
 وصل مع مهز االستفهام يف القراءةحكم مهزة ال -2

ذكر ابن بري يف ىذا الفصل حكم مهزة الوصل مع مهزة االستفهام يف كلمة واحدة، ومهزة الوصل 
 يقال ذلا ألف الوصل، وىذا االسم أوىل هبا.

رج، وفائدهتا التوصل إىل النطق ابلسّ  اكن ؛ وألف الوصل ىي اليت تثبت يف االبتداء وتسقط يف الدَّ
ألّن العرب ال تبتدئ بساكن وال تقف على متحرك، فإذا كان قبلها ما يُ َتوصًُّل بو إىل النطق ابلساكن 

 اسُتغين عنها.
وألف الوصل إذا دخلت عليها مهزة االستفهام، فهي يف كتاب هللا على وجهٌن 2 أحدمها أن 

 تكون مع الم التعريف ؛ والثاين أن تكون مع غًنه.
     الم التعريف فهي يف ثالث كلمات يف ستة مواضع 2 فإن كانت مع 

         2 يف ادلوضعٌن،  [ 344 – 341] األنعام   

       2 [ 13] يونس ،       

   2 [ 13] يونس ،           2 [ 11] يونس ،  

     2 [ 11] النمل. 

فيهما قبل دخول مهزة االستفهام 2 الذكرين، وهللا أبلف    ، و  وأصل 
واحدة يف االبتداء، مثّ دخلت عليها مهزة االستفهام فصارت 2 أالذكرين و أهللا فاألوىل مهزة االستفهام احملققة 

 مثّ ألف الوصل.
فاألصل فيو قبل التعريف ) ال ( 2 ءاَن على وزن ) َحاَن (، مّث دخلت عليو    ا أمّ 

األلف والالم للتعريف فصار 2 اآلن، مّث نقلت حركة اذلمزة لالم وحذفت فصار 2 ااَلن، مّث دخلت مهزة 
 االستفهام فصار 2 أااَلن، مهزة االستفهام احملققة وألف الوصل.

 مهزة االستفهام مع ألف الوصل لورش وقالون يف ادلواضع السابقة فقال 2  فذكر الناظم حكم

مِ  -501  َمًدا بُ َعْيَد مَهِْز ااِلْسِتْفَهامِ  َفْصٌل َوأَْبَدَل مَهَْز َوْصِل الَّلا
 التحليل والشرح :

اتفق قالون وورش على إبدال ألف الوصل حرف مد بعد مهزة االستفهام يف ادلواضع السابقة، 
 ل ألفا خالصا ويشبع مدىا، ومقداره ثالث ألفات أو ست حركات ألّن ما بعده ساكن.فتبد



واقتصر الناظم على اإلبدال لقالون وورش فقط ألنّو ادلشهور، وروي عنها التسهيل يف ألف الوصل 
 ألّّنا مفتوحة ومهزة االستفهام مفتوحة كسائر ادلفتوحتٌن.

لستة السابقة وجهان 2 األّول اإلبدال ألفا مع ادلد فتلخص أّن لقالون وورش يف ىذه ادلواضع ا
ادلشبع لوجود الساكن بعد األلف ادلبدلة، والثاين 2 التسهيل بٌن بٌن لكون مهزة االستفهام وألف الوصل 

 مفتوحتٌن.
 والتسهيل ىنا يف ىذه ادلواضع لقالون بدون إدخال كما ىو معلوم مما سبق.

 إذا كانت مع غًن الم التعريف فقال 2 مثّ أشار الناظم إىل حكم ألف الوصل

 ِلَعَدِم اللاْبِس ِِبَْمِز الَوْصلِ  وبَ ْعَدُه اْحِذْف مَهَْز َوْصِل الِفْعلِ  -501
 الشرح والتحليل :

إّن ألف الوصل الداخلة على مهزة االستفهام يف غًن الم التعريف وىو الفعل  على سبعة مواضع 
،     [ 08] البقرة             2يف القرآن الكرمي، وىي 2 

     2 [ 08] مرمي ،       2 [ 0] سبأ ،        

   2 [ 311] الصافات ،         2 [ 31] ص       ،

        2 [ 51] ص ،     2 [ 3] ادلنافقون. 
واألصل يف ىذه األفعال السبعة بكسر ألف الوصل يف مجيعها، فتصًن 2 ِاختذمت، ِاطَّلع، اِفرتى، 

 ِاصطفى، ِاختذانىم، ِاستكربت، ِاستغفرت.
فلّما دخلت عليها مهزة االستفهام ُحِذَفت ألف الوصل، واستُ ْغيِنَ عنها فصارت األفعال 2 َأختذمت، 

 َأصطفى، أختذانىم، َأستكربت، َأستغفرت. َأطلع، أفرتى،
ووجو حذفها أمن اللبس كما خيف يف ادلواضع الستة األوىل مع الم التعريف ألّن مهزة االستفهام 
مفتوحة، وألف الوصل يف ىذه األفعال مكسورة خبالف الم التعريف فهمزة االستفهام وألف الوصل 

 مفتوحتان.
 االستفهام املكرر -4

   قال ابن بري 2

ِ الثااِن منُو َخبَ ًرا فصٌل واالسِتْفَهاُم ِإْن تّكرارَا -501  َفَصّيِّ



 ِلَكْتِبِو ابلياِء يف املَْرُسومِ  واْعِكْسُو يف النمِل َوفَ ْوَق الرُّومِ 
 الشرح والتحليل 2

ين عقد الناظم ىذا الفصل لبيان حكم االستفهام ادلكرر، وحكمو عند انفع أن يصًن االستفهام الثا
 خربا، وال خالف بٌن قالون وورش فيو.

 وقد ورد ذلك يف كتاب هللا أحد عشر موضعا، وىي 2
          2 [ 1] الرعد ،     

       2 [ 41] اإلسراء ،       

     2 [ 10] اإلسراء ،        

   [ 08نون 2 م] ادلو ،         2 [ 35] النمل        ،

             

     2 [ 81 – 80] العنكبوت ،        

    2 [ 38] السجدة ،          2 [ 33] الصافات ،

          2 [ 11] الصافات ،    

        2 [ 45] الواقعة ،     

       2 [ 33 – 38] النازعات. 
، وجيعل بٌن اذلمزة والياء هاما هبمزة مفتوحة زلققة بعدىا مهزة مسهلةفنافع جيعل األوىل منهما استف

الثاين خربا هبمزة واحدة مكسورة إالّ يف سورة النمل والعنكبوت فإنّو قرأ األوىل ابخلرب والثانية ابالستفهام وىو 
 ما أشار إليو يف البيت الثاين.

لثاين كتب ابلياء يف ادلصحف، فقرأه وسبب العكس يف سوريت النمل والعنكبوت ألّن االستفهام ا
 اتباعا لرسم ادلصحف العثماين.

 
 
 
 



 إبدال اهلمز املفرد  -1
 قال ابن بري 2

 والَعْْيِ والَّّلِم َصِحيَح الن اْقلِ  الَقْوُل يف ِإْبَداِل فَاِء الِفْعلِ  -501
 الشرح والتحليل :

لو وىو اذلمز ادلفرد، وىو الذي مل بال ّما أكمل الناظم أحكام اذلمز ادلزدوج، بدأ يتكلم عن مق
و يبدل حرفا، وىو على ثالثة أقسام 2 قسم تكون فيو اذلمزة يف موضع الفاء، وىي أّول أصول  يالصق مثلو

الكلمة، وقسم تكون فيو يف موضع العٌن، وىي وسط الكلمة، وقسم تكون فيو يف موضع الالم، وىي يف 
 آخر الكلمة.

 ز ادلنفرد لورش فقال 2 مث شرع يف بيان أحكام اذلم

 بَ ْعَد مَهٍز للَجِميِع اُْبِدَلتْ  أَْبَدَل ورٌش ُكلا فَاٍء َسَكَنتْ  -550
 الشرح والتحليل :

ذكر يف ىذا البيت اذلمزة الساكنة اليت يف موضع الفاء من الفعل، وىي على قسمٌن 2 إّما أن 
 تكون بعد حرف غًن اذلمزة ، وإّما أن تكون بعد اذلمزة.

فأبدل ورش كل مهزة ساكنة يف زلل الفاء من الكلمة، أي 2 قرأىا ابإلبدال ابلقسم األّول  وبدأ
 احملض حرف مد رلانسا حلركة ما قبلها وصال ووقفا، وذلك يف احلاالت التالية 2

  ، [ 808] البقرة       2إن كان قبلها فتحة أبدذلا ألفا حنو 2  -

    2 [ 330] آل عمران ،        2 [ 83] ادلائدة           ،

    2 [ 84] يونس ،       2 وما أشبهو.[ 1] الفيل ، 

    ، [ 801] البقرة     2بدذلا واوا حنو 2 إن كان قبلها ضمة أ -

     2 وما أشبهو.[51] آل عمران ، 

 .[ 38] الشعراء        2وإن كان قبلها كسرة أبدذلا ايء حو 2  -
وإذا كانت اذلمزة اليت ىي فاء الكلمة الواقعة مع احلركة اليت قبلها يف كلمتٌن فيبدذلا ورش من 

 جنس احلركة الواقعة يف آخر الكلمة األوىل وصال، فيبدذلا 2 



   ، [ 53] األنعام        2ألفا بعد الفتح حنو 2  -

   2 وحتذف األلف اليت قبلها اللتقاء الساكنٌن. ،[ 31] يونس 

] اجلاثية        2، [ 55] األعراف      2واوا بعد الضم حنو 2  -

81 ]. 
لكسر الزما أم عارضا، وسواء صورت اذلمزة يف اخلط واوا أو ايًء حنو ايء بعد الكسر سواء كان ا -

 2     2 [ 801] البقرة ،       2 [ 38] الشعراء. 
واقعة يف فاء الكلمة مهزة فإّن ( معناه إذا وقعت بعد اذلمزة ال بَ ْعَد مَهٍز للَجِميِع اُْبِدَلتْ وقولو 2 ) 

مجيع القراء يبدلوّنا، سواء كانت اذلمزة األوىل مهزة قطع مثل 2 آمن وأويت و إميان فإّن أصلها 2 أْأَمن وأُْأيت 
وإئمان هبمزة ساكنة بعد مهزة قطع، فأبدلت الثانية من جنس حركة ما قبلها جلميع القراء، أو مهزة وصل حنو 

 ال االبتداء فتبدل الثانية من جنس حركة مهزة الوصل.2 اودتن وايذن وايت ح
 مثّ شرع ابن بري يف بيان ادلستثنيات من القاعدة ادلتقدمة لورش فقال 2 

 ِمْن ثَِقِل الَبَدِل يف تُ ْؤِويوِ  وَحقِِّق اإِليوا ِلَما َتْدرِيوِ  -555
 الشرح التحليل 2

؛ ألنّو لو قرأه ابلبدل الجتمع يف الكلمة أي اقرأ لورش ما تصّرف من ابب اإليواء هبمزة زلققة 
 ثالثة أحرف من حروف العلة فتثقل الكلمة.

] السجدة     2ومل يقع يف القرآن من لفظ اإليواء سوى سبعة ألفاظ تصرفت منو وىي 2 

] آل عمران    ، [ 33، األنفال 2 58 ، ادلائدة 3382] آل عمران     2، [ 43 – 11، النازعات 2 31، النجم 2 31

،             [ 1، التحرمي 2 88، السجدة 2 15، النور 2 15، اإلسراء 2 30، الرعد 2 0، يونس 2 11 – 51، التوبة 2 15، النساء 2 315 – 2313 
    2 [ 31، احلديد 2 14، اجلاثية 2 81] العنكبوت ،    2 [ 33] الكهف ،    2 [ 31] ادلعارج ،

    2 [ 13] األحزاب. 



يوجب ثقال ىو أشد من ثقل اذلمز ألنّو يؤدي إىل اجتماع واوين األوىل    فاإلبدال يف 
ثقل يف النطق من حتقيق اذلمز وألجلو ترك وىي ادلبدلة ساكنة واذلمزة الثانية متحركة، فاجتماع الواوين أ

 اإلبدال.

 مثّ شرع يف بيان حكم اذلمزة الواقعة فاء إذا فتحت فقال 2 

َلَها وِإْن أََتْت َمْفُتوَحًة أَْبَدهَلَا -552  َواًوا ِإَذا ما الضاُم َجاَء قَ ب ْ
 الشرح والتحليل :

ضمة فإّن ورشا أبدذلا واوا زلضة من إن جاءت اذلمزة اليت ىي فاء الكلمة مفتوحة وجاء قبلها 
 جنس حركة ما قبلها.

] آل عمران     2، [ 38] التوبة     2، [ 41] النور     2وأمثلتها كالتايل 2 

31] ،     2 وشبو ذلك، أّما قالون وسائر القراء فإّّنم حيققون ذلك.[ 803] البقرة ، 

] البقرة      2، [ 01] مرمي     2أّما إن أتت اذلمزة مضمومة بعد فتح حنو 2 

            ، أو أ ت مفتوحة بعد فتح حنو 2 [ 33] النساء     2، أو بعد كسر حنو 2 [ 811

 ، فإّن ورشا حيققها مثل سائر القراء قاولن وغًنه.[ 54] األنعام     2، أو بعد كسر حنو 2 [ 35] يوسف 2 

 فقال 2 من الكلمة مثّ أخذ يبٌن أحكام اذلمزة يف موضع العٌن والالم

 ...................اِفٍع لِنَ  والَعْْيَ والَّّلَم َفَّلَ تُ ْبِدهْلَُما -551
 الشرح والتحليل :

ىذا القسم ىو ادلتفق عليو بٌن قالون وورش، ومفاده أنّو التبدل اذلمزة الواقعة عينا للكلمة والمها 
      ] الصافات    2، [ 4] مرمي     2عند انفع بل حتقق عندمها سواء كانتا ساكنتٌن حنو 2 

41 ] ،    2 أو متحركتٌن حنو 2 [ 13] غافر ،    2 [ 388] ىود ،    2 [ 3] ادلعارج ،

    2 [ 5] النحل ،    2 [ 380] البقرة. 



 واستثىن من ذلك ما يلي فقال 2

 ا         َ         إالا َلَدى بِْئَس بِ  .............................
ْئَب وبِْئٍر بِيسَ  -554 َغاِم ِعيَسى وأْبَدَل الذِّ  وْرٌش َورِئْ ًيا ابدِّ
 َوِلُسُكوِن الَياِء قَ ْبُل ثّ قاَلوْ  وإّّنا الناِسيُء وْرٌش أَْبَدلَوْ  -551

 الشرح والتحليل :
 2 من اذلمزة الواقعة عينا يف الكلمة ثالثة أقساماستثىن الناظم 

اتفق فيو قالون وورش، وىو عدم إبدال اذلمزة الواقعة عينا إاّل يف موضع واحد   القسم األول 2 
 .[ 331] األعراف          2قرآه ابإلبدال احملض وىو قولو تعاىل 2 

 القسم الثاين 2 انفرد ورش فيو إببدال اذلمزة فيو وىو 2 
    ] يوسف      2يف ثالثة مواضع 2 قولو تعاىل      2كلمة   -3

31 ] ،      2 [ 34] يوسف ،     2 [ 35] يوسف. 

 .[ 41] احلج        2يف قولو تعاىل     2كلمة   -8

  ] البقرة      2وما تصرف منها مثل قولو تعاىل     2كلمة   -1

18 ] ،       2 [ 31] ادلائدة. 
  يف قولو تعاىل     2كلمة لث 2 انفرد فيو قالون إببدال اذلمزة فيو وىو  القسم الثا

     2 وأصل الكلمة [ 54] مرمي ،    فأبدل قالون اذلمزة ايء من جنس حركة ما
 شددة.قبلها وأدغمها يف الياء اليت بعدىا فصار ايء واحدة م

يف    واستثىن ورش دون قالون من اذلمزة الواقعة الما يف الكلمة كلمة واحدة ىي 2 

، فأبدىا ورش وثّقل لفظو أي شّدده [ 15] التوبة         2قولو تعاىل 2 
 ء ادلبدلة من اذلمز، فصار مشددا، وحققو قالون على األصل.ابإلدغام لسكون الياء اليت قبل اليا

 
 
 



 نقل حركة اهلمز إىل الّساكن قبلو -1
 قال ابن بري 2

 وِذْكِر َمْن قَاَل ِبِو َوتَ رََكو الَقْوُل يف أْحَكاِم نَ ْقِل احلَرََكو -551
 الشرح والتحليل :

رواه ومن مل يروه، والنقل يف اللغة يدل  أخرب الناظم يف ىذه الرتمجة أنّو سيذكر أحكام النقل، ومن
على حتويل شيء من مكان إىل مكان، وحقيقتو يف ابب اذلمز 2 ىو حتريك احلرف الساكن حبركة اذلمز 

اكن مثل 2  ] البقرة     2الذي بعده مّث حذف اذلمز من اللفظ، فإن كانت اذلمزة مفتوحة فُِتَح السَّ

اكن مثل 2  ، أو مضمومةُ ُضمَّ  [33 اكن مثل 2      [381] التوبة      2السَّ ، أو مكسورة ُكسر السَّ

    2 [ 81] التوبة. 
 والنقل لغة قريش وهبا أخذ ورش ولغة غًنىم التحقيق وهبا أخذ قالون، مثّ قال 2 

َتِقلْ  -551 َفِصلْ للسااِكِن الص   َحرََكُة اهلَْمِز ِلَوْرٍش تَ ن ْ  ِحيِح قَ ْبَل املُن ْ
 ............................. أْو الَِم تَ ْعرِيٍف.......... -551

 الشرح والتحليل :
 ذكر الناظم شروط نقل حركة اذلمزة لورش وىي 2

( وىذا احرتازا من ادلتحرك  للسااِكنِ  أن يكون احلرف ادلنقول إليو ساكنا، وىو معىن قولو 2 ) -3
 ، فال نقل فيهما.[ 314] طو      2 ، [ 331] ادلائدة        2حنو 2 

( وادلقصود بو ما ليس حرف مد ولٌن،  الص ِحيحِ  أن يكون صحيحا وىو معىن قولو 2 ) -8
                   ، [43] األنفال       2احرتازا من ادلعتل حنو 2 

   2 [ 43] العنكبوت. 

     وأّما الواو واليا إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما نقلت احلركة إليهما حنو 2 

               ، [ 31] ادلائدة        2، [ 34] آل عمران 2 

 ، وما أشبهو.[ 81] األحقاف 2 



( احرتازا من أن يكون بعده  قَ ْبلَ  أن يكون الّساكن الصحيح قبل اذلمز وىو معىن قولو 2 ) -1
 ، فال ينقل إليو.[ 13] آل عمران      2حنو 2 

َفِصلْ أن يكون الّساكن منفصال عن اذلمز يف كلمة أخرى وىو معىن قلو 2 )  -4 ( احرتازا من  املُن ْ
    ، [ 301] البقرة     2، [ 301] البقرة     2ادلتصل حنو 2 

   2 [ 18] النساء. 
 فإذا توفرت ىذه الشروط نقل ورش حركة اذلمز إىل ما قبلو.

اكن الواقع قبل اذلمز يف القرآن أييت على ثالثة أضرب 2  والسَّ
   ، [ 14] األعراف       2الضرب األّول 2 أن يكون تنواي حنو قولو تعاىل 2 

    2 [ 83] األحقاف ،     2 وحنوه.[ 4] اإلخالص ، 

  ، [ 88] البقرة      2الضرب الثاين 2 أن يكون الم ادلعرفة حنو 2 

   2 [ 14] البقرة ،    [ 15لنجم 2 ] ا ،    2 أْو ، وقولو 2 ) [  834] البقرة
 (.اَلِم تَ ْعرِيفٍ 

   ، [ 38] البقرة      2الضرب الثالث 2 أن يكون سائر حروف ادلعجم حنو 2 

   2 [ 85] ادلائدة ،       [ 2 313األنعام ] ،      2 األعراف [

11 ] ،      2 [ 3] العنكبوت ،     2 [ 40] ص. 
 مثّ أشار الناظم إىل ما وقع فيو اخلالف لورش يف نقلو وعدم نقلو فقال 2 

َغاِم َمالَِيوْ  ...................َويف ِكَتابَِيو..  ُخْل       ٌف َوََيِْري يف ادِّ
 الشرح والتحليل : 

      وقع اخلالف عن ورش يف ىذا ادلوضع خاصة يف قولو تعاىل 2 

    فروى اجلمهور عنو إسكان اذلاء وترك نقل حركة اذلمزة من [ 31ة 2 ] احلاق ،    
 إليها وىو ادلختار، وروى اآلخرون نقل حركة اذلمزة إىل اذلاء، والوجهان مقروء هبما وعدم النقل ىو ادلقدم.



، [ 81- 80] احلاقة        2وىذا اخلالف جيري يف إدغام اذلاء من 

 [ 31] احلاقة            2يف ادلوضع األّول وىو 2  ترك النقلفمن 

، ومن قرأ [ 81- 80] احلاقة        2ىنا يف ادلوضع الثاين وىو 2   ابإلظهارقرأ 
 يف ادلوضع الثاين.ابإلدغام يف ادلوضع األول قرأ ابلنقل 

 مثّ قال ابن بري 2

 ِِبَا ِبَغّْيِ مَهِْز َوْص                      ٍل فَ ْرَدا َويَ ْبَداُ الَّلاَم إذا ما اْعتا      داا -551
 الشرح والتحليل :

 ىنا حكم االبتداء ابذلمز اليت مع الم التعريف إذا نقلت إليها احلركة وذلا حالتان 2  ذكر
احلالة األوىل 2 إذا اعتّد ابحلركة ادلنقولة وىي حركة اذلمز فيسقط ألف الوصل ويبتدأ ابلالم ، فيقول 

2 ) اَلزَِفة (،    ، 2    ) اَلِخرَة ( 2   ) اَلْرَض (،      يف حنو 2  
فينطق حبركة الالم ويرتك مهزة الوصل حلصول االستغناء عنها، ألّن مهزة الوصل جيء هبا للتوصل إىل النطق 

 ابلساكن، فإذا حتّرك ذلك الساكن استغين عنها.
،      فيقول 2 احلالة الثانية 2 إذا مل يعتّد ابحلركة ادلنقولة فإنّو يبدأ إبثبات ألف الوصل 

   ،  . 
والوجهان صحيحان مقروء هبما عند االبتداء على وجو التخيًن، ورّجح الداين االبتداء أبلف 

 الوصل.
 مثّ ذكر الناظم ادلواضع اليت وافق فيها قالون ورشا على النقل، فقال 2

 ِرْدًءا واآلَن وَعاًدا األُوىَل  ُقوالً َونَ َقُلوا لَِناِفٍع َمن ْ  -520
 الشرح والتحليل 2 

 وىذه ادلواضع 2 ثالثة ألفاظ يف أربعة مواضع وىي 2 

، فنقض قالون أصلو [ 14] القصص        2رِْدءًا يف قولو تعاىل 2  -3
ورش أصلو كذلك ألنّو ليس من أصلو أن ينقل ما كان يف كلمة فنقل وليس من أصلو النقل، كما خالف 

 واحدة وإّّنا ينقل ما كان من كلمتٌن.



  ، و[ 13] يونس         2اآلَن يف قولو تعاىل 2  -8

    2 ون أصلو، ووجو موافقتو ورش يف النقل ىنا أّن أصلو ) آَن ( وىو ، فخالف قال[13] يونس
 علم على الزمان احلاضر مثّ دخلت عليو ) أل ( مثّ دخلت عليو مهزة االستفهام.

فاجتمع يف الكلمة مهزاتن زلققتان 2 مهزة االستفهام ومهزة ) آَن (، وساكنان ومها 2 األلف ادلبدلة 
 لت الكلمة بذلك فخففها قالون ابلنقل كورش.من مهزة ) أل ( والم ) أل ( فثق

، فخالف قالون [ 18النجم 2  ]     َعاًدا اأُلوىل يف قولو تعاىل 2  -1
أصلو ووافق ورش فنقل احلركة فيو ألنّو أراد أن يدغم التنوين يف الالم لتخف الكلمة، ول ّما رأى الالم ساكنة 
وال جيوز االدغام يف حرف ساكن فألقى احلركة على الالم ألجلو، واعتّد هبا مّث أدغم التنوين يف الالم حٌن 

  حتركن حبركة النقل.

 فقال 2 وصال وابتداًء مثّ ذكر أحوال قراءة قالون ذلذا اللفظ األخًن 

 ِتَدانَ ْقِلِهُم يف الَوْصِل أْو يف ااِلبْ  َومَه      َُزوا الَواَو ِلَقاُلوَن َلَدى -525
 َأْوىَل ِمِن ِابْتِ                            َدائِِو ابلن اْقلِ  َلِكنا بَ                  ْدَأُه َلُو ابأَلْصلِ  -522

 الشرح والتحليل :

 2 ٌن عن قالون يف اللفظ األخًن عدة أوجووادلعىن أّن الناقل
    يف قولو تعاىل 2 يف حالة النقل 2  مهزوا الواو أي قرأوىا ابذلمزة  -3

 [  2 18النجم ]  سواء ُوصل لفظ ،     ب    .أو ابتدأ هبا 
قط وىو الذي استدركو ف    ب  االبتداء  ديف حالة عدم النقل 2 مل يهمزوا الواو عن -8

، ومعناه إثبات ألف الوصل وبعدىا الم ساكنة ( َلِكنا بَ                  ْدَأُه َلُو ابأَلْصلِ  يف البيت الثاين عندما قال 2 )
 مثّ مهزة مضمومة مثّ واو بعدىا.

َأْوىَل ِمِن ، وىو ما قصده بقولو 2 )وىذا الوجو أوىل من ابتداء قالون ابلنقل مع مهز الواو
 (. ِاْبتِ                            َدائِِو ابلن اْقلِ 

 
 



 2 ىذا ادلوضع ما يلي فتلخص أّن لقالون يف
       ، ىكذا 2ط وىو النقل ومهز الواووجو واحد فق   ب     وصل عند  -

   . 
 ثالثة أوجو    2 كلمةعند االبتداء ب -

لوصل وبعدىا الم ساكنة مثّ مهزة مضمومة مثّ واو ساكنة مدية االبتداء ابألصل إبثبات ألف ا أوال 2
 .، وىو الوجو األوىل واألحسن كما صرح بو الناظم وىو ما رّجحو الداين قبل(اأُلوىَل  )

 .(اَُلْوىل  إثبات ألف الوصل وبعدىا الم مضمومة مثّ مهزة ساكنة على النقل ) اثنيا 2
مضمومة مّث مهزة ساكنة وجيري الوصل واالبتداء على  حذف ألف الوصل واالبتداء بالم اثلثا 2

 .(لُْؤىَل  طريقة واحدة )
 فيهما.واو الإالّ الوجهان األخًنان مع عدم مهز    فليس لو عند االبتداء ب   أّما ورش

 فقال 2 وعلة حذفها مثّ ذكر حكم اذلمزة بعد نقل حركتها 

 َذُف َْخِْفي                     ًفا َفَحقِّْق ِعلاَتوْ يُْ  واهلَ     ْمُز بَ ْعَد نَ ْقِلِهْم َحرََكَتوْ  -521
 الشرح والتحليل : 

ألجل التخفيف ألاّنذلمزة إذا نقلت حركتها تصًن  فُ يت أّن اذلمز بعد نقل حركتو حُيذَ ومعىن الب
 ساكنة فتزداد ثقال، فخفف اذلمز ابحلذف لذلك.

علة حذف ىذه اذلمزة  أي حّقق ( َفَحقِّْق ِعلاَتوْ  مثّ أّكد أّن التعليل ابلتخفيف ىو احملّقُق  فقال 2 )
 وىو التخفيف.

 
 
 
 
 
 
 


