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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  باب وقف محزة وهشامٍ على اهلمز

  :و ، اا ا ا اب

.الكلمةفي آخر  متطرفتص بحالة الوقف على الكلمة التي فیھا ھمز متوسط أوھذا الباب یخ.١

.وحمزة فقط إن كان الھمز متوسًطا، في آخر الكلمةحمزة وھشام إن كان الھمز : أصحاب ھذا الباب ھما.٢

  . الھمز والحرف الذي قبلھفتتغیَّر أحكاُمھ بتغیُّر أحوال ، یتمُّ التعامل مع ھذا الباب بالنظر إلى الھمز والحرف الذي قبلھ.٣

  ینقسم ھذا الباب إلى ثالثة أقسام رئیسة

  

  

  

  

  

  

  .الثةمن األقسام الثوسيأتي إن شاء هللا تعالى تفصيل كل قسمٍ

  

  القسم الثالث
  ھمز محرك وقبلھ محرك

  القسم الثاني
  ھمز محرك وقبلھ ساكن 

  القسم األول
  ھمز ساكن وقبلھ محرك
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  الشاهد من الشاطبیة: الشنيو ، احلمك: حلاءاملراد :تنبيه

  }Ç{ ،}È {، }¤{:نحوأصلًیا وال یكون سكونھ إال:متوسط    

ًنا َوِمْن ُمَسكِّ فَأَْبِدْلُه َعْنُه َحْرَف َمدٍّ ":ش، اإلبدال حرف مدٍّ من جنس حركة ما قبلھ فقط:ح

بعد اإلبدال اإلظھار عند }1 {و،}&{و، }̄ {:وله في، ..."قـَْبِلِه َتْحرِيُكهُ 

}1  {و،}& {و، َغاِمهِ دِّ اَهارِِه وَ ا َعَلى ِإظْ َورِْءيً :ش،الحرف الذي بعده واإلدغام فیھ

لى فیھا االقتصار على وْ واألَ }ُرْؤيَا{: ألفاظ_ أيًضا_وبعضهم أَْلَحَق ، }̄ {یلحقان بـ

ضم بعد اإلبدال،}!{و، }`{:في_ أيًضا_وله.وهللا أعلم، اإلظھار فقط

ُهمْ :كَ ـلَكَقو *َحوَّالَ تبـَْعٌض ِبَكْسِر اْلها لَِياءٍ و ":ش،الھاء وكسرھا ُهمُ و أَْنِبئـْ   "نـَبِّئـْ

  

٢ ١

  وھو نوعانمتطرف
  

سكونھ  عارض وھو في األصل مكسور

  

التفصيل في الصفحة التالية
  

  : نحوسكونھ  أصلي

} Ä  Ã  Â{ ،} Æ{ ،اإلبدال :ح

نس حركة ما قبلھ حرف مدٍّ من ج
  .كالمتوسط، فقط

ًنا َوِمْن ُمَسكِّ َفأَْبِدْلُه َعْنُه َحْرَف َمدٍّ ":ش

  "ْد تـَنَـزَّالَ ـْحرِيُكُه قـقـَْبِلِه ت
  

سكونھ  عارض
وھو ثالثة أنواع

  

  وحمفتسكونھ  عارض وھو في األصل

اإلبدال حرف مدٍّ من جنس :ح، }p{: نحو

  المتوسط الساكن كفقطحركة ما قبلھ

  ...ْحرِيُكهُ ـًنا َوِمْن قـَْبِلِه تُمَسكِّ فَأَْبِدْلُه َعْنُه َحْرَف َمدٍّ :ش

١٢٣

٢ ١

هلــتفصيسيأتي 

  

سكونھ  عارض وھو في األصل مضموم

  

  سم األولالق

  ھمز ساكن وقبلھ محرك
  وھو نوعان
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  قبلھ كسر

  :ثالثة َعَملِیَّة، ریةتقدیأوجھٍ أربعة فیھ :ح، }3 {: نحو

  ...فَأَْبِدْلُه َعْنهُ :ش،اإلبدال حرف مدٍّ من جنس حركة ما قبلھـ ١

َلهُ :ش،ـ التسھیل بالروم٢ بـْ عْ ــَرفًا فَالْ ــــًا طَ ـركـُمحٌف ــَألِ أوالَتْحرِيكُ َوَما قـَ رَّْوِم ـــُض بالـبـَ

ــَسهَّ    وھذان الوجھان على مذھب القیاس، الــ

ِبالَخطِّ كاَن َوَقْد َرَوْوا أَنَّهُ :ش،یاًء مكسورةً تُسكَّن سكونًا محًضا للوقفاإلبدالـ ٣

  .یاًء مكسورةً مع الروماإلبدالـ٤َفِفي اْلَيا يَِلي*ُمَسهَّالَ 

ٍل ِبَها َحْرَف َمدٍّ ِسوَ ِفيَماَورُمْ :ش ھذان الوجھان على مذھب و، ى ُمَتَبدِّ

أن الوجھ األول من أوجھ القیاس والوجھ :ظـــــویالح.اتباع الخط
  .ي اللفظاألول من أوجھ اتباع الخط متحدان ف

  

وھو نوعان،مرسوم بالیاء

  
فیھ :ح،}µ{:نحوغیر مرسوم بالیاء

اإلبدال حرف مدٍّ من جنس حركة ما ـ ١: وجھان

ًنا َوِمْن قـَْبِلِه ُمَسكِّ فَأَْبِدْلُه َعْنُه َحْرَف َمدٍّ :ش،قبلھ

َلهُ :ش،ـ التسھیل بالروم٢، ...َتْحرِيُكهُ  الَتْحرِيكُ َوَما قـَبـْ

ـــــرَّْوِم َسهَّ ـــُض بالـبَـعْ ــَرفاً َفالْ ــــاً طَ ـركـُمحٌف ــَألِ أو   الَ ـــــ

  

وھو نوعان،األصل مكسوروفي سكونھ  عارض 

  

تابع للقسم األول
  

٢ ١

١٢

  : وھوقبلھ فتح

}É  Ê{امـباألنع

  وھو وھو

  
  

فَأَْبِدْلُه َعْنُه َحْرَف ":ش،اإلبدال حرف مدٍّ من جنس حركة ما قبلھـ ١: أوجھأربعة فیھ :ح

َلهُ ":ش،ـ التسھیل بالروم٢"...ًناُمَسكِّ َمدٍّ  رَّْوِم ـــُض بالـبَـعْ ــَرفًا فَالْ ــــًا طَ ـركـُمحٌف ــأَلِ أوالَتْحرِيكُ َوَما قـَبـْ

یاًء مكسورةً تُسكَّن سكونًا محًضا اإلبدالـ ٣.وھذان الوجھان على مذھب القیاس" الَ ــــــــــَسهَّ 

،مكسورةً مع الرومیاءً اإلبدالـ  ٤"َفِفي اْلَيا يَِلي*الَ ا أَنَُّه بِالَخطِّ كاَن ُمَسهّ َوَقْد َرَووْ ":ش،للوقف

ٍل ِبَها َحْرَف َمدٍّ ِسوَ ِفيَماَورُمْ ":ش   .لى مذھب اتباع الخطوھذان الوجھان ع، "ى ُمَتَبدِّ

،القرآنالوحید فيالموضع 



باب وقف حمزة وھشاٍم على الھمز

محمد أحمد األهــدل/ إعــداد                                                                                                             م               ١٢/٢٠٠٩/ ٢٣هـ ـ ١٤٣١محرم ٦األربعاء : بتاريخ        

٥

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  

٢
  قبلھ ضم

ة أربع، تَْقِدْیِریَّةھٍ أوجخمسة فیھ :ح،}({: نحو

،ن جنس حركة ما قبلھاإلبدال حرف مدٍّ مـ ١:َعَملِیَّة
َلهُ :ش،ـ التسھیل بالروم٢  ،...فَأَْبِدْلُه َعْنهُ :ش َوَما قـَبـْ

  وھذان الوجھان على مذھب القیاس...الَتْحرِيُك 

واًوا مضمومةً تُسكَّن سكونًا محًضا اإلبدالـ ٣
َفِفي اْلَيا يَِلي*الَ ا أَنَُّه بِالَخطِّ كاَن ُمَسهّ وْ َوَقْد رو :ش،للوقف

  .مع اإلشمامةً موضممواًوااإلبدالـ  ٤اوِ ـو والـ

َورُمْ وأْشِممْ :ش،مع الرومةً موضممواًوااإلبدالـ ٥

ثالثة األوجھ على وھذه ال، ٍل ِبَها َحْرَف َمدٍّ دـى ُمَتبَ ِفيَما ِسوَ 

  .مذھب اتباع الخط
والوجھ ، أن الوجھ األول من أوجھ القیاس:ظویالحـ

  .متحدان في اللفظالخطاألول من أوجھ اتباع
  

١
  قبلھ فتح

  :فیھ خمسة أوجھ:ح، }o{: نحو

اإلبدال حرف مدٍّ من جنس حركة ما ـ ١

التسھیل ـ ٢،...فَأَْبِدْلُه َعْنهُ :ش،قبلھ

َلُه الَتْحرِيُك :ش،بالروم ...َوَما قـَبـْ

.وھذان الوجھان على مذھب القیاس
ا تُسكَّن سكونً ةً موضممواًوااإلبدالـ ٣

ا أَنَُّه بِالَخطِّ كاَن وْ َوَقْد رو :ش،محًضا للوقف

اإلبدالـ ٤اوِ والـو َفِفي اْلَيا يَِلي*الَ ُمَسهّ 

  .واًوا مضمومةً مع اإلشمام

  ،واًوا مضمومةً مع الروماإلبدالـ ٥
ٍل ِبَها ِفيَما ِسوَ َورُمْ وأْشِممْ :ش ى ُمَتَبدِّ

وھذه الثالثة األوجھ على ، َحْرَف َمدٍّ 

  . ذھب اتباع الخطم

وھو نوعانمرسوٌم بالواو

  
  مرسوٌم بالیاء

أوجھٍ خمسة فیھ :ح،}}{:نحو

اإلبدال حرف مدٍّ ـ ١:یَّةة َعَملِ أربع، تَْقِدْیِریَّة
فَأَْبِدْلُه َعْنُه َحْرَف :ش،من جنس حركة ما قبلھ

َلهُ :ش،ـ التسھیل بالروم٢،...َمدٍّ  بـْ الَتْحرِيكُ َوَما قـَ

ــًا طَ ـركـُمحٌف ــَألِ أو ، الَ ـــــــــرَّْوِم َسهَّ ـــُض بالــبَـعْ ــَرفًا َفالْ ــ
  .وھذان الوجھان على مذھب القیاس

ةً تُسكَّن سكونًا محًضا موضمیاًء مبدالاإلـ ٣

َفِفي *الَ ا أَنَُّه بِالَخطِّ كاَن ُمَسهّ ووْ َوَقْد ر :ش،للوقف

  .مع اإلشمامةً موضممیاًء اإلبدالـ  ٤اْلَيا يَِلي

  ،مع الرومةً موضممیاًء اإلبدالـ ٥
،دٍل ِبَها َحْرَف َمدٍّ ــى ُمتَبَ ِفيَما ِسوَ َورُمْ وأْشِمْم :ش

على مذھب األخیرة وجھ ثالثة األلاهوھذ
  .اتباع الخط

أن الوجھ األول من أوجھ :ظـویالح
والوجھ األول من أوجھ اتباع ، القیاس

  .الخط متحدان في اللفظ
  

غیر مرسوم 
  بالیاء أو بالواو

  ،}K{:نحو

  : فیھ وجھان:ح

رف ـدال حـاإلبـ ١
دٍّ من جنس ـــم

  ،حركة ما قبلھ
َعْنهُ هُ ـفَأَْبِدلْ :ش

ًنا ُمَسكِّ َف َمدٍّ َحرْ 

ْبِلِه َتْحرِيُكهُ َوِمنْ    ،..قـَ
،ـالتسھیل بالروم٢

لَ :ش هُ ـــَوَما قـَبـْ

َأْو أَِلٌف كُ ــــالَتْحرِي

ُض ــعْ ـَرفًا فَاْلبَ ـرَّكًا طَ ـُمحَ 

  بالرَّْوِم َسهَّالَ 

  

٢ ١٣

تابع للقسم األول
وھو ثالثة أنواع،عارض وفي األصل مضمومسكونھ  
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  الصفحة التاليةفي إن شاء هللا هاتفصيلوسيأتي

  

  مضموم  مكسور  مفتوح

  الهمز الذي بعد األلف متوسط  ثالث حاالتوله الهمز الذي بعد األلف متطرف

  :فیھ وجھان:ح،}G{:نحو

  .مع الطول، التسھیلـ١  
ِسَوى :شمع القصر ، ـ التسھیل٢

ُلُه ــأَلِ َما َأنَُّه ِمْن بـَْعِد  ٍف َجرى ُيَسهِّ

والمد، ْدخالَ ــــــَط مَ ــــــــــــــتـََوسَّ َما َمهْ 

ْبَل َهْمٍز :ش،والقصر َوِإْن َحْرُف َمدِّ قـَ

  ُمَغيٍَّر َيُجْز َقْصُرُه َواْلَمدُّ َما زَاَل َأْعَدالَ 
  

  وله حالتانألِـف

  

صيل
تف

ي 
يأت

س
ها

هللا
ء 

شا
ن 

إ
ىل
عا
ت

  

  وهما نوعانواو أو ياء

  

  أن يكون مكسورًا

  ،}L{:نحو

  :فیھ وجھان:ح
  .مع اإلسكان، النقلـ١

، مع الروم، ـ النقل٢

ى ِسوَ ِفيَما َورُمْ :ش

  .ٍل ِبَها َحْرَف َمدٍّ دـُمتَبَ 

  

  ساكن صحیح       

ًنا َوَأْسِقْطُه َحّتى يـَْرجِ :ش، النقل:ح،}Â {:نحو َلُه َمَتَسكِّ   َع اللَّْفُظ َأْسَهالَ َوَحرِّْك ِبِه َما قـَبـْ

  

  القسم الثاني

  ھمز محرك وقبلھ ساكن 

  نوالساكن الذي قبل الھمز نوعا

١٢

فلھ ثالث حاالتفإذا كان الھمز متطرًفا

أن يكون مفتوًحا

}D {:نحو

مع ، النقل:ح

إسكان الحرف 
المنقول إلیھ 

ركة الھمز ـح
  .اوجھًا واحدً 

  

الثالثةلثانیةااألولى

  أن يكون مضموًما

  ،}½ {:نحو

  :فیھ ثالثة أوجھ:ح
  .مع اإلسكان، النقلـ١
  .مع اإلشمام، ـ النقل٢
  ،الروممع، قلالنـ٣

ِفيَما رُمْ وَ أْشِمْم وَ :ش

ٍل ِبَها َحْرَف َمدٍّ ِسوَ    .ى ُمتََبدِّ

  وھو نوعان،ساكن ُمْعَتلٌّ 
  

٢ ١

الثانیةاألولى

الثالثةالثانیةاألولى
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  مفتوح

  ،}z    {:نحو

  :فیھ ثالثة أوجھ:ح

  .مع القصر، اإلبدال ألِفًاـ١
  .مع التوسط، اإلبدال ألِفًاـ ٢
  .مع الطول، اإلبدال ألِفًاـ٣
َما ِسَوى أَنَُّه ِمْن بـَْعِد :ش   

َويـُْبِدُلُه َمْهَما ...رىـٍف جَ ــَألِ 

لَ ـَتطَ  ْمِضي ـُه َويـَْقُصُر َأْو يَ رََّف ِمثـْ

فذكر ھنا ،الَ وَ ــدِّ َأطْ ـَعَلى اْلمَ 

وأضاف ،ولـطر والـالقص
  .وجھ التوسطعلماءال

  

  غير مرسوم بالياء 

  :فیھ خمسة أوجھ:ح،}= {:نحو

  مع القصر، اإلبدال ألِفًاـ١
  التوسطمع ، اإلبدال ألِفًاـ ٢

َما ِسَوى أَنَُّه ِمْن بـَْعِد :ش.مع الطول، اإلبدال ألِفًاـ٣

فذكر ھنا القصر ، ...ِدلُُه َمْهَما َتَطرَّفَ َويـُبْ ...َأِلٍف َجرى

  .وجھ التوسطعلماءوأضاف ال،طولوال

حسب مذھبیھما في ( مع المد، التسھیل بالرومـ٤
  .)مدِّ المتصل

َلهُ :ش.مع القصر، التسھیل بالرومـ ٥ َوَما قـَبـْ

  .رَّْوِم َسهَّالَ ـْعُض بالـَرفاً فَاْلبَ ـرَّكاً طَ ـٌف ُمحَ ـأَلِ الَتْحرِيُك َأْو 

  

  مرسوم بالياء 

  :فیھ تسعة أوجھ:ح،}:  ;{:نحو

  وھذا المكسورة}السََّماءِ {:الخمسة األوجھ المتقدِّمة في

اتباع على مذھبوأربعة أوجھ .على مذھب القیاس
  :وھي،الخط

  مع القصر، یاًء مكسورةً تُسكَّن سكونًا محًضا للوقفاإلبدالـ١
  ،مع التوسط، یاًء مكسورةً تُسكَّن سكونًا محًضا للوقفاإلبدالـ ٢
  .مع الطول، یاًء مكسورةً تُسكَّن سكونًا محًضا للوقفاإلبدالـ ٣
  . على وجھ القصر، یاًء مكسورةً مع الروماإلبدالـ٤

    ،َفِفي اْلَيا يَِلي*الَ ا أَنَُّه ِبالَخطِّ كاَن ُمَسهّ َوَقْد َرَووْ :ش

ٍل ِبَها َحْرَف َمدٍّ ِسوَ ِفيَما رُمْ و            .ى ُمَتَبدِّ

  

  وهو نوعانمكسور

  

  مضموم
  

ية
تال

 ال
حة

صف
 ال

ي
 ف

يل
ص

تف
ال   

الثالثةاألولى الثانیة

تابع للقسم الثاني
  

  ولھ ثالث حاالت،الھمز الذي بعد األلف متطرف
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  غير مرسوم بالواو 

فیھ :ح،}V  {:نحو

، ـاإلبدال ألِفًا١:خمسة أوجھ
، ـ اإلبدال ألِفًا٢مع القصر 
، اإلبدال ألِفًاـ٣،مع التوسط

ِسَوى أَنَّهُ :ش. مع الطول

ِدلُهُ يـُبْ وَ ...أَِلٍف َجرىَما ِمْن بـَْعِد 

فذكر ھنا ، ...َمْهَما َتَطرَّفَ 

وأضاف ، طولالقصر وال
  المحققون وجھ التوسط

مع المد ، التسھیل بالرومـ٤  
حسب مذھبیھما في مدِّ ( 

بالروم  ـ التسھیل٥) المتصل
َلهُ ":ش.مع القصر َوَما قَـبـْ

ٌف ُمَحرَّكًا َطَرفاً ـأَلِ َأْو الَتْحرِيكُ 

  ."َسهَّالَ رَّْومِ ـْعُض بالـفَاْلبَ 

  

  مرسوم بالواو

عشر فیھ اثنا:ح،}´{:نحو

:الخمسة األوجھ المتقدِّمة في:وجھًا

على مذھب : وھذاةموضمالم}السََّماءُ {

على مذھب اتباع عة أوجھ سبو، سالقیا
  :وھي، الخط
ضمومةً تُسكَّن سكونًا محًضا ماواوً اإلبدالـ١

ضمومةً ماواوً اإلبدالـ ٢، مع القصر، للوقف
  ،مع التوسط، تُسكَّن سكونًا محًضا للوقف

ضمومةً تُسكَّن سكونًا محًضا ماواوً اإلبدالـ٣
ضمومةً ماواوً اإلبدالـ٤،مع الطول، للوقف

اإلبدالـ ٥، على وجـھ القصر، شمامع اإلم
على وجھ ، شماممع اإلضمومةً ماواوً 

مع ضمومةً ماواوً اإلبدالـ٦،التوسط
اواوً اإلبدالـ٧  ،على وجھ الطول، شماماإل
على وجھ القصر،مع الرومضمومةً م

َفِفي اْلَيا *الَ ا أَنَُّه بِالَخطِّ كاَن ُمَسهّ َوَقْد َرَووْ :"ش

ٍل ِبَها َحْرَف َمدٍّ ِفيَما ِسوَ َوُرمْ َوأْشِممْ "،"يَِلي   ".ى ُمَتَبدِّ

  

تابع للقسم الثاني
  

  وهو نوعان الھمز المضموم المتطرف الذي بعد األلف
  الساكن الُمْعَتّل 

  إذا كان واًوا أو ياًء وهما نوعان

  

  زائدتان 

وھو}L{،}¢{:نحو

إبدال الھمز :ح،للواوالوحید الموضع 

حرفًا مثل الحرف الذي قبلھ ثم إدغام 
َويُْدِغُم ِفيِه اْلَواَو َواْلَياَء :ش. لھ فیھما قب

  ِإَذا زِيَدَتا ِمْن قـَْبُل َحتَّى يـَُفصَّالَ ُمْبِدالً 

:حنوفإن كان الھمز متطرفًا مكسوًرا

}L{غام وجھاندففیھ بعد اإل:  

وإٍن كان ، الرومـ٢السكون المحض ـ١  

ففیھ }I{:حنومتطرفًا مضموًما

السكون ـ١  :ثالثة أوجھغام دبعد اإل
  الرومـ٣اإلشمام ـ٢المحض 

ٍل ِبَهاِفيَما ِسوَ َورُمْ َوأْشِممْ ":ش َحْرَف ى ُمَتَبدِّ

  ".َمدٍّ 

  أصليتان 

  :فیھ وجھان:ح،}Æ{،} É {:نحو

َوَحرِّْك ِبِه َما :شحیل مثل الساكن الصحالنقـ١

ًنا َوَأْسِقْطُه َحّتى يَ  َلهُ َمَتَسكِّ بـْ   ْرِجَع اللَّْفُظ َأْسَهالَ ــقـَ

َوَما :ش،اإلبدال مع اإلدغام مثل الزائدتینـ٢

بْـَلُه أِو اْلَيا فـََعْن بـَْعٍض بِاِإلْدَغاِم ُحمِّالَ    َواٌو َأْصِليٌّ َتَسكََّن قـَ

، i {:حنوز متطرفًا مكسوًرافإن كان الھم

مع إسكان النقلـ١  :أوجھأربعةففیھ }(

مع النقلـ٢الحرف المنقول إلیھ سكونًا محًضا 
، بالسكون المحضاإلبدال مع اإلدغامـ٣، الروم

وإٍن كان ، بالروماإلبدال مع اإلدغامـ٤

ففیھ }n،) {:حنومتطرفًا مضموًما

واإلشمام مع ، األربعة المتقدمة  :وجھأستة
َورُمْ َوأْشِممْ ":ش،ومع اإلبدال مع اإلدغام، النقل

ٍل ِبَها َحْرَف َمدٍّ ِفيَما ِسوَ    ".ى ُمَتَبدِّ
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  بعد كسرمفتوح

  ، }«{:نحو

  اإلبدال یاًء مفتوحة :ح

  

  

  مفتوح بعد ضم

:ح،}8{:نحو

  اإلبدال واًوا مفتوحة
  

  

مفتوح بعد فتح

،}¥ {:حنو

  التسھیل : ح
  بین بین

  

مكسور بعد فتح

:حنو

}E{،  

  التسھیل : ح
  بین بین

  

مضموم بعد ضم
إال _ متوسًطا_ولم يأت 

}رُُءْوسِ {:في ألفاظ

  : فیھ وجھان:ح
  ـالتسھیل بین بین١

  

  
  
  

مضموم بعد فتح

،}]{:حنو

  التسھیل : ح
  بین بین

  
  
  
  

فإذا تبع الھمز 
:وـــــــــــــــــــــــــنحــواوٌ 

}¶{

أُضیـف وجــھٌ 
  و ـثاٍن وھ

مكسور بعد 

:حنوكسر

}q{،  

التسھیل : ح
  بین بین

:وــــــــــــــنحز یاءٌ ــــالھم

أُضیف }7{

وھو حذف الھمزنٍ وجھٌ ثا
:ش، على مذھب اتباع الخط

الَخطِّ كاَن َوَقْد َرَوْوا أَنَُّه بِ 

َفِفي اْلَيا يَِلي واْلَواِو * الَ ُمَسهّ 

  َوالَحْذِف َرْسَمهُ 

٢ ١٣٧ ٤٥٦

  القسم الثالث

  تسعة أنواعوھوھمز محرك وقبلھ محرك

٨٩

مكسور بعد ضم

،}?{:حنو

:ھانفیھ وج: ح
  ـالتسھیل بین بین١

  
  

  
  ًوا وااإلبدالـ٢

مكسورةً على 
،مذھب األخفش

َواَالْخَفُش بـَْعدَ :ش

الضَّمِّ َذا اْلَكْسِر 

َوَعْنُه َأْبَدَال بَِياءٍ 

اْلَواُو في َعْكِسهِ 

مضموم بعد كسر

}¯{:حنو

  : فیھ وجھان:ح

  التسھیلـ١
  بین بین

  
  

  

  

  

تْ ـُه لَ زَ ـَهمْ مِّ ـِر َوالضَّ ـاْلَكسْ يُْسِمُع بـَْعدَ وَ :ش اًء ـِه يَ ـحِ ـدى فـَ

الَ وِّ ــــَوَواًوا ُمحَ 

َواَالْخَفُش :ش، على مذھب األخفشمضمومةً یاءً اإلبدالـ٢

:نحووٌ فإذا تبع الھمزةَ وا،أَْبَدَال بَِياءٍ مِّ ـالضَّ َذا بـَْعَد اْلَكْسِر 

على وھو حذف الھمز،أُضیف وجھٌ ثالث}¼{

  ،ویلزم من ذلك ضم الحرف الذي قبلھ، مذھب اتباع الخط

َوالَحْذِف َفِفي اْلَيا يَِلي واْلَواِو *الَ ا أَنَُّه بِالَخطِّ كاَن ُمَسهّ َوَقْد َرَووْ :ش

  َرْسَمهُ 

  َكْسٌر ِقْبُل ِقيَل َوُأْخِمالوَ ْحِوِه َوَضمّ ـَوْمْستَـْهزُِءوَن اْلَحْذُف ِفيِه َونَ 

اتباع الخـــطعلى مذھــــب 
كاَن   ا أَنَُّه بِالَخطِّ َوَقْد َرَووْ :ش

َفِفي اْلَيا يَِلي واْلَواِو * الَ ُمَسهّ 

  َوالَحْذِف َرْسَمهُ 

  ، على مذھب اتباع الخط

ا أَنَُّه بِالَخطِّ كاَن َوَقْد َرَووْ :ش

َفِفي اْلَيا يَِلي واْلَواِو * الَ ُمَسهّ 

  هُ َوالَحْذِف َرْسمَ 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــيْ ـــــــــــــــــــــــــبَ َذا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِر ـيْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غَ ـَوف:ش ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ   نَ ــــــ ــــ نَ ـــــــــــــــــــــــــــــيْ ــــــــــــــــ

ـ حذف الھمز ٢

ذف الھمزــح

فإذا تبع
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ن ن ع اا  ،ا أو ا ،و :  

:وال یكون في المتوسط إال في لفظ، أنَّ اتباع الخط بالوقوف بالواو أو الیاء ال یكون إال في الھمز المتطرف المرسوم بالواو أو الیاء:األول

علیھ الشاطبي ـ رحمھ هللا وقد نص والوقف بالواو اتباًعا للخط،ھب القیاسعلى مذالنقل: وجھین–وقفاً –امفیھنَّ لحمزةفإ}اؤً ُكفْ {و}اُهْزؤً {

  .في أبیات سورة البقرةـ
  :وھي، ویمكن حصره في أربع قواعد، وسطأنَّ اتباع الخط بالوقوف بالحذف ال یكون إال في الھمز المت:نيالثا

.}¼{:نحوساكنةكل ھمز مضموم قبلھ كسر وبعده واو.١

.}¶{:نحوساكنةوبعده واوفتحكل ھمز مضموم قبلھ .٢

.}.{:واو نحوساكنةوبعدهضم كل ھمز مضموم قبلھ .٣

.}7{:نحوساكنةءایوبعده كسر قبلھ كسوركل ھمز م.٤

ٌ آ :  

  :وھي، شرةـد عـوالزوائ، بزائٍد قبلھ جاز فیھ التحقیق والتسھیل حسب القواعد المتقدمةإذا كان الھمز في بدایة الكلمة ولكنھ توسط

السین- ٦  ).s(: نحوالھمز-٥  )./(: نحوالباء- ٤  .)h(: نحوالالم- ٣.)l(: نحویاء النداء- ٢.)l(: نحوھاء التنبیھـ ١

إال أن العاشر ،)g(: نحوأل التعریفیة-١٠).o(: نحوالواو- ٩  ).9(: نحوالفاء- ٨  ).È(: نحوالكاف- ٧  ).B(: نحو

، وإن كان متوسِّطًا بزائدٍ فلیس فیھ إال اإلبدال فقط)' (: و إذا كان الھمز ساكنًا نحو، وإنما النقل والسكت، منھا لیس فیھ تحقیق في الوقف

  . وهللا تعالى أعلم، وال یصح فیھا التحقیق وإن قال بھ بعض الشراح،على الراجح)Ï  Ð (:وكذلك نحو

أ و آ و  م  و ا و.


