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القرآن أصول في والشإارات القواعد
الحموي الرضا أبي ابن

المؤلف. مقدمة
ّلِه بسم الرحيم.  الرحمن ال

محمللد، سلليدنا علللى الله وصلى العالمين، رب لله الحمد
كلللللللللثيرا. تسلللللللللليما وسللللللللللم وصلللللللللحبه وآلللللللللله

عمللر بللن أحمللد العبللاس - أبللو الله- تعالى إلى الفقير العبد قال
غليهللا يفتقر مسائل على تشتمل مقدمة بعد. فهذه الحموي: اما
رجللا الخإللوان بعللض سللؤال عن جمعتها القراءة بفن المشتغلون

المستعان. ونعم حسبي والله والرضوان المغفرة،
راهللويه لبللن وفاقللا بعللض على القرآن بعض تفضيل في مسألة

واخإتاره كلمهما ظاهر في يعلى أبي والقاضي سريج، وابن نصا،
ل الجر إلى راجع بكر. وهو أبي والقاضي للشأعري خإلفا النووي

الصح. على الحروف ذات في
البعللض مفضولية يلزم قيل فإن تيمية لبن خإلفا النووي واخإتاره

محللذور ل إذ وملللزم؛ مسلللم الفضللل بعضلله إلللى قلنا: بالنسللبة
إذ ممنوع؛ الكلم مطلق إلى وبالنسبة والفصح، الفصيح، كإثبات
متعلقله إلللى نظلرا القلرآن بعلض بين الفاضلية خإصوص الغرض

ُقل في كما َو الصحيحين: ) َلُه ُه ٌد(ٌ تعدل ال القرآن. ثلث َأَح
انحللاء،قصللص،واحكللام ثلثللة علللى القللران المللازري:لن قللال

عليلله الثلثة.وسكت من جزءا كانت للصفات فلتمحضها وصفات
عياض.
الثلث اجر قدر قارئها بالجر.اجر الفضيلة تعلق على بناء والصح

 التضعيف في تستويان ابتداء،ثم
 قوله في فصل

أحرف سإبعة على القرآن الله أنزل
الحرف السبعة الصح. وفي في خإاص فيها مسألة: العدد

أقوال.
ونحوهما. والباحة، كالحظر، أحدهما: معان

ونحوهما. والظهار، كالدغام، النطق الثاني: صور
شأهاب. ابن قول ظاهر واللفاظ. وهو الثالث: الحروف،
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وابن عياض، القاضي السبع. حكاه والقراءات الرابع: الوجه،
المحققون. وضعفه الشاطبي قول ظاهر وغيرهما. وهو قرقول،
على السبع القراءات أن الصواب بطلنه. بل على الجماع وحكي
- عنه الله عثمان- رضي جمع الذي السبعة. وهو من واحد حرف

عليه. المصحف
مكي وصححه عبيد أبي قول جملة. وهو للعرب الخامس: لغات

وغيرهم. جبارة، وابن والجعبري
بمضر. السادس: يخصها

)سميع رحيم(ٌ، )غفور موضع كجعله اليات السابع: خإواتيم
بالجماع. باطل بصير(ٌ وهو

سميعا الله كان قلت (ٌإن الحديث التغيير. وفي منع على والجماع
عليه. يدل كذلك) وهذا فالله ريحما غفورا أو عليما

في كلمة التبيان: تبديل في مكي قال الطبري قول الثامن: وهو
أخإرى؛ وزيادة كلمة، ونقصان بينهما، الخط يختلف كلمة موضع
لن واحد؛ حرف على زاد ما عليه المجمع المصحف خإط فمنع

حبان ابن وحكى العين رأي في الخط بتغير إل يقع ل الخإتلف
قول. وثلثين خإمسة

) في جمعت وقيل الصح في كلمة في السبعة يجتمع مسألة: لم
بيس(ٌ ونحوها.
القراءة تجويز - من عنه الله مسعود- رضي ابن عن مسألة: حكي

عنه- جوازها الله حنيفة- رضي أبي وعن يصح ول بالمعنى،
العربية. عن العجز بشرط وعنه بالفارسية

المة، وضبطتها استفاضت السبعة أن القاضي: الصحيح قال
في الطحاوي مصحفه. وذكر في عنه الله رضي عثمان وأثبتها
اجتماعهم وعسر لغاتهم، لخإتلف العرب على تسهيل المر ابتداء
بحرف ارتفعت ألسنتهم وتذللت اللغات، لهم لنت فلما لغة، على

عليه. إجماعهم وانعقد إليه، الناس فصار واحد،
الحرف من المالكي: السبع. واحد صفرة أبي وابن الداوودي قال

عليه. عنه- المصحف الله عثمان- رضي جمع الذي وهو السبعة
وغيرهما. والسمرقندي مكي عليه وعول النحاس قال وكذلك

قاله أو الستة في وأذن الله- تعالى- بحرف، قال هل واخإتلفوا
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القراءتين معنى اخإتلف ثالثها: إن أقوال ثلثا على جميعا بالسبعة
قول وهو الخإر؛ في وأذن فبحرف، ائتلف وإن بهما، قائل كان

القرآن بعض أن لزم وال بالسبعة قال أنه والصواب السمرقندي
حقيقة. الله بكلم ليس

بن أبوبكر ونذكر العشرة؛ تواتر على الجماع البغوي مسألة: حكى
وغيره السبكي الحسن أبو - ووافقه عاصم رواة من عياش- وهو

سندا تواتر ما السبعة الحرف وضابط القراء؛ جمهور وعليه
والجعبري، ومكي، المهدوي، رسما. ذكره ووافق عربية، واستقام

خإلف. وابن الكفاية وصاحب جبارة وابن
قال. كما وهو الخإران ولزمه السند، تواتر الجعبري: المعتبر قال

الثالثة المئة رأس على مجاهد بن بكر أبو السبع جمع من وأول
يرد ولم الحرف، عدد الشأياخ في ليوافق سبعا وجعلها ببغداد؛
من القراء أشأهر لكونهم هؤلء وخإص هؤلء، سبع في التواتر حصر
المصار. أشأهر

حمللزة وأسللقط الخمسللة، فيلله يللذكر كتابللا جللبير ابللن وجمللع
بزيللادة الثمانيللة قللوم مجاهللد. وجمللع ابللن قبللل وهللو والكسائي

الحضرمي. يعقوب
كتبهللا الللتي المصللاحف عدة على سبعة مجاهد ابن وقيل: جعلها

أصح. والول عثمان
البانللة في مكي خإمسة. ذكره العثمانية المصاحف أن والصحيح
التبيان. في والنووي

واحللد غيللر بللأمره. ذكللره كتبللت وإنمللا بيللده؛ عثمللان يكتبهللا ولم
واحللدا، مصللحفا - كتللب عليه الله عثمان- رضوان أن والمشهور
الصلللة أفضللل سللاكنها علللى النبويللة المدينللة فللي أنلله والرجللح
والسلم.

 مسألة
اشأللتمال إلللى والقللراء والمتكلميللن الفقهللاء، مللن قللوم ذهللب

أبللي القاضي قول وهو السبعة الحرف على العثماني المصحف
وقللد المللة، علللى الحللرف من شأيء إهمال امتناع على بناء بكر

غيره. وترك العثماني المصحف نقل على اتفقت
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الللتي السللبعة الحللرف بعللض عللن ينهى أن يجوز هؤلء: ول قال
وسلللللللم. عليلللللله الللللللله صلللللللى الشللللللارع فيهللللللا أذن

يللزل لللم السللبعة الحللرف على مشتمل جعله لو إذ أظهر والول
إزالتللللللللللله. بجمعللللللللللله ومقصلللللللللللوده الخللللللللللللف؛

بعينه. حرف على يتحجر لئل والضبط النقط عن وجرده
المللة أن ومللوافقيه القاضللي قول عن الطبري جرير ابن وأجاب

قال وكذلك ذلك؛ في لهم رخإص وإنما بالسبعة القراءة تكلف لم
خإللبر ألفللاظ بعلض - فللي وسللم عليلله الللله - صلللى اللله رسول

بالرخإص. التيان يجب أمتي). ول على السبعة: (ٌهون

 مسألة
بللالوحي واليللات الصح على الصحابة فعل السور ترتيب

قللولين. القرطللبي وحكللى الجمللاع عليلله وحكللي الجمهللور، عن
الي. دون السلللور ترتيلللب فلللي المصلللاحف اخإتلفلللت وكلللذلك

بنفيلله القطللع يجب ل السبعة الحرف من كونه يثبت ل فصل: ما
المتكلميللللللللللللللللللن. لبعللللللللللللللللللض خإلفللللللللللللللللللا

إثبللات فللي ومللوافقيه الشللافعي، بخطللأ أبللوبكر المام قطع وقد
بعللض النمللل). قللال فللي الللتي غيللر القللرآن مللن (ٌأنهللا البسملة

آيللة وأنها وموافقيه، القاضي، بخطأ القطع المتأخإرين: والصواب
تجريللد - مللع عنهللم الللله الصحابة- رضللي أثبتها حيث القرآن من

قرآنا. ليس مما ونحوه التفسير، عن المصاحف

 فصل

القراء بين الخاتلف

فللي مؤتلف السمع في مختلف ضربين على الرسم يحتمله فيما
ٌكم) و فيهمللا (ٌُجللذوة) ومختلللف جيللم كتثليللث المعنللى َينُشللُر (ٌك

ُكم). قال ّيُر عللدم الصللحابة عرف أن الخلف مكي: (ٌوسبب (ٌيَس
وسلللم عليلله الللله قللوله:- صلللى بعللد الخإللر على منهم كل إنكار

أحرف). سبعة على القرآن (ٌأنزل
منهم كل فأقرأ المصار، إلى بعضهم وسلم لعيه الله صلى وبعث

- الللله رسللول عهللد فللي بهللا يقللرأ كللان التي بقراءته مصره أهل
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مللن لخإتلف المصللار قللراء وسلللم- فللاخإتلف عليلله الللله صلللى
وافق ما فحفظوا المصاحف عثمان بعث ثم الصحابة من أقرأهم
الغللابر. والللله عللن الخإللر بللذلك وأخإذ خإالفه، ما ورفضوا رسمه،
أعلم.

اثنللان عليلله اجتمع فما التابعين من سبعين على نافع: قرأت قال
القللراءة. وقللرأ هللذه ألفللت حللتى تركته واحد به شأك وما أخإذته،

مللن نحللوا غيللره قللراءة مللن فاخإتار وغيره، حمزة على الكسائي
نحلو فللي وخإللالفه كلثير، ابللن على عمرو أبو وكذا حرف، ثلثمائة

غيره. قراءة من اخإتارها حرف آلف ثلثة

 فصل

القرآن جمع فيمن اخاتلف

 وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عهد في

أبيا، المربعون فعد وقيل: خإمسة؛ وقيل: ستة فقيل: أربعة،
زيد أبو أنس. فقيل: من قول وهو زيد وأبا ثابت، بن وزيد ومعاذا،

مولى وسالما جارية بن مجمع بعضهم عمومتي. وعد بعض قال
الداري. وعد وتميما وعثمان، زيد وأبا زيدا، وترك حذيفة أبي

أنه الشعبي عن عيينة ابن تميم. وحكى مكان الدرداء أبا بعضهم
وسلم- عليه الله - صلى الله رسول عهد على القرآن يقرأ قال: لم

ُأبي، من كلهم ستة إل عبيد بن وسعد الدرداء، وأبو ومعاذ، النصار: 
أظهر. وقيل: ل. والول ثابت، ابن هو وزيد. فقيل وأبوزيد، القاري

والفرائض. بالقرآن، الناس ثابت بن زيد الشعبي: غلب وقال
عليه الله - صلى الله رسول عهد على القرآن حفظ من وقيل: أول
ومعاذ، أبي الخزرج ومن عبيد، بن سعد النصار وسلم- من

وتميم. وزيد عثمان على والجمهور غيرهما في والخلف
أربعللة مللن القللرآن وسلللم: خإللذوا عليه الله صلى قيل: قال فإن
ُأبللي، ومعللاذ، مسعود، بن الله عبد حذيفللة، أبللي مللولى وسللالم و

لللم هؤلء أن وجهين: أحدهما من فالجواب سواهم عمن وسكت
وسلللم- عليه الله - صلى النبي إليهم نسب بما مشهورين يكونوا
إجمللاع ويؤيللده لشهرتهم، غيرهم عن وسكت عليهم، لينبه فذكر
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صلللى عهللده فللي القرآن جمع يكن لم أنه مسعود ابن عن النقلة
وسلم. عليه الله
وتلقنت سورة وسبعين بضعا عهده في مسعود: جمعت ابن قال
سورة. وسلم- سبعين عليه الله الله- صلى رسول في من

القللول، هذا وسلم- قال عليه الله النبي- صلى الثاني: أن الوجه
أرفللع هللو مللن بعللدهم حللدثا ثللم منهللم، أقرأ القوم في يكن ولم

(ٌمللن وسلللم عليلله الله صلى قيل: قوله ونحوه. وإن كزيد، منهم
عبللد) أم ابللن فللي مللن فليسمعه أنزل كما القرآن يسمع أن أراد
قراءته تركت فلم مطلقا بحرفه والخإذ قراءته، اعتماد على يدل
وغيره. أنس بن مالك منها منع حتى

أن الجعفللي علللي بللن الحسللين عن مكي حكاه ما عنه فالجواب
فللي مسعود ابن متابعة على وسلم- حض عليه الله النبي- صلى

الروايللة فللي وسلللم عليلله الللله صلى قوله لذلك الترتيل. ويشهد
الجعفللي: القللرآن...) الحللديث. قللال يسمع أن أراد الولى: (ٌمن

للرسلللللللم. المخلللللللالف حرفللللللله ل الترتيلللللللل يعنلللللللي
ونحللن بلله، يقللرأ كللان الللذي الحرف يريد أن يمتنع مكي: ول قال
فللإن المصللحف، خإللط يخالف لم ما ونرويه فيه، ونرغب به، نقرأ

ه نقلرأ ول بله، نكلذب لم خإالفه عللى الصلحابة إجملاع لنعقلاد ب
نقطللع ل ولنللا بللذلك تثبت ل والقراءات آحادا، نقل ولكونه خإلفه

إسللماعيل والمللام مالللك، قللال ولللذلك مسللعود ابن عن بصحته
خإللط يخللالف مما وغيره مسعود ابن قراءة من روي القاضي: ما

ل النللاس لن اليللوم؛ بلله يقرأ أن الناس من لحد ليس المصحف
يرويلله شألليء هو وإنما مسعود، ابن قراءة أنها يقين علم يعلمون

ل مللا اليقيللن عللن يعللدل فل يجللوز فل الحللديث؛ يحمل من بعض
وخإاتمه. إسماعيل المام لفظ بعينه. هذا يعرف
العرضللة علللى لنلله الصللح؛ فللي أبللي حللرف علللى المللام كتللب

الخإيرة.
ثابت. بن زيد حرف على وقيل

القراءة اسإتعمال في الدائرة الصول باب
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قيل: إن بترافدهما. ولو الجمهور قطع والبسملة أولها: التسمية،
حسنا. لكان مطلقا الله اسم ذكر عن عبارة التسمية

الحرف يتم لم ما فالطبيعي وعرضي طبيعيي وهو الثاني: المد
ونحوه. كالهمز لعلة عليه زائد عرض ما والعرضي بدونه،

المد. عن عبارتان وهما والرابع: المطل، الثالث: المط،
ممزوجا القارىء صوت من المد مع الجاري وهو الخامس: اللين

من أخإص وهو الخإر، عن أحدهما ينفك ل وارتباطا طبعا، بمده
حرف فكل (ٌقول) ونحوه من الطبيعي المد على لطلقه المدن

عكس. ول لين حرف مد
(ٌيقوم) به الذي الطبيعي المد عن عبارة وهو السادس: القصر،

وزانه. به ويتم الحرف، جسم
المد، حرف اعتبر من عند القصر عن عبارة السابع: العتبار

اتصل إن ومده بعده،ن الذي الهمز عن انفصل إن فقصره واللين،
والسوسي، كثير ابن صنع وهذا النظر، بهذا اعتبارا فسمي بها

عنهما. طريق في عمرو وأبي وعيسى،
أمكن كونه باعتبار أيضا القصر على بعضهم أطلقه الثامن: التمكين

استعمال، أصح وهو العرضي، المد على الكثر وأطلقه الحركة، في
)الذي وأقبلوا) و نحو: (ٌقالوا في المد فيه فيدخإل اصطلحا، وأشأهر

يوسوس(ٌ ونحوهما.
قبل الحركة لتضعيف مطلوب حكم إتمام وهو التاسع: التساع،

ألفا. فتنقلب به يقرأ من عند الهمز
غير من الحركة بكمال المجيىء عن به يعبر الصبغ: وقد أبو قال

قبله. مما قريب اخإتلس. وهو
جعل واصطلحا شأيء، في شأيء إدخإال لغة وهو العاشأر: الدغام،

إدغامه المراد جعل و كذلك وصيرورته مشددا، حرفا الحرفين
وإن الدغام جائزا كان الول وتحرك تماثل، فإذا فيه، كالمدغم

فليس المدغم نعوت من نعت بقي فإن الدغام واجب كان سكن
كأبي المحققون عليه أشأبه. وأطلقه بالخإفاء وهو صحيحا، الدغام
غيرهما. الصبغ، أبي وصاحبه العباس
وصفته: النطق وتوجيها، حكما، ضده وهو الظهار، عشر الحادي

زنته، كمال على واحدا جسما صيرورتهما بعد الحرفين من بكل
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بنيته. وتمام
بمعناه. وهو عشر: البيان الثاني
لفظا الساكنة النون عند الغنة في وهو عشر: الخإفاء الثالث
والغين الخاء، وفي حلق، حرف يلق لم وذلك التنوين، ليدخإل

الغنة والمشهور. عدم للجمهور خإلف واللم والراء، المعجمتين،
عندها.

الخإتلس. عن به يعبر أصبغ: وقد أبو قال
إكمالها. إلى بالنسبة الحركة عن إخإفاء قلت: لنه

ميما الباء قبل والتنوين النون، إبدال عشر: القلب: وهو الرابع
بصير(ٌ. )كسميع خإالصة

وهو نطقا حدها عن الهمزة صرف وهو عشر: التسهيل، الخامس
أضرب. ثلثا

مد. وحرف همزة بين حرف إيجاد وهو بين، أولها: بين
كيسال. رأسا والثاني: الحذف

أو كيويد، واوا قبلها ما انضم إن إبدالها وهو المحض، الثالث: البدل
كياتي. ألفا انفتح أو كإيت، ياء انكسر

عبارة ويستعمل التسهيل؛ بمعنى وهو عشر: التخفيف، السادس
فك عن غالبا به وعبر (ٌعليه) ونحوها في الهاء صلة حذف عن

المشدد.
الخإرة. العبارة في ضده وهو عشر: التشديد، السابع
رد هو المرشأد كتاب في أبوالصبغ عشر: التثقيل: قال الثامن

إلى (ٌثقل) بالنسبة سمي إنما أنه لي فظهر الهاءات إلى الصلت
هذا أهل بعض النطق. وقال على أسهل هو إذ المختلسة؛ الهاءات

واحد. والتثقيل الشأن: التشديد
أخإص التشديد بأن بالفرق. فالظاهر العقود في الجعبري وقطع

مشددا. به المنطوق الحرف مخرج وهو النطق، محل حبس لنه
صلة رد على أيضا ويطلق الناطق على لثقله عليه والتثقيل: يطلق

عكس. ول تثقيل، تشديد فكل قياسا الميم
لن الحكم؛ هذا في الميم على الهاء قياس يصح قيل: ل فإن

ورود عدم بدليل السكون إلى الميم ومرجع الخإتلس إلى مرجعها
الصلة، بين دائر فيها الخلف وإنما الجمع، ميم باخإتلس النقل
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والسكون.
الصل؛ عن النظر قطع وجهين: أحدهما من عنه الجواب قلت

الصل على الزيادة حصول وهو الثقل، موجب في هو إنما والكلم
على أثقل منهما كل كون للقياس المسوغ بينهما والجامع مطلقا؛
أول. عليه كان مما الناطق

ثم يحرك، والمسكن مد، حرف ليتم الحركة؛ في يزيد المختلس إذ
كلفة؛ زيادة الفعلين من كل ففي حرفا؛ ليصيرها الحركة؛ يمد

لوجود الهاء صلة ثقلت كما الزيادة لوجود الميم صلة حينئذ فثقلت
الزيادة.

في عليه المرجوع الصل إلى النظر تقدير الثاني: على الوجه
من أولى الجمعية الميم صلة عن بالتثقيل فالتعبير والميم، الهاء،

إلى تحتاج الميم صلة أن لذلك ويشهد الهاء، صلة عن به التعبير
صورة حصول بعد ثم الصل، في ساكنة تكون الميم إذ أول، حركة

قبل موجودة فيها الحركة تكون الهاء وصلة بالصلة؛ تأتي الحركة
أمرين: أحدهما يتكلف الناطق إذ أثقل؛ الميم في فالصلة صلتها؛

ل الصلة يتكلف الهاء بصلة والناطق الحركة؛ صلة والثاني التحريك،
قبل. الحركة لوجود غير
بالثقل عنه فالتعبير أثقل، كان وما أثقل، كان له التكلف زاد وما

حقيقة. وأقرب الثقل، في دونه عما به التعبير من أولى
جعلوه أنهم غير التقيل عن عبارة وهو عشر: التتميم التاسع

الميمات. بصلة مخصوصا
سالفا، التسهيل أضرب في المذكور الحذف وهو العشرون: النقل

كانت فإن قبلها؛ الساكنة إلى الهمزة حركة بنقل قوم عبارته ونظم
أو الساكن، ضم مضمومة أو الساكن، فتح مفتوحة الهمزة

َأّسس(ٌ واليمان. )َمن و كالرض كسر مكسورة

بالهمز التيان وهو التسهيل، ضد وهو والعشرون: التحقيق، الحادي
مخرجه. من الصفة كامل صورته على

وعبر بالفتح، الضافة ياء تحريك والعشرون: الرسال: وهو الثاني
عن به المعبر لستغناء أجود والول بالفتح؛ عنه المتأخإرون
بياء يخصصه بالرسال التعبير إذ الفتح؛ محل على التنصيص
عرفا. الضافة
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الفتح. ضد الصبغ: هي والعشرون: المالة. قال الثالث
وهي الكبرى، ضربان: أحدهما وهي بالكسر؛ عنها عبر قلت: ولهذا

إلى فتصرف خإالصة بألف وحدها: نطق الطلق؛ عند المرادة
بين؛ وبين بالتقليل، عنها ويعبر كثيرا. والثاني: الصغرى، الكسر

قليل. الكسر إلى منصرفة بألف وحدها: النطق
عبارتنا وهما والضجاع، والعشرون: البطح، والخامس الرابع

الكبرى. المالة عن قديمتان
الحرف يعتري سمن وهو والعشرون: التغليظ: التغليظ، السادس

بمعناه. والتفخيم النطق حال الفم فيمل تغليظه المراد
ما ضد على الحرف يعتري نحول وهو والعشرون: الترقيق، السابع
والخإر كالمالة، المفتوح على يدخإل ضربان: أحدهما وهو قبله،
عكس. ول ترقيق، إمالة فكل كالراءات المفتوح غير على يدخإل
جزء وإبقاء الحركة، أكثر إذهاب وهو والعشرون: الروم، الثامن

جهالة ليرتفع الحركة بأصل العلم وفائدته الوقف؛ حال منها
السامع.

الوقف عند الشفتين ضم وهو والعشرون: الشأمام، التاسع
اخإتص ثم ومن عليه الموقوف ضم على دليل صوت غير من

والجر الكسر وفي فيهما، يستعمل والروم والمرفوع، بالمضموم
أهل من به شأذ لمن خإلفا النصب في ول الفتح، في يستعمل ولم

الداء.
كلها. الحركات في سيبويه بشر أبو واستعملها

بذهابها، السامع ليحكم بالحركة إسراع وهو الثلثون: الخإتلس،
والصفة. الوزن، كاملة وهي

بمعناه. وهو والثلثون: الخإتطاف، الحادي
التساع. في معناه سبق و ضدهما، وهو والثلثون: الشأباع الثاني
أعلم. والله
أن منهن بكل النطق وصفة وجر، ونصب، رفع، الحركات فصل
أمها. من النصف على بها تأتي

قبيح نحو وذلك حرفا، صيرورتها إلى مؤد الحركات من كل فاتساع
تعالى. الله كلم في وزيادة

النطق وهو أربع: الولى: الكمال، درجات على الثلثا والحركات
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صارف ذلك عن يصرفها حتى سالفا المذكور وجهها على بالحركة
صحيح.

بيانه. وذكر الثانية: الخإتلس؛
بحرفها. النطق عند الصوت نقص إلى القصد وهو الثالثة: الخإفاء،
تقدم. وقد الرابعة: الروم،

قولين: على أقل أو الكمال حكم حركته من يبقى ما لمقدار وهل
أصح. والثاني الكمال حكم له أن والثاني إيماء الول

غير من بها والتيان بالحركات، العتناء التجويد مبتغي على ويجب
يأخإذها سنة ثابت بن زيدن قال كما القراءة إذ تفريط؛ ول إفراط
الخإر. عن الول

والواو باللف مخصوص وهو وميت حي إلى ينقسم فصل: السكون
يفارقها. ل الفتح واللف قبلها؛ ما انكسر إذا والياء قبلها ما انضم إذ

على بجاريين ليسا إذ لهما؛ الناطق استعداد لعدم ميتا وسمي
حيز. في حاصلين ول عضو،

بها. النطق يتهيأ ول الفم، من فيه يتحيز مكان لها يعلم ل واللف
والضعف؛ القوة في وصفته الحرف، طبع بتفاضل يتفاضل والحي

كما وذلك الشفهية؛ سكون من ظهورا أقوى الحلقية سكون أن كما
الوصل بخلف له حياة كان بالقلقلة الساكن على ُوقف إذا أنه

فيه. القلقلة لمتناع
فيجب الحركة وهو لنقيضه، ضديته كملت ما الحي أن فالحاصل

بغيره وصله فإن حليته ويبرز صيغته ليظهر عليه القارىء اعتماد
بذاته. القائمة صفاته من يستحقه بما بينه

بعده نبي ل من على الله وصلى وحده، لله والحمد الموفق، والله
كثيرا تسليما وسلم خإلقه، من خإيرته
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