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لقلراءة عرفه اإلمام الداني بقوله : " هو فن جليلل يعلرب بله كي يلة أداء ا اصطالحاً:

 بالوقف على المواضع التي نص عليها القراء إلتمام المعنى " . 
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ت يتةًيس ايةه الرةا     و يطلق الوقف و يراد به قطع الصوت على الكلمة  الررنيية  نمًةا

عادةت بًي  استئًاف الرراءة ويأتي الوقف اي  ؤوس اآليات وأواسطها وال بةد مهةه مةن 

ت اة  يصةا الوقةف علةى:  )أيةن  التًيس، وال يأتي اي وسط الكلم  وال ايما اتصل  سما

ت.  ( من قوله تهالى: ) أيًما يوجهه ( التصاله  سما

 :كم الوقف ح

 الوقف جائز ما لم يوجد ما يوجبه أو يمًهه.

أي ال يوجد اةي الرةرنو وقةف واجةث يةأقم الرةا   بتركةه، وال وقةف حةراع يةأقم بيهلةه، 

وإيمةةا يرجةةع وجةةوب الوقةةف وتحريمهمةةا إلةةى مةةا يترتةةث علةةى الوقةةف واالبتةةداء مةةن 

 إيضاح المهًى المراد. 

 قال ابن الجز ي: 

 وال حــــــــرام غير ماله سبب     واجبوليس في القرآن من وقف 

اةة و كةةاو الوغةةل يميةةر المهًةةى وجةةث الوقةةف وإو كةةاو الوقةةف يميةةر المهًةةى وجةةث  

 الوغل.

 أقسام الوقف: 

 قّسم الهلماء اي علم التجويد الوقف إلى أ به  أقساع عام :

 الوقف االنتظاري.-2                 الوقف االضطراري.-1

 الوقف االختياري-4          الوقف االختباري.-3

 :الوقف االضطراري : أوالً 

وهو التوقف عن الرراءة بسبث ضرو ة قصوى. مثل: ضيق اي الةًيس أو عطةاس أو 

 يسياو ....إلخ.

اللرا   اي هذا الًوع الوقوف عًدما تحتاج إليه الضرو ة. قم الهودة مةرة أرةرى مةن 

 الكلم  التي وقف عليها ويكمل قراءته .

 

 :الوقف االنتظاري :  ثانيًا

وهو الوقوف علةى كلمة  مهيًة  بسةبث انتيةاو أو الجمةع اةي أوجةه الرةراءات المختلية  

 بها. وهذا الوقف ال يكوو إال اي مراع التهليم.

 :الوقف االختباري: ثالثًا 

وهو الوقف على أي كلم  اي الررنو، وذلك ل رتبا  ايهةا مةن أحكةاع التجويةد وأحكةاع 

الوقف ال يكوو إال اةي مرةاع التهلةيم، وحكمةه أيةه يجةون الوقةف عليةه، قةم الرسم. وهذا 

 يهود الرا   من الكلم  التي وقف عليها ليستكمل قراءته.

 :الوقف االختياري :  رابعًا

وهةةذا الوقةةف يكةةوو بارتيةةا  الرةةا   دوو الحاجةة  أو الضةةرو ة للوقةةف.و يًرسةةم هةةذا 

 الجائز والممًوع. الًوع من الوقف إلى ق ق  أقساع ، التاع و



وهو الوقف على ما تةم لياةا و مهًةى أو الوقةف علةى مةا تةم مهًةا ، ولةم : الوقف التام- .1

وهذا الًوع دائما ما يكوو اةي يهايةات الرصة  . يتهلق ايما بهد  ال بالمهًى وال بالليظ

الوقةف علةى قولةه تهةالى اةي : الررنيي، وعلى  ءوس اآليات واي أوارر السو ، مثةل

اهذا وقف تةاع نيةه تةم مهًةا  ولةم يتهلةق  (1)ُ  أُولَئَِك ُهُم اْلُمْ ِلُحونُ  و: ةسو ة البرر

إو الةذين كيةروا سةواء : }ايما بهد ، ال مهًى وال ليظ، نو اآلي  التي تأتي بهدها ترةول

ا  غل  بةين الميلحةوو والكةااروو ، و يتياضةل التةاع مةن حيةم التمةاع اهًةا  { عليهم

   الوقةف علةى :التاع و انتم مًةه يحةو 

      وقةةةةف تةةةةاع و

 أتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم مًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه الوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

  

     

تامةا  يجون الوقف عليه ويجون االبتداء بما بهدها وال ر ف اةي ذلةك. وس ةمي حكمه :

 لتماع الك ع به .

ومهًاهةةا أو الوقةةف أولةةى مةةن الوغةةل ، ولةةيس لةةه  مةةز   قلللى رملل ف فللي الم:للحف :

 عًدما يكوو اي نرر اآلي  . 

 مثال :

 
 من الوقف التام وقف البيان :

هو الوقف على ك ع تاع و لو وغل  بما بهد  نوهةم رة ف المهًةى أو  يةر تعري ه : 

 قَلْولُُهمْ المراد وهو  ما يسمى بالوقف الة نع أو الواجةث و مثالةه : الوقةف علةى كلمة   

يةةس  الةةو  ( مةةن قولةةه تهةةالى   ٧٦)

 لكايت من ك ع هللا تهالى .        إِنَّا نَْعلَمُ ب  قَْولُُهمْ وغل 

  مـ (ميم أاري  )  عالمته في الم:حف :

  ضرو ة الوقف عليه و عدع الوغل بما بهد  .حكمه : 

 :ويشمل الوقف الكااي و الحسن و ووقف التهايق : الوقف الجائ   .2

وهو الوقف على ما تم لياا ، أو الوقف على ما يستريم به المهًةى اةي  :الوقف الكافي  -أ

ت ل كتياء بةه عمةا بهةد  لهةدع تهلرةه بةه . ذاته، وتهلق ايما بهد  مهًى ال لياا وسمي كاايا

ت بةةه مةةن جهةة  المهًةةى، ويكةةوو الوقةةف الكةةااي علةةى . مةةن جهةة  الليةةظ وإو كةةاو متهلرةةا

                                                 
 (.5سو ة البررة, من اآلي  )  (1)



مثةل الوقةف علةى قولةه . ات، أو قريبةا مةن أوائةل اآليةات ءوس اآليات واي وسط اآلية

اهو وقف كاٍف ولكةن مةا بهةد  أكيةى  (1)فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض  : تهالى اي سو ة البررة

ُ َمَرضاً  : مًه، وهو َولَُهلْم َعلاَاٌب أَِلليٌم بَِملا  وما بهدهما أكيةى مًهمةا  (2)فََ اَدُهُم َّللاَّ

كةةااي ، وأكيةةى ، . وذلةةك نو الوقةةف الكةةااي د جةةات اةةي كيايتةةه (3)َكللانُوا يَْكللِابُوَن 

 .  وأكيى مًه

 .يجون الوقف عليه ويجون االبتداء بما بهد  حكمه

وهةو أول كلمة  ج  مةز  اةي المصةحف ذي الضةبط المشةرقي   رم ف في الم:لحف :

 وهو أول كلم  غه .ص جائز و اي الضبط الممربي 

 مثال :

 
وهةو الوقةف علةى مةا يسةتريم بةه الكة ع، وتهلةق ايمةا بهةد  مهًةى  الوقف الحسلن : -ب

ت وس ّمي حسًا نيه يحس ن الوقوف عليه، مثال: الوقف على قوله تهالى اي سةو ة  ولياا

ايحسن الوقةف عليةه وال يحسةن االبتةداء بمةا بهةد ،  (4)الَِّايَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيب البررة 

 نيه متهلق به لياا ومهًى. 

ذا كةاو : يحسن الوقف عليه وال يجون االبتةداء بمةا بهةد ، إال إوحكم الوقف الحسن هو

و هةذا الوقةةف علةةى  أس نيةة  ايجةةون الوقةةف عليةه ويجةةون االبتةةداء بمةةا بهةةد ، وذلةةك ن

 . -غلى هللا عليه وسلم–الوقوف على  ءوس اآليات س ًّ  عن  سول هللا 

ي اةلهلمةاء أيهم يكمل بهضهم بهضةا، ارةال ا أما إذا كاو التهلق شديد بين اآليتين بمهًى

 ووغةلها ذلك أيه يجون للرا   الوقف على اآلي  وذلةك اقتةداء بالسةً  قةم الهةودة ل ية 

ُمَ:للِِّيَن الَّلِايَن ُهلْم فََوْيلٌل ِللْ  مثاله اي:  قوله تهالى و  ، بما بهدها، وذلك إتماما للمهًى

السةةً ، قةةم بوقةةف علةةى اآليةة  انولةةى اقتةةداء ايجةةون للرةةا   ال  َعللْن َصللالتِِهْم َسللاُهونَ 

 يرجع ويصل اآليتين إيضاحا للمهًى.

أي الوغةل أولةى مةن الوقةف  إال اةي  ؤوس  اآلي اة و   صللى رم ف في الم:حف :

 الوقف عليها أولى إتباعا للسً  و ال يكوو له  مز عًد  ؤوس اآلي .

 مثال :

 
                                                 

 (.10سو ة البررة, من اآلي  )  (1)
 (.10سو ة البررة, من اآلي  )  (2)
 (.10سو ة البررة, من اآلي  )  (3)
 (.3سو ة البررة, من اآلي  )  (4)



 : وقف التعانق  -جـ 

هما هو الوقف على أحد وقيين متجاو ين ، بحيم لو وقف الرا   على أحةد  تعري ه :

 امتًع اآلرر لئ  يختل المهًى .

جةةوان الوقةةف عيةةه و االبتةةداء بمةةا بهةةد  ، وال يصةةا  الوقةةف علةةى الةةوقيين  حكملله :

 المتهايرين مها نو المهًى يتمير .

    اةي قولةه تهةالى : مثالله :

     

      

  يرمةز لةه بةث ق يرةط  اةي كةل موضةع :  رم ف فلي الم:لحف :

   

 

ت أو الممًوع  .الوقف الربيا3 : وهو الوقف على ك ع لم يتم مهًةا  لتهلرةه بمةا بهةد  لياةا

ومهًى مع عدع اليائدة أو أااد مهًى  ير مرصةود أو أوهةم اسةاد المهًةى أو كةاو وقةف 

 تهسف وتيصيله كما يلي : 

الوقةف علةى المضةةاف : مثةل الوقلف عللى ملا ال يُ هلم معنلاف دون غيلرف: النلو  األول

مجةرو  ، أو علةى الموغةوف دوو غةيته، أو علةى دوو المضاف إليه أو الجا  دوو 

كةالوقف علةى ليةظ  .الةخ....المهطوف دوو المهطوف إليةه، أو علةى المبتةدأ دوو ربةر 

ينِ }و{ بسم هلل}بسم ومالك من يحو " ـِلِك ي ْوِع الدِّ االوقف على مثل هذا قيبا نيه لم { م 

 .يهلم ني شيء أضيف

 

اكةل هةذا ". الحمةد  هلل"مةن " الحمد  "وقف على ومًها الوقف على المبتدأ دوو ربر  كال

وما ماقله ال يجون الوقف عليه وال االبتداء بما بهد  نيه ال يتم مهه ك ع وال ييهةم مًةه 

 . مهًى االوقف عليه قبيا

ت لربا الوقف عليه لهدع تماع الك ع وعةدع اهةم المهًةى لمةا ايةه مةن التهلةق   وسمي قبيحا

ت مع ع وال يجون للرا ىء تهمد الوقف على شيء مةن  ، دع اليائدةاللياي والمهًوي مها

هةةذ  الوقةةوف ومةةا شةةاكلها إال لضةةرو ة كضةةيق ييةةس أو عطةةاس أو عجةةز أو ييسةةاو 

قةم بهةد ذهةاب هةذ  الضةرو ة التةي ألجأتةه إلةى الوقةف  ويسمى حًيئةذ وقةف الضةرو ة

ايبتةدىء بمةا  على هذ  الكلم  يبتدىء مًها ويصلها بما بهدها إو غلا االبتداء بها وإال

 . قبلها ممن يصلا البدء به إلى أو يصل إلى ما يجون أو يرف عًد 

وهو الذي أااد مهًةى  يةر مرصةود لتوقةف مةا بهةد  عليةه ليةتم مًةه  :وأما النو  الثاني

ب واْ الصَّ  ة  }المهًى المراد اًحو الوقف على  وذلك اليةه يةوهم الًهةي عةن أداء { ال  ت ْرر 

ت وليس  وإيمةا المرصةود مةن اآلية  الكريمة  ال ترربةوا الصة ة حةال . كذلكالص ة مطلرا



كويكم سكا ى حتى تهلموا ما ترولوو ،وهةذا المهًةى المرصةود ال يةتم إال إذا اياةم إليةه 

ب واْ الصَّ  ة  }االوقف على : وعليه ،ما بهد  قبيا ايوغل بما بهةد  إلةى أو يرةف { ال  ت ْرر 

تَّةةةى ت ْمت ِسةةةل  :}علةةةى قولةةةه تهةةةالى وعليةةةه ال يجةةةون الوقةةةف عليةةةه إال ، وهةةةو كةةةاف{ واْ ح 

 .للضرو ة 

 

وهو ما أوهم اساد المهًى وايه سةوء اندب مةع هللا تبةا   وتهةالى  :وأما النو  الثالث

ََ : }اةي قولةه تهةالى" وهللا"وهو أقبا مةن الربةيا اًحةو الوقةف علةى ليةظ الج لة   فَبُِهل

ُ الَ يَْهِدي اْلقَوْ  اهذا ال يجون بحال وإيما يجةون الوقةف علةى  {َم الظَّاِلِمينَ الَِّاي َك ََر َوَّللاَّ

ال "وهةةو نرةر الياغةةل  ومثلةةه الوقةف علةةى ليةةظ " الاةةالمين"أو علةةى ليةظ " كيةةر"ليةظ 

ةا: }* اي قوله تهالى" يستحي ةا ا ْوق ه  ا ب ه وض  ت ا م  ث  ت مَّ { إِوَّ َّللاَّ  ال  ي ْست ْحى أ و ي ْضِرب  م 

وال يخيةى مةا اةي ذلةك مةن " امةا اوقهةا"وهذا ال يجون بحال وإيما يكةوو الوقةف علةى 

 .اساد المهًى وسوء اندب مما هو ظاهر ال يصا التيو  به

وأقةةبا مةةن هةةذا وأشةةًع الوقةةف علةةى المًيةةي الةةذي بهةةد  انيجةةاب واةةي هةةذا انيجةةاب  

ا ةاْعل ْم أ يَّةه  : }تهةالىوغف هللا تهالى أو لرسله عليهم الص ة والس ع وذلك يحةو قولةه 

ةا ِمةْن إِل ةـٍه إاِلَّ َّللاَّ  : }وقوله سبحايه{ ال  إِل ـه  إاِلَّ َّللاَّ   م  اةي " إلةه"بةأو وقةف علةى ليةظ {. و 

ت وإيمةا يكةوو الوقةف علةى  اآليتين والربا اي هذا الوقف ظاهر ال يصا التيو  بةه أيضةا

 .الج ل  اي الثايي  وهو كاف وعلى ليظ. اي اآلي  انولى وهو تاع" وللمؤمًات"ليظ 

 . وهو ما يتكليه بهض الرراء برصد تأويل المهًى: وقف التعسف 

 ومةن انمثلة  عليةه  الوقةف علةى  ال يجون الوقف عليه و ال االبتةداء بمةا بهةد : حكمه 

   

  

       

        االبتةةةةةةةةةةةةةةةداء  و

           بـــــ :   

إو وقف الرا ىء على شيء مًها أو مما شاكلها لضةرو ة وجةث  :حكم الوقف القبيح 

عليه أو يبتدىء بما قبل الكلم  الموقوف عليها ويصلها بما بهدها إلى أو يًتهي إلى مةا 

ت يجون أو يرف عًةد  اة و لةم ييهةل  ت كبيةرات وأرطةأ رطةا ذلةك وتهمةد الوقةف ارةد أقةم إقمةا

ت وررق انجماع وحاد عن إتراو الرراءة وإتماع التجويد  .ااحشا

: اةي قولةه تهةالى" للمصةلين"اشتهر عًةد كثيةر مةن الًةاس أو الوقةف علةى ليةظ  :تنبيه

     

    

     ت ونعمةةةوا أو قبةةةيا وحةةةراع وال يجةةةون مطلرةةةا

الرا ىء لو وقف على هذا الليظ نوهم تًاول الويل كل مصّلٍ وليس كذلك وإيما الويةل 



للمصةةةلين الموغةةةواين " وهةةةو واد اةةةي جهةةةًم أو وعيةةةد شةةةديد كمةةةا قالةةةه الميسةةةروو"

ة  تِِهْم س ةاه و: }بالصيات المذكو ة بهد اةي قولةه تهةالى إلةى نرةر { و  الَّةِذين  ه ةْم ع ةن غ 

السو ة وهذ  حجتهم اي مًع الوقف على هذا الليظ وحتمةوا الوغةل بالموغةولين بهةد 

والصواب الذي عليه الجمهةو  هةو جةوان الوقةف علةى هةذا . لياهر المراد ويتم الك ع

الليةةظ نيةةه مةةن  ؤوس اآلي والوقةةف علةةى  ؤوس اآلي سةةً  لحةةديم أع المةةؤمًين أع 

ذكةر   يةر مةرة وهةذا كمةا قلةت المشةهو  عًةد جمهةو   سلم   ضي هللا عًها وقد تردع

ت ومهًةى كهةذا الموضةع كمةا  الهلماء وأهل انداء وإو تهلةق  أس اآلية  بمةا بهةدها لياةا

ا اةي قراءتةه إلةى . تردع  ير أو هذا الوقف الجائز مشروط بةأو يكةوو الرةا ىء مسةتمري

اح المهًةةى تمةاع الكةة ع وهةو نرةةر السةو ة وبهةةذا حصةل المةةرو المطلةوب وهةةو إيضة

المراد مةن اآلية  الكريمة  لكةل مةن الرةا ىء والسةامع واةي الوقةت ييسةه أتةى الرةا ىء 

 .  الذين يستحروو بهما هذا الوعيد" للمصلين"بالوغيين المذكو ين بهد 

 ثانيا : االبتداء

: الشةروع اةي الرةراءة بهةد قطةع أو وقةف اة ذا كةاو بهةد االبتداء في علرب القلراء هلو

االسةتهاذة قةم البسةمل  إذا كةاو االبتةداء مةن أوائةل السةو . وإذا كةاو مةن الرطع ايتردمةه 

 أقًائها اللرا   التخيير اي انتياو بالبسمل  أو عدع انتياو بها بهد االستهاذة .

وأما إذا كاو االبتداء بهد الوقف ا  يتردمه االستهاذة وال البسةمل  نو الرةا   اةي هةذ  

ا اي قراء  ته وإيما وقف ليريا ييسه قم يستأيف الرراءة .الحال يهتبر مستمري

هذا: وي طلث من الرا ىء حال االبتداء ما يطلث مًه حال الوقف ا  يكةوو االبتةداء إال 

بكةة ع مسةةترل مةةوف بالمرصةةود  يةةر مةةرتبط بمةةا قبلةةه اةةي المهًةةى لكويةةه مختةةا ات ايةةه 

ا إليةةه وتةةدعو  الحاجةة  إلةةى أو يرةةف اةة ي موضةةع ال بخةة ف الوقةةف ارةةد يكةةوو مضةةطري

يجون الوقف عليه كما تردع توضيحه، وقد أحسن الحااظ ابةن الجةز ي حيةم ذكةر اةي 

الًشر قاعدة ايما يبتدأ به ارال  حمه هللا تهةالى: "كةل مةا أجةانوا الوقةف عليةه أجةانوا 

 االبتداء بما بهد ".

وعليةةه تتيةةاوت مراتةةث االبتةةداء كتيةةاوت مراتةةث الوقةةف اةةي التمةةاع والكيايةة  والحسةةن 

 والربا بحسث تماع الك ع وعدمه واساد المهًى ب حالته إلى مهًى  ير مرصود.

 وهو االبتداء بما ليس له ع ق  بما قبله لياا ومهًى . االبتداء التام : 

وهةو البةةدء بكلمة  قرءايية  بيًهةةا و بةين مةا قبلهةةا تهلةق مهًةوي يكيةةي االبتلداء الكلافي : 

 االبتداء به .

 االبتداء بكلم  قرءايي  بيًها و بين ما قبلها تهلق لياي  .وهو االبتداء الحسن : 

ا ذا كاو االبتةداء بكة ع  يةر مسةترل اةي مهًةا  بسةبث تهلرةه بمةا قبلةه االبتداء القبيح : 

ت مثلةةه مثةةل الوقةةف الربةةيا بةةل  ت ومهًةةى اةةي  يةةر  ؤوس اآلي كةةاو االبتةةداء قبيحةةا لياةةا

: }َوإِْذ يَقُللوُل اةةي قولةةه تهةةالىويتيةةاوت اةةي الرةةبا كمةةا لةةو وقةةف علةةى ليةةظ الج لةة  



ُ َوَرُسولُهُ إِالَّ ُغلُروراً{ ا َوَعَدنَا َّللاَّ َرٌض مَّ اة و ابتةدأ مةن  اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّايَن فِي قُلُوبِِهم مَّ

ت. وإو ابتدأ من "وعديا" كاو أقبا مًه وإو إبتدأ مةن "مةا  ليظ الج ل  كاو االبتداء قبيحا

ت من الوقف كما لةو وقةف علةى ليةظ  وعديا" كاو أقبا مًهما وقد يكوو االبتداء أشد قبحا

َ فَِقيلٌر َونَْحلُن أَْغنِيَل ُء{ "قالوا" اي قوله تهةالى: } ُ قَلْوَل الَّلِايَن قَلالُواْ إِنَّ َّللاَّ لَّقَلْد َسلِمَع َّللاَّ

َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم{ }لَّقَ  َ ثَاِللُث }لَّقَْد َك ََر الَِّايَن قَ لُواْ إِنَّ َّللاَّ ْد َك ََر الَِّايَن قَلالُواْ إِنَّ َّللاَّ

.} وابتةةدأ مةةن "إو هللا" اةةي اآليةةات الةةث ق  ، ومثةةل ذلةةك لةةو وقةةف علةةى لياةةي  ثاَلَثَللة.

َْ أَْيللِديِهْم "اليهةةود والًصةةا ى" اةةي قولةةه تهةةالى:  ِ َمْغلُولَللةٌ ُغلَّلل َِ اْليَُهللوُد يَللُد َّللاَّ }َوقَالَلل

ِ ذِللَك  َولُِعنُواْ بَِما قَالُواْ{ َْ النََّ:اَرى اْلَمِسيُح اْبلُن َّللاَّ ِ َوقَالَ َِ اْليَُهوُد ُعَ ْيٌر اْبُن َّللاَّ }َوقَالَ

وابتدأ من "يد هللا" اي اآلية  انولةى و"عزيةر ابةن" و"المسةيا ابةن"  قَْولُُهم بِأَْفَواِهِهْم{

وء اندب مةن هللا اي اآلي  الثايي    ، اكل هذا وما ماقله قبيا اي االبتداء لما ايه مةن سة

ت. االحذ  من البدء  تبا   وتهالى وإحال  المهًى إلى مهًى نرر ال يمكن التيو  به مطلرا

بمثةةل هةةذا وياةةائر  ممةةا لةةم يةةذكر  اكتيةةاء بةةذكر مثيلةةه. وليتةةدبر الرةةا ىء الرةةرنو وليةةع 

 مهاييه ودالالته وليهلم أيه ك ع هللا. ا  يجون أو يطوعه لهوا . وليتق هللا  به .

هذا الترميز يوضع على الكلم  التةي يمكةن الوقةف عليهةا مةع امتًةاع البةدء الرم  ال :  

   بمةةةةةةةةةةةةةا بهةةةةةةةةةةةةةدها يحةةةةةةةةةةةةةو :

  

    

   

     

    

  األن ال

    كما توضع  اي أول اآلي  التةي ال يبتةدأ  بهةا يحةو : 

   

      الدراو 

 

 

 

 الدرس الثاني : 

 

 يوقف على أوارر الكلم بث ق أوجه وهي : :  باب الوقف على آخر الكلمة

 : وهو انغل ، ويكوو مع الميتوح و المضموع والمكسو  . السكون



: وهو الًطةق بةبهض الحركة  أو ارةت س الحركة  بتضةهيف الصةوت بهةا  الروم  

وذهةةاب مهامهةةا ، و يكةةوو اةةي المضةةموع و المكسةةو ، ويمتًةةع مةةع الميتةةوح  . و 

 اليائدة مًه هو تبياو الحرك  انغلي  للحرف للسامع. 

يتين بهد تسكين الحرف، وهةو عبةا ة عةن انشةا ة للحركة  :و هو ضم الشاإلشمام

بالشيتين دوو إحداق غةوت ،ويكةوو اةي المضةموع ارةط ، ويمتًةع مةع الميتةوح و 

 المكسو   ،و اليائدة مًه هو  تبياو الحرك  انغلي  للحرف للًاظر أو الرائي .

 : أمثلة

 الوقف على كلم  : الرحيـِم  ، وايها أ به  أوجه .  .1

) قصةر ،توسةط م           السكون الرحيـْم  )ملع ثالثلة الملد العلارض للسلكون الرحي 

 ( ،طول (  

 الروم  )و ال يجوز مع الروم إال الق:ر (.                     

 يمتًع وجه انشماع ، نو الميم متحرك  بكسر .  

 الوقف على كلم  " الهالمين  " : و ايها ق ق  أوجه : .2

العالملـيْن بالسلكون فقلع ملع ثالثلة الملد العلارض للسلكون )              العالمين       

 .   ق:ر ،توسع ،طول (

 و يمتًع وجه الروع و انشماع نو الًوو ميتوح  .     

 

 الوقف على كلم  : " يستهـيـن  " : وايها سبه  أوجه :   .3

العارض) ق:ر ،توسلع نستعيُن                  نستعيْن   بالسكون ، مع ثالثة المد 

 ،طول (

 الروم مع  الق:ر فقع                                                                                     

 اإلشمام و يجوز معه ثالثة أوجه  ) ق:ر ،توسع ،طول (                            

 

  يمتًع الروع وانشماع ايما يلي :االستثناءات :  

" الراء هًا سةاكً  سةكوو أغةلي "فال تنهر ْ مثل :  الساكن سكون أصلي : -1

 ا  يجون إال السكوو .

الةةخ ، اةة  يوقةةف القاضللية ،...،  الجنللة ، البينللةمثةةل :  التللاء المربوطللة : -2

 عليها إال بالسكوو .

،   ...الةخ بقيلَ هللا ، رحملَ ربلك  أما تاء التأييم التي  سمت ميتوح  يحو :      

 الوقف عليها بالروع و انشماع.  ايجون

 : ال يرف عليها إال بالسكوو . ميم الجمع -3



 ، و كالوقف علةى " أم ارتابوا" اي  " أمكالوقف على  الحركة العارضة : -4

، االكسةرة ايهمةا عا ضة  بسةبث الترةاء السةاكًين ،   وانحر إن" من  انحر 

 وعليه  يوقف عليها بالسكوو ارط .  

) يلوم " أغةلها  " يومئلا. ال يجون إال السةكوو اةي يحةو : في حال التنوين: -5     

 ( نو التًوين جاء من  سكوو  إذْ 

أما إذا جةاء التًةوين مةن حركة  ايجةون ايةه ق قة  أوجةه : السةكوو ، الةروع ،        

 ) أغلها جواِ ( .جوار. انشماع مثل : 

هاء الكًاي  إال إذا سبرت  بيةتا : ال يجون الروع و انشماع  اي  هاء الكناية -5

اجتبللاف ، هللداف ،  لللن ت،لَ لله ، لللن ،  عْنلله ، منللـْهأو سةةاكن  غةةحيا يحةةو : 

 الخ .يعَلمه  ...

أما إذا سبرت بضم أو كسر أو ياء ساكً  أو واو ساكً  ا  يجةون ايهةا الةروع و 

 انشماع  يحو:  رذو  ، يهلمته ، به ، ايه ، ...الخ . 

 

 أو قاعدة " اتباع مرسوع الخط " عًد انماع و ش : :  م ال،عالوقف على مرسو  

 المرصود برسم الخط  رط المصحف الهثمايي .

 يرول الشاطبي:  

وكللوفيهم و المللازني و نللافع عنللوا               باتبللا  الرسللم فللي وقللف              

 االبتالء .

 : هو  الوقف االرتبا ي .  وقف االبتالء

أي :  اهتم الكوايوو و ابن عامر و يااع ب تباع  سم الخط اي الوقةف االرتبةا ي علةى 

 الكلمات .  

، أولئلك ،  اللرحمن اتيق الرراء على مخالي   سم المصحف اي بهةض الكلمةات يحةو :

 ...الخ .  ال:لواة ،  الربوا ،مشكواة ،

اعتًةةى و ش ب تبةةاع  سةةم المصةةحف اةةي الوقةةف علةةى الكلمةةات اةةي  سةةم المصةةحف 

 ،ويتجلى ذلك اي ما يلي: 

 مواضع اتبا  رسم ال،ع عند اإلمام ورش : 

: عًةةةى و ش ب قبةةةات يةةةاء انضةةةاا  وقيةةةا  يلللاءات اإلضلللافة و يلللاءات ال وائلللد -1

ووغ  لرسمها اةي المصةحف ، وأقبةت يةاءات الزوائةد وغة  ارةط ، وحةذاها 

 ا لزيادتها اي  سم المصحف ، يحو : وقي

، بيةاء سةاكً  نيهةا قابتة   ربلييرةف عليهةا                     ربي هللاكالوقف على : 

 اي  سم المصحف .

نو اليةةةاء نائةةةدة اةةةي  سةةةم  فلللاتبعونْ ايرةةةف عليهةةةا                 فلللاتبعون أمةةةا   

 المصحف .



نعملة ، رحملة، ش هةاء يحةو : : إذا   سةمت هةاء ا يرةف عليهةا و  تاء التأنيث -2

 ، ...الخ .  البينة ، القاضية

َْ و إذا  سمت اي المصحف تاءا يرف عليه و ش تاءا ساكً  يحو :  َْ ، نعمل رحم

 ، ...الخ .  ، مرضات

، قرأهةا  الرسوال ،الظنونلا ، السلبيال: يحو :  األلف ال ائدة في رسم الم:حف -3

 و ش ب قبات أليها وغ  و وقيا . 

، يرةةف و ش عليةةه ب قبةةات الةةواو  يمحللوا هللايحةةو :  فللي آخللر الكلمللة:الللواو  -4

 لرسمها اي المصحف ، وتحذف وغ  ل تراء الساكًين .  

: ارتلةةف الرةةراء اةةي الوقةةف علةةى مةةا كةةاو  الموصللول و الم :للول فللي القللرآن -5

انغل ايه اليصل لكًه  سم موغوال اي المصحف  ومجمل ما وقةع الخة ف 

 ايه ما يلي : 

 من ما             مما                    أم من               أمِّن       

ا                    بئس ما              بئسما   عن ما              عمِّ

 فإن لم               فإلم                 أين ما                أينما 

 حيث ما              حيثما    وإن لم             و إلم              

ا                     لكي ال              لكيال   أن ما              وأمِّ

 عن من            عمن                      يوم هم               يومهم 

وقةةف عليهةةا جميههةةا و ش بحسةةث  سةةمها اةةي المصةةحف اةة ذا  سةةمت اةةي  

المصةةحف ميصةةول  قرأهةةا ميصةةول  كةةل كلمةة  لوحةةدها  ، أّمةةا إذا  سةةمت اةةي 

 المصحف موغول  ايررأها موغول  كلم  واحدة ، يحو: 

حيثما            يرف عليها حيثمةا  ،  أمةا: حيةم مةا            ايرةف عليهةا حيةم 

 ما . ويبتد  بـ :  

 مجموعة من الكلمات : منها :  -6

َْ بيوسف ، وقف عليها و ش ،   يا أبَ افعل     .  يا أبه. وقف بهضهم :  يا أب

ووقةف  كلأيْن وقف عليها انماع و ش بحسث  سمها اي  المصةحف أي :  كأين   

 على أغلها. كأيْ عليها أبو عمرو  

بحسث  سمها  أما  الكسائي اوقةف عليهةا   يا أيهْ وقف عليها و ش :  ياأيه الساحر

 على أغلها  . ياأيها

 أيلا ، أمةا  حمةزة و الكسةائي اوقيةا عليهةا : أياملا : وقف عليهةا و ش  أيامِّا تدعوا     

 عل أيهما كلمتين .  ماوابتدءا بـ : 

كلمات مخصوغ  اي الررنو الكريم : رالف ايها انمةاع البةزي ) او عةن ابةن كثيةر ( 

 راء حيم وقف عليه بزيادة هاء اي نررها  يحو : باقي الر

 فيم أنَ                   فيمه 



 مم خلق                      ممه 

 عمِّ يتس ءلون                عمِّه 

 لم تقولون                     لمه 

 بم يرجع المرسلون               بمه 

 ليها جميهها بميم ساكً  .أما و ش ااتبع  سمها اي المصحف ووقف ع

 

 الدرس الثالث : 

 مبادئ عامة في علم رسم الم:حف    

 أوال : كتابة الم:حف :     

 في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم :  .1

 و الكتبة يهى الًبي غلى هللا عليه وسلم على كتاب  أي شيء عدا ك ع هللا عز وجل اكةا

و أوأ بهةين  كتابه عليه الص ة والس ع ق قة ال يكتبوو إال الررءاو الكريم وبلمت عدة 

بةوو أ به  وأ بهين  ج  على ما اي كتث السةيرة: مةًهم أ بهة  عشةر  جة  كةايوا يكت

ي الوحي وأهمهم: أبو بكر الصديق. وعمةر اليةا وق. وعثمةاو بةن عيةاو. وعلةى بةن أبة

  بةن حًالطالث. وأباو بن سهيد، وأبي كهث. وأ قم بن أبي ان قم، وقابت بن قيس، و

 مي. ونيةدالربيع وأبو  ااع الربطي ورالد بن سهيد،ورالد بن الوليد. واله ء بن الحضة

 بن قابت. وناد مههم بهد اتا مك  مهاوي  بن أبي سيياو  ضي هللا عًهم.

لةو ق وكايوا يكتبويه نييسهم وللرسول بحضةرته غةلى هللا عليةه وسةلم قبةل أو يكثةر ا

اهرة انلواح من أكتاف المًم و يرها مةن الهاةاع الطةايما يجدويه من عسث السهف. و

ت اةي عهةد  غةلى هللا عليةه وسةلم لكةن  يةر  والرقاع واللخاف وكةاو الرةرنو كلةه مكتوبةا

 مجموع اي موضع واحد وال مرتث السو .

 جمع القرآن في ال:حف وسببه , أو جمع ال:حائف : .2

  وقتةل اةي اتحهةا مةن اي ر ا  أبي بكر الصديق  ضةي هللا عًةه وقهةت  ةزوة اليمامة

قراء الررنو سبهمائ . الما  أى عمر بن الخطاب ما وقع برراء الررنو رشةي علةى مةن 

برى مًهم اأشا  على أبي بكةر بجمةع الرةرنو ،ولةم يةزل بةه حتةى أ ا  هللا مةا  أى عمةر 

ااستحضةةر نيةةد بةةن قابةةت وأمةةر  بجمهةةه. اتبهةةه نيةةد جمهةةا مةةن غةةدو  الرجةةال ومةةن 

لخاف والهسث مما كاو يكتث بين يديةه غةلى هللا عليةه وسةلم حتةى الرقاع وانلواح وال

 .1  أتمه اي مصحف

                                                 
 عهد اي الررنو ايها جمع التي المجردة انو اق والمصحف الصحف بين واليرق: حجر ابن قال 1

 بهض إقر بهضها ترتث لم لكن حدة على بآياتها مرتب  سو ة كل ميرق  سوا  وكايت بكر أبي

 هـ/  مصحيا غا ت بهض إقر بهضها و تبت يسخت الما
 



اى ولما أتم الصحف أرذها أبةو بكةر واسةتمرت عًةد  إلةى أو تةواى. قةم عمةر. ولمةا تةو

 أرذتها حيص .

 : نسخ القرآن في الم:احف وسببه , أو جمع الم:احف .3

والبةا   يماو مأمو ا بمزو الرياي ر ا  سيديا عثماو  ضي هللا عًه كاو حذيي  بن ال

وأ ميًيةة  ومةةا جاو هةةا حتةةى أذ بيجةةاو. ايةةي هةةذ  انسةةيا   أى كةة  مةةن جماعةةات 

مةا  أى المسلمين يزعم أو قراءاته رير من قراءة  ير . الما  جع إلى عثمةاو أربةر  ب

ت وأربةةره م ايةةزع لةةذلك عثمةةاو وجمةةع الصةةحاب  وكايةةت عةةددتهم يومئةةٍذ أقًةةى عشةةر أليةةا

احد مو  جميها واسترر  أيهم باالتياق على أو يجمع الًاس على مصحف والخبر اأعا

بحيم ال يكوو ارق وال ارت ف. ابهةم عثمةاو إلةى حيصة  مةن عًةدها الصةحف التةي 

هةا  كتبت  ي عهد أبي بكر وأحضر نيد بن قابت وعبد هللا بن الزبيةر. وسةهيد بةن ال

اةةي المصةةاحف وجهةةل  وعبةةد الةةرحمن بةةن الحةةا ق بةةن هشةةاع. وأمةةرهم أو  يًسةةخوها

ه بةين الرئيس عليهم نيدا لهدالته وحسن سيرته ولكويةه كةاو كاتةث الةوحي المةداوع علية

عمةر يدي الًبي غلى هللا عليه وسةلم ولشةهود  الهرضة  انريةرة والعتمةاد أبةي بكةر و

 عليه اي كتث المصاحف اي ر ا  الصديق 

ا أتمةوا لوا ولةم يؤرروا.ولمةاًسخوها اي المصاحف بالتحرير التاع ولةم يميةروا ولةم يبةد

الكتاب  سمو  المصحف ))جامع الصحف(( و د عثمةاو الصةحف إلةى حيصة  وأ سةل 

إلةةةى كةةةل إقلةةةيم بمصةةةحف ممةةةا يسةةةخوا وأمةةةرهم بةةة حراق مةةةا راليها.وبريةةةت الصةةةحف 

حضةر  الصديري  عًد حيص  إلى أو ولى مرواو المديً  اطلبها مًها اأبةت المةا توايةت

جةع الًةاس عبد هللا ابهم بها إليه احرقها رشي  أو تاهر ايرجًانتها وطلبها من أريها 

 إلى االرت ف الذي ارمًه عثماو و أغحابه .

 حالة الم:احف العثمانية :

يةل كتبت المصاحف الهثمايي  على الترتيث المكتةوب اةي اللةوح المحيةوظ بتوقيةف جبر

موضةهها عليه الس ع للًبي غلى هللا عليه وسلم على ذلك وإع مه عًد يزول كل نية  ب

ل مجةةردة مةةن الةةًرط والشةةكل متياوتةة  اةةي الحةةذف وانقبةةات و البةةدل و اليصةةل و الوغةة

لرةرنو اات المةأذوو ايهةا ،إذ االعتمةاد اةي يرةل لتحتمل ما غةا يرلةه وتةواتر مةن الرةراء

 على الحيظ ال على مجرد الخط.

 عدد الم:احف العثمانية وإلى أين أرسلَ: 

والصةحيا أيهةا سةت  أ سةل مًهةا سةيديا عثمةاو (1)ارتليت اي عدد المصةاحف الهثمايية 

 ضي هللا عًه مصحيا إلى مك  ومصحيا إلى الشاع ومصحيا إلى الكوا  ومصحيا إلةى 

البصرة.وأبرى بالمديً  مصحيا وهو الذي يًرل عًه يةااع واحتةبس لًيسةه مصةحيا وهةو 

                                                 
 قمايي  وقيل.سبه  وقيل.ست  وقيل.رمس  وقيل.أ به  أيها اريل أي (1)

 



الذي يرةال لةه انمةاع. وكايةت كلهةا مكتوبة  علةى الةو ق.. الكا ةد.. إال المصةحف الةذي 

 ر  به ييسه ارد قيل:أيه على  ق المزال.

 وقد بهم عثماو  ضي هللا عًه مع كل مصحف من المصاحف المةذكو ة عالمةا يرةر 

أهةةل مصةةر  بمةةا يحتملةةه  سةةمه مةةن الرةةرانت ممةةا غةةا وتواتر.اةةأمر نيةةد بةةن قابةةت أو 

يرر  أهل المديً  بالمديى وبهم عبد هللا بن الثائث مع المكى.والمميرة بةن أبةي شةهاب 

مع الشامي وأبا عبد الرحمن السلمى مع الكةواى وعةامر بةن عبةد قةيس مةع البصةرى ، 

ايه عن الصحاب  الذين تلرو  عن الًبةي غةلى  اررأ كل مصر بما اي مصحيه.وتلروا ما

 هللا عليه وسلم.

 ثانيا :ما يجب على المسلمين إزاء هاف الم:احف : 

على كل مسلم أو يتلرى ما كتبته الصحاب  بالربول و التسليم لروله غلى هللا عليه وسةلم: 

هةذ   أبةي بكةر وعمةر " أررجةه انمةاع أحمةد و الترمةذي.ايي ي"اقتدوا باللذين من بهةد

الحةديم داللةة  واضةةح  علةةى طلةةث االقتةةداء بالصةةحاب  ايمةةا اهلو .وممةةا اهلةةو  مرسةةوع 

المصاحف المذكو ة ، إضاا   اجتماع  أيهم عليها وكايوا وقت إذا اقًا عشر أليةا. وقةد 

أجمع أئم  المسلمين على اتباعهم و انجماع حج  كما ترةر  اةي علةم انغةول. ايجةث 

 يتهم ررق انجماع.عليًا اتباعهم ا و اي مخال

 ثالثا:حكم اتبا  الرسم العثماني في كتابة الم:احف :

يجةةث علةةى مةةن أ اد كتابةة  مصةةحف أو يكتبةةه علةةى مرتضةةى الرسةةم الهثمةةايي نو اةةي 

كتابتةةه علةةى مرتضةةى الرسةةم الرياسةةي مخاليةة  لدحاديةةم الةةوا دة اةةي طلةةث انقتةةداء 

 بالصحاب  و ررقا نجماع الصحاب  و جميع انم  .

أشهث:سأل مالك اريل له: أ أيت من استكتث مصحيا اليوع أترى أو يكتث على ما  قال

أحدق الًاس من الهجاء اليوع؟ قال: ال أ ى ذلك ولكًةه يكتةث علةى الكتبة  انولى)كتبة  

الوحي( وا  الدايي اي المرًع وقال:والمخالف له)يهًي مالكا(اي ذلك من علمةاء انمة  

 . 

لية  رةةط مصةةحف عثمةةاو اةي واو أو يةةاء أو ألةةف أو  يةةر وقةال انمةةاع أحمةةد:تحرع مخا

 ذلك.اهـ

وقال البهيري اي شهث انيماو من يكتث مصحيا ايًبمةي أو يحةااظ علةى الهجةاء الةذي 

كتبوا بةه تلةك المصةاحف وال يخةاليهم ايةه وال يميةر ممةا كتبةوا شةيء اة يهم كةايوا أكثةر 

ياةةن بأييسةةًا اسةةتد اكا  علمةةا وأغةةدق قلبةةا ولسةةايا وأعاةةم أمايةة  مًةةا اةة  يًبمةةي أو

 عليهم.اهـ

وقال انستاذ عبد الرحمن بن الراضي الممربةي بهةد ذكةر  الًرةول المةذكو ة وال يجةون 

 ير ذلك وال يلتيت إلى اعت ل من رالف بروله كأو انم  ال تهرف مرسوع المصحف 

ويةةةةدرل علةةةةيهم الخلةةةةل اةةةةي قةةةةراءتهم اةةةةي المصةةةةحف إذا كتةةةةث علةةةةى المرسةةةةوع)أي 



نرر ما عللوا به.اهذا ليس بشيء نو من يهرف المرسوع من انم  يجةث  الهثمايي(إلى

 عليه أو ال يررأ اي المصحف حتى يتهلم الرراءة على وجهها.

 على أو براء المصحف على  سمه الهثمايي يدل على اوائد كثيرة وأسرا  شتى 

مًها الدالل  علةى انغةل اةي الشةكل والحةروف ككتابة  الحركةات حرواةا باعتبةا   (1)

أغلها اي يحو إيتاءي ذي الرربى وسأو يكم. و نوضهوا. وككتاب  الصلواة والزكواة. 

 والحيوة بالواو بدل انلف. 

ومًها الً  على بهض اللمات اليصيح  ككتاب  هاء التأييم بتاء مجةرو ة  (2)

على لم  طئ وكحذف يةاء المضةا ع لميةر جةانع اةي يةوع يةأت ال تكلةم ييةس علةى لمة  

 هذيل 

ومًها إاادة المهايي المختلي  بةالرطع والوغةل اةي بهةض الكلمةات يحةو: أع  (3)

ن مةن يييةد مهًةى بةل دوو مةن يكةوو علةيهم وكةي . وأمةن يمشةي سةويا. اةاو قطةع أع عة

 وغلها بها

ومًهةةا أرةةذ الرةةراءات المختليةة  مةةن الليةةظ المرسةةوع برسةةم واحةةد.يحو: ومةةا  (4)

يخدعوو إال أييسهم. وتمت كلمت  بك غةدقا وعةدال. الةو كتبةت انولةى ومةا يخةدعوو 

لياتت قراءة يخدعوو. ولو كتبت الثايي  ألةف علةى قةراءة الجمةع لياتةت قةراءة اناةراد. 

 ء مجرو ة نااد ما ذكرو سمت التا

ومًهةا عةةدع انهةةداء إلةةى ت وتةةه علةةى حرةه إال بشةةيخ . شةةأو كةةل علةةم ييةةيس  (5)

 يتحيظ عليه .

 رابعا :حكم الرسم العثماني من حيث التوقيف و االجتهاد :

ارتلف اي  سم المصةحف الهثمةايي هةل هةو مةن اجتهةاد الصةحاب  أع مةن إمة ء الًبةي 

إيه مةن إمة ء: الًبةي غةلى هللا عليةه وسةلم علةى كتبة  غلى هللا عيه و سلم اأما إو قلًا 

الوحي من تلرين جبريل عليه الس ع وهو انغةا كمةا يرلةه كثيةر مةن الهلمةاء االطةاعن 

 ايه طاعن ايما هو غاد  عن الًبي غلى هللا عليه وسلم.

ما ذكر غاحث االبريز قال.  سم الررنو -ويشهد لكويه من إم ئه غلى هللا عليه وسلم

ن أسةرا  المشةاهدة وكمةال الراهة  وهةو غةاد  مةن الًبةي غةلى هللا عليةه وسةلم سر مة

وليس للصحاب  وال لميرهم اةي  سةم الرةرنو وال شةهرة واحةدة. وإيمةا هةو بتوقيةف مةن 

الًبي غلى هللا عليه وسةلم. وهةو الةذي أمةرهم أو يكتبةو  علةى الهيئة  المهرواة  بزيةادة 

ى إليها الهرول إال بيتا  بايي.وهو سةر مةن انلف ويرصايها ويحو ذلك. نسرا  ال تهد

انسةةرا  رةة  هللا بةةه كتابةةه الهزيةةز دوو سةةائر الكتةةث السةةماوي  اكمةةا أو ياةةم الرةةرنو 

 مهجز ارسمه مهجز أيضا اهـ.

ارةد أربةر سةبحايه  إنا نحلن ن لنلا اللاكر وإنلا لله لحلافظونويشهد له أيضا قوله تهالى. 

اءة  حمةةةت ويهمةةةت وسةةةًت وأروتهةةةا وتهةةةالى أيةةةه تكيةةةل بحيةةةظ كتابةةةه وتةةةواترت قةةةر

ت للريةةاس  المشةةهو ة بالتةةاء لميةةر جةةانع كةةذلك وقةةراءة ويةةدع اةةي سةةو ة انسةةراء. ر اةةا



ت علمةه جبريةل عليةه  الهربي المشهو  اي ذلةك كلةه. الةو لةم يكةن الرسةم الهثمةايي توايرةا

ت وهو محال. أي لو كاو ال رسةم الس ع للًبي غلى هللا عليه وسلم لكاو ربر  تهالى كاذبا

الهثمايي  ير توايري بأيه كتبه الصحاب  على ما تيسةر لهةم كمةا نعمةه الةبهض لةزع أو 

يكوو سبحايه وتهالى أيزل هةذ  الكلمةات  حمةت وأرواتهةا بالهةاء وسةوف يةؤت باليةاء 

ويةةدع وأرتيهةةا بةةالواو قةةم كتبهةةا الصةةحاب  لجهلهةةم بةةالخط يومئةةذ بالتةةاء وبحةةذف اليةةاء 

( ق ق  عشةر قريةا ويصةيا اتكةوو انمة  مةن عهةد  غةلى والواو. قم تبهتهم انم  )رطأ

هللا عليه وسلم إلى اليوع مجمه  على إبدال حروف بأررى اي ك مه ليسةت مًزلة  مةن 

 عًد . وعلى حذف حروف عديدة مًه. 

ويشهد له أيضا أو كتب  الوحي كتبةو  بةين يديةه غةلى هللا عليةه وسةلم اةأو كةايوا كتبةو  

عملهم الًبي غلى هللا عليه وسلم حج  شرعي  كرولةه واهلةه على ما تيسر لهم ارد قر  

وقد قبت أيه غلى هللا عليه وسلم كاو يرشد كتب  الوحي إلةى  سةم الحةروف والكلمةات 

ومن ذلك قوله غلى هللا عليه وسةلم لمهاوية   ضةي هللا عًةه: ألةق الةدواة وحةرف الرلةم 

الةةرحمن وجةةود الةةرحيم وأيصةةث البةةاء واةةرق السةةين وال تهةةو  المةةيم وحسةةن هللا ومةةد 

 وضع قلمك على أذيك اليسرى اأيه أذكر لك

مةن قةول: إيمةا ألةف الرةرنو علةى مةا  -ويشهد له أيضا ما و د عن مالك  ضي هللا عًةه

 كايوا يسمهويه من قراءة الًبي غلى هللا عليه وسلم اهـ 

د  غةير  وإذا أقر الًبي غلى هللا عليه وسلم على أمر ال سيما إذا كاو ال يسد  ير  مس

 النما واجبا ولم يوجد  سم يواي هذا الرسم لتيسير لجميع الرراءات. 

 خامسا :تعريف الرسم : 

انقر و يراداةه الخةط والكتابة  والزبةر والسةطر والةرقم و الرشةم وإو  لةث  الرسم لغة

 الرسم بالسين المهمل  على رط المصاحف ويًرسم إلى قسمين: قياسي. واغط حي

  :صو  الليظ بحروف هجائه بتردير االبتداء به والوقف عليه. تالرسم القياسي 

  ما كتث به الصحاب  المصةاحف وأكثةر  موااةق  العثماني:ويرال له الرسم االصطالحي

لرواعةةد الرسةةم الرياسةةي إال أيةةه راليةةه اةةي أشةةياء وهةةي المدويةة  اةةي تةةآليف ولةةم يخةةالف 

ررةت عًةدهم وأسةرا  وحكةم الصحاب   ضي هللا عًهم اي هذ  انشياء إال نمةو  قةد تح

 تشهد لهم بأيهم كايوا الماي  الرصوى اي الذكاء واليطً  .

 

 

 

 

 مبادئ فن الرسم اإلصالحي:



علم تهرف به مخالي  المصاحف الهثمايية  نغةول الرسةم الرياسةي وموضةوعه:  حدف:

حروف المصاحف الهثمايي  من حيم يبحم ايةه عةن عوا ضةها مةن الحةذف والزيةادة 

 واليصل والوغل ويحو ذلك ووضهه الهلماء انمصا .

 علم الرسم أو الخط انغط حي. واسمه:

وسةةلم لكتبةة  الةةوحي ومةةن المصةةاحف مةةن إ شةةاد الًبةةي غةةلى هللا عليةةه واسللتمدادف 

 الهثمايي  والمصاحف المستًسخ  مًها . 

 : الوجوب الكيائي .وحكم الشار  فيه

قضايا  كرولًا تحذف انلف التةي بهةد يةوو ضةمير الراةع المتصةل إذا كايةت  ومسائله:

 حشو أو اتصل بها ضمير الميهول يحو نديهم علمًه أتيًا  

 ضل الررنو على سائر الك ع .على  ير  من الهلوع كيو فضله :

 ق ق  أمو : وفائدته:

 (  المطابر  اللياي  للرا  1)

 ( المتابه  الخطي  للكاتث2)

( تمييز أيواع المخالي  الممتيةرة مةن  يرهةا. وتمييةز مةا وااةق  سةم المصةاحف مةن 3)

 الرراءات ايربل وما راليه ايرد 

قم إو مخالي  الرسم االغط حي نغول الرسم الرياسةي إمةا بًرصةاو كحةذف انليةات 

والياءات والواوات وإما كزيادات أو انلةف أو اليةاء وإمةا ببةدل ك بةدال واو أو يةاء مةن 

ألف وإما بيصل ماحره الوغل أو عكسه. وإما بهةدع مراعةاة المليةوظ وقيةا كرسةم هةاء 

 تأييم تاء. 

ايحصةةر أمةةر الرسةةم اةةي سةةت قواعةةد ميزتةةه عةةن الرسةةم  مللاني :مميلل ات الرسللم العث

( مةا 6( اليصل والوغل)5( الهمز)4( البدل)3( الزيادة)2( الحذف)1الرياسي وهي : )

 ايه قراءتاو اكتبت على إحداهما : 

 باب الحاب : .1

الحذف هو انسراط واننال  يحو: وإذا وعديا ارد قةر  بحةذف انلةف وإقباتهةا احةذات 

 لخط إشا ة لرراءة الحذف انلف اي ا

والذي يحذف اةي المصةاحف مةن حةروف الهجةاء رمسة : حةروف المةد الث قة  والة ع 

 والًوو :

 : حذف انلف 

 وهو رمس  أيواع:

 حذف ألف جمع المذكر السالم يحو: الهلمين. الصلحين -1

 حذف ألف جمع المؤيم يحو: مسلمت. مؤمًت. البيًت.  -2

 علمًه. نتيًك.حذف ألف ضمير الراع المتصل يحو:  -3

 حذف ألف التثًي  يحو: تكذباو -4



حذف ألف انسةماء انعجمية  يحةو : إبةراهيم وإسةماعيل. وإسةحاق. وعمةراو.  -5

 وها وو. ولرماو. وسليماو. وداود.وإسراءيل.

  حةذف اليةةاء: يحةو : الةةداع بةةالبررة وموضةهين بةةالرمر. ويةةؤت هللا الًسةاء. ويرةةض الحةةق

 يوع يأت اي هود...الخ .بانيهاع. ويًج المؤمًين اي يويس و

  : يحةةو : ويةةدع انيسةةاو بانسةةراء ويةةدع بةةالرمر وسةةًدع بةةالهلق ويمةةا هللا حةةذف الةةواو

 بالشو ى

  حذف ال ع: حيةم  سةمت اليةل حيةم وقهةت والتةي اةي انحةزاب والمجادلة  والطة ق

والتي بصيم  الميرد والتي بصيم  الجمع. والةذي كيةف جةاء يحةو: الةذي الةذين الةذ  يةن 

 ب ع واحدة . الذاو

  حةةذف الًةةوو :يحةةو  سةةم اًجةةى بيوسةةف ويجةةى المةةؤمًين بانيبيةةاء بًةةوو واحةةد ليحتمةةل

 الرراءتين. وكذا  سم ال تأمًا بيوسف بًوو واحدة أيضا. 

 باب ال يادة : .2

 الذي يزاد اي المصاحف من حروف الهجاء ق ق  انلف والياء والواو :

 ومةائتين حيةم وقهةا. وبهةد يةوو لكًةا اةي نيادة انلف :كزيادة ألف بهةد المةيم مةن مائة  

 الكهف. وبهد شيء لشا 

  نيادة الياء :كزيةادة اليةاء اةي تلرةاءى ييسةي بيةويس. وإيتةاءي ذي الرربة  بالًحةل. ومةن

 نياءي اليل بطه. ومن و اءي حجاب باشو ة. 

  .نيادة الواو:كزيادة الواو اي أ بع كلمات: أولوا وأولى حيم وقها وأولـت اةي الطة ق

 وأوالء كيف جاء يحو  أوالء  تحبويهم أولئك على هدى. وأولـئكم جهلًا. 

 

 

 باب الهم  : .3

الهمةةز مصةةد  مهًةةا  لمةة  الضةةمط والةةداع واغةةط حا الًطةةق بةةالهمزة  وانغةةل ايةةه 

وتميم. وقد يخيف على لم  قريش بتسهيله بين بةين أو ب بالةه التحريق الذي هو لم  قيس 

 أو بحذاه))ب سراط أو يرل((. قم إو الهمزة إما أو تكوو همزة وغل أو همزة قطع .

اهمةةزة الوغةةل ترسةةم أليةةا سةةواء درلةةت عليهةةا أداة. يحةةو: بةةاهلل. وهللا. أع ال يحةةو: هللا 

اةةأتوا يةةأذيوا وسةةئل الرريةة   ادرلةةوا. لكًهةةا قةةد تحةةذف غةةو تها يحةةو: وأتةةوا وأتمةةروا

 اسئلوهن .

وهمةةزة الرطةةع انغةةل اةةي  سةةمها أو تكتةةث أليةةا إذا وقهةةت أوال وإال كتبةةت بصةةو ة 

الحرف الةذي تةؤول إليةه اةي التخييةف أو ترةرب مًةه اة و كايةت تخيةف أليةا أو كةانلف 

يةت ارياسها أو تكتث أليا. وإو كايت تخيف ياء أو كاليةاء ارياسةها أو تكتةث يةاء. وإو كا

تخيةةف واو أو كةةالواو ارياسةةها أ تكتةةث واو. وإو كايةةت تخيةةف بالحةةذف بًرةةل أو  يةةر  

 ارياسها الحذف يحو أيشأتم. واقراء وجئم ويبئ. واللؤلؤ .



 باب البدل: .4

البدل لم  الهوو واغط حا جهل حرف مكاو نرر ويًرسم إلى إبةدال يةاء أو واو مةن 

الًجةةوة اةةي  ةةاار.ومًوة اةةي الةةًجم ألةةف يحةةو: هةةداهم واتةةى وكمشةةكوة اةةي الًةةو .وإلى 

والصلوة والزكوة والحيوة حيم وقهةن. أو غةاد مةن سةين يحةو بمصةيطر . أو تةاء مةن 

 هاء يحو  حمت و يهمت.أو ألف من يوو. 

 باب القطع والوصل .5

وقةةةد يهبةةةر عًهمةةةا بةةةالمرطوع والموغةةةول المةةةراد بةةةالرطع قطةةةع الكلمةةة  عمةةةا بهةةةدها 

  سما,وهو انغل والوغل مرابله.

 صر الك ع على المرطوع والموغول اي إحدى وعشرين مسأل  مًها :ويًح

 . أال،  أو أن الأو مع ال  أي 

 .  أن لمأو  ألمو أو مع  لم أي 

 و أو لو و أو ما و أو لن و حيثما و  يرها .

 باب ما فيه قراءتان ورسم على إحداهما : .6

بمصةةيطر( مةةن ذلةةك )غراط.ويبصةةط بالبررة.وبصةةطه اةةي انعراف.والمصةةيطروو و

 كتث بالصاد اقتصا ا عليها وتملبا لجايبها على الرراءات انررى.

ومًةةةه )تريةةة ( بةةةآل عمةةةراو كتةةةث بسةةةً  بهةةةد الرةةةاف ليوااةةةق غةةةريا قراءتةةةه بةةةونو 

 مطيه.وقر  أيضا بانلف.

ومًه )من حى( بانييال كتث بياء واحدة وقرى باليك واند اع.ومًةه )قمةودا( اةي هةود 

ًجم كتث بألف بهد الةدال ليوااةق قراءتةه بةالتًوين.وقر  أيضةا واليرقاو والهًكبوت وال

 بتركه.

ومًةةةه )نهةةةث( بمريم.كتةةةث بةةةانلف بهةةةد الةةة ع علةةةى قةةةراءة الهمةةةزة وقةةةر  أيضةةةا 

 بالمضا ع .

 

سمير الطالبين فلي رسلم وضلبع : هذا الد س مختصر من كتاب  الم:ادر  والمراجع

 للشيخ علي بن محمد الضباع . الكتاب المبين

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


