عند الكقؼ عميو، فيسقط 
التنكيف عند الكقؼ؛ كيينطىؽ الحرؼ ساكنان إذا كاف منٌكنان بالضـٌ أك بالكسر، أٌما إذا 

ذا جاء بعد كاف منٌكنان بالفتح فييكقىؼ عميو بألؼو )سكاءن أريسمىت األلؼ أـ لـ تيرسى  ـ(، كا 
ٌقؽ الـ لفظ الجاللة في ىذه الحالة(،  ؛ تيكسىر نكف التنكيف )كتيرى التنكيف ىمزة كصؿو

التنكيف الميتراًكب: ييكتىب بحركتيف؛ األكلى ىما:  كفي الرسـ القرآني شكالف لمتنكيف
ى فكؽ الثانية تمامان، )كتنكيف الضـٌ ييكتىب في القرآف بضٌمتيف متعاكستيف(، كيدٌؿ عم

التنكيف الميتتاًبع: ييكتىب بحركتيف؛ األكلى خارجةه ، ك أٌف حكـ النكف فيو ىك اإلظيار
قميالن عف الثانية، كيدٌؿ عمى أٌف حكـ النكف ىك اإلخفاء أك اإلدغاـ، كالحرؼ الذم 

كىناؾ رسـه ثالثه لمتنكيف؛ ، بعده ييشدَّد عند اإلدغاـ، كتظير عميو الحركة عند اإلخفاء
ع الميـ يككف بحركةو  فكقيا ميـه صغيرةه، كيدٌؿ عمى أٌف حكـ النكف ىك اإلقالب، كتيكضى

الصغيرة فكؽ أٌيةو نكفو ساكنةو بعدىا باءه )في كممةو كاحدةو، أك في كممتيف( لمداللة عمى 
 اإلقالب.

، : التشديد كان؛ دفعةن كاحدةن بال فصؿو تدٌؿ الشٌدة عمى أٌف الحرؼ يينطىؽ ساكنان ثـٌ ميتحرِّ
ع الشٌدة عمى الحرؼ في بداية الكممة فال ي جكز تكرار نطؽ الحرؼ المشٌدد، كتيكضى

لمداللة عمى أٌف ىذا الحرؼ قد أيدغـ ما قبمو فيو، كتييمىؿ ىذه الشٌدة عند االبتداء بو، 
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كقد تبدأ الكممة بساكفو كالالـ، فتيسكَّف الالـ عند ، (ٕ)َّ رب يئ ُّٱ :في راءمثؿ: ال
 .(ٖ)َّمب هئ ُّٱالكصؿ، لكٌنيا تيكسىر عند االبتداء بيا، مثؿ: 

تجريد الحرؼ مف الحركة يدٌؿ عمى أٌف الحرؼ : د من الحركة(الحرف المعّرى )المجر  
ـه في ما بعده إدغامان كامالن )فييشدَّد ما بعده(، مثؿ: الباء األكلى في ك  ساكفه  ميدغى
، كقد ييدغىـ في ما بعده إدغامان ناقصان؛ )فال ييشدَّد ما بعده( (ٗ)َّزت رتُّ

ـه (َُ)َّ ين ُّٱمثؿ: الطاء في  ذا كاف الحرؼ المعٌرل نكنان أك ميمان؛ فيك ميدغى ، كا 
مف )اؿ( التعريؼ في الكممة المبدكءة بحرؼ ، كتعرل الالـ في ما بعده أك ميخفىى

شمسي كيشدد الحرؼ الشمسي، كتكضع عمى الالـ عالمة السككف القرآني مع 
 الحرؼ القمرم.

أك تحتيا؛ فإٌنيا تمغي ىذه  (الياء كأ ،الكاك كأ ،األلؼ)إذا ريسمىت اليمزة فكؽ : اليمزة
الحركؼ، أٌما إذا سبقت األلؼ كالكاك كالياء أك تمتيا؛ فإٌف ىذه الحركؼ تيمفىظ، كيجب 
تحقيؽ اليمزة في كٌؿ ىذه الحاالت، كتيمفىظ اليمزة بالحركة التي تيرسىـ عمييا بغٌض 

؛ فتس، ك النظر عف الحرؼ الذم تيكتىب عميو قط تأتي ىمزة الكصؿ قبؿ حرؼو ساكفو
، أٌما إذا ابتدأ بيا الكالـ فإٌنيا تيمفىظ  عند الكصؿ؛ ألٌنيا تككف مسبكقةن بحرؼو متحٌرؾو

ذا اجتمعت ىمزتاف فال تينطىؽ الثانية ساكنةن؛ بؿ تيبدىؿ بحرؼ مدٍّ ، ك ىمزةن متحٌركةن  ا 
 ييناسب ما قبميا.

إلى حركةو  حركؼ المٌد ال تأتي في بداية الكممة؛ ألٌنيا ساكنةه كتحتاج: حروف المدّ 
، كال ف تسبقيا، كتيكتىب ىذه الحركؼ مجٌردةن )معٌراةن( ال تظير عمييا حركةه كال سككفه

تيدغىـ في ما بعدىا، كيجب إعطاء حرؼ المٌد حٌقو في النطؽ إذا لـ تتبعو ىمزة 
، كال يصٌح نطقو ميختزىالن )قصيران ييشبو الحركة(؛ أم ال يصٌح تحكيمو إلى  كصؿو

                                                           
1
 .9ٖسورة المؤمنون، من اآلٌة:  
8
 .٘ٔسورة الحج، من اآلٌة:  
9
 .ٓٙسورة البقرة، من اآلٌة:  
ٔٓ
 .8ٕسورة المائدة، من اآلٌة:  
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ذا جاء  ؛ يسقط بالكصؿ كيثبت بالكقؼحركةو، كا  ع ، ك بعد حرؼ المٌد ىمزة كصؿو تيكضى
عالمة المٌد فكؽ حركؼ المٌد، ككذلؾ فكؽ الحركؼ المقٌطعة التي تحكم حرؼ مدٍّ 
ٌد الحرؼ أربع  في نطقيا، كيأتي بعد حرؼ المٌد الذم فكقو ىذه العالمة ىمزة؛ فييمى

ٌد الحرؼ حركاتو )مٌدان مٌتصالن أك منفصالن(، كيأتي بعده س ككفه أك حرؼه مشٌدده؛ فييمى
، كال يجكز إطالة الصكت بالحرؼ المشٌدد، كال يجكز المكث  )مٌدان الزمان( سٌت حركاتو

 عميو )ما عدا النكف كالميـ المشٌددتيف(.

( تظير عمييا عالمة : حروف المين الكاك كالياء )المتحٌركة، أك الساكنة المسبكقة بفتحو

كالفرؽ بيف الكاك المٌدية كالكاك المٌينة يظير  ،َّ ّٰ ُّٱك ،َّ مح ُّٱاإلظيار، مثؿ: 

كالفرؽ بيف الياء المٌدية كالياء المٌينة يظير في ، َّ حئ ُّٱك َّ ِّ ُّٱفي كممتي: 

 .َّخفُّٱك ،َّ مظ ُّٱكممتي: 
األلؼ القصيرة )الخنجرٌية( المرسكمة كالخنجر أك اليالؿ ىي ألؼه  :األلف القصيرة

تينطىؽ:  َّ جهُّٱ:فكؽ الكاك تيمغى الكاك؛ كتينطىؽ األلؼ مثؿمٌدٌيةه ثابتةه، فإذا ريسمىت 
ذا ريسمىت بعد الكاك تينطىؽ ألفان؛ كتبقى الكاك، مثؿ:  تينطىؽ: ٱَّزبُّ)الصالة(، كا 

ذا كيضعىت األلؼ الخنجرٌية فكؽ األلؼ اآلخرٌية المقصكرة؛ تينطىؽ كصالن  )صمكات(، كا 
ذا كيتبىت األلؼ المقصكرة بال ألؼو خنجرٌيًة فكقيا؛ فإٌف  َّ  ِّ  ُّٱككقفان، مثؿ:  ، كا 

ألٌنيا تيميىت  َّ نث مث ُّٱاأللؼ المقصكرة تيحذىؼ كصالن كتينطىؽ كقفان، مثؿ: 
.  بساكفو

تدٌؿ الكاك الصغيرة عمى كاكو مٌدٌيةو يجب أف تينطىؽ، : الواو الصغيرة والياء الصغيرة
 ياءو مٌدٌيةو يجب أف تينطىؽ، مثؿ:، كتدٌؿ الياء الصغيرة عمى َّ يي ُّٱمثؿ: 

الكاك كالياء الصغيرة المرسكمة بعد ىاء الضمير ك  ،َّيل ُّٱك ،َّ ييُّ
 تينطىؽ عند الكصؿ حرؼ مدٍّ، كتسقط عند الكقؼ عمييا كتنطؽ الياء ساكنةن.
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الصفر المستدير فكؽ حرؼ المٌد؛ يدٌؿ عمى : الصفر المستدير والصفر المستطيل
الصفر أٌما ، َّ ّٰ ُّٱٱك ،َّزب ُّٱ: كصالن كال كقفان، مثؿأٌف الحرؼ ال يينطىؽ ال 

المستطيؿ فكؽ حرؼ المٌد فإٌنو يدٌؿ عمى أٌف الحرؼ ييمفىظ عند الكقؼ كيسقط عند 
 .َّ ىي ني مي ُّٱ :الكصؿ، كما في
 :تيرسىـ السيف فكؽ الصاد لمداللة عمى كجكب نطقيا سينان؛ مثؿ: السين الصغيرة

تحت الصاد لمداللة عمى جكاز نطقيا تيرسىـ السيف ، ك  َّخف ُّٱ، كٍَُّّّٱ

ع سيفه فكؽ ، ك َّمت ُّٱ: صادان أك سينان )كلكٌف الصاد أكلى(، مثؿ تيكضى
الحرؼ لمداللة عمى كجكب السكت عميو عند الكصؿ مقدار حركتيف بال نفسو )كال 

 جع  مظ حطمض خض حض جض ُّٱيجكز اإلدغاـ(؛ ثـ االستئناؼ، كما في السكتات األربعة: 
  حق مف خف حف مغجفجغ مع جع مظ حط مض ُّٱ َّ حف جف مغ جغ مع

 ىث نث مث زث رث يتىت نتمتُّٱ َّ رئ ّٰ ُِّّ َّ ُّٱ َّ حك جك مق
كيجكز  ؛فيجكز السكت َّحل جل مك لك خك حكجك مق  حق مف ُّٱ: أٌما في، َّيث

 الكصؿ باإلدغاـ.
؛ فيي ياءه : الياء اآلخرّية الياء اآلخرٌية تيكتىب بال نقطتيف، فإذا كانت مسبكقةن بكسرو
؛ كظيرت عمييا عالمة اإلظيار فيي َّ ىل ُّٱٱٱمٌدٌيةه، مثؿ: ذا كانت مسبكقةن بفتحو ، كا 

 .َّ نث ُّٱياءه لٌينةه، مثؿ: 
ٌردىت مف عالمة : األلف اآلخرّية كٌؿ ألؼو آخرٌيةو ىي ألؼه إذا سيبقىت بفتحو كجي

 ّٰ ُّٱٱ: أـ لـ تيرسىـ َّ رئ ُّٱ: اإلظيار؛ سكاءن أريسمىت عمييا األلؼ الخنجرٌية

ع فكقيا األلؼ الخنجرٌية لمداللة عمى نطقيا ، فإذا جاء بعدىا َّرئ متحٌرؾه تيكضى
ع فكقيا األلؼ الخنجرٌية؛ لمداللة عمى  ؛ ال تيكضى ذا جاء بعدىا ساكفه كصالن ككقفان، كا 

 نيطقيا كقفان كسقكطيا كصالن.
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كان، بؿ يجب تسكينو: الوقف ، ال يجكز الكقكؼ عمى الحرؼ األخير مف الكممة متحرِّ
رآنٌي لمحرؼ عند الكقؼ عميو، كما في تاء التأنيث المبسكطة ييراعى الرسـ القك 

ييكقىؼ عميو بالداؿ ال ٱَّمتُّٱٱ)الطكيمة( فييكقىؼ عمييا بالتاء ال بالياء، ككذلؾ

ييكقىؼ ف َّىمُّ، كَّمكُّٱأٌما  ،ييكقىؼ عميو بالنكف َّ حط ُّٱك بالياء،
 .عميو بالياء

 

 :عالمات الوقف

 مػ: الكقؼ الالـز

 ال: الكقؼ الممنكع

 الكقؼ الجائز ج:

 (الكصؿ أكلى)ك صمى: الكقؼ الجائز 

 (الكقؼ أكلى)ك قمى: الكقؼ الجائز 

 .فإذا كقؼ عمى األٌكؿ ال يجكز الكقؼ عمى الثاني ؛: تعانؽ الكقؼىئنئ مئ زئ
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 خصائص رسم المصحف

ٌّة فً المصحف الشرٌف: )الحذف،  من المسائل المهّمة فً رسم الكلمات القرآن

واإلبدال، ورسم الهمزة، والقطع والوصل(، مع مالحظة أن المذكور هنا والزٌادة، 

هو ما ورد من رسم فً مصحف المدٌنة الذي ٌشتهر تداوله بٌن المسلمٌن، فقد ٌرد 

رسم غٌره فً مصاحف أخرى، كما أن التعلٌالت المذكورة للرسم هنا هً 

 احتماالت وافتراضات قابلة للصواب والخطأ.

ه وجود صوت ٌنطق عند القراءة لكنه غٌر مكتوب فً رسم المقصود بالحذف: 

المصحف، والحروف المحذوفة فً رسم المصحف هً )األلف، والواو، والٌاء، 

 والالم، والنون(.

 حذف األلف فً رسم المصحف كثٌر، ومنه األمثلة اآلتٌة:حذف األلف: 

(ُُ)َّزبُّ
(ُِ)َّحصُّٱ، 

(ُّ)َّهئُّ، 
(ُْ)َّهتُّ، 

 ،

(ُٓ)َّجمُّ
(ُٔ)َّىنُّٱ،

(ُٕ)َّزنُّ، 
 ،ٌَُّّّ(ُٖ)

 ،

َُِّّّ(ُٗ)
(َِ)َّميُّ، 

(ُِ)َّينُّ، 
(ِِ)َّنئُّ، 

 ،

(ِّ)َّحيُّ
(ِْ)َّجمُّ، 

(ِٓ)َّمظُّ، 
(ِٔ)َُّّّٰٱٱ،

 ،

(ِٕ)َّمهُّ
(ِٖ)َّىمُّ، 

(ِٗ)َّلكُّ، 
(َّ)َّمئُّ، 

ٱ،

                                                           
 .9ٔ، ومن اآلٌة ٔ٘سورة ٌوُنس، من اآلٌة: ( (ٔٔ
 .8سورة األنفال، من اآلٌة: ( (ٕٔ
 .ٕسورة البقرة، من اآلٌة: ( (ٖٔ
 .ٖ٘ٔسورة آل عمران، من اآلٌة: ( (ٗٔ
 .ٔٔ، من اآلٌة: المجادلة سورة( (٘ٔ
 .ٙٙ، من اآلٌة: آل عمران سورة( (ٙٔ
 .٘ٔ ، من اآلٌة:آل عمران سورة( (1ٔ
 .ٖٕٓ، من اآلٌة: البقرة سورة( (8ٔ
 .ٕٔٔ، من اآلٌة: الّنحل سورة( (9ٔ
 .ٙسورة الفاتحة، من اآلٌة: ( (ٕٓ
 .ٗٙسورة الواقعة، من اآلٌة: ( (ٕٔ
 .ٗٔٔسورة البقرة، من اآلٌة: ( (ٕٕ
 .1سورة البقرة، من اآلٌة: ( (ٖٕ
 .ٕ٘سورة البقرة، من اآلٌة: ( (ٕٗ
 .ٕ٘ٗسورة البقرة، من اآلٌة: ( (ٕ٘
 .ٔ٘ٔسورة آل عمران، من اآلٌة: ( (ٕٙ
 .ٖٗسورة الّنساء، من اآلٌة: ( (1ٕ
 .ٕسورة الفاتحة، من اآلٌة: ( (8ٕ
 .9ٕسورة ُمحّمد، من اآلٌة: ( (9ٕ
 .ٗ، من اآلٌة: الفلق سورة( (ٖٓ
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(ُّ)َّميُّٱ
(ِّ)َّمثُّ، 

(ّّ)َّنيُّ، 
(ّْ)َّمنُّ، 

(ّٓ)َّىهُّ، 
ٱ،

(ّٔ)َّملُّ
(ّٕ)َّمضُّ، 

(ّٖ)َّحبُّ، 
. 

ٌّة، وعالمة األلف المحذوف هً األلف  وقد حذف األلف بعد كّل الحروف الهجائ

الصغٌر، الذي ُوِضع لٌدّل على حذف األلف فً الرسم، وٌكثر حذف األلف من رسم 

ٌُكتفى بالحركة عن  المصحف، وقٌل فً تعلٌل حذف األلف: إّنه لالختصار، أو 

ٌُكتفى بالفتحة عن رسم األلف ، أو ُحِذفت األلف ألّنها من الحرف وتنوب عنه، ف

حروف العلّة والمراد من حذفها تقلٌل حروف العلّة أو حروف المّد، وٌمكن أن ٌكون 

سبب الحذف إتباعاً للَّفظ، كما فً نطق كلمتٌن دفعة واحدة؛ األولى منهما منتهٌة 

(ّٗ)َّحم جمُّبألف، فً: 
(َْ)َّمه جهُّٱ،

(ُْ)َّرن ممُّ،
. 

ٌُستغنى عن أحداهما لسببٌن: : الياءحذف  من أمثلته هو ما اجتمع فٌه ٌاءان، ف

أحدهما لكراهة اجتماع ٌاءٌن فً الخّط، فتكتب ٌاء واحدة لتمّثل صوت ٌاءٌن 

منطوقتٌن متتالٌتٌن، واآلخر لداللة هٌأة الكلمة على حتمٌة نطق الٌاء ولو لم تكن 

(ِْ)َّىبُّمرسومة، ومن الكلمات التً حذفت منها الٌاء: 
(ّْ)َّجحُّ، 

 ،

(ْْ)َّهتُّ
. 

                                                           
 .ٗٔٔ، من اآلٌة: المؤمنون سورة( (ٖٔ
 .ٖٕٔ، من اآلٌة: األنعام سورة( (ٕٖ
 .ٕٕ، من اآلٌة: الّروم سورة( (ٖٖ
 .ٗسورة الفاتحة، من اآلٌة: ( (ٖٗ
 .ٖ، من اآلٌة: لبقرةسورة ا( (ٖ٘
 .ٕٗ، من اآلٌة: األنبٌاء سورة( (ٖٙ
 .89ٔ، من اآلٌة: البقرة سورة( (1ٖ
 .ٓٔ، من اآلٌة: ٌوُسف سورة( (8ٖ

 .ٖٔسورة الّنور، من اآلٌة:  (9ٖ)
خُرف، من اآلٌة:  (ٓٗ)  .9ٗسورة الزُّ
 .ٖٔسورة الّرحمن، من اآلٌة:  (ٔٗ)
 )كمثال(. 8ٕ٘سورة البقرة، من اآلٌة:  (ٕٗ)
 .ٕ، وسورة الُجمعة، من اآلٌة:: 1٘سورة آل عمران، من اآلٌة:  (ٖٗ)
 .ٖ٘سورة األحزاب، من اآلٌة:  (ٗٗ)
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(ْٓ)َّحكُّوهناك كلمات لم تكتب فٌها الٌاء كـ
، وقٌل إّنها ُكِتبت هكذا لتحتمل 

وجوها للقراءة: )إبراهٌم، وإبراهام، وإبرهم(، وكتبت هذه الكلمة والٌاء مرسومة 

(ْٔ)َّمكُّفٌها 
. 

ومن موارد حذف الٌاء أنها تأتً فً آخر كلمة متبوعة بكلمة مبدوءة بهمزة وصل، 

(ْٕ) َّمظ حط مضُّكما فً: 
(ْٖ)َّىك مك لك اكُّ،

 رئ ُّّٰ،

(ْٗ)َّزئ
(َٓ)َّٰر ٰذ يي ىي مي خيُّٱ،

، وقٌل إّن الٌاء لم ٌكتب فً 

ٌُقَصر إلى حركة إذا  هذه المواضع وما أشبهها؛ اّتباعاً للنطق؛ فالصوت المّدّي 

 جاءت بعده همزة وصل.

وهناك حالة أخرى قٌل عنها إن الٌاء ُحِذَفت "طلباً للمجانسة" فً خواتٌم اآلٌات أو 

ٌَُسّمى رؤوس اآلي، مثل:  (ُٓ)َّاك يقُّما 
(ِٓ)َّيي ىي ميُّ، 

 يلُّٱ،

(ّٓ)َّجم
(ْٓ)َّري ٰىُّٱ،

(ٓٓ)َّحط مضُّٱ،
. 

ٌُتَبع بهمزة وصل وُحِذف رمز الٌاء فٌه:  (ٔٓ)َّجئ  يي ىي نيُّومما لم 
 ،

(ٕٓ)َّمئ زئ رئُّووردت الٌاء مثبتة وبعدها همزة وصل فً: 
 نيُّٱ،

(ٖٓ)َّخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
تعلٌل هذا و، 

 االستغناء عن رمز الٌاء هو اّتباُع النطق.

                                                           
 )كمثال(. ٕٙٔسورة البقرة، من اآلٌة:  (٘ٗ)
 .ٖٖسورة آل عمران، من اآلٌة: (ٙٗ) 
 .ٗ٘سورة الحج، من اآلٌة: (1ٗ) 
 .8ٔسورة النمل، من اآلٌة:  (8ٗ)
 .ٖٓسورة القصص، من اآلٌة: (9ٗ) 
 .ٖ٘سورة الّروم، من اآلٌة:  (ٓ٘)
 .ٔٗسورة البقرة، من اآلٌة:  (ٔ٘)
 .٘٘سورة هود، من اآلٌة:  (ٕ٘)
 .1ٔ، وسورة الكهف، من اآلٌة: 91سورة اإلسراء، من اآلٌة:  (ٖ٘)
 .ٗٔسورة إبراهٌم، من اآلٌة:  (ٗ٘)
 .18سورة الشُّعراء، من اآلٌة:  (٘٘)
 .8ٙسورة الزخرف، من اآلٌة:  (ٙ٘)
 .ٙ٘سورة العنكبوت، من اآلٌة:  (1٘)
 .ٖ٘سورة الّزمر، من اآلٌة:  (8٘)
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 مصُّالواو فً حال نطق واوٌن متتالٌتٌن فً الكلمة، مثل:  حذفتحذف الواو: 

(ٗٓ)َّجض
(َٔ)َّجخُّ، 

(ُٔ)َّجحُّ، 
(ِٔ)َّنبُّ، 

، وقٌل فً سبب حذفه: 

 "لئاّل ٌجتمع واوان".

وكما ُحِذف األلف والٌاء قبل همزة الوصل ُحِذف الواو أٌضاً فً األفعال، كما فً: 

(ّٔ)َّزب ربُّ
(ْٔ)َّمت زت رتُّٱ،

(ٓٔ)َّلك خك حكُّ، 
 ييُّ، 

(ٔٔ)َّٰذ
، وُحِذف الواو فٌها من باب االكتفاء بالضّمة، أو هو من باب حمل 

 الخّط على النطق.

 

(1ٙ)َّ خم ُّٱلم ترسم الالم فً )اللٌل(، فرسمت بالم واحدة حذف الالم: 
، وُعلِّل 

 هذا الحذف بـ"كراهة اجتماع صورتٌن ُمَتفقتٌن"، ولعله أٌضاً من باب اّتباع النطق.

أّما األسماء الموصولة فقد ُكِتَبت بالم واحدة، وهذا مماثل لكتابتها فً إمالئنا الٌوم، 

سوى )اللَذاِن، اللََذٌِن(؛ ُمثّنى )الذي( فً الحالتٌن، ففً اإلمالء الحدٌث تكتب بالمٌن، 

(ٖٔ)َّحلُّووردت فً رسم المصحف بالم واحدة 
، ومثل ذلك فً )الالتً( 

(ٗٔ)َّمتُّالمٌن، وفً رسم المصحف بالم واحدة : و)الالئً( فهً فً اإلمالء ب
 ،

(َٕ)َّيقُّ
. 

                                                           
 .8ٔ، وسورة الّسجدة، من اآلٌة: 9ّٔتوبة، من اآلٌة: سورة ال (9٘)
 .ٕٓسورة األعراف، من اآلٌة:  (ٓٙ)
 .ٕٕٗسورة الشُّعراء، من اآلٌة:  (ٔٙ)
 )كمثال(. 8ٗسورة األنعام، من اآلٌة:  (ٕٙ)
 .ٔٔسورة اإلسراء، من اآلٌة:  (ٖٙ)
 .ٕٗسورة الّشورى، من اآلٌة:  (ٗٙ)
 .ٙسورة القمر، من اآلٌة:  (٘ٙ)
 .8ٔرة العلق: سو (ٙٙ)

(
ٙ1

 .ٗٙٔ( البقرة، من اآلٌة: 
 .9ٕسورة فّصلت، من اآلٌة:  (8ٙ)
 .ٕ، وسورة المجادلة، من اآلٌة: ٗسورة األحزاب، من اآلٌة:  (9ٙ)
 )كمثال(. ٖٕسورة الّنساء، من اآلٌة:  (1ٓ)
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 حبُّٱحذفت نون واحدة من الفعل )ُنْنجً( فُرسَمْت:حذف الّنون: 

(ُٕ)َّخب
 بنون واحدة، ولعّل وجه الحذف فٌها أّنه من باب تجنب التكرار. 

 

 

 تزاد فً رسم المصحف رموز ثالثة أحرف هً )األلف، والواو، والٌاء(.الزيادة: 

 

(ِٕ)َّهئ ، حئُِّزٌَدت األلف فً وسط زيادة األلف: 
، وزٌدت فً )مئة( 

لبٌان اختالفها عن )ِمنُه( أو )ِفئة( وما أشبههما من الكلمات؛ ولكونها ُتمّثل )عدداً(، 

ٌُستعَمل فً العقود والمباٌعات قبل القرآن الكرٌم وبعده  والعدد مهّم فً الكتابة؛ ألّنه 

ٌّة أخرى فً القرآن الكرٌم.أٌضاً، وٌستعمل العدد فً مسائ  ل شرع

(ّٕ)َّمن زن رنُّومن مواضع زٌادة األلف: 
، واأللف هنا ٌمكن عّدها بدالً 

 جن يم ىم مم خمُّمن الفتحة التً على الشٌن، وِزٌَدت األلف فً كلمتٌن: 

(ْٕ)َّىن من خن حن
، وقٌل إّن هذه الزٌادة داللة على الهمزة التً لم ٌرسموها 

فدلّت األلف على الهمزة المفتوحة التً بعد الٌاء، على النهج القدٌم فً اإلمالء، 

وٌحتمل زٌادة األلف لتمثٌل فتحة التاء والٌاء، وربما ِزٌَدت األلف للفصل بٌن 

 صورتٌن متشابهتٌن )التاء والٌاء(.

                                                           
 .88سورة األنبٌاء، من اآلٌة:  (1ٔ)
 .ٙٙسورة األنفال، من اآلٌة:  (1ٕ)
 .ٖٕسورة الكهف، من اآلٌة:  (1ٖ)
 .81سورة ٌوُسف، من اآلٌة:  (1ٗ)
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وتزاد فً اإلمالء ألف فً نهاٌة األفعال المنتهٌة بواو الجمع، وكذلك فً رسم 

(ٕٓ)َّخضُّالمصحف إال فً سّتة أفعال هً: 
(ٕٔ)َّامُّٱ،

(ٕٕ)َّييُّ، 
 ،

(ٖٕ)َّىهُّ
(ٕٗ)َّحئُّ، 

(َٖ)َّخضُّ، 
. 

وال تزاد األلف بعد واو الّرفع والجمع فً االسم فً اإلمالء لّكنها زٌدت فً رسم 

(ُٖ)َّخي حيُّالمصحف، كما فً: 
(ِٖ)َّجح مجُّ، 

. 

(ّٖ)َّمبُّوِزٌَدت األلف فً سّت كلمات، هً: 
(ْٖ)َّحيُّ، 

 ،

(ٖٓ)َّمنُّ
(ٖٔ)َّختُّ، 

(ٕٖ)َّخصُّ، 
(ٖٖ)َّمضُّ، 

(ٖٗ)َّىنُّ، 
 ،

فٌها الواو مسبوقة بألف فً اللفظ محذوف من الرسم، فٌكون فً هذه وجاءت 

 الكلمات: حذف األلف وزٌادتها.

(َٗ)َّجغُّوِزٌَدت األلف فً 
، والتعلٌل األقرب لزٌادة األلف فً هذا الموضع 

هو من باب الّتعبٌر عن الحركة فً ذلك الوقت الذي لم تكن فٌه رموز مخّصصة 

 للفتحة وال للكسرة وال للضمة.

(ُٗ)َّيكُّوِزٌـَدت األلـف زٌادة مخصوصة فً عدد من الكلمات كـمـا فـً: 
 ،

(ِٗ)َّيبُّ
(ّٗ)َّمثُّ، 

(ْٗ)َّىيُّ، 
، وهذه الّزٌادة لٌست كغٌرها؛ 

                                                           
 .ٕٔٔ، وسورة آل عمران من اآلٌة: ٔٙسورة البقرة، من اآلٌة:  (1٘)
 )كمثال(. 8ٗٔسورة آل عمران، من اآلٌة:  (1ٙ)
 .ٕٕٙسورة البقرة، من اآلٌة:  (11)

 [.ٙٙٔة األعراف، من اآلٌة: " ]سورَّربُّ، ووردت بزٌادة األلف فً "ٕٔسورة الفرقان، من اآلٌة:  (18)

 .٘سورة سبأ، من اآلٌة:  (19)
 .9سورة الحشر:  (8ٓ)
 .1ٕسورة القمر، من اآلٌة:  (8ٔ)
خان، من اآلٌة:  (8ٕ)  .٘ٔسورة الدُّ
 .1ٔ، وسورة الحشر، من اآلٌة: ٖٖ، ومن اآلٌة 9ٕسورة المائدة، من اآلٌة:  (8ٖ)
 .ٙٓٔسورة الّصافّات، من اآلٌة:  (8ٗ)
 .9ٗسورة األنعام، من اآلٌة:  (8٘)
 .81سورة هود:  (8ٙ)
 .8ٕسورة فاطر، من اآلٌة::  (81)
 .ٖٔسورة الّروم، من اآلٌة:  (88)
 .ٓ٘سورة غافر، من اآلٌة:  (89)
 .ٕٔسورة النمل، من اآلٌة:  (9ٓ)
 .ٓٔسورة األحزاب، من اآلٌة:  (9ٔ)
 .ٙٙسورة األحزاب، من اآلٌة:  (9ٕ)
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ٌُعّد األلف زائداً فً الرسم وفقاً  ألّن األلف هنا لها أصل فً النطق )فً الوقف(، فال 

 لهذا الفرض.

 

(ٓٗ)َّرت يب ىب نبُِّزٌَدت الٌاء فً: زيادة الياء: 
 خك حك جكُّ، 

(ٔٗ)َّلك
، وٌمكن اعتبار األلف هنا فتحة للفاء والٌاء همزة، أو الٌاء كسرة 

للهمزة التً ُرِسَمت على صورة الفتحة، وقٌل فً بٌانها وجهان: إّما أن تكون األلف 

هً الهمزة والٌاء ُمشَبعة من كسرة الهمزة، وإّما أن تكون الٌاء همزة واأللف ُمشَبعة 

 .من فتحة الفاء

(ٕٗ)َّمف خف حفُّوِزٌَدت الٌاء فً: 
(ٖٗ)َّني ميُّ، 

، على سبٌل 

تحقٌق الهمزة وتخفٌفها فُرِسَمت األلف كهمزة محققة والٌاء كهمزة مخفّفة، فُجِمع بٌن 

 الوجهٌن.

(ٗٗ)َّمك لك خكُّومما ِزٌَدت الٌاء فٌه: 
، من باب تمثٌل الحركات فً 

ت صورة للهمزة تبعاً الرسم، ورّبما تكون من باب إشباع الحركة، أو أّن الٌاء ُرِسمَ 

 لنوع حركتها.

ومن الكلمات التً وردت فٌها الٌاء زائدة هً ما وردت بدل الهمزة، وٌمكن أن 

تكون الٌاء هنا غٌر زائدة، وإنما هً همزة كما ٌكتبونها سابقاً، ومن أمثلة هذه 

(ََُ)َّيي ىي ميُّالحالة: 
(َُُ)َّمت زت رتُّ، 

 يك ىكُّ، 

                                                                                                                                                                      
 .1ٙة: سورة األحزاب، من اآلٌ (9ٖ)
 .ٙٔ، ومن اآلٌة ٘ٔسورة اإلنسان، من اآلٌة:  (9ٗ)
 .ٗٗٔسورة آل عمران، من اآلٌة:  (9٘)
 .ٖٗسورة األنبٌاء، من اآلٌة:  (9ٙ)
 .1ٗسورة الّذارٌات، من اآلٌة:  (91)
 .ٙسورة القلم، من اآلٌة:  (98)
 .ٖٗسورة األنعام، من اآلٌة:  (99)

 .٘ٔسورة ٌوُنس، من اآلٌة:  (ٓٓٔ)
 .9ٓسورة الّنحل، من اآلٌة:  (ٔٓٔ)



 محاضرات فً قواعد التالوة والحفظ                    المرحلة الرابعة                    إعداد: أ.د. مجٌد طارش الربٌعً

 9ٕٔٓ/  8ٕٔٓالعام الدراسً 

(َُِ)َّىل مل
(َُّ)َّحن جن ممُّ، 

(َُْ)َّرت يب ىبُّ، 
 ،

(َُٓ)َّخم حمُّ
. 

 

زٌدت الواو فً رسم المصحف بعد الهمزة المضمومة، وٌمكن أن زيادة الواو: 

(َُٔ)َّمقُّتكون صورة للضّمة، ولٌست واواً زائدًة، وأمثلة ذلك: 
 ،

ََُّّّ(َُٕ)
(َُٖ)َّٱمنُّ، 

(َُٗ)َّريُّ، 
(َُُ)َّمقُّ، 

(ُُُ)َّخصُّ، 
 ،

 وظلت هذه الكلمات كما هً فً الّرسم اإلمالئً.

(ُُِ)َّميُّوزٌدت الواو بعد الّضّمة فً: 
. 

 

 

هو رسم صوت بغٌر الرمز الذي ُوِضَع له فً اإلمالء، والبدل فً رسم البدل: 

 المصحف على ثالثة أنواع:

نجد فً المصحف أن )صالة، زكاة، حٌاة( ُرِسَمت األلف فٌها رسم األلف واواً: 

، ولكنها كتبت باأللف وهً مضافة: َّمثُّ، َّمخُّ، َّجسُّواواً: 

(ُُّ)َّمتُّ
(ُُْ)َّىنُّ، 

(ُُٓ)َّخلُّ، 
(ُُٔ)َّخيُّ، 

، وُرِسَمت 

                                                           
 .ٖٓٔ، من اآلٌة: سورة طه  (ٕٓٔ)
 .ٔ٘سورة الّشورى، من اآلٌة:  (ٖٓٔ)
 .8سورة الّروم، من اآلٌة:  (ٗٓٔ)
 .ٙٔسورة الّروم، من اآلٌة:  (٘ٓٔ)
 )كمثال(. 9ٕٙسورة البقرة، من اآلٌة:  (ٙٓٔ)
 )كمثال(. 19ٔسورة البقرة، من اآلٌة:  (1ٓٔ)
 .ٙة: سورة الّطالق، من اآلٌ (8ٓٔ)
 .8ٗ، من اآلٌة: ، وسورة طه 9ٔٔسورة آل عمران، من اآلٌة:  (9ٓٔ)
 )كمثال(. ٕسورة البقرة، من اآلٌة:  (ٓٔٔ)
 .ٖٗسورة القمر، من اآلٌة:  (ٔٔٔ)
 .1ٖ، وسورة األنبٌاء، من اآلٌة: ٘ٗٔسورة األعراف، من اآلٌة:  (ٕٔٔ)
 .ٕٙٔسورة األنعام، من اآلٌة:  (ٖٔٔ)
 .ٕٗ سورة الّنبأ، من اآلٌة: (ٗٔٔ)
 .ٕٓسورة األحقاف، من اآلٌة:  (٘ٔٔ)
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(ُُٕ)َّهبُّاأللف واوا فً: 
(ُُٖ)َّخمُّ، 

(ُُٗ)َّجتُّ، 
 ،

(َُِ)َّحكُّ
(ُُِ)"َّىلُّ، 

 .إّن األلف ُكتبت واواً للتفخٌم ، وقٌل

ٌُعَرُف من مصدر الفعل أو مضارعه، وورد فً رسم األلف ياًء:  إّن أصل األلف 

(ُِِ)َّرئُّرسم المصحف بخالف القاعدة كما فً: "
 ىف يث ىث نثُّ، 

(ُِّ)َّيف
(ُِْ)َّمكُّ، 

(ُِٓ)َّيلُّ، 
 ،َُُّّّ(ُِٔ)

(ُِٕ)َّىيُّ، 
، فإّن 

أصّل األلف فً هذه الكلمات الواو، فهً: )ضحا، ٌضحو(، و)دحا، ٌدحو(، و)طحا، 

على وجه االتباع لما  ٌطحو(، و)زكا، ٌزكو(، و)سجا، ٌسجو(، وقٌل فً تعلٌله: إّنهُ 

 ا هو مرسوم بالٌاء من ذوات الٌاء لتأتً الفواصل على صورةٍ قبل ذلك وما بعده ممّ 

 .واحدةٍ 

ٌّة برمز الٌاء،  وفً رسم مصحف المدٌنة عدد كبٌر من الكلمات ُرِسَمت ألفها الوسط

(ُِٖ)َّجتُّمثل: 
(ُِٗ)َّىلُّ، 

(َُّ)َّخفُّ، 
(ُُّ)َّيهُّ، 

 ،

(ُِّ)َّحئُّ
(ُّّ)َّمكُّ، 

(ُّْ)َّمهُّ، 
، وقد رسمت الٌاء بدالً من 

 األلف التً أصلها واو.

                                                                                                                                                                      
 )كمثال(. 9ٕسورة األنعام:  (ٙٔٔ)
 .ٖ٘سورة الّنور، من اآلٌة:  (1ٔٔ)
 .ٔٗسورة غافر، من اآلٌة:  (8ٔٔ)
 .ٕٓسورة الّنجم، من اآلٌة:  (9ٔٔ)
 .8ٕ، وسورة الكهف، من اآلٌة: ٕ٘سورة األنعام، من اآلٌة:  (ٕٓٔ)
 )كمثال(. 1ٕ٘سورة البقرة، من اآلٌة:  (ٕٔٔ)
 .9٘، من اآلٌة: ، وسورة طه 98سورة األعراف، من اآلٌة:  (ٕٕٔ)
حى:  (ٖٕٔ)  .ٕ، ٔسورة الضُّ
 .ٙٗ، ومن اآلٌة 9ٕسورة الّنازعات، من اآلٌة:  (ٕٗٔ)
 .ٖٓسورة الّنازعات، من اآلٌة:  (ٕ٘ٔ)
 .ٙسورة الّشمس، من اآلٌة:  (ٕٙٔ)
 .ٕٔسورة الّنور، من اآلٌة:  (1ٕٔ)
 .8ٔسورة الّزمر، من اآلٌة:  (8ٕٔ)
 .1ٖ، وسورة الّنحل، من اآلٌة: ٘ٔٔسورة الّتوبة، من اآلٌة:  (9ٕٔ)
 .8ٕسورة آل عمران، من اآلٌة:  (ٖٓٔ)
 .ٖسورة آل عمران، من اآلٌة:  (ٖٔٔ)
 .ٕٗسورة آل عمران، من اآلٌة:  (ٕٖٔ)
 .9ٓٔسورة األعراف، من اآلٌة:  (ٖٖٔ)
 .8سورة ٌوُنس، من اآلٌة:  (ٖٗٔ)
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 جح مجُّمن أمثلة ما ُكِتَب بالتاء: َرْحَمة، فً: رسم هاء التأنيث تاًء: 

(ُّٓ)َّجخ مح
(ُّٔ)َّخم حم جم يل ىلُّٱ،

 مل خل حلُّ، 

(ُّٕ)َّ جم هل
(ُّٖ)َّزب رب يئ ىئُّ، وِنْعَمة، فً: 

أة، فً: ٱْمرَ ، و

(ُّٗ)"َّني مي زي ريُّ
(َُْ)َّحت جتُّ، وُسنَّة: 

 جع مظُّٱ،

 مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف مغجف  جغ مع جع

(ُُْ)َّجل
(ُِْ)َّلك خك حك جك مق حق مفُّ، ولَْعَنة، فً: 

 ،

ة، فً:  ٌَ (ُّْ)َّمج حج مث هت مت ختُّوَمْعِص
، وَكِلَمة، 

(ُْْ)َّجض  مص خص حصُّفً: 
 ٰى ٰرُّ، وَشَجَرة، فً: 

ٌَّّ(ُْٓ)
(ُْٔ)َّمك لك اك يقُّ، وَجنَّة، فً: 

ٌَّة، فً:   يلُّ، وَبِق

(ُْٕ)َّنن من زن رن اممم
ة، فً:  يث ىث نثُّٱ، وقُرَّ

(ُْٖ)َّىف
(ُْٗ)َّجس مخ جخ مح جح مجُّ، وِفْطَرة، فً: 

ْبَنة، فً: ٱ، و

                                                           
 .8ٕٔسورة البقرة، من اآلٌة:  (ٖ٘ٔ)
 .ٕسورة مرٌم:  (ٖٙٔ)
 .ٓ٘سورة الّروم، من اآلٌة:  (1ٖٔ)
 .ٖٓٔ، وسورة آل عمران، من اآلٌة: ٖٕٔسورة البقرة، من اآلٌة:  (8ٖٔ)
 .ٖ٘سورة آل عمران، من اآلٌة:  (9ٖٔ)
 .8ٖسورة األنفال، من اآلٌة:  (ٓٗٔ)
 .ٖٗسورة فاطر، من اآلٌة:  (ٔٗٔ)
 .ٔٙسورة آل عمران، من اآلٌة:  (ٕٗٔ)
 .9سورة المجادلة، من اآلٌة:  (ٖٗٔ)
 .1ٖٔسورة األعراف، من اآلٌة:  (ٗٗٔ)
خان:  (٘ٗٔ)  .ٖٗسورة الدُّ
 .89سورة الواقعة:  (ٙٗٔ)
 .8ٙسورة هود، من اآلٌة:  (1ٗٔ)
 .9سورة القصص، من اآلٌة:  (8ٗٔ)
 .ٖٓسورة الّروم، من اآلٌة:  (9ٗٔ)
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(َُٓ)"َّجع مظ حط مض  خض حضُّفً: 
، وِجَمالَة، فً: 

(ُُٓ)َّام يل ىلُّ
. 

الوقف علٌها، فقٌل: تنطق التاء وقد اختلف فً نطق الكلمة المختومة بالتاء عند 

اتباعاً لما ورد فً الرسم، وقٌل فٌما ُكِتَب بالتاء إّنه على مراد الوصل، وما كتب 

 بالهاء فهو على مراد الوقف ألّن التاء ُتبَدل هاًء فٌه.

 ٰه مه جه هن منُّوقد قُرئت بعض الكلمات بالجمع واإلفراد، ومنه: 

(ُِٓ)َّهي مي خي حي جي
. 

 

 

لكتابة الهمزة أحكام بحسب موقعها فً الكلمة، ولكن ورد رسم أحكام الهمزات: 

 الهمزة فً المصحف بخالف القاعدة.

رسمت على القٌاس باستثناء ما ُرِسَمت فٌه على أنها رسم الهمزة أول الكلمة: 

(ٖ٘ٔ)َّمي ُّٱكالوسطٌة، كما فً: 
(ٗ٘ٔ)َّزب ُّٱ، 

(٘٘ٔ)َّىل ُّٱ، 
، وكذلك فً 

(ٙ٘ٔ)َّجسُّالكلمات اآلتٌة: 
(8٘ٔ)َّ من ُّٱٱ،(1٘ٔ)َّخي ُّ،

(9٘ٔ)َّ ىن ُّٱٱ،
ٱ،

َّ(ٔ٘9)
(ٓٙٔ)َّ لك ُّٱٱ،

. 

                                                           
 .ٕٔسورة الّتحرٌم، من اآلٌة:  (ٓ٘ٔ)
 .ٖٖسورة الُمرسالت:  (ٔ٘ٔ)
 .ٖٖسورة ٌوُنس:  (ٕ٘ٔ)

(
ٖٔ٘

 .ٓ٘ٔسورة البقرة، من اآلٌة:  (

(
ٔ٘ٗ

 .ٖٔسورة البقرة، من اآلٌة  (

(
ٔ٘٘

 .9ٗسورة طه، من اآلٌة:  (
ٔ٘ٙ

 .٘ٔسورة آل عمران، من اآلٌة  ((
ٔ٘1

 .9ٔسورة األنعام، من اآلٌة:  ((
ٔ٘8

 .ٔٗسورة الشعراء، من اآلٌة:  ((
ٔ٘9

 .ٖٙسورة الصافات، من اآلٌة  ((
ٔٙٓ

 .1ٗاآلٌة: سورة الواقعة، من  ((
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أّما همزة الوصل التً تأتً أٌضاً فً بداٌة الكلمة فلم ُترسم فً مواضع معدودة، 

(ُُٔ)َّجبحبخبمبُّسم( فً البسملة ٱمنها: فً )
، وتحذف فً اإلمالء 

 كذلك عند كتابة البسملة.

 يمُّوتحذف همزة الوصل المكسورة إذا دخلت علٌها همزة استفهام، كما فً: 

(ُِٔ)َّين ىن من خن حن جن
(ُّٔ)َّمظ حط مض خض حضُّٱ،

. 

وعند اجتماع همزة الوصل مع همزة القطع حذفت همزة الوصل، وكتبت همزة 

(ُْٔ)َّحت جت هبُّالقطع على غٌر القٌاس فً الكلمات اآلتٌة: 
 مظُّ، 

(ُٓٔ)َّجع
، وكذلك فً األمر الفعل )سأل( فقد حذفت همزة الوصل، وكتبت 

(ُٔٔ)َّزن رنُّهمزة القطع على غٌر القٌاس: 
(ُٕٔ)َّرث يت ىتُّ، 

. 

ل( الّتعرٌف إذا دخلت علٌها الم الّتوكٌد أو الم الجّر، ٱوتحذف همزة الوصل من )

(ُٖٔ)َّمنُّمثل: 
(ُٗٔ)َّجضُّ، 

(َُٕ)َّخمُّ، و
(ُُٕ)َّجفُّٱ،

، وترسم هذه 

. ًّ  الكلمات بهذا الشكل أٌضا فً الرسم القٌاس

 

ترسم على الحركة األقوى من )حركتها، وحركة الحرف رسم الهمزة وسط الكلمة: 

(1ٕٔ)َّ زت ُّٱالذي قبلها(، لكنها رسمت على خالف القاعدة فً: 
؛ ففً 

                                                           
 . والبسملة فً أّول كل سورة سوى )سورة الّتوبة( كما هو معروف.ٖٓ، وسورة الّنمل، من اآلٌة: ٔسورة الفاتحة: اآلٌة  (ٔٙٔ)
 .18سورة مرٌم، من اآلٌة:  (ٕٙٔ)
 .1٘سورة ص، من اآلٌة:  (ٖٙٔ)
 .ٕٖٔسورة طه، من اآلٌة:  (ٗٙٔ)
 .8ٖ، وسورة ٌوُنس، من اآلٌة: ٖٕسورة البقرة، من اآلٌة:  (٘ٙٔ)
 .8ٕسورة ٌوُسف، من اآلٌة:  (ٙٙٔ)
 .9٘سورة الفُرقان، من اآلٌة:  (1ٙٔ)
 .9ٙسورة آل عمران، من اآلٌة:  (8ٙٔ)
 .8ٙسورة آل عمران، من اآلٌة:  (9ٙٔ)
 )كمثال(. ٕسورة الفاتحة، من اآلٌة:  (1ٓٔ)
 )كمثال(. 1ٕٔسورة آل عمران، من اآلٌة:  (1ٔٔ)

ٔ1ٕ
 . 1ٕسورة البقرة، من اآلٌة:  ((
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(1ٖٔ)َّجهُّمصحف المدٌنة وضع تحتها ألف صغٌر، 
 ،ُّّٰ 

َّ(ٔ1ٗ)
(1٘ٔ)َّجسُّ،

(1ٙٔ)َّ مكُّٱٱ،
(11ٔ)َّمغُّ ،

(18ٔ)َّ جم ُّٱ، 
 ،

(19ٔ)َّ حئ  ُّٱ
(8ٓٔ)َّ ُّ ُّٱٱٱ،

(8ٔٔ)َّ ىل ُّٱٱ،
(8ٕٔ)َّ يكُّ، 

ٱ،

(8ٖٔ)َّ لك ُّٱ
(8ٗٔ)َّ مئ ُّٱٱ،

(8٘ٔ)َّ حج ُّٱٱ،
ٱ، (8ٙٔ)َّ جس ُّٱٱ

  مت  ُّٱٱ،

َّ(ٔ81)
. َّ خيُّٱ،

(ٔ88)
. 

ترسم على الحرف الناتج من إطالة الحركة التً قبلها، رسم الهمزة آخر الكلمة: 

وتكتب على السطر)منفردة( إذا كان قبلها ساكن، إاّل فً مواضع نادرة، منها: 

(89ٔ)َّ مث ٹٱٹٱُّٱ
، ومنها ما ذكر فً الحذف والبدل، وهً الكلمات الّسبع: 

، َّمضُّ، َّخصُّ، َّختُّ، َّمنُّ، َّحيُّ، َّمبُّ

(9ٓٔ)َّ مك ٹٱٹٱُّٱ، َّىنُّ
. 

 

 

 

                                                           
ٔ1ٖ
 .ٖٔسورة المعارج، من اآلٌة:  
ٔ1ٗ
 .ٓٙسورة اإلسراء، من اآلٌة:  
ٔ1٘
 .1ٗسورة مرٌم، من اآلٌة:  
ٔ1ٙ
 .8ٖسورة فصلت، من اآلٌة:  
ٔ11
 .18سورة النحل، من اآلٌة:  
ٔ18
 .ٖٙسورة اإلسراء، من اآلٌة:  
ٔ19
 .9ٓسورة النساء، من اآلٌة:  
ٔ8ٓ
 .ٓٗمن اآلٌة:  سورة البقرة، 
ٔ8ٔ
 .8ٖسورة ٌوسف، من اآلٌة:  
ٔ8ٕ
 .8ٔسورة النساء، من اآلٌة:  
ٔ8ٖ
 .ٕ٘٘سورة البقرة، من اآلٌة:  
ٔ8ٗ
 .1ٕٓسورة البقرة، من اآلٌة:  
ٔ8٘
 .8ٖسورة اإلسراء، من اآلٌة:  
ٔ8ٙ
 .8ٖسورة اإلسراء، من اآلٌة:  
ٔ81
 .ٖٔسورة الكهف، من اآلٌة:  
ٔ88
 .9٘سورة الحجر، من اآلٌة:  
ٔ89
 .1ٙقصص، من اآلٌة: سورة ال 
ٔ9ٓ
 .٘سورة األنعام، من اآلٌة:  
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 الفصل والوصل: 

إّن حّق كّل كلمٍة أن تكتب مفصولة عّما قبلها وعّما بعدها، وفً رسم المصحف 

وتوصل كلمات موصولة وهً فً اإلمالء القٌاسً مفصولة، وفٌه كلمات مفصولة 

 فً اإلمالء، وهذه الكلمات قسمان:

 الوصل والفصل في الكلمات التي يحصل بينها إدغام:

(ُُٗ)َّيه ىه مه جهُُّوِصلَت فً: : ﴾أْن ال﴿
 مئ خئ حئ جئُّ، وفصلت فً: 

(ُِٗ)َّهئ
. 

(ُّٗ)َّيه ىه مهُُّوِصلَت فً: : ﴾ِمْن ما﴿
 حت جت هبُّفً:  فُِصلَتْ ، و

(ُْٗ)َّخت
. 

(ُٓٗ)َّام يل ىل مل يكُُّوِصلَت فً: : ﴾أ ْن ل نْ ﴿
ٱفً:  فُِصلَتْ ، و 

(ُٔٗ)َّىل  مل يك ىك مك لكُّ
. 

نْ ﴿ ْن م   هئ مئُّ، وهً فً موضعٌن فقط: فُِصلَتْ لم ترسم موصولة، فقد : ﴾ع 

(ُٕٗ)"َّهب مب
(ُٖٗ)َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّو" 

. 

ْن ما﴿ (ُٗٗ)َّجم هل مل خل حل جلُُّوِصلَت فً: : ﴾ع 
، ومّما ُوِصلَْت 

(ََِ)"َّمل خلُّفٌه: "
، وحذفت األلف من )ما االستفهامٌة( للّتخفٌف، وهذا 

                                                           
 .ٕٔسورة األحقاف، من اآلٌة:  (9ٔٔ)
 .ٕٙسورة هود، من اآلٌة:  (9ٕٔ)
 .ٖسورة البقرة، من اآلٌة:  (9ٖٔ)
 .ٓٔسورة المنافقون، من اآلٌة:  (9ٗٔ)
 .ٖسورة القٌامة: اآلٌة  (9٘ٔ)
 .٘سورة البلد: اآلٌة  (9ٙٔ)
 .ٖٗسورة الّنور، من اآلٌة:  (91ٔ)
 .9ٕسورة الّنجم: اآلٌة  (98ٔ)
 .8ٓٔسورة الّصافّات: اآلٌة  (99ٔ)
 .ٔسورة الّنبأ: اآلٌة  (ٕٓٓ)



 محاضرات فً قواعد التالوة والحفظ                    المرحلة الرابعة                    إعداد: أ.د. مجٌد طارش الربٌعً

 9ٕٔٓ/  8ٕٔٓالعام الدراسً 

 ىب نب مب زب رب يئُّٱفً:  فُِصلَتْ و الموضع الوحٌد هكذا فً القرآن الكرٌم،

(َُِ)َّنت مت زت رت يب
. 

 يي ىي مي خي حي جيُُّوِصلَت فً موضع واحد: : ﴾ف إِْن ل مْ ﴿

(َِِ)َّٰر ٰذ
 جغ مع جع مظ حط مض خضُّفً:  فُِصلَتْ ، و

(َِّ)َّمغ
. 

 يل ىل مل خلُّفً القرآن الكرٌم، ولها موضعان فقط:  فُِصلَتْ : ﴾أ ْن ل م﴿

(َِْ)َّيم ىم مم خم حم جم
 ٰى ين ىن ننُّ، 

(َِٓ)َّري
. 

 رث  يت ىت نت مت زت رت يبُُّوِصلَت فً: : ﴾إْن ما﴿

(َِٔ)َّزث
 مص خص حص مس خسُّفً موضع واحد:  فُِصلَتْ ، و

(َِٕ)َّجض
. 

ن﴿  جس مخ جخ مح جح مج حجُُّوِصلَت فً: : ﴾أ ْم م 

(َِٖ)َّمس خس حس
 يق  ىق يف ىف يثُّفً:  فُِصلَتْ ، و

(َِٗ)َّ لك اك
. 

                                                           
 .ٙٙٔسورة األعراف: اآلٌة  (ٕٔٓ)
 .ٗٔسورة هود، من اآلٌة:  (ٕٕٓ)
 .ٓ٘سورة القصص، من اآلٌة:  (ٖٕٓ)
 .ٖٔٔسورة األنعام:  (ٕٗٓ)
 .1سورة البلد: اآلٌة  (ٕ٘ٓ)
 .ٙٗسورة ٌونس، من اآلٌة:  (ٕٙٓ)
 .ٓٗسورة الّرعد، من اآلٌة:  (1ٕٓ)
 .ٕٙسورة الّنمل، من اآلٌة:  (8ٕٓ)
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 ىب نب مبُُّوِصلَْت فً كّل مواضعها فً القرآن الكرٌم، ومنها: : ﴾أ ْم ما﴿

(َُِ)َّيب
. 

 الوصل والفصل في الكلمات التي لم يحصل فيها إدغام:

(ُُِ)َّزي ري ٰى ين ىن نن منُُّوِصلَت فً: : ﴾في ما﴿
 ،

(ُِِ)َّيك ىك مك لك اكُّفً:  فُِصلَتْ و
، ومن ذلك دخول )فً( على 

 جل مك لكُّٱٱوتكون موصولة، مثل: )ما االستفهامٌة( التً حذفت ألفها للتخفٌف،

(ُِّ)َّحل
. 

ْي ال﴿  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضُُّوِصلَت فً: : ﴾لِك 

(ُِْ)َّجف
(ُِٓ)َّاك يق ىق يف ىف يثُّفً:  فُِصلَتْ ، و

، وجاءت 

  رن مم امُّ)كً( بال الم فً موضع واحد من القرآن الكرٌم وهً مفصولة: 

(ُِٔ)َّىن نن من زن
. 

(ُِٕ)َّحن جن يم ىم ممُُّوِصلَت فً: : ﴾بِْئس  ما﴿
فً:  فُِصلَتْ ، و

(ُِٖ)َّزب رب يئ ىئ نئُّ
. 

                                                                                                                                                                      
 .ٔٔسورة الّصافّات، من اآلٌة:  (9ٕٓ)
 .ٕٙسورة الّنمل، من اآلٌة:  (ٕٓٔ)
 .ٕٙسورة الّنمل، من اآلٌة:  (ٕٔٔ)
 .ٙٗٔسورة الّشعراء: اآلٌة  (ٕٕٔ)
 .ٖٗسورة الّنازعات: اآلٌة  (ٖٕٔ)
 .ٖٕسورة الحدٌد، من اآلٌة:  (ٕٗٔ)
 .1ٖسورة األحزاب، من اآلٌة:  (ٕ٘ٔ)
 .1سورة الحشر، من اآلٌة:  (ٕٙٔ)
 .ٓ٘ٔسورة األعراف، من اآلٌة:  (1ٕٔ)
 .8ٓسورة المائدة، من اآلٌة:  (8ٕٔ)
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(ُِٗ)َّمن زن رن مم امُُّوِصلَت فً: : ﴾أ ْين  ما﴿
 ِّ ُُّّفً:  فُِصلَتْ ، و

(َِِ)َّهن مئ زئ رئ ّٰ
. 

(ُِِ)َّيي ىي  نيُُّوِصلَت فً: : ﴾إِنَّ ما﴿
فً موضع واحد:  فُِصلَتْ ، و

(ِِِ)َّمت زت رت ىبيب نب  مب زبُّ
. 

 مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُُّوِصلَت فً: : ﴾أ نَّ ما﴿

(ِِّ)َّنئىئ
 خت حت جت هب مب خبُّفً موضعٌن:  فُِصلَت، و

(ِِْ)َّمت
(ِِٓ)َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱ،

. 

 حم جم هل مل خل حل جلُُّوِصلَت فً: : ﴾ُكلّ ما﴿

(ِِٔ)َّخم
(ِِٕ)َّجم يل ىل مل خلُّفً:  فُِصلَت، و

. 

(ِِٖ)َّزن رن مم ام يل ىل ملُُّوِصلَت مّرة: : ﴾بن  أُمَّ ﴿ٱ
 فُِصلَتْ ، و

(ِِٗ)َُّّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّمّرة: 
. 

ٌّة و)الم الجّر(، وقد فُِصلَت فً أربعة مواضع، منها: : ﴾ما لِ ﴿ هً )ما( االستفهام

(َِّ)َّرن مم ام يل ىل مل يك ىك مكُّ
. 

                                                           
 .٘ٔٔسورة البقرة، من اآلٌة:  (9ٕٔ)
 .8ٗٔسورة البقرة، من اآلٌة:  (ٕٕٓ)
 .1سورة المرسالت: اآلٌة  (ٕٕٔ)
 .ٔٔسورة الّصافّات، من اآلٌة:  (ٕٕٕ)
 .ٖٗة غافر، من اآلٌة: سور (ٖٕٕ)
 .ٕٙسورة الحّج، من اآلٌة:  (ٕٕٗ)
 .ٖٓسورة لقمان، من اآلٌة:  (ٕٕ٘)
 .1ٖسورة آل عمران، من اآلٌة:  (ٕٕٙ)
 .ٖٗسورة إبراهٌم، من اآلٌة:  (1ٕٕ)
 .9ٗ، من اآلٌة: سورة طه  (8ٕٕ)
 .ٓ٘ٔسورة األعراف، من اآلٌة:  (9ٕٕ)
 .1سورة الفرقان، من اآلٌة:  (ٖٕٓ)
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 هب مب خب حبُّلها موضعاِن فً القرآن الكرٌم ُوِصَلت فٌهما: : ﴾حيث ما﴿

(ُِّ)َّحت جت
 ني ميٱزي جت هب ين ىن ننُّٱ،

(ِِّ)َّخب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٗٗٔسورة البقرة، من اآلٌة:  (ٖٕٔ)
 .ٓ٘ٔسورة البقرة، من اآلٌة:  (ٕٖٕ)
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 ة القرآنقراءالَنْبر في 

 ف ماالنطؽ: ىك الضغط عمى الحرؼ حٌتى تكتمؿ حركتو كيتمٌيز عالنىٍبر في 
لمداللة عمى  ؛قبمو كبعده برفع الصكت بو؛ إلبراز أحد مقاطع الكممة عند النطؽ

؛ لكٌنيا تيعطي  ، كمخارج سميمةو المعنى المراد، فقد ينطؽ القارئ الكممة بتشكيؿو صحيحو
تني بو ىك ما ييبرز معنى الكالـ أك معنىن مخالفان لممراد، كالنبر الذم ينبغي أف نع

ييساعد عمى إبرازه؛ فالنبر مف أىـ قرائف الداللة، كىك ييرشد إلى المراد كييفٌرؽ بيف 
 الخبر كاإلنشاء كبيف الجٌد كالتيٌكـ.

 أمثمةه تكضيحٌيةه:

 : َّمق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع ُّٱقكلو تعالى: في  -
لييفيىـ معنى إلقاء الجسـ لمسجكد، فقد  ؛ (مف)في كممة  (القاؼ)يجب نبر 

 .(فقع العيف)تيقرىأ مثؿ كممة )ذىىىبيكا(؛ فتيعطي معنى 
 مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱٱٱقكلو تعالى:في  -

ألٌنيا بمعنى )السىٍقي(،  ؛(مب) في كممة يجب نبر السيف: َّىث نث

عىال لىوي(؛ فتصير بمعنى  : َّنبُّٱكممة، كمثميا (الفسكؽ)فقد تيقرىأ مثؿ )جى
كلكي ال تيعطي معنى االتساع،  (؛يعٍ السى )يجب نبر السيف؛ ألٌنيا بمعنى 

: يجب نبر الياء ألٌنيا بمعنى الييدل، كلكي ال تيعطي َّ ٰى ُّٱٱككذلؾ كممة
 معنى الفيد )بالمثنى(.

لكي ال  (يل) : يجب نبرَّ حمجم يل ىل مل خل ُّٱٱقكلو تعالى:في  -

 .مف كممة )كيمَّما( التي تعني التكرار (يل ىل) تقترب
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 هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل ُّٱٱفي قكلو تعالى: -

؛ فيذا استفياـه مكٌجوه لمكافريف عف شركائيـ، لكي ال (يل)يجب نبر َّ  ٰهمه جه
. ، ككالىما غير مناسبو ، أك اسـ شرطو كجزاءو  يتحٌكؿ المعنى إلى ظرؼ مكافو

المبس؛ يجب نبر ما بعد األلؼ  إذا حيًذؼ حرؼه اللتقاء الساكنيف؛ كخيًشي -
، كقكلو َّىت  نتُّٱالمحذكفة إشعاران باأللؼ، كما في قكلو تعالى:

 .َّحل جل مك ُّٱ، كقكلو تعالى:َّحي جي يهُّٱتعالى:
 

 

 القرآن ةق قراءائطر 

القراءة الصحيحة: ىي القراءة عمى النيج الصحيح في لغة العرب، كىي  -
لمذٌمة الخالية مف المحف الجمٌي )أم الخطأ الكاضح الذم يعرفو  المبرئة

الجميع(؛ فيجب القراءة دكف زيادة حرؼ أك كممة كال نقصانيما، كدكف تبديؿ 
 الحرؼ بغيره، كدكف تغيير الحركات.

دة: ىي القراءة الخالية مف المحف الخفٌي )أم الخطأ الذم ال  - القراءة المجكَّ
كىي غير كاجبة شرعان، كنستطيع التعرؼ عمى  يعرفو إال المتخٌصصكف(،

أصكليا بعد ضبط القراءة الصحيحة التي نعرؼ بيا كيؼ نقرأ كٌؿ كممةو في 
 المصحؼ، ككيؼ نبدأ بيا، ككيؼ نقؼ عمييا، ككيؼ نصميا.
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 سورة اإلخالص )التوحيد(، و األخطاء الشائعة في قراءة سورة الفاتحةتصحيح 

 يل ىل مل خل ٱ
 ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم
 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه

ٱرئ ّٰ ِّ  ُّ َّ

 

 يل ىل مل خل
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ
 
 

 ائل فقيية في قراءة القرآنمس

ينبغي استحضار النية عند قراءة القرآف الكريـ؛ فإف القرآف يقرأ بنية الكجكب )كما في 
بالطريقة الصحيحة كيفضؿ التجكيد الصالة، كالنذر( كفي ىذه الحالة يجب القراءة 

فييا، كيحـر المحف الجمي، كيقرأ القرآف أيضا بنية التعمـ، ككذلؾ يقرأ بنية االستحباب 
ة طريقة كانت فييا بأيٌ  مف المستحٌبات، كتجكز القراءة القرآف قراءةكىك الغالب؛ ف

 كينبغي أف تككف مراعاة ألحكاـ القراءة الصحيحة كفؽ قكاعد المغة العربٌية الفصيحة،
كال الشكؿ الصحيح المتكاتر عف رسكؿ اهلل )صٌمى اهلل عميو كآلو كسٌمـ(، بقراءة ال

كأف تككف القراءة  ،تحسيف الصكت بٌ ستحى يي  التالكة، كلكفال الترتيؿ ك ال يجب التمحيف ك 
 ة المدرعاي ستحبٌ لكف يي ك بصكت حزيف، كال تجب قراءة القرآف بالتجكيد كأحكامو، 

 مث ُّٱٱكالسٌيما في حركؼ المٌد إذا جاء بعدىا سككف الـز في كممة كاحدة مثؿ
، كيجب المٌد إذا َّخلُّٱككذلؾ المٌد في الحركؼ المقٌطعة في فكاتح السكر مثؿ ،َّ
أداء الكممة عمى حيث يتكٌقؼ  َّ ّٰ ُّٱؼ عميو أداء الكممة كما في كممةتكقٌ 

كيجكز ، فيجب بيذا المقدار ال أزيد، مقدار مف مٌد األلؼٌ التحٌفظ عمى التشديد ك 
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و كارد في المغة العربٌية، كلكٌف األحكط إشباع الحركات بحيث تنتيي إلى حركؼ، ألنٌ 
القرآف كاألدعية كاألذكار باأللحاف  قراءة االقتصار فيو عمى المكارد الشائعة، كتحـر

إلى قارئ لمقرآف كىك  كيجكز االستماع كااللتذاذ باالستماع، الغنائية، فالغناء حراـ كمو
إذا لـ يكف المحف المستعمؿ في القراءة غنائٌيان، كيجكز  يرٌجع بصكتو أثناء القراءة

قراءة القرآف بالقراءات السبع المتكاترة، كاألنسب اختيار القراءة التي كانت متداكلة في 
 السالـ في ؽ بالكممات كالحركؼ، كيجب ردٌ عصر األئمة عمييـ السالـ فيما يتعمٌ 

أثناء قراءة القرآف، كيجكز العالج بقراءة القرآف بقصد االستشفاء، كفي 
الكريـ مكاضع ذكرت فييا السجدة لمقارئ كالمستمع بيف عزيمة كرخصة،  القرآف آيات

كيجب السجكد في أربع آيات مف سكر العزائـ ىي )سكرة السجدة، كسكرة فصمت، 
بالعزائـ ألف سجدة التالكة فييا كاجبة  كسكرة النجـ، كسكرة العمؽ(، كسيٌميت ىذه السكر

كجب السجكد عمى القارئ  ةكعزيمة، فاذا قرئت آية السجدة مف ىذه السكر األربع
في ىذا  د السجكد، كالبدٌ كالمستمع مباشرة كما يسجد في صالتو، كيكفي فيو مجرٌ 

استقباؿ ، كال مرفع منو، كال يشترط فيو الطيارةالتكبير ل السجكد مف النٌية، كيستحبٌ 
كال طيارة محؿ السجكد، كال الستر، كال صفات الساتر، كال بٌد فيو مف إباحة  ،القبمة

فيو الذكر الكاجب في سجكد الصالة، كاألكلى أف يقكؿ: )ال إلو إال  المكاف، كيستحبٌ 
لؾ يا اهلل حٌقان حٌقان، ال إلو إال اهلل إيمانان كتصديقان، ال إلو إال اهلل عبكدٌيةن كًرٌقان، سجدت 

رٌب تعٌبدان كرٌقان ال مستنكفان كال مستكبران، بؿ أنا عبد ذليؿ ضعيؼ خائؼ مستجير(، 
كيجكز قراءة سكر العزائـ في الصالة، فإذا قرأىا حٌتى بمغ آية السجدة كجب السجكد، 
ذ استمع إلى قراءتيا في صالة الفريضة فاألحكط أف  فإف سجد بطمت صالتو، كا 

الصالة، ثـٌ يسجد أيضان بعد الفراغ مف الصالة، كأٌما إذا  ييكمئ إلى السجدة كىك في
 سمعيا مف غير إنصات فال يجب عميو شيء.

كلفظ الجاللة،  القرآف يحـر عمى )الجنب كالحائض كالنفساء( مٌس كتابة
كسائر أسمائو كصفاتو المختٌصة بو، كيمحؽ بو أسماء المعصكميف )عمييـ السالـ(، 

ف الكريـ إذا كاف مكتكبان بطريقة الحركؼ البارزة إذا كاف كال يجكز مٌس كتابة القرآ
لممكفكفيف، كتحـر قراءة اآليات التي  (برايؿ)يصدؽ عميو القرآف عرفان مثؿ طريقة 
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يجب السجكد لقراءتيا، كال يجكز قراءة السكر العزائـ التي فييا ىذه اآليات، 
اىة ىنا بمعنى قٌمة الثكاب، ما زاد عمى سبع آيات مف غير العزائـ، كالكر  قراءة كيكره

ما عدا الكتابة مف المصحؼ مف الجمد كاألكراؽ كالحكاشي كما بيف  كيكره أيضان مٌس 
 السطكر.

قراءة سكرة الفاتحة كالسكرة في الركعتيف األكلى  يجب عمى المصٌمي الجير في
كالثانية مف صالة الصبح كصالة المغرب كصالة العشاء، كيجب اإلخفات في صالة 

ير كصالة العصر، كيجب اإلخفات في الركعتيف الثالثة كالرابعة مف كؿ الفرائض الظ
الجير بالبسممة في الصمكات  سكاء قرأ المصمي سكرة الحمد أك التسبيح، كيستحبٌ 

الجير بسكرة الفاتحة كالسكرة لمف صٌمى منفردان في صالة الظير  اإلخفاتية، كيستحبٌ 
ة كالنكافؿ لجير كاإلخفات في الصمكات المستحبٌ ي بيف ار المصمٌ يـك الجمعة، كيتخيٌ 

كال بٌد في القراءة مف كجكد الصكت كلك لـ ييسمىع لكجكد مانع كال  كصالة اآليات،
يصٌح تحريؾ الشفتيف مف دكف صكت كال تصٌح القراءة القمبٌية، كيكفي منو ما يصدؽ 

ـز لسماع المتكمـ عميو التكٌمـ عميو عرفان كىك الصكت المعتمد عمى مخارج الفـ المال
ىميمتو كلك تقديران أم لك ال المانع مف ضكضاء كنحكه، كيستحٌب لممصٌمي االستعاذة 

 سكرة الفاتحة، كينبغي أف تككف باإلخفات، قراءة في الركعة األكلى مف الصالة قبؿ
سمع ي إذا لـالعشاء صالة المغرب ك صالة كيجكز لممرأة الجير في صالة الصبح ك 

صكتيا، كأما إذا سمعيا األجنبٌي فيجب اإلخفات إذا كاف اإلسماع محٌرمان  األجنبيٌ 
قراءة سكرة الفاتحة أك السكرة أك  كما إذا كاف مكجبان لمريبة، كيكره السككت في أثناء

الذكر في الصالة ألجؿ سماع كالـ متكٌمـ، كال يجكز التأميف بعد الفراغ 
، كأما ما يؤتى بو في سائر مكاضع سكرة الفاتحة ألٌنو مبطؿ لمصالة قراءة مف

 .الصالة فال بأس بو إذا قصد بو الدعاء
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 آداب ختم القرآن

ركل عاصـ بف أبي النجكد عف زر بف حبيش؛ قاؿ: قرأت القرآف كٌمو في المسجد 
الجامع بالككفة عمى أمير المؤمنيف عمٌي بف أبي طالب )عميو السالـ(، فمما بمغت 

 خل ُّٱٱبمغت عرائس القرآف، فمٌما بمغت رأس العشريف مفالحكاميـ؛ قاؿ: يا زر، قد 

 مك لك  خكحك جك مق حق مف خف  حفُّٱَّىل

؛ بكى )أم: أمير المؤمنيف( َّ  مم خم حم جم هل ملخل حل جل
حٌتى ارتفع نحيبو، ثـٌ رفع رأسو إلى السماء؛ كقاؿ: يا زر، أٌمف عمٌي دعائي، ثـ قاؿ: 

خالص المؤمنيف، ) كمرافقة األبرار، كاستحقاؽ الميـٌ إٌني أسألؾ إخبات المخبتيف، كا 
، ككجكب رحمتؾ، كعزائـ  ، كالسالمة مف كٌؿ إثٍـّ حقائؽ اإليماف، كالغنيمة مف كؿ برٍّ

، ثـٌ قاؿ: يا زر، إذا ختمت؛ فادع بيذه (مغفرتؾ، كالفكز بالجٌنة، كالنجاة مف النار
بيٌف عند الدعكات؛ فإٌف حبيبي رسكؿ اهلل )صٌمى اهلل عميو كآلو كسٌمـ( أمرني أف أدعك 

 ختـ القرآف.
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 معاني الكممات
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 العيود.«: اْلُعُقودِ »

 اإلبل والبقر والغنم.«: َبِييَمُة اأْلَْنَعامِ »

 وأنتم محرمون.«: َوَأْنُتْم ُحُرمٌ »

 جمع شعيرة، وىى اليدايا.«: َشعاِئَر الم وِ »

 ما ُييدى لمحرم.«: اْلَيْديُ »

 .وَل عامدين«: َوََل آمِّينَ »

 يطمبون.«: َيْبَتُغونَ »

َذا َحَمْمُتمْ »  إذا خرجتم من اإلحرام.«: َواِ 

 َل يعديّنكم.«: َوَل َيْجِرَمن ُكمْ »

 بغضاء قوم.«: َشَنآُن َقْومٍ »

 منعوكم.«: َصدُّوُكمْ »

 المّيتة بدون تذكية.«: اْلَمْيَتةُ »

 ح أو نحر.ما ذكر غير اسم اهلل عميو إذا ذب«: َوما ُأِىل  ِلَغْيِر الم وِ »



 محاضرات فً قواعد التالوة والحفظ                    المرحلة الرابعة                    إعداد: أ.د. مجٌد طارش الربٌعً

 9ٕٔٓ/  8ٕٔٓالعام الدراسً 

 التي انخنقت في خناقيا حتى ماتت.«: َواْلُمْنَخِنَقةُ »

 التي تضرب أو ترمى حتى تموت.«: َواْلَمْوُقوَذةُ »

 التي وقعت من مرتفع فماتت.«: َواْلُمَتَردَِّيةُ »

 المنطوحة حتى ماتت.«: َوالن ِطيَحةُ »

 المذبوح بالطريقة الشرعية.«: ِإَل  ما َذك ْيُتمْ »

 الحجارة التي كانوا يعبدونيا.«: النُُّصبِ »

 تقترعوا.«: َتْسَتْقِسُموا»

 بسيام من الخشب.«: ِباأْلَْزَلمِ »

 في مجاعة.«: ِفي َمْخَمَصةٍ »

 مائل.«: ُمَتجاِنفٍ »

 الحيوانات المدربة عمى الصيد.«: َوما َعم ْمُتْم ِمَن اْلَجواِرحِ »

 أصحاب كالب.«: ُمَكمِِّبينَ »

 الحرائر والعفائف.«: ناُت ِمَن اْلُمْؤِمناتِ َواْلُمْحصَ »

 ميورىن.«: ُأُجوَرُىن  »

 متزوجين غير زانين.«: ُمْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفِحينَ »



 محاضرات فً قواعد التالوة والحفظ                    المرحلة الرابعة                    إعداد: أ.د. مجٌد طارش الربٌعً

 9ٕٔٓ/  8ٕٔٓالعام الدراسً 

 أخالء لمزنا سرًا.«: َأْخَدانٍ »

 بطل.«: َحِبطَ »

 جامعتموىّن.«: ََلَمْسُتُم النَِّساءَ »

 طاىرة. فاقصدوا وجو أرض«: َفَتَيم ُموا َصِعيدًا َطيِّباً »

 بالعدل.«: ِباْلِقْسطِ »

 أمينًا.«: َنِقيًبا»

ْرُتُموُىمْ »  نصرتموىم.«: َعز 

 وسط الطريق.«: َسواَء الس ِبيلِ »

 يغيرون كالم اهلل و يفسرونو بالباطل.«: ُيَحرُِّفوَن اْلَكِممَ »

 واترك المؤاخذة، وىو أبمغ من العفو.«: َواْصَفحْ »

 أوقعنا وىيجنا.«: َفَأْغَرْينا»

 بعد انقطاٍع من الرسل.«: َعَمى َفْتَرٍة ِمَن الرُُّسلِ »

 يضمون.«: َيِتيُيوَن ِفي اأْلَْرضِ »

 َل تحزن.«: َفال َتْأَس »

 مددت يدك إلي لتقتمني.«: َبَسْطَت ِإَلي  َيَدكَ »



 محاضرات فً قواعد التالوة والحفظ                    المرحلة الرابعة                    إعداد: أ.د. مجٌد طارش الربٌعً

 9ٕٔٓ/  8ٕٔٓالعام الدراسً 

ْثِمكَ »  أي أن تحتمل إثمي.«: َأْن َتُبوَء ِبِإْثِمي َواِ 

 القتل.سّيمت لو «: َفَطو َعْت َلُو َنْفُسوُ »

 يحفر.«: َيْبَحثُ »

 يدفن.«: ُيواِري»

 جثتو أو عورتو.«: َسْوَأَة َأِخيوِ »

 متجاوزون الحد.«: َلُمْسِرُفونَ »

 اطمبوا ذلك بالطاعة والشفاعة.«: َواْبَتُغوا ِإَلْيِو اْلَوِسيَمةَ »

 دائم.«: َعذاٌب ُمِقيمٌ »

 عقوبة وتنكياًل.«: َنكاًَل ِمَن الم وِ »

 اختباره لُيفتَضح.«: م ُو ِفْتَنَتوُ َوَمْن ُيِرِد ال»

 المال المكتسب من الحرام مثل الربا وأجرة الزنا والغناء. «: الّسحت»

 بالعدل.«: ِباْلِقْسطِ »

 العادلين.«: اْلُمْقِسِطينَ »

 أتبعنا.«: قّفينا»

 مصّدقا وشاىدا عميو.«: َوُمَيْيِمنًا َعَمْيوِ »



 محاضرات فً قواعد التالوة والحفظ                    المرحلة الرابعة                    إعداد: أ.د. مجٌد طارش الربٌعً

 9ٕٔٓ/  8ٕٔٓالعام الدراسً 

 سنة.«: ِشْرَعةً »

 سبياًل.«: ِمْنياجاً »

الةَ »  يديمون الصالة في أوقاتيا.«: ُيِقيُموَن الص 

 كناية عن البخل.«: َمْغُموَلةٌ »

 كناية عن الكرم.«: مبسوطتان»

 أي جماعة معتدلة.«: ُأم ٌة مقتصدة»

 يحفظك ويحميك.«: َيْعِصُمَك ِمَن الن اسِ »

اِبُئونَ »  الصابئ الذي يخرج من دين إلى دين.«: َوالص 

 ون عن الدين والحق مع قيام البرىان.يصدّ «: ُيْؤَفُكونَ »

 رؤساء النصارى.«: ِقسِّْيِسْين»

 عبادًا منقطعين لمعبادة.«: ُرْىباناً »

 القمار.«: اْلَمْيِسرُ »

 ليختبرنكم.«: َلَيْبُمَون ُكمُ »

 مثل ذلك.«: َأْو َعْدُل ذِلكَ »

 نكال أمره، وعذابو.«: َوباَل َأْمرِهِ »



 محاضرات فً قواعد التالوة والحفظ                    المرحلة الرابعة                    إعداد: أ.د. مجٌد طارش الربٌعً

 9ٕٔٓ/  8ٕٔٓالعام الدراسً 

 منفعة لكم ولممسافرين.«: َولمَسّياَرةَمتاعًا َلُكْم »

 ُتجَمعوَن لمحساب والجزاء.«: ُتْحَشُرونَ »

 قّويتك.«: َأي ْدُتكَ »

 الذي ُوِلد أعمى.«: اأَلْكَمو»

 المريض ببياض الجمد.«: اأَلْبَرص»

ِلنا َوآِخِرنا»  عائدة من اهلل عمينا، وحجة وبرىان.«: َتُكوُن َلنا ِعيدًا أِلَو 

 عالمة.«: ِمْنكَ َوآَيًة »

 


