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 المـد ل الذي علمنا البيان وأكرمنا بنعمت العقل واللسان، وفضلنا على

 الكثي فجعلنا أهل لـهذا الد+ين وصل. اللهم+ وبارك على سيدنا ممد وآله وصحبه

أجـمعي.

���������

 فـإن اللغة العربية بر كبي من العارف تتوز+ع على مستويات خس كل

 مستوى استحق أن يكون علما متفردا بذاته لهيته وهي صوتية وصرفية ونوية

 ومعجمية ودللية. وقد حاز – علم الصوات- اهتمام التقدمي والتأخرين وكQثPرت

 البحوث ف موضوعاته وتنوعت. فدفعن الفضول والرغبة ف البحث ف هذا الال

 فاخترت أن يمل موضوع بثي عنوان: الظواهر الصوتية ف قراءة حزة الزي+ات دراسة

وصفية وظيفية.

 إن. السباب الت دفعتن لختيار هذا الوضوع تتوزع على نوعي: ذاتية

وموضوعية.

 فالذات منها هو حب+ الشديد لعلم القراءات القرآنية- الت شغلت اهتمامي؛

 حيث  تعل.ق قلب بالقرآن الكري منذ صغر سن. وأسع أحكام القراءات من أفواه

 معلمينا ف الساجد         و العلماء والئمة ف التلفزة والذاعة. فأسع الختلف ول

 أعرف السر+. فكان لذا العلم حظوة ف نفسي، وبعد استشارة أستاذي الشرف




	�الدكتور "���� " كانت موافقته لختياري بثابة مفتاح يفتح باب����

الكتشاف لا هو مغمور وغامض لدي+.

ـ�ا الدوافع الوضوعية فأذكر منها: ماولة التعرف على قراءة حزة أين  أم

وجدت ومعرفة خصائصها؟ 

 إن. لعلم القراءات القرآنية صلة وثيقة بعلم الصوات إن ل نقل إن. الد+افع

 الصل لعلمائنا الوائل ف دراسة الصوات هو خدمة القرآن وقراءاته وقراءة حزة

 الزي+ات واحدة من هذه القراءات الت تستوقف، الباحثي لـما امتازت به من خصائص

ومن هنا فإن إشكالية هذا البحث يكن عرضها كالتـي:  

ما أهم+ الظواهر الصوتية ف القراءة القرآنية عامة وقراءة حزة خاص+ـة؟

وما الـخصائص الت انفردت با قراءة حزة عن غيها من القراءات؟

 وما البرات العلمية لذه الصائص وكيف يكن تديد ذلك ف الدراسات

الوظيفية؟

 وي�ـج�د�ر ب أن أصر+ح أنن لست أول واحدة توض غمار البحث ف مثل

 هذه الواضيع وإنا سبقن كثي من طلبة الاجستي والدكتوراه وللمانة العلمية فمن

 واجب أن أعد+د بعض عناوين هذه البحوث الت اطلعت عليها وأبدأ بدكتوراه أستاذي

 الشرف الدكتور: "خي الدين سيب" الوسومة "السلوب والداء: دراسة صوتية تباينية

 ف القراءات القرآنية" ورسائل الاجستي وهي كثية منها: "أصوات الـمد+ ف قراءة

 نافع: دراسة وظيفية" للطالب راشد شقوف و"ظاهرة الوقف بي القراء والنحاة أبو

 عمرو وسيبويه نوذجي: دراسة لغوية " للطالب بن علي بن أحد. ورسالة الطالبة



 راضية بن عريبة "المالة ف القراءات القرآنية: دراسة صوتية مبية". ودكتوراه الستاذ

 الدكتور بوروبة الهدي الوسومة: " ظواهر التشكيل الصوت عند النحاة واللغويي

العرب حت ناية القرن الثالث الجري".

 ولعل هذه العناوين أخذت بالدراسة ظاهرة أو ظاهرتي ما اختص به المام

 نافع إل أن قراءة حزة بقيت بكرا ف جوانبها الصوتية الوصفية الوظيفية ما شجعن على

مواصلة البحث ف الوضوع.

 واستعنت ف إخراج هذا البحث على مموعة من الصادر والراجع تصب ف

 مال القراءات  والصوات والنحو وأه.ها النشر ف القراءات العشر لبن الزري،

 والقناع ف القراءات السبع لبن بادش، والكشف عن وجوه القراءات وعللها.

 والصوات اللغوية لبراهيم أنيس، واليط ف الصوات اللغة العربية ونوها وصرفها

ـ�ي. لمد النطاكـي، والكتاب لسيبويه  والصائص لبـن جن

وإن¤ جاز ل ذكر الصعوبات الت واجهتن فيمكن حصرها فيما يأت:

.التعامل مع القرآن وقراءاته يتاج إل حيطة وحذر حت ل يقع النسان ف الزلل

صعوبة التعامل مع القرآن خصوصا إذا كان  فيه تعارض مع بعض النصوص والروايات 

الثابتة.

 وحت ترج هذه الذكرة ف شكل لئق ارتأيت إتباع خط§ة مكو+نة من مقدمة

ومدخل وثلثة فصول وخاتـمة.

 تنـاول الدخل القراءات القرآنية وصلتها بعلم الصوات. وز+عت مادته العلمية

 على عناصر هي: تعريف القراءات القرآنية ونشأتا ث فائدتا واختلفها وأسباب



 الختلف والتعد+د و حكم القراءة وشروط قبولا، ث عرªفت بعلم الصوات ومصدره

 ودرجته وأهم فروعه ث انتقلت إل علم الصوات اللغوية وآخر عنصر جع بي القراءة

والصوات والعلقة بينهما فكان بعنوان: علقة علم الصوات بعلم القراءات.

 ث جاء الفصل الو+ل بعنوان: الدراسة النظرية لصـول قراءة حزة وقس+مته إل

 ستة مباحث: تعل.ق الو+ل بياة حزة وما اشتهرت به قراءتـه واختص الثـان بظاهرت

 الظهار والدغام. أم+ا الثالث فكان عن الوقف والسكت والبتداء وجاء رابع مبحث

عن المالة والفتح وخامس مبحث عن الـد والسادس عن ظاهرة المز.

 أم+ـا الفصل الثان فو�̄سـم�: بالدراسة النظرية لباقي الظواهر الصوتية وقسªمته

 إل خسة مباحث أو+لا البدال وثانيها العلل وثالثها القلب الكان ورابع مبحث جع

بي الخفاء والختلس، أم+ا البحث الامس فخصصته للتنوعات الصوتية.

 ث جاء الفصل الثالث موسوما: الد+راسة الوظيفية لصول قراءة حزة توز+عت

 مادته إل خسة مباحث: الول عـن الدغام والظهار والثان عن المالة والفتح

 والثالث اختص+ بالوقف والر+ابع بالسكت والد+ والامس حوصلة عن أوجه الختلف

والتشابه بي حزة ورا̄وي�اه.

 وقد أسلمن تقيق هدف الدراسة إل إتباع  النهج الوصفي التحليلي لناسبته

لنوع الدراسة واستعنت بالستقراء والقارنة ف الفصل الخي لطبيعة الادة العلمية.

ث ت�و±جت الرسالة بـخاتـمة جـمعت فيها أهم النتائج.

 ول يسعن ف ختام هذه القدم+ة إل أن أتوجه بأسى معان الشكر والوفاء إل


	�أستاذي الفاضل الستاذ الدكتور ����  ال.ذي أشرف على البحث وتعهªده����



 بالرعاية العلمية الاد+ة فقد بذل جـهدا مشكورا ف متابعة هذه الدراسة قراءة

 وتصحيحا وتوجيها وأستسمحه أن أمدح فيه نشاطه وحرصه الشديد ف تتب²ع خطوات

 هذا البحث زيادة على حسن معاملته فجزاه ال عن خي³ا وبارك فيه. كما ل يفوتن أن

 اشكر مددا لنة الناقشة وكل من مـدª ل يد الـمساعدة لناز هذا العمل العلمي

الـمتواضع.

  وال من وراء القصد وهـو يهدي السبيل وصل.ى ال على سي+دنا ممد وعلى

آله وصحبه وبال وحده التوفيـق. 

  أكتوبر30هـ الـمــوافق لـ 1430 ذو القعدة 02مغنـــــية  فـي 
2009            
  

آمنة    شنتوف



  القراءات القرآنية وصلتهاالقراءات القرآنية وصلتها  

بعلم الصوات  بعلم الصوات  



أول: القراءات القرآنية:
���������������������
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كان للقراءات حظµها الوافر ف معاجم اللغة العربية.

 فقد عر+فها ابن فارس قائل: "القراءات جع¹ مفردها قراءة ومادة (ق.ر.أ) تدور ف لسان
 . بينما ذك.ر الز+بيدي أن§ القراءات من قرأ يقرأ وقرآنا فهو1العرب حول معن المع والجتماع

.2قارئ وهم قر+اء وقارئون
 فالقراءة مصدر من قول القائل: قرأت الشيء إذا جعته وضممته بعضه إل بعض

 وكقولك: ما قرأت الناقة سلي قط. ت�ريد بذلك أنا ل ت�ض�م� رحا على ولد. ومعن قرأت القرآن
 . وهذا العن ذاته الذي ذهب إليه الوهري؛ حيث قال:3بناء على هذا أي لفظت به مموعا

 "القراءات جع قراءة وهي مصدر قرأ، وهي المع والضم²، قال أبو عبيدة: "س�م+ي القرآن لن+ه
.4يمع السور فيض�م²ها"

 وفر+ق ابن قي+م الوزية بي قري يقرى وبي قرأ يقرأ؛ فالول من باب الياء من العتل.
 ومعناها المع والجتماع، والثانية من باب المز ومعناها الظهور والروج على وجه التوقيت

 والتحديد ومنه قراءة القرآن لن. قارئه ي�ظهره ويرجه مقدارا مد+دا ل يزيد ول ينقص، ففر+ق بي
Ã5المع والقرآن ولو كان واحدا لكان تكريرا مظا.

  ما ي�مكن قوله بعد سرد هذه التعريفات أن. علماء اللغة ات+فقوا ف معن القراءة رغم أن+هم اختلفوا
 ف الت+عبي عنها، وأن. الشكال الذي وقع كان ف اشتقاق كلمة قراءة فقط وف كونا مصدرا أم

وصفا.
 ،5، ج1979 - أحد  بن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، تقيق: عبد السلم ممد هارون، مادة (قرأ)،  لبنان، بيوت، دار الفكــر، د.ط، 1

.97ص: 
 ، ص:1هـ، ج1306، 1 -أبو بكر ممد بن السن الندلسي الزبيدي، "تاج العروس"، مادة (قرأ)، لبنان، بيوت، دار مكتبة الياة، ط2

101.
.128، ص: 1 - ابن منظور، "لسان العرب"، مادة (قرأ)،  لبنان، بيوت، دار لسان العرب د.ط، د.ت، ج3
ــان – بيوت- دار4   - أبو نصر إساعيل بن حاد الوهري، "تاج اللغة وصحاح العربية- تقيق إساعيل عبد الغفور عطار، مادة (قرأ)،  - لبن

"65-64 ، ص1، ج1984 3الليي – ط
.91- دت- ص5 - ممد أبو زيد: هدي الرسول (ص) متصر من زاد اليعاد – مصر- القاهرة- مطبعة الستقامة- ط5
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 أفاض العلماء ف الت+عريف بعلم القراءات القPرآنية وسأذكر البعض منها معتمدةÃ على

ترتيبها حسب التسلسل الزمن لوفياتم كما يلي:
�!��"�#$�%&��'�(	��)��*���+�,-.�/�0

 قد أدرج تعريف القراءة ف طي+ تعريف التفسي؛ إذ قال: "الت+فسي علم يبحث فيه عن
 كيفية الن²طق بألفاظ القرآن ومدلولتا وأحكامها الفرادي+ة والتركيبي+ة ومعانيه الت تمل عليها

.6حال التركيب وتتم+ات لذلك"
ـ§ن أن+ـه ي�ريد بقوله: "يبحث فيه عن كيفية الن+طق بألفاظ القPرآن" علم القراءات. ث فصªل وب�ي

1!���"�#2345�������4���*���+,6-�/�0
 قال الزركشي أن القراءات هي اختلف ألفاظ الوحي الذكور ف كتابة الروف أو

.7كيفياتا من تفيف وتثقيل وغيها"
 وما ي�لحظ عن هذا التعريف أن+ه ل ي�عم+م فيه الختلف ف الل.غة والعراب والثبات

الذي نده ف القراءات.
كما أنه استغن ف تعريفه عن مواضع الت+فاق، وهذا يعن أنا قرآن وليست قراءات.

7!���"�8459������*���+:77�/�0
.8عر+ف القراءات بقوله: هي"علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلفها بعزو الناقلة"

.4، ص:1هـ، ج1403، 2 -  أبو حيان الندلسي، "البحر اليط"، سوريا، دمشق، دار الفكر، ط6
  -  بدر الدين الزركشي، "البهان ف علوم القرآن"، تقيق: ممد أبو الفضل إبراهيم، لبنان، بيوت، دار العرفة للطباعة والنشر، د.ط، د.ت،7

.138، ص:2ج
.03مـ، ص" 1980هـ-1400 -  ممد بن الزري، "منجد القرئي ومرشد الطالبي"، لبنان، بيوت، دار الكتب العلمية، د.ط، 8
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 يرى الس+يوطي أن ال̄قراءة هي ما خالف� فيه إمام من الئمة السبعة أو العشرة أو نوهم

.9مع اتفاق الطµرق والروايات عليه
وما نستخلصه من هذا التعريف:

.ه ل ي�حد±د فيه ماهية القراءة من حيث هي، إن+ما بالنظر إل الر±واية والوجه والط.ريقªأن
.اء ع�موماªرPه عن القQأن. تعريفه ساق
.!���"�=��$�������� �>?�*���+617�/�0

 قال القسطلن أن. علم القراءات هو "علم ي�عرف منه اتفاق الن+اقلي لكتاب ال
 واختلفهم ف اللغة والعراب، والذف والثبات والت+حريك والسكان والفصل والت±صال وغي

.10ذلك من هيئة الن²طق والبدال من حيث السماع"
.Ïواف Ïوما ي�لحظ على تعريفه أن+ه جاء شامل لكل جوانب القراءة فهو تعريف كاف

@!��$	A�B�C�
��DE�*���+
 عر+ف مـحيسن القراءات بأن+ها: "علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريـم من

.11تفيفÏ وتشديدÏ واختل̄ف ألفاظ الوحي ف الروف بعزو النقلة"
 يستوقفنا هذا التعريف ̄لـم�ا فيه من مطابقةÏ لتعريف ابن الزري باستثناء تلك الضافة

ف قوله: "من تفيفÏ وتشديدÏ واختل̄ف ألفاظ الوحي".

 هـ،1405، 3 -  ي�نظر: عبد الرحن السيوطي، "التقان ف علوم القرآن"، تقيق: ممد أبو الفضل إبراهيم، مصر، القاهرة، دار التراث، ط9
.209، ص: 1ج
ــتراث10 ــاء ال   -  شهاب الدين القسطلن، "لطائف الشارات لفنون القراءات"، تقيق: عامر السيد عثمان وزميله، مصر، القاهرة، لنة إحي

.170، ص: 1هـ، ج1392السلمي، د.ط، 
. 09، ص:1مـ، ج1984هـ، 1404-ممد سال ميسن، "القراءات وأثرها ف علوم العربية"، مصر، القاهرة، دار التاد الغرب، د.ط، 11
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 ي�عر±ف هذا العلم بقوله: "هو معرفة أوجه القراءات الختلفة الواردة ف بعض الكلمات
 القPرآنية ونسبة كل وجه إل من ر�و�اه وقرأ به من القPرªاء، وتوجيه كل قراءة حيث يتحد+د العن

.12الـم�راد من الية على كل القراءات ول يـختلف"
���������

:13نصل إل أن. تعريف القراءات اصطلحا له عناصر ت�حد+ده وهي

.مواضع الختلف ف القراءات
.النقل الصحيح – العزو للناقل- سواء أكان متواترا أم آحادا

.حقيقة الختلف بي القراءات
 ولعل أنسب تعريف للقراءات والذي جاء جامعا مانعا ل يتاج إل تعريف آخر ليوض+ح

مفهوم القراءات هو ما أثبت عند القسطلن.
1���04<�+����������IJ2%

إن هذا العلم كغيه من العلوم كانت له مسيته الت ن�قلت إلينا عب التاريخ.
   باعتباره م�تلق.ي الوحي- هو أو+ل قارئ للقرآن؛ بل إن+ه كان يعج�ل بقراءاته حيفالر+سول

 KLK��MNOPQ�ORKتلق.اه حت+ى نزلت �OSO%�O$K�KLK��QTU�OAV+�MW/ومنذ البداية اتذ النص@� القيامة . 
.14القرآن بقراءة الرسول

 . وكان15وبدأ القرآن يتواتر، ومعن هذا أن+ه تواترت قراءته وإقرائه بالسند الصحيح
 الديث الذي يبل.غ مرتبة التواتر هو قوله صلى ال عليه وسلم: إن. هذا القرآن أPنزل على سبعة

 . وما ي�جس+د معن هذا الديث هو أن الصحابة  رضي اله عنهم-16أحرف فاقرؤوا ما تيس+ر منه"
 على اختلف قبائلهم- يقرؤون القرآن كل. بلهجته الت ألفها؛ فإذا وجد اختلفا ف قراءة سعها

. 68- أبو بكر جابر الزائري، "العلم والعلماء"، لبنان، بيوت، دار الكتب العلمية، دار الكتب السلفية، مصر، القاهرة، د.ط، د.ت، ص: 12
  حد+دت التعريفات حقيقة الختلف بي القراءات ف اللغة، والعراب، والذف، والثبات، والتحريك، والسكان، والفصل، والتصال، :13

والتخفيف، والت+شديد، وألفاظ الوحي.
.77 - عبده الراجحي، "اللهجات العربية ف القراءات القرآنية"، الزاريطة، دار العرفة الامعية، د.ط، د.ت، ص: 14
، ص: ب.1991 - الطاهر قطب، "الت+وجيه النحوي للقراءات القرآنية"، الزائر، ديوان الطبوعات الامعية، د.ط، 15



 أسرع إل النب+ صلى ال  عليه وسلم شاكيا، فسمع الرسول صلى ال عليه وسلم  من كل
 قراءته كما حدث لعمر بن الط.اب - رضي ال عنه – مع هشام بن حكيم رضي ال عنه

.17عندما اختلفQا ف قراءة سورة الفرقان
 ومن الصحابة الذين اشتهروا بإقراء القرآن سبعة هم: عثمان، وعلي، وأب+، وزيد بن

.18ثابت، وابن مسعود، وأبو الد+رداء، وأبو موسى الشعري
 ويرجع منشأ القراءات إل خروج جوع الصحابة إل المصار ف الفتوحات فأد+ى هذا

  إي+اها. ول.ا وج+هإل استقرارهم بقبائلهم. فكانت تقرأ القرآن على الرف الذي لق.نهم النب 
 إليهم عثمان بن عف.ان الصاحف، قرأ أهل كل مصر مصحفQهم الذي و�ج+ه إليهم على ما ي�وافق

 قراءتم، وعلى وفق الصحف الذي ض�بطت به القراءات القبولة. ومن ث. اختلفت قراءة أهل
.19المصار

 فنستخلص من هذا الكلم أن§ الص+حابة رضوان ال عليهم هم سادة القPر+اء الPف.اظ والل.بنة
الول ف علم القراءات.

وقد كان الصحابة على طبقتي:
  مباشرة كعثمان بن عف.ان، وعلي بن أب طالب، وزيد بنطبقة أخذت من الر+سول -1

ثابت، وأب+ بن كعب، وعبد ال بن مسعود.
 طبقة أخذت عن جاعة من الصحابة ال̄كرام، كأب هريرة، وعبد ال بن عب+اس، وعبد ال-2

.20بن الس+ائب وغيهم

7���������X�YZ�I��F�[�\

  - أحد بن علي بن حجر العسقلن، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري": كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقم16
.640/ 1 مـ، د.ط، ج1986 هـ، 1407، مصر، القاهرة، دار الريان للتراث، 504الديث 

.18، ص: 1984، 3 - يي بن شرف الن+ووي، "صحيح مسلم شرح النووي"، لبنان، بيوت، دار إحياء التراث العرب، ط17
.204 - جلل الدين السيوطي، التقان ف علوم القرآن، ص: 18
 - الطاهر قطب، التوجيه النحوي للقراءات القرآنية، ص: جـ. 19
.99مـ، ص: 2005هـ، 1425، 1 - عاشور خضراوي السين، "الهذ.ب ف علوم القرآن"، الزائر، دار البلغ، ط20



 إن. لذا العلم ثرة وفائدة كبية تتمث.ل ف ال̄عصمة من الطأ ف الن²طق بالكلمات القPرآنية
 وصيانتها من الت+حريف والت+غيي، والعلم با يقرأ به كل. إمام من أ̄ئم+ة القراءة، والت+مييز بي ما يقرأ

.21به وما ل يقرأ به
كما أن. القراءات ح�ج+ة الفPقهاء ف الستنباط ومج+تهم ف الهتداء إل سواء الص+راط.

 وعلم مرتبط بعلم الديث والصطلح لعرفة أحكام الس+ند، وصح+ة الر+واية والتواتر
.22والحاد وغيها

-����������]�R���\
 قام كل من ابن قتيبة والفخر الرازي وابن الزري باستقراء القراءات على اختلف

أنواعها ماولي حصر وجوه اللف فيها:
وقد انتهت ماولت الميع إل أن. أوجه الختلف ف القراءات منحصرة ف الت:

 الختلف ف إعراب الكلمة، أو ف حركة بنائها با ل ي�زيلها عن صورتا ف الكتاب ول-1
#K%�O$Kي�غي+ر معناها مثل: �V̂ KYM�Q_O��WO��8K4Q�O��V̂ 	K̀ O�O�a /حيث قرئ برفع يضيق�7الشعراء  

ونصبها.
 الختلف ف إعراب الكلمة وحركات بنائها با ي�غي+ر معناها، ول ي�زيلها عن صورتا ف-2

��b�Kالكتاب نو: M3Oc��O>MYdeM3O�/ فقد قرئ بتخفيف المز، وقرئ بتشديد,7 آل عمران ، 
الفعل ونصب زكريا.

�Qالختلف ف حروف الكلمة دون إعرابا با ي�غي+ر معناها ول ي�زيل صورتا، نو: -3fgQ%�O�a
�O0V5K2Q_V%�O*Q	M3�Kh�MgK�i��jMKk /؛ حيث قرئ ننشزها بالز+اي العجمة وقرئ ننشرها1.6 البقرة 

بالر+اء الهملة.
fl�OmKPiالختلف ف الكلمة با ي�غي+ر صورتا ف الكتاب ول ي�غي+ر معناها نو: -4��f'<fHO+O�a

Kn<feQ_ODi��K�Q>K�i�M3 /القارعة o.a حيث قرئتn<e_p��]<q�3.

 مـ، ص:1978هـ، 1389، 2 ممد سال ميسن، "الهذ.ب ف القراءات العشر وتوجيهها"، من طريق طيبة للنشر، دار النوار، ط- 21
. 46- ص2005    و خي الدين سيب: القراءات القرآنية – نشأتا- أقسامها- حجيتها- الزائر- دار اللدونية- د.ط 01

 مـ،2005هـ، 1426، 2 - روضة جال الصيي، "النهل الفيد ف أصول القراءات والتجويد"، سوريا، دمشق، دار الكلم الطيب، ط22
.42ص: 



rs<V̀الختلف ف الكلمة با ي�غي+ر صورتا ومعناها نو: -5 Q_OB�rtiYM;O� /29 الواقعة.

Ûالختلف ف التقدي والتأخي، نو: -6 OAi�K��K�Q<ODi��fIO�iHO
�Q�u��OGO�/؛ حيث19 ق 
̂)����<pقرئت  v��I�H
����G�.

�OBO�aالذي قرئ أيضا .7 يس/ �QwMYKDOZ��OBO��QXK>�K�Q�Mالختلف بالز+يادة والن+قصان نو: -7
QXK>�K�Q�M��VLQRMYKDOZوالن²قصان كقوله تعال: 23 بزيادة الاء �x�MO��VLdY��MyOzb+���<f�M{O� /البقرة ��@a

�x�Mبدون واو وقرأ المهور: O��LdY����yOzb+���<f�M{O�.24 بالواو 
.���������]�R��� �m
��\

ل شك+ أن هذا الختلف ف القراءات وراءه أسباب وقد اختلفت القوال فيها وهي:
1-"�|_��I���{�]�R��}~a

  أنه ل يستعمل عند تعليمه القرآن للمسلمي لفظام+ا ذكرته الكتب عن الرسول 
 Qالرسول Pواحدا. وقد سأل الصحابةعن هذا الختلف فقال: إن. جبيل وميكائيل أتي�ان  

 فقعد جبيل عن يين وميكائيل عن يساري فقال جبيل: اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل
.25است̄زده، حت+ى بلغ سبعة أحرف، وكل. حرف شافÏ كا̄ف

2-"��|_������+�]�R�����DY$p��I�����/�
  ) مأمور بأن يقرء كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتم فالذلحيث أن الرسول (

  لن+ه هكذا يلفظ با ويستعملها. ولو �r�K��jbR�O� ي�ريد .7يوسف/  �r�K��jbRu�OZيقرأ 
 أن فريقا من هؤلء أQم�ر أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياد�ه طفل وناشئا وكهل لشت�د+

 ذلك عليه. فأراد ال برحته ولطفه أن يعل لم م�ت+سعا ف اللغات وم�ت�صر+فا ف الركات كتيسيه
عليهم ف الد+ين.

3-�l�5��_��]�R��

ــتراث، ط23 ــاهرة، دار ال  ،2 - أبو ممد عبد ال بن مسلم ابن قتيبة، "تأويل مشكل القرآن"، شرح ونشر السيد أحد صــقر، مصــر، الق
.38 و37مـ، ص 1973هـ، 1393

.222 - ي�نظر: تقية عبد الفتاح، "الPيس+ر ف علوم القرآن"، الزائر، بوزر+يعة، قصر الكتاب، د.ط، د.ت، ص: 24
ــن25   - شهاب الدين أبو الفضل، "هداية الرواة إل تريج أحاديث الصابيح والشكاة ومعه تريج اللبان للمشكاة"، تقيق: علي بن حسن ب

.402، ص: 2 هـ، ج1422، 1عبد الميد اللب، دار ابن القيم، السعودية، الدمام، ط



 ) كان يقرأ القرآن على جبيل ف كل شهر رمضان، وذلك بعدماإن الرسول (
 هاجر إل الدينة، فكان الصحابة يتلق.فون منه حروف كل عرض، فمنهم من يقرأ على حرف،

 ومنهم من يقرأ على آخر إل أن لQطQف ال بم وجعهم على آخر العرض أو ما تأخر من عرضي
أو ثلثة حت+ى ل يقع ف ذلك اختلف¹ إل. ف أحرف قليلة وألفاظ م�تقاربة.

 ولذه ال̄عل.ة اختلف مصاحف أهل الشام وأهل العراق وأهل الجاز ف أحرف معدودة.
  ): "هكذا أنزلت" م+ا يد�لµ على اختلف القراءة فيها بسبب تعد²دوقد قال الرسول (

.26الن²زول

4-���A(q���Z�����U���]�R�� :
 وي�ر̄جع جهور الPقرئي هذا الختلف إل الهات الت وج+هت إليها الصاحف والت

 كانت خالية من النªقط والش+كل. فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا عليه تلق.وه ساعا من
  ومن ث. نشأ الختلف بي قر+اء المصار27الص+حابة امتثال لمر عثمان بن عف.ان رضي ال عنه

.28مع كونم م�تمس+كي برف واحد من السبعة
.!���P>Y��������Y��]�R��

 وقد ورد ذكر هذا ا̄للف ف كتابات القدامى والعاصرين. وإذا عدنا إل الكتب الت
 أجادت ف علم القراءات وبثنا عن الص+حيحة منها – أي القراءات- ندها مشتملة على لغات

 كثية من لغات العرب تشتمل على معظم لجات العرب الفصحى مثل لجة الجاز، وتيم،
QXfHQ$O$QDO��i'Kk�a. وما ي�بي±ن اختلف هذه اللµغات ما نده مفتوح ف قوله تعال: 29وهذيل...

��Q�M{  /آل عمران �-oف كلمة قرح ف لغة الجاز، وهي بالضم+ ف لغة تيم، وقد يكون . 
.30العكس حيث يقرا أهل الجاز بالضم وأهل تيم بالفتح

 و91مـ، ص: 1985هـ، 1405، 3ي�نظر: عبد الادي الفضلي، "القراءات القرآنية: تاريخ وتعريف"، لبنان، بيوت، دار القلم، ط - 26
92 .

.94 و 93- ي�نظر: الرجع نفسه، ص27
.94 - الرجع نفسه، ص: 28
  - ينظر: ممد سال ميسن، "القتبس من اللهجات العربية والقرآنية"، الدينة النورة، الامعة السلمية، مؤسســة شــباب الامعــة، د.ط،29

. 68، ص: 1986
.25، ص: 1994، 1 - ي�نظر:  إبراهيم الس+امر+ائي، "ف اللهجات العربية القدية"، لبنان، بيوت، دار الداثة، ط30



 فهذه القبائل ل تستطع تغيي حناجرها وألسنتها لقراءة القرآن فكانت تتلوه كما كانت
.31تتكل.م

����R_R
�
 ما يكن أن نلحظه بعد التنقيب ف الكتب وتعداد أسباب الختلف أن جيع العوامل

  فعل وتقريرا و إل أنا كانت من بابالت ذكرت ت�ر̄جع اختلف القراءات إل الرسول 
التيسي والتوسعة على المة السلمية.

@���������s(��+�I�F��[�\
 إن. لكل أمر قد+ر ال له الوجود والظهور سر+ وحكمة من ورائه واختلف القراءات

واحد من بي هذه المور الت كان ف اختلفها فوائد كثية منها:
مي±ي ل يكن حفظ الشرائع ما عرفوه فضل عن أنPتيسي القراءة والفظ على قوم أ 

.32يكون ما ألفوه
حت+ى Ãلفظة Ãإعظام أجرها من حيث أنم يفرغون جهدهم ف تقيق ذلك وضبطه لفظة 

 مقادير الـمد+ات وتفاوت المالت، ث ف تتبع معان ذلك واستنباط الكم والحكام من دللة
.33كل. لفظÏ وإمعانم الكشف عن الت+وجيه والت+عليل والت+رجيح

إفادة أهل العلم من تنو²ع ال̄قراءات ف أثناء تفسيهم الكتاب الكري وم�حاولة الفهم عن 
KB�KI�MYbqYK�KhQ<O��Qال تعال مثل: دفع التوه²م فيما ليس م�رادا نو: �O8Ks<V%��M�Kk��<V_OBu��O��Kyd���O>��M���O�a

�KLdY��K�i3K��jMKk��Q<O�Q
�M[�K�O�VDVPi�/المعة o6 حيث قرئت .����3���k��<`B�[وف ذلك ذكر  
 يدفع لتوه²م وجوب السرعة ف الشي إل صلة المعة الفهوم من القراءة الول؛ حيث بيªنت

.34القراءة الثانية أن§ الراد مرد الذهاب

.95 - عبد الادي الفضلي، القراءات القرآنية: تاريخ وتعريف، ص:31
.36مـ، ص:2004هـ، 1424 - مصطفى صادق الرافعي، "إعجاز القرآن والبلغة النبوية"، لبنان، بيوت، دار الكتاب العرب،د.ط، 32
 ،2مـ، ط1985هـ، 1405،ــ 1 - جلل الدين السيوطي، "متصر التقان ف علــوم القــرآن"، لبنــان، بيوت، دار النفــائس، ط33

. 107مـ، ص: 1987هـ، 1407
مـ، ص2004هـ، 1425 - ينظر: ممد التول، "الروض النضي ف ترير أوجه الكتاب الني"، تقيق: خالد حسن أبو الــود، د.ط، 34

33.



إن هذه القراءات تتمل فيضا من رحة التخفيف على هذه المة، وهو تفيف غي 
 مقصور على الداء والت±لوة و إن كان هذا أظهرها بل هو تفيف ف التªكليف القائم عن معان

.35الPدى الPستنبطة من تلك القراءات
فيها من عظيم الب�رهان وأوضح الد+للة على أن+ه من عند ال لن+ه مع تنوعه ل يتطرق إليه 

.36تضادÛ ول تناقض¹، ول تالف¹، بل كله يصدق بعضه بعضا، وي�ب�ي±ن بعضه بعضا
ف ذلك من البلغة وكمال العجاز، وغاية الختصار، وجال الياز، فكل. قراءة بنلة 

.37الية؛ لن§ تنوعª اللفظ بكلمة يقوم مقام� آية
ق عليه فيما افترض عليهم، فقد أنزلªل يعل ال على عباده حرجا ف دينهم، ول ض�ي 

 كتاب�ه على سبع لغات متفرقات ف القرآن بعان متفرقة ومتلفة ليقرأQ كلµ قوم على لغتهم على ما
.38يسهل عليهم من لغة غيهم

خصب لراء فقهية وتشريعية تدعم التشريع السلمي وتكسبه Ýاختلف القراءات مال 
.39خصوبة ومرونة وطواعي+ة ف مواجهة مشكلت الياة التعددة والتجددة

,�I�������XH��\
�Ôأوصى ال عز وجل بالقراءة والقراء ف قوله تعال:  MYO��8Kyd��OSU�O4�KXQ
�K��i�O�i{�� 

. o�40العلق/

.23 و22مـ، ص: 2001هـ، 1422، 1 - ممود توفيق ممد سعد، "شذرات الذهب"، مصر، القاهرة، جامعة الزهر الشريف، ط35
.20، ص11- عبد اللطيف الطيب، "معجم القراءات:أصول ومصطلحات وفهارس"، مصر، القاهرة، دار سعد الدين، د.ط، د.ت،ج36
.20 - الرجع نفسه، ص: 37
  - بن أب طالب الكي، "البانة عن معان القراءات"، تقيق: عبد الفتاح إساعيل شلب، مصر، القاهرة، مكتبة نضة مصر، د.ط، د.ت، ص:38

42
.06مـ، ص:1985هـ، 1405، 1 - السيد رزق الطويل، "ف علوم القراءات: مدخل ودراسة وتقيق"، مكة، أم القرى، الفيصلية، ط39
.21 - ممد بن عبد ال بن زوراز، "النبأ العظيم: نظرات جديدة ف القرآن"، الكويت، دار العلم، د.ط، د.ت، ص: 40



 وجعل ال القراءة فعلQ القارئ، والقروء هو كلم الباري ف غي موضع من كتابه
.41الكري

 والقراءة سنة متبعة وفيها الفصيح والفصح، وكل ذلك من تيسيه تعال القرآن
 ، وقد انعقد الجاع على صح+ة قراءة الئم+ة وأنه ل مال للجتهاد فيها فالقراءات42للذكر

.43توقيفية وليست اختيارية
:�I������l<m{����?�\

 قد وضع العلماء مقياسا ت�عرف به القراءة الت يصح العتداد با، وذلك أنم اشترطوا لقبول
القراءة ثلثة شروط هي:

�!�\��p��� ��Z����B��R
�
1!\�_$���A�
3-*Aqp��X
����[�<p�44 .

 ومت تقق تواتر القراءة لزم أن تكون موافقة للغة العربية ولحد الصاحف العثمانية
.45فالعمدة هو التواتر

6��A	Aq��I�������	e	3�\
1-��^�	�AR�

 هو إعطاء كل حرف حق§ه من إشباع الد+ وتقيق المزة وإتام الركات واعتماد
 الظهار والت+شديدات وتوفية الغنªات وتفكيك الروف – أي بيانا- وإخراج بعضها من بعض

بالسكته والترس²ل والي�سر والتؤدة ف القراءة، وهو الأخوذ به ف مقام التعليم.

ــة41   - القاضي الباقلن، "النصاف فيما يب اعتقاده ول يوز الهل به"، تقيق: ممد بن زاهد ين حسن الكوثري، مصر، القــاهرة، الكتب
.110مـ، ص: 2000هـ، 1421، 2الزهرية للتراث، ط

.923، ص: 2مـ، ج1990، 3 - ي�نظر: إبراهيم عبد ال رفيدة، "النحو و كتب التفسي"، ليبيا، الدار الماهيية، ط42
.87هـ، ص: 1334، 1 - طاهر الزائري: "التبيان لبعض الباحث التعلقة بالقرآن على طريق التقان"، مصر، مطبعة النار، ط43
ــة، ط44  ،2- بدر الدين الزركشي : البهان ف علوم القرآن، وممد الزفزاف، "التعريف بالقرآن والديث"، لبنان، بيوت، دار الكتب العلمي

. 55 و54مـ، ص: 1980هـ، 1400
  - بدر الدين الزركشي : البهان ف علوم القرآن، والفتاح القاضي، "القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب"، لبنان، بيوت، دار الكتاب45

.07مـ، ص:1981هـ، 1401العرب، د.ط، 



2 -��4���v�
 إدراج القراءة وسرعتها وتفيفها بالقصر والت+سكي والختلس والبدل والدغام الكبي

 وتفيف المز ونو ذلك با صحت به الرواية ووردت به القراءة مع إيثار الوصل وإقامة
.46العراب ومراعاة تقوي اللفظ وتكن الروف

2-�������R�
 التوسط بي التحقيق والدر وهو الذي ورد عن أكثر الئمة من روى مد+ النفصل ول

.47يبلغ فيه حد الشباع
وهناك من يضيف عم+ا ذPكر مرتبة الترتيل ويعله بي التحقيق والدر.

7!��N�	+�R�
 هو القراءة باطمئنان وتؤدة مع تدبر العان وإخراج كل حرف من مرجه مع إعطائه

.48حق§ه ومستحق.ه من غي عجلة ت�̄خل. بأحكام الت+جويد
�o�������� وهي ستة.\��%>����

1-���+�<RVD� وهو ما صح+ سنده، واشتهر لدى القر+اء السبعة.�
2-�4<>2pوهو ما صح+ سنده، ول يبلغ درجة التواتر، وهي الثلثة الكملة للقراءات�  

العشر، قراءة يعقوب، وخلف، ويزيد.
3-�sوهو ما صح+ سنده، وخالف رسم الصحف، أو ل يوافق العربية، أو ل����  

يشتهر عند القراء السبعة.
4-���(2 هو ما ل يصح+ سنده.�
5-��<�<p�.هو ما ن�سب إل قائله من غي أصل 
6-��4�p�.ما زيد ف القراءة على وجه التفسي 

.105، و104 - عبد الصبور شاهي، "أثر القراءات ف الصوات والنحو العرب"، ص:46
. 106- الرجع نفسه، ص: 47
.13مـ، ص: 2002هـن 1422، 6 - ممد أحد معبد، "اللخص الفيد ف علم التجويد"، مصر، القاهرة، دار السلم، ط48



 . والش+اذ49والصحيح من هذه النواع ما هو متواتر ومشهور وت�سم+ى بالقراءات العشر
 من القراءة عند القراء عموما هو ما اختل فيه شرط من شروط القراءة الصحيحة بغض+ الن+ظر

.50عمªن تنسب إليه
��s���+����p��s����4�mRZ�����������h�${�:وهي قسمان 

�!����p��I�ARfp�������{
 وهي الت اختلف لفظها واتفق معناها ويدخل ف هذا النوع القراءات الختلفة ف الصول

 كاختلف ف الد+ وتفيف المزات والظهار وغيها، ويدخل فيه أيضا القراءات الختلفة ف
O�i	K�Qالفرش أحيانا ومن أمثلة الول قوله تعال: �K��M'<V_KBQ�V��O��Kyd�/البقرة o7فقرئت . 

'<_B�V�51 بالمز   و قرئت بالبدال.


QXV0�Vs�MeV+��O4�Oومن أمثلة الختلف ف الفرش قوله تعال: f��QXf3<V+iJO��i'KkO�� /البقرة :.. 
��Oقرأ حزة Q
M�بفتح المزة وسكون السي من غي ألف، وأما القراءة الول فهي قراءة الباقي  

من العشرة بضم+ المزة وألف بعد السي.
1!���p��Is��Rp��I�����

�a O Kوهي الت اختلف لفظها ومعناها أيضا ومن أمثلة هذا النوع قوله تعال: V���bDMO�a
M'���KqO��VLQ_KB�OSVBQ<M{��M�Kk���YM�OB�OXO�Q�OB�V�Q�� /قرئت ,. الزخرف .'���Vq�بضم الص+اد، وهي قراءة  

.52نافع وابن عامر و الكسائي وقPرئت بالكسر وهي قراءة الباقي من العشرة

ثانيا: علم الصوات:
1-��#�%�$%����<q�

 هـ،1420 - سليمان بن  عيسى باكلي، "التلوة الصحيحة قراءة نافع روايتا قالون وورش"، الزائر، غردايــة، الطبعــة العربيــة، د.ط، 49
.78، ص:1مـ، ج1999

 هـ،1425، 1 - عبد الرحن الدهش، "القوال الشاذة ف التفسي: نشأتا وأسبابا وآثارها"، السعودية، الدينة النورة، سلسلة الكمة، ط50
.21م ص: 2004

 ،1 - نبيل إبراهيم آل إساعيل، "علم القراءات: نشأته، أطواره، أثره ف العلوم الشرعية"، الملكة العربية السعودية، الرياض، مكتبة التوبة، ط51
.46مـ، ص: 2000هـ، 1421

.48 الرجع نفسه، ص: 52



 هو ككل الصوات ينشأ من ذبذبات مصدرها ف الغالب النجرة لدى النسان، فعنــد

ــم أوبعاندفاع النفس من الرئتي ير بالنجرة فيحدث تلك الهتزازات الت   د صدورها من الف

.53النف تنتقل خلل الواء الارجي على شكل موجات حت تصل إل الذن

2-���<q��4��qB

ــذين  ف معظم الحيان هو النجرة أو بعبارة أدق الوتران الصوتيان فيها، فاهتزازات ه

.54الوترين هي الت تنطلق من الفم أو النف ث تنتقل خلل الواء الارجي

3-���<q����G4s

 تتوقف درجة صوت الرء على سنه وجنسه، فالطفال والنساء أحد+ أصواتا من الرجال،

وذلك لن الوترين الصوتي ف الطفال والنساء أقصر وأقل ضخامة.

ــل إل ــل حي يص  ويؤدي هذا إل زيادة ف سرعتهما وعدد ذبذباتما ف الثانية والطف

ــه ــوته  يعل  البلوغ يتضخم وتراه الصوتيان فجأة كما يطولن، ويترتب على هذا عمق ف ص

 أقرب إل الرجال منه إل النساء لن عدد ذبذبات الوترين الطويلي الضخمي أقل كثيا وضخام

 الجسام من الناس هم عادة عميقو الصوات. هذا وصوت الرجل عرضه للتغي ف درجتــه بي

.55المسي والستي من عمره

ــرون ــة وعش  وقد لحظ علماء التشريح أن طول الوتر الصوت ف النسان البالغ ثلث

  مليمترا، وعدد الذبذبات ف النجرة كما قدرها جهور العلمــاء27مليمترا ويتد أحيانا إل 

.08، ص: 1971-4- ط - إبراهيم أنيس، الصوات اللغوية، مصر- القاهرة- مكتبة النلو الصرية53
.137 - التوات بن التوات، مفاهيم ف علم اللسان، الزائر، الرويبة، دار الوعي، ص: 54
.145 - الرجع نفسه، ص: 55



  ذبذبة ف الثانية ومئات الذبذبات ولكنه ف الكلم الــبي+ن الواضــح ل60يتراوح ف الغناء بي 

تكاد تتجاوز الذبذبات مائتي أو ما يقرب من هذا.

4-���<�&��XYZ�����[

: 56وقد ظهر ف القل اللغوي فروع ثلثة رئيسة لعلم الصوات، وهي

1-#G<<	$e������#��_����<�&��X�YZــدى ــق ل  : يبحث أعضاء النط

النسان ونشاطها ف إصدار الصوات وطبيعة وظائفها ودراسة الصوات الناجة عنها.

2-#F��5	e�����#H	R
<3&����<�&��X�YZوظيفته النظــر ف الذبــذبات : 

 الصوتية الت تستقبلها أذن السامع وف ميكانيكية الهاز السمعي، ووظائفه عند استقبال

 هذه الذبذبات، وهي مرحلة تقع ف مال علم وظائف أعضاء السمع ويسمى هذا الفرع

(علم الصوات الكوستيكي) لعتماده على بعض علوم الطبيعة (الفيزياء).

$�D#جـ - ����<�&��X�YZــد  : وهو أحدث فروع علم الصوات على الطلق وق

 عن به التخصصون تصصا دقيقا ف فسيولوجيا الهــاز الســمعي، وعلــم النفــس

ــل  الدراكي، وبعض اللغويي يقصر دراسته على الناحية النفسية فقط، ويعل ما يتص

 57بأعضاء السمع والذبذبات من مباحث علم الصوات الكوستيكي.

5-����<�Y����<�&��X�YZ

ــن  هو علم يهتم بالروف الت هي اللبنة الول ف تكوين الكلمات وذلك بالبحث ع

ــك ــا تل  مواطن خروجها، وهي الت أطلق عليها مارج الروف وعن الصفات الت تتصف ب

. 13، ص1984، 7 -كمال بشر، "علم اللغة العام- علم الصوات"، مصر، القاهرة، دار العارف،  ط56
.13 - الرجع نفسه،  ص 57



 الروف من الهر والمس والتنغيم والترقيق، ويهتم أيضا بالدراسات الت تعال أصوات اللغة،

     58وتبي كيفية النطق با، وطبيعتها الفيزيائية.

  كذلك بـث الــدثون59وهو الذي أطلق عليه الدثون الدراسة الوضعية: الفونتكس

 الرف ف الكلمة، والتبد+لت الصوتية الت تعرض له ف وقوعه هذا الوقع، وهو الذي أطلق عليه

    .Phonology60(الدراسة التنظيمية)  الفونولوجيا 

 والفونولوجيا كما يراها بعض الباحثي هي: "علم الصوات التنظيمي الادة الصــوتية

.61وإخضاعها للتعقيد والتقني، أو أنه يبحث ف الصوات من حيث وظائفها ف اللغة

 إذن فمن ذلك يتبي أن الدراسة النوطة بالروف الت تتركب منها الكلمات ف كل لغة

من الناحية الصوتية تؤلف البحث الول من مباحث اللغة.

ثالثـا: علقة علم الصوات بعلم القراءات: 

 ما يمع عليه الكثي من علماء اللغة أن. علوم اللغة العربية نشأت ف أحضــان القــرآن

 الكري، بل كان سببها الول ف نشأتا فكانت قيمة الدرس من قيمة الدروس، فقد وقف علماء

 اللغة على الظواهر الصوتية ف القرآن الكري وحاولوا معرفة أسرارها وقواعدها، فتــارة تعــزى

ــبيئة ــأثي ال ــا  إل ت  للغات العرب، وتارة إل قانون صوت كالتخفيف والمــز وغيه وحيين

 الفيزيولوجية لهاز النطق، ومن بي الظواهر الت درسوها وأعلنوا عن مواقفهم فيها ند المالة

     62والدغام وغيهـما.
37 - كمال بشر، علـم اللغة العام، ص58
ــارة إل59 ــن غي إش   - وهو الذي أطلق عليه (علم الصوات العام ) ويعرف على أنه العلم الذي يدرس ويلل ويصف الصوات الكلمية م

. 46و 45تطويرها التاريي وإنا فقط بالشارة إل كيفية إنتاجها وانتقالا واستقبالا ينظر:  أحد متار عمر، "دراسة الصوت اللغوي"، ص
 - الرجع السابق.60
.29 - أحد متار عمر، "دراسة الصوت اللغوي"، ص: 61
  : نادية رمضان النجار ، اللغة وأنظمتها بي القدماء والدثي، (مراجعة عيده الراجحي)، السكندرية، مصر،  دار الوفاء- ، دط، دت، ص:62
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ــو  كما درس القدماء الصوت كمدخل لغيه من أبواب الدغام والقلب و البدال، فه

 وسيلة لغاية، فقد اعتنوا بالصوات عناية فائقة، وذلك لهيتها ف تويــد تلوة القــرآن ومــا

ــن ــارئ م  يتطلب ذلك من معرفة مارج الروف وطريقة نطقها ووصفها، وما يتاج إليه الق

 أحكام التفخيم والترقيق والشام كما التفت العلماء القراء إل الهموس والهور من الصوات،

.63وكذلك الطباق والستعلء والستفال وغيها

 بالرجوع إل ما قلناه سابقا ل يكن أن نـمر دون أن نقف على أسباب ظهور الدرس

الصوت العرب بثا عن علقة علم الصوات بعلم القراءات.

 أسباب نشوء الدرس الصوت العرب ف تتبعه لنشأة الــدرس الصــوت العرب وتــاريه

ــيا ف ــامل أساس  وظروفه يقف الستاذ بوروبة الهدي على الكثي من السباب الت كانت ع

التقعيد للدرس الصوت ويكن تلخيصه فيما يأت:

��X�P����B�X0���� �������R��

ــأنواعه ــن ب  لقد كان لدخول العاجـم ف السلم انعكاس مباشر على ظهور اللح

  واللحن الصوت خاصة الذي ظهر على ألسن العاجم واستفحل المر بظهوره علــى64الختلفة

ــن ــن المري  ألسن العرب فكان خطره على اللغة شديدا وعلى القرآن أشد خطرا والخطر م

ــى  جـميعا أن يظهر اللحن على السنة القراء فقد أورد ابن الـزري أن أصل اللل الوارد عل

ألسنـة القـراء.

  : ينظر، الهدي بوروبة ، "ظواهر التشكيل الصوت عند النحاة واللغويي العرب حت ناية القرن الثالث الجري"،  رسالة دكتوراه  مطوطــة63
.76 ، ص: 2001/2002نوقشت ف تلمسان 

 -  ينظر الهدي بوروبة ، "ظواهر التشكيل الصوت عند النحاة واللغويي العرب حت ناية القرن الثالث الجري"،  ص ن.64



 هو ما جعل العلماء يعودون إل تدارك المر من أجل صيانة العربية والفاظ على لغـة

 القرآن وحسن أدائها وقد أدى القراء دورا مهما لرتباطهم بالقرآن وتفرغهم للقران ف العناية

بأصوات القرآن.

 ولهية المر ومنلته، فقد أجع القراء على عدم صحة الصــلة وراء مــن ل يســن

 65القراءة، وعد+وا القراءة من غي تويد لنا، ووصفوا القارئ با لQ̄حن³ا

������������	+<q����[�R�W�:

 يرجع الختلف الدائي الصوت للقرآن الكري ف بادئ أمره إل اللهجات العربية وهذا

 ما يثبته مـحمد سال ميسن بالقول:" وأصل هذا الختلف ما أنزل على رسول ال – صلى

 ال عليه وسلم من الحرف السبعة فكان يقرأ الصحابة بذه الحرف، فيذهب كل واحـــد

 منهم وقد قرأ على الرسول صلى ال عليه وسل.م ما لـم يقرأه الخر، فيوي كل منهم ما تلقاه"

ويضيف بعد ذكره لبعض القبائل الت جاءت لغاتا ف الحرف السبع.

ــرب  لكن التأمل ف القراءات الصحيحة يدها مشتملة على لغات كثية من لغات الع

 الفصحى ل تنحصر فيما ذكر فقط، وهذا ما أميل إليه لن القراءات القرآنية تشتمل على معظم

  66لجات العرب الفصحى 

 إذن فهذه الفروق الصوتية الت مصدرها اللهجات العربية هي ما جعل القراء يتساءلون

ــى  عنه ول يدون من إجابة إل ف قول الرسول صلى ال عليه وسلم :" إن هنا القرآن أنزل عل

67سبعة أحرف فأقرؤوا ما تيسر منه"

26 - ممد سال ميسن مقتبس من اللهجات العربية، ص: 65
27 - الرجع نفسه ، ص66
.640/ 1-  أحد بن علي بن حجر العسقلن، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، ج67



 فهكذا كانت الفروق الصوتية الدائية للقراءات عامل أساسا ف نشوء الدرس الصــوت

 وهذا ما يثل العلقة التينة القائمة بي علم القراءات وعلم الصوات ومن العوامل الت يكن أن

ــان"  تنضاف إل عامل الختلف واللحن الصوت ما تدث عنه عبده الراجحي قائل:" وإذا ك

ــذكرها  الفيدا" هو الذي دفع النود إل دراسة الصوات اللغوية بتلك الدرجة من التقان الت ي

 مؤرخو اللغة،  فإن قراءة القرآن هي الت جعلت علماء العربية القدماء يتأملون أصــوات اللغــة

 ويلحظونا هذه اللحظة الذاتية الت أنتجت ف وقت مبكر جدا دراسة طيبة للصوات العربية

ــو68ل تبتعد كثيا عم+ا يقرأه الدثون" ــه أب   ويضيف أن القصود باللحظة الذاتية نو ما فعل

 السود الدؤل ف ضبطه للقرآن بالنقط، فقد كانت هذه اللحظة عن طريــق قــراءة القــرآن

.69وملحظة حركة الشفتي

ــن  ربا إن ثراء القراءات القرآنية بالظواهر اللغوية كان حافزا للباحثي على التنقيب ع

ــب  أهم إرث لغوي اتسمت به القبائل العربية الت كانت متناثرة ف الرقعة الغرافية العربية ويعت

ــال ذات  عمل الدؤل على ضبط القرآن الكري – كما جاء ف قوله الذكور – من أوائل العم

 الصلة  بالقرآن الكري وهي ف حد+ ذاتا الوجهة لفظ القرآن وصونه من اللحن والتصحيف ول

ــم  يكن أن ندرس بعض القواعد الت أصبحت فيما بعد علما قائما بذاته وهو ما يطلق عليه عل

التجويد.

�������������<PR��XYZ�h<>eB

ــف أول  ل جرم قبل أن نتحدث عن علقة علم التجويد بعلم القراءات ومكانته أن نق

على تعريف علم التجويد.

. 130 ، ص: 1979- عبده الراجحي، فقه اللغة، ف الكتب العربية، لبنان ، بيوت، دار النهضة العربية، دط  68
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 ونأخذ هنا بتعريف ابن الزري الذي يعد+ رائده ومؤسسه إذ يقول ف ذلك "فالتجويــد

ــالقراءة  مصدر من جو+د تويدا، والسم منه الودة ضد الرداءة فهو عندهم عبارة عن التيان ب

ــة ف ــوغ النهاي  مودة اللفاظ بريئة من الرداءة ف النطق ومعناه انتهاء الغاية ف التصحيح وبل

. 70التحسي"

 ويزيد ف ذكر حكم التجويد "ول شك أن المة كما هم متعددون بفهم معان القرآن

ــراءة ــة الق  وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه، وإقامة حروفه على الصفة التلقاة من أئم

.71التصلة بالضرة النبوية الفصحية العربية الت ل توز مالفتها ول العدول عنها إل غيها"

 إذن كان لزاما على السلمي قراءة القرآن مودا مرتل بإعطاء الروف حقها ومستحقها

 من الصفات والخارج، لن قراءة القرآن توقيفية تتلقى صفتها وهيئتها من رسول ال صلى ال

ــا أن  عليه وسل.م إما عنه مباشرة أو بواسطة الرواة وأعلى درجات الرواية الشافهة، والصل فيه

: 72رب العزة من فوق سبع سوات أنزله مودا وقد قرر ذلك ابن الزري ف منظومته

��hKcMW��XQRO��K��K<QPbR�K��fy�Q�u&�O�VX�K���M'�Q�f���Ks�K<OPV��QXM�Q�OB
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  أن قواعد التجويد ما هي إل جزء73ويرى السيد فرغلي ف مقدمة تقيقه لكتاب الدان

ــم  من علم القراءات وأن كتب القراءات مقدمة من حيث التصنيف على علم التجويد وأن عل

.  181، ص: 1،ج1- ممد بن الزري، "النشر ف القراءات العشر"، مصر، طنطا، دار الصحابة للتراث، ط 70
.  181، ص1- الصدر نفسه، ج 71
  مـ،2001 هـ، 1421، 1 - زكريا النصاري، "الدقائق الـمحكمة ف شرح القدمة"، مصر، القاهرة، مكتبة الداب، ط72

.10ص: 
ــي444: هو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الدان، توف ف منتصف شوال سنة  73 ــاب التيس  هـ بدانية من الندلس له كت

وكتاب التحديد ف صنعة التجويد. 



ــف ف74التجويد من الناحية العملية والشافهة ل ينفصل عن علم القراءات   وهذا الكلم ل يتل

.75معناه عن كلم عبد الغفار حامد هلل

 وما يهمنا من كل ما سبق أن قواعد علم التجويد تعد+ لبنة من لبنات علم الصــوات

 قديا وحديثا، إنا ذات الصلة الباشرة بالقرآن وقراءاته بالرغم من أن الكثيين يعتبون أن علــم

ــة ــا أن علق  التجويد جزء ل يتجزأ من علم القراءات والذي يستفاد من الديث السابق أيض

 القرآن بعلم التجويد يكن أن يضاف إل السباب الت ساهت ف ظهور الدرس الصوت مرتبطا

بالقرآن الكري ومعتمدا عليه ف قوانينه ونتائجه.

  

ــة 74  : ينظر الدان أبو عمر عثمان بن سعيد بن عثمان التحديد ف صنعة التقان والتجويد: تقيق فرغلي سيد عرباوي، مصر- اليزة، مكتب
. (مقدمة القق)  29.ص2009 1أولد الشيخ للتراث، ط

 .05، ص2007، 1: عبد الغفار حامد هلل : تويد القرآن الكري من منظور علم الصوات الديث، مصر- القاهرة، مكتبة الداب، ط 75



الدراسة  النظرية  لصول  قراءة  حـمزةالدراسة  النظرية  لصول  قراءة  حـمزة
حياة حمزة وما اشتهر به:   الـمـبحث الول

في قراءته 
الظهار والدغــام:  الـمبحـث الثانـي

الوقف والسكت والبتداء :  الـمبحـث الثالث
الــة والفتـح:  الـمـبحث الرAابعالمـ?

 الـمبـحث الـخامسالــمــد2 : 
الهـمز :  الـمـبـحث السادس



ــواهرإن لكل قارئ من القراء   العشرة سات وخصائص ميزت قراءته عن غيه وظ
 اشتهر با دون غيه فاستحقت أن تل.قب بالصول فما القصود بذا الصطلـح عنــد أهــل

القراءات ومن يكون حزة الزي+ات وراوياه ؟ 

��>�<����I5��I���{��l�&���Am�D��
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l<�&����Bالصول جع أصل، وهو ف اللغة ما ب�بن عليه غيه  :
 وف اصطلح القPر+اء عبارة عن الكم الطرد، أي الكم الكلي الاري ف كل ما تقق
ــار ــي الظه  فيه شرطه، والصول الدائرة على اختلف القراءات سبعة وثلثون أصل، وه
 والدغام والقلب والخفاء والصلة والد والتوسط والقصر والشباع، والتحقيق والتســهيل
ــم ــترقيق والتفخي  والبدال بنوعيه والسقاط والنقل والتخفيف والفتح والمالة والتقليل وال
 والتغليظ والختلس والتتميم والرسال والتشديد والتثقيل والوقف والسكت والقطع والروم
 والشام والذف وياءات الضافة وياءات الزوائد. ولكل قارئ ما يتص به من هذه الصول
ــام  وما ميز حزة بن حبيب الزيات إسرار البسملة والظهار والدغام والوقف بالروم والش

. وسنعرض لذه الظواهر والتعريف با.76والسكت والبدال والمالة وتفيف المز
1�����5��I5D���h��B���I�	���

ــوف77هو حزة بن حبيب بن عمارة بن إساعيل الز+يات، ويكن+ى أبا عمارة    وهو ك
ــتيمي78تيمي مولهم وقيل من صميم الز+يات أحد+ القر+اء السبعة  ،79 مول عكرمة بن ربيع ال

 و64 و10، ص: 1999، 1420، 1 - ممد علي الصباغ، "الضاءة ف بيان أصول القراءة"، مصر، الكتبة الزهرية للتراث، ط76
.73 و65

 - د- ت-1 : السن بن ممد بن خالوية: الج+ة ف القراءات السبع- ت- عبد العال سال مكرم- بيوت- لبنان – دار الشروق- ط77
61ص:

 ،193هـ- 1351- 1 : ممد بن الزري: غاية النهاية ف طبقات القراء- ت- برجستراس- بيوت- لبنان- دار الكتب العلمية- ط78
61، ص:1- ج1982- 3:1402ط
125، ص2006، 1 : ممد عبد الغن جاسر: الوسوعة السلمية- مصر- القاهرة- دار البهان ط79



 ويقال هو مول لبن عجل ويقال هو من ولد أكثم بن صيفي وأكثم مــن بن شــريف وبن
 80شريف من قبائل بن أسد بن عمر وبن تيم

ــزة81ولد سنة ثاني وأدرك الصحابة بالنسبة فيحتمل أن يكون رأى بعضهم   قرأ ح
على جاعة منهم هؤلء المسة: 

هـ)148سليمان بن مهران العمش (ت -1
هـ)147ممد بن عبد الرحن بن أب ليلى القاضي النصاري الكوف (ت: -2
هـ)132أبو إسحاق عمرو بن عبد ال السبيعي تابعي (ت: -3
هـ)148جعفر بن ممد الصادق بن علي بن السي رضي ال عنه (ت: -4
 82هـ)130حران بن أعي الكوف (ت: حوال -5

 كان حزة إمام النªاس ف القراءة بالكوفة بعد عاصم و العمش، و كان ثقــة كــبيا
ــائي  حجة مو±دا فرضيªا نويªا حافظا للحديث ورعا زاهدا خاشعا ناسكا ومن تلمذته الكس

83 حيث عرض عليه أربع مرªات و عليها اعتماده

 وكان يل§قب بالزيªات بفتح الزاي و تشديد الياء نسبة إل بيع الزيت وحله من بلد إل
.84غيه

7�I5D���I���{���

 قراءة حزة من القراءات ال§ت أجع علماء الئمة على تواترها، لذلك اختاره ابن ماهد
 وجعله أحد القرªاء السبعة، فصارت إليه المامة ف الكوفة. قال حزة «ما قرأت حرفـا مـن

 هـ ،1402- 1 : أبو جعفر بن خلف النصاري بن بادش: القناع  ف القراءات السبع- ت: عبد اليد قطامش سوريا- دمشق- ط80
125، ص: 2ج
.46- د.ت- ص: 1 :ممد الصادق القمحاوي: البحث والستقراء ف تراجم القراء- مصر- القاهرة- مكتبة الكليات الزهرية- ط81
. 78 :ممد حسن حسن جبل: وثاقة النص القرآن من الرسول (ص)إل أمته- مصر طنطا- دار الصحابة للتراث – د. ط- د.ت، ص82
ــة 83 -1- ط1 : ممد بن الزري: شرح طيبة النشر ف القراءات العشر، تقيق أنس مهرة- لبنان- بيوت- دار الكتب العلمية – طبع

 وصبي الشوªح: إعجاز القراءات  القرآنية دراسة ف تاريخ القراءات واتاهات القرªاء مصر-القاهرة- مكتبة10م ,ص:2006ه-1427
204م- ص 1998ه-1412 1وهيبة-ط

2/83ج1994ه-1414 3 : عز الدين بن الثي الزري: اللباب ف تذيب النساب لبنان-بيوت-دار صادر-ط84



ــا علمــت  كتاب ال إل§ بأثر» و كان إذا سئل عن المز أشي إل حزة حيث قيل عنه: «م
85بالكوفة أقرأ ول أفضل منه»

  كما كان يقول: « هو ذاك86وكان شيخه العمش إذ رآه يقول: «هذا حب القرآن»
ــوف§87تف§احة القرªاء سي+د القرªاء» قال عنه أبو عبيد: «حزة ال§ذي صار عظم أهل الكوفــة»  ت

 سنة أربع أو ثان و خسي و   وقيل88 هجري156بلوان ف خلفة أب جعفر النصور سنة 
  التاريخ الوªل هو الرجح.89مئة

-��I5D��������4��وها خلف و خل§د ومن الواجب أن أعر±ف بما:
1.*�Y� ــد ســنة ــري ول  150 وهو بن هاشم بن طالب بن غراب بن ثعلب البزªار الق

  و يقال خلف بن هاشم بن ثعلب بن داود بن مقسم بن غالب السدي من بغداد90هجري
91وأصله من فم الص±لح، ويكنªى أبو ممªد أحد أئمة القرªاء العشرة وروªاة الديث من الثقات.

ــن حــزة ــي ب  قرأ على جاعة من الئمة الشهورين كسليم بن عيسى النفي وعل
 الكسائي وغيها، وقال خلف: «قرأت القرآن على سليم مرارا وكنت أسأله عند الفراغ من

التمة أروي هذه القراءة ال§ت قرأت عليك عن حزة ؟ فيقول: نعم».
ــرأت  وقال إدريس: «سعت خلفا يقول: حفظت القرآن وأنا ابن عشر ســني و أق

93 ه.229و توف سنة 92 النªاس القرآن و أنا ابن ثلثة عشرة سنة»

1/471م،ج1987ه-1،1408علم الدين السخاوي: جال القراء  كمال القراء-علي حسن البواب- مكة الكرمة-ط : 85
30-  ص:10/292 : ياقوت الموي: معجم الدباء – لبنان- بيوت-دار دمشق-د.ط.د. ت ’ج86
ه-1427-1: ح²ودي زين الدين الشهدان: قراءة حزة بن حبيب الزيªات دراسة نوية و صرفية –لبنان-بيوت-دار الكتب العلميªة ط 87

10م ,ص:2006
30ه- ص:1407 -3بيان ف علوم القرآن-الزائر –قسنطينة-مكتبة رحاب طت : ممد عل الصابون: ال88
124م, ص:1987ممد علي عبد الكري الروين، متصر علوم القرآن-الزائر.باتنة-دار الشهاب- د ط- : 89
.127 الرجع نفسه، ص: :90
 : ينظر أمي الد±ين أبو ممªد عبد الوهªاب السل§ر: طبقات القرªاء السبعة و ذكر مناقبهم  قراءاتم-ت: أحد ممªد عز+وز-صيدا- بيوت-91

98م، ص:2003  ه-1423-1الكتبة العصرية- الدªار النموذجية-ط
.1/103ينظر:ممد بن الزري، غاية النهاية ف طبقات القرªاء - 92

85/ص:1م،ج1999 ه-1420-127متصر علوم القرآن ص:-  ممد علي عبد الكري الروين، 8
93 



2.sdــبط���  : هو خل§د بن خالد، أبو عيسى، وقيل :أبو عبد ال الصيف الكوف، وهو أض
ــنة  ــوف س ه220أصحاب سليم كما قال الد+ان، وكان مقëقا مو±دا إماما ف القراءة ت   

بالكوفة. 
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����� : قال ابن فارس: الظاء والاء والراء أصل صحيح يدل على قوة وبروز: من�

 ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورا ظاهرا إذا انكشف وبرز، ولذلك سي وقت الظهر والظهية،
.94وهو أظهر أوقات النهار وأضواؤها

.95وأظهر الشيء بي+نه، ي�قال: أظهر فلنا على السر: أطلعه عليه
 وجاء ف اللسان: "الظهر من كل شيء خلف البطن والظهر عند النسان من لدن
 مؤخر الكاهل إل أدن العجز عند آخره والظاهر خلف الباطن، ظهر يظهر ظهورا، فهو

.96ظاهر وظهي"
���������� 

 قائل، قائل: ول تقول: من قال، ومن جاء؟ فتبي...وذلك قولك:���s(�Dوعر+فه 

	L�<m. وأقدم من استعمل هذا الصطلح 97"من هو؟ فتظهر مع الاء، وكذلك من حات؟"a

 الذي تدث عن الضمار فجعله مقابله الظهار قائل: "لنك قد استغنيت عن إظهاره، وإنا
.99، وأطلق على هذا العن التبيي98ينبغي لك أن تضمره"

  فيستعمل مصطلح سيبويه، وقد استعمل الظهار ابن جن مقابل�100$���أما 
لصطلح 

 - أحد بن فارس، معجم "مقاييس اللغة"، مادة [ ظ هـ ر].94
، مادة [ ظ هـ ر].1972، 2 - إبراهيم مصطفى وغيه: "العجم الوسيط"، مصر، القاهرة، مطبعة العارف، ط95
.523 و520، ص: 4 - ابن منظور الفريقي، "لسان العرب"، مادة (ظهر)، ج96
.216، و215/ 1 م، 1992 - أبو العباس البد: "القتضب" تقيق حسن حد، لبنان، بيوت، دار الكتب العلمية، د.ط 97
،    ج1991، 1 - أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبز، سيبويه،  "الكتاب" ، تقيق عبد السلم هارون، لبنان، بيوت، دار اليل، ط98
1 /62.
.454/ 4 - ي�نظر: الرجع نفسه، 99

.67 - أبو سعيد السيفان، ما ذكره الكوفيون من الدغام، تقيق صبيح التميمي، دار الشباب، د.ط. د.ت، ص: 100



.101الدغام حي قال: قد علموا أن إدغام الرف ف الرف أخف عليهم من إظهار الرفي
  حكما من أحكام النون الساكنة102وقد استقر هذا الصطلح عند علماء التجويد

 والتنوين حي يأت بعدها صوت من أصوات اللق، وهو إخراج كل حرف من مرجه من
.103غي غنة

 وقد ورد ف "التيسي بصطلحي ها: الظهار والبيان"، وقد استعملهما الدان بالعن
 نفسه؛حيث قال مستعمل لفظ الظهار: "...وقرأت با القرآن كله بإظهار الول من الثلي

.104التقاربي"
 أو هو إخراج كل حرف من مرجه من غي غنة، أو إشام حرف آخر أو إقلب أو

قلقلة أو تشديد، وتظهر النون الساكنة وتظهر النون الساكنة ف حالتي:
 الول: عند الوقوف عليها، والثانية: عند التقائها بأحد حروف اللق الت تسمى

.105حروف الظهار
1��L[��������

 وحروف الظهار ستة أحرف من حروف اللق وهن: المزة والاء والعي والاء
.106والغي والاء

.227/ 2، 2006 - ي�نظر: أبو الفتح عثمان بن جن:  "الصائص" تقيق علي النجار، لبنان، بيوت، عال الكتب، د.ط، 101
.10 - ي�نظر: أب نصر الشيازي،"الـموضح"، ص: 102
  وبلقاسم مصباحي ،"هبة الرحن ف تويد القـرآن" الــزائر، عي15 - ممد أحد معبد، "الـملخص الفيد ف علم التجويد"، ص: 103

.21ميلة، دار الدى، دط،دت، ص: 
.931/ 4- ي�نظر: ممد التهانوي، "كشاف اصطلحات الفنون"، لبنان، بيوت، شركة خياط، د.ط، د.ت،  104
ــة، ط105 ــ 1 - علء جب ممد، "الدارس الصوتية عند العرب"،لبنان، بيوت، دار اكتب العلمي  و124،  ص: 2006هـ، 1427،

125.
.127، ص: 1998 - حسام سعيد التميمي، "أباث ف أصوات العربية"، بغداد، الكتبة الوطنية، د.ط، 106



:107ومن أمثلة هذا الظهار ما يلي

4�>���]����DY3��B��Y�B&��RDY3��B��Y�B&���<_R���B��Y�B&�
I5D�� /ءامن البقرة/,,�من� ءام�ن�  البقرة/ @1ينئون النعام ð1كل:.
�o6ج�رفÏ هارÏ التوبة/ 77̄من� ها̄د الرعد/.1النار البقرة/�����
��	�:�1حكيم عليم النعام /6@̄من� ̄علمÏ ص/,oأنعمت الفاتة/ �
���v�/م±ن حكيم فصلت/ 1:ينحتون الجر Ý1-من حكيم حيد فصلت/ 1-تنيل
��	�6.قولÃ غي� البقرة/7-م+ن ̄غل. العراف/�.فسينغصون السراء/�
�7عليم¹ خبي¹الجرات /,�6من خي البقرة/�7والنخنقة الائدة/�����

7�4��>������YZ��
 إن علة الظهار عند هذه الروف هي بعد مرج النون الساكنة والتنوين من طرف

 اللسان عن مرج هذه الروف (حروف اللق)، فلم يسن الدغام لعدم وجود مسوغ له،
 ول الخفاء لنه قريب من الدغام، ول القلب لنه وسيلة إل الخفاء، ولذا تعي الظهار

.108الذي هو الصل
-�4�>�����+��B��:109 وهي ثلثة

�jYZ�.عند المزة والاء 
 
: عند العي والاء.��
¡s�.عند الغي والاء :

 /1، و جل الدين السيوطي، "التقــان ف علــوم القــرآن"، 155 - ي�نظر: ممد أحد معبد، "اللخص الفيد ف علم التجويد"، ص: 107
266.

.454/ 4 - ي�نظر: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبز سيبويه، "الكتاب"، 108
ــة – دار109   -  ممد بن موسى الشروين الراري ، تويد القرآن الكري على رواية ورش عن نافع بطريق الزرق – الزائر – عي مليل

.13 و ممد صادق القمحاوي، "البهان ف تويد القرآن"، ص: 57 ، ص2008الدى – د.ط 



5 -�4��>������<�%�
�#ويطلق على هذا النوع من الظهار، إظهار Y(لن§ بعده حروف اللق). وهناك�  

  حيث ينطق باليم ساكنة ظاهرة وجوبا من غي غنªة عند�e2<#نوع ثان من الظهار وهو 
بقيªة الروف.

 وحروفه ستة وعشرون حرفا الباقية بعد اليم و الباء.
  ،22﴿ي+مشي﴾ اللك/يكون الظهار الشفوي ف كلمة وف كلمتي مثل قوله تعال: 

 59.110 يس/ ﴿وامتازوا اليوم﴾و أيضا:
 ﴿أنتمويب على القارئ الافظة على إظهار اليم عند الواو و الفاء نو قوله تعال:  

 عندها لتادها مع الواو، وقربما من الفاء. و﴿هم فيها﴾ لئل تتفي 76وآباؤكم﴾ الشعراء/
.111مرجا

@�4��>����I4<����
ــن  أن يتباين الرفان مرجا و صفة أو مرجا أو صفة، واختلف الخرج وإن قل§ م
ــو ــا ه  أسباب الظهار وكذلك تباين الصفتي، وكل حرف فيه زيادة صوت ل يدعم فيم

            112أنقص صوتا منه لذهاب ما يذهب منه الصوت.
�h����s������	%��

�!������������h����s��
1-��� : قال صاحب الل.سان: "دغم الغيثP الرض� يدغمها وأدغمها: إذا غشيها وقهرها،

.113والدغام إدخال اللëجام ف أفواه الد+واب، وأدغم الفرس اللجام أدخله فيه"

68و67ينظر: ممد موسى الشروين الراري،  تويد القرآن الكري ص: 110
العقد الفريد ف فن+ التجويد ت:شعبان ممªد إساعيل مصر-القاهرة-الكتبة الزهرية للتراث-د.ط- :111 -1367 علي بن أحد صبة: 

91م ص:1984
 1422 ممد الختار ولد أباه، تاريخ القراءات ف الشرق و الغرب، الملكة الغربية، بن أزناسن، منشورات النظمة السلمية، د.ط،  :112

178 مـ، ص:2001هـ، 
، مادة [د.غ.م]203 و202/ 12 - ابن منظور الفريقي، "لسان العرب"، مادة (د غ م) 113



 وقال صاحب العجم الوسيط: "الدغام هو إدخال الشيء ف الشيء، ومنه جاء إدغام
 . وف ذلك يقول الليل بن أحد : "اعلم أن الر+اء ف : اقشعر+ واسبكر+،114الرف ف الرف"

.115ها راءان، أPدغمت واحدة ف الخرى والتªشديد علمة الدغام"
�������� : والدغام ف مصطلح النحويي هو التلفظ برفي حرفا واحدا من غي 

.116أن تفصل بينهما حركة كما جاء ف كتاب القتضب
 . أو هو إدخال حرف ف117 بقوله: "هو تقريب صوت من صوت"����G¢وعر+فه 

 حرف آخر من جنسه، بيث يصيان حرفا واحدا م�شد+دا مثل: مد+ يد+ مد+ا وأصلها: "مدد
 يدد مد�دا" وحكم الرفي ف الدغام أن يكون أولما ساكنا والثان م�تحر+كا بل فاصل

.118بينهما"
  ف تعليل هذه الظاهرة: "يثقل عليهم أن يستعملوا ألسنتهم من موضع
	L�<mوقد قال 

 واحد ث يعودوا له فلم+ا صار ذلك تعبا عليهم أن يداركوا ف موضع واحد ول تكون مهملة،
.119كرهوه وأدغموا التكون دفعة واحدة، إذ كان أخف+ على ألسنتهم"

 حيث قال: "فلم+ا كان تكرير الرف كذلك ف������	£�وهذا نفس ما ذهب إليه 
.120الثقل حاولوا تفيفه بأن يدغموا أحدها ف الخر"

 بينما عر+فه الس+ياف قائل: هي تتمثل ف أداء صوت خاص أدركه علماء العربية ناتج عن
.121تأثµر الصوات اللغوية بعضها ببعض حال تاورها

 - اPنظر: إبراهيم مصطفى وغيه، "العجم الوسيط"، ممع اللغة العربية، مادة (د غ م)، طبعة بالفست، مصر، القاهرة، مادة دغم.114
  - الليل بن أحد الفراهيدي، "العي"، تقيق: مهدي الخزومي وإبراهيم الس+امر+ائي، مادة (د غ م)، منشورات وزارة الثقافــة والعلم115

.343، ص: 1)، ج1985-1981بالعراق، د.ط، (
.227، ص: 1 -  أبو العباس الـمبد، "القتضب"، ج116
ــان،392 - أبو الفتح عثمان بن جن، "الصائص"، ص: 117  . وأبو الفتح ابن جن، "التصريف الملوكي"، تقيق: عرفان مطرجــي، لبن

.75، ص: 2005بيوت، مؤسسة الكتب الثقافية، د.ط، 
.241، ص: 1، ج2004، 1 - مصطفى الغليين، "جامع الدروس العربية"، لبنان، طرابلس، الـمؤسسة الديثة للكتاب، ط118
.530، ص: 3 - أبو بشر سيبويه، "الــكتاب"، ج119
. 121، ص: 10- ابن يعيش موفق الدين، "شرح الـمفص+ل"، لبنان، بيوت، عال الكتب، د.ط، د.ت، ج120
.293 - أبو سعيد السياف، "ما ذكره الكوفيون من الدغام"، ص: 121



��0	�X�%	¤يقول �kالدغام عبارة عن فناء الصوت الول ف الثان، بيث ي�نطق" : 
.122بالصوتي صوتا واحدا كالثان"

�e¥�4وي�عر+فه ���mZ�l�0"123 بقوله: "الدغام هو الن+طق بالرفي حرفا كالثان م�شد+دا.
  بقوله: "هو نطق الرفي الـم�تماثلي دفعة واحدة بغي�&%��3#وي�حد+د مفهومه 

 فاصل من حركة أو صمت، وذلك مثل "شد+" و"ل يبس� سعيد" و ل يتهي+أ ذلك إل. إذا كان
.124م�تلصقي، وبعبارة أخرى إل. إذا كان أولما ساكنا وثانيهما م�تحر+كا"

¥#ويقول <Rp��8الدغام هو إدخال الرف الول ف الرف الثان بيث ي�صبح��" : 
.125الرفان حرفا واحدا م�شد+دا بسبب التماثل أو التقارب أو التجانس"

s<DEaوند أن علماء القراءات قد تنو+عت تعريفاتم لظاهرة الدغام فعر+فها الشيخ 
�B�v�"وي�حد+د 126 بأنا عبارة عن خلط الرفي وإدخال أحدها ف الخر .#�
�<  بقوله:�

 "هو رفع الل.سان عن حرفي م�تماثلي د�فعة واحدة من غي فصل بينهما بركة ول وقف
.127فيصي الل§فظ حينئذ برف واحد م�شد+د  نو الق+ والب+ واذهب بكتاب هذا"

  يقول بأن الدغام هو اللفظ بساكن فم�تحر+ك بل فصل من مرج���4�D¢و
��0	D#. وقال الشيخ 128واحد�����DEظ بالرف الساكن والرفµالدغام هو التلف" : 

.129الـم�تحر+ك الذي يليه حرفا واحدا مشدودا من مرج واحد"

.188، ص: 1971، 4 - إبراهيم أنيس، "الصوات اللغوية"، مصر، القاهرة، مكتبة النلومصرية، ط122
.252مـ، ص: 1996هـ، 1416، 3 - هلل عبد الغفار، "أصوات اللغة العربية"، مصر، القاهرة، مطبعة البلوي، ط123
.123، ص: 1 - ممد النطاكي، "اليط ف أصوات اللغة العربية ونوها وصرفها"، لبنان، بيوت، دار الشرق العرب، د.ط، د.ت، ج124
.151 - صبي التول، "دراسات ف علم الصوات"، مصر، القاهرة، جامعة القاهرة، د.ط، د.ت، ص: 125
ــن14 - ممود الامد، "هداية الستفيد ف أحكام التجويد"ن لبنان، بيوت، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت، ص: 126  ، وأبو عبد الرح

.50عاشور خضراوي السن الزائري، "أحكام التجويد"، مصر، القاهرة، مكتبة الرضوان، د.ط، د.ت، ص: 
 - عبد ال بن عبد الؤمن بن الوجيه الواسطي، "الكن ف القراءات العشر"، تقيق: هناء المصي، لبنان، بيوت، دار الكتب العلمية، ط127
.41مـ، ص: 1998 هـ، 1419، 1

.197، د.ت، ص: 2 - ي�نظر: إبراهيم الارغن التونسي، "الن+جوم الطوالع على الدر اللوامع"، الطبعة التونسية، ط128
.251مـ، ص: 1990هـ، 1410، 1 - ممد البراهيمي، "الج+ة ف تويد القرآن"، الغرب، الدار البيضاء، الكتبة السلفية، ط129



 : "هو إيصال حرف ساكن برف م�تحر+ك بيث يصيان حرفا واحدا�m	B<#ويقول 
.130م�شد+دا يرتفع به الل.سان ارتفاعا واحدا"

 واتفق البعض على أن الدغام هو أن تصل حرفا ساكنا برف م�تحر+ك مثله أو مقاربه
.131فينبو (يرتفع) الل.سان عنهما نبوة واحدة"

1!�h��s������¥YZ
 علة الدغام التخفيف، لن اللسان إذا لفظ بالرف من مرجه، ث عاد مرة أخرى إل

الخرج بعينه ليلفظ برف آخر مثله صعب ذلك.
.132 بشي الـم�قي+د الذي يرفع رجله من موضع ث ي�عيدها إليه���Yz	Nوشب+هه

 وشب+هه بعضهم بن قطع مسافة ث رجع القهقرى، وشب+هه بعضهم بإعادة الديث مرتي
وكل ذلك ثقيل.

 فأسكن الرف الول وأدغم ف الثان ليعمل اللسان مرة واحدة فهو تفيف وتقليل
.133الكثي
7!�L;�����V?

يكون الدغام :
 بأن يتفق الرفان ف الخرج والصفات معا، وهو التماثل الكل.ي ف نو الباءين ف قوله-1
�Kتعال Q��Q a���K�O�OPOAi��OT�OqO��� /البقرة @oa.+وف نو الدالي ف شد+ ومد

 أن يتفق الرفان ف الخرج ويتلفان ف بعض الصفات الساسية مثل الد+ال والتاء-2
 فهما من مرج واحد ولكن+هما يتلفان ف صفت الهر والمس فقط. مثل قوله تعال

��M{�O+�Q�U#O�i��O�KB�V�Q?����O�b	Om� /وبذا يصل الدغام وكأنه ف صوتي@.1 البقرة . 
  - ممد البيومي، "الفتح الر+بان ف القراءات السبعة عن طريق حرز المان"، تقيق: عبد العزيز بن ناصر الس+ب، السعودية، مكتبة اللك130

.17فهد الوطنية، د.ط، د.ت، ص: 
 - ي�نظر: ابن أب مري، "الPوض+ح ف وجوه القراءات وعللها"، تقيق: عمر حدان الكبيسي، السعودية، جدة، الماعة الييــة لتحفيــظ131

 ، والهدوي أبو العباس، "شرح الداية"، تقيق: حازم سعيد حيدر، السعودية، الرياض،193، ص: 1، ج1993، 1القرآن الكري، ط
. 74، ص: 1، ج1995، 1مكتبة الرشد، ط

  .197- ص 2 - ي�نظر: أبو بشر سيبويه، الكتاب ج132
.103 - ي�نظر: عبد البديع الينربان، "الوانب الصوتية ف كتب الحتجاج للقراءات"، ص: 133



 متماثلي وي�ؤد+ي هذا إل القتصاد ف الهود العضلي ويكون عمل اللسان من وجه واحد.
.134ويتحق.ق النسجام الصوت ف الكلمة أو الكلمتي

 أن يتقارب الرفان الدغمان ف الخرج والصفات مثل: اللم والراء ف قوله تعال-3
�f{O�iN�aO4r¦Q�K��MNO�Q�VB�#K_iYK�QsM��U /السراء :oوذلك لن مرجهما قريبي، وكذلك . 

متقاربي ف الصفات الساسية كالهر والتوسط والرخاوة والستفال والنفتاح والذلق.
 قد يتقارب الرفان الدغمان ف الخرج ويتباعدان ف الصفات الساسية مثل: الدال-4


 ��M{Q�a�Oوالسي نو قوله تعال: ��O>KGQ�Oc�#K[�OSfKs�OPV+�#KRd��MlQ<M{�VLdY��O�KD��/ الادلة 
 ، مرج الد+ال من طرف الل.سان مع ما يقابله من أصول الث.نايا العليا والس+ي ترج من طرف�

 اللسان وأطراف الثنايا، إل. أنما يتباعدان ف الصفات الساسية؛ فالد+ال مهورة وشديدة وغي
صفيية، والس+ي مهموسة ورخوة وصفيية.

 ولكن الدغام حدث بفقد الد+ال جهرها وشد+تا ث انتقلت إل مرج السي وتاثلت
 معها ث كان الدغام، وخاصة أن الد+ال كان أو+ل الرفي وكانت ساكنة ل شيء يفصل

بينها وبي الس+ي وهو الصل ف الدغام.
 وقد يتباعد الرفان ف الخرج ويتقاربان ف الصفات الساسية مثل الذال واليم ف-5

O��K§�b_YK� KkO�i�aOG�x_QBMقوله تعال: ���O��M�OB�OwQ	Omi���O_iYO��� /فالول يرج من�.�1 البقرة  
 طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا واليم من وسط اللسان مع ما يقابله من النك

 العلى، وجاز الدغام لنما يشتركان ف بعض الصفات وهي: الهر والرخاوة والستفال
.135والنفتاح مع اتساع مرج اليم نو مرج الذال

 وقد يتباعد الرفان ف الخرج والصفات ومع ذلك يدث الدغام بغرض الفة-6
 والنسجام والياز، وذلك ف مثل إدغام الواو ف الت+اء ف نو: ات+عد وات+صل وأصلهما: أو تعد

 واو تصل من اف¤ت�ع�لQ، ولكن الواو لسكونا وضعفها انقلبت إل تاء وأPد̄غمت ف تاء الفتعال
.136طلبا للخف.ة والت+يسي ف الن²طق

 عبد ال بوخلخال، "الدغام عند علماء العربية ف ضوء البحث اللغوي الديث"، الزائر، ديوان الطبوعات الامعية، د.ط، -  134
.13، ص: 2000

.15 و14 - الرجع نفسه، ص: 135
.15- عبد ال بوخلخال، الدغام عند علماء العربية ف ضوء، البحث اللغوي الديث، ص   136



-!�h��s�����<���%�
ينقسم الدغام إل نوعي ها:

1-��mH��h��sــو أن137 هو أن يكون الول من الرفي متحر+كا�� ــر ه  . وبعن آخ
� Vيتحر+ك الرفان معا ف الصل سواء كان متماثلي أو متقاربي نو قــوله تعــال: Q>��O?a

M'�Ò OBO4 /ــان.:� البقرة  ؛ فالر+اءان متحركتان، والدغام يتطل.ب الرف الول ساكنا والث
 متحر+كا، فيكون العمل فيه تسكي الرف الول أو+ل أو نقل حركته إل الس+ــاكن قبلــه ث

ــرد+138إدغامه ف الثان، وس�م+ي هذا الدغام كبيا لكثرة العمل فيه والتغيي  ــن ي  . وهناك م
139سبب هذه التسمية لن فيه عملي ها السكان والدراج 

2-��q��h��sوهو الذي يكون فيه أول الثلي ساكنا والثان متحركا وهذا القسم�� : 
 ليس فيه قواعد، لنه واجب الدوث دائما سواء أوقع ف الكلمة الواحدة مثل: الع�د�د�

 ، وس�م+ي هذا الدغام140العد²، أم وقع ف كلمتي مثل: احبس� سعيد³ا        احبسªـعيد³ا
.141صغيا ل̄قل.ة العمل فيه وهو إدغام الول ف الثان فقط

وينقسم الدغام بسب الصفة إل:
1-��Y�D���h��skهو التقاء حرفي متماثلي الول ساكن والثان متحرك فيدغم  

 الول ف الثان لي�صبحا حرفا واحدا م�شد+دا، سواء كانا ف كلمتي مثل: إذ ذهب الت ت�قرأ
اذ.هب، أو ف كلمة واحدة نو: يدرك¤كPم وت�قرأ يدركµم.

K	"�QLOأما قوله تعال:  �OB�#U_OZ�jO_i�M���OB1:"�QLO	K%�M�iYV
�#U_OZ�OSMYO0�/16aa~/الاقة 
1:aففيها الوجهان: الظهار مع الس+كت والدغام مع الوصل وت�قرأ: (ماليه� – هلك،16و ، 

ماليه+ه).
 إدغام التقاربي: وهو تقارب الرفي مرجا وصفة وكان الول منهما ساكنا-2

فيجب إدغام الول ف الثان بدون غن+ة.
.54 - ممد بن الزري، "شرح طيبة النشر ف القراءات العشر"، ص: 137
.15 - الرجع السابق ،ص138
. 74، ص4 : عزيز خليل ممود ، الفصل ف النحو الصرف- الزائر- قسنطينة – دار نوميديا، د.ط – د.ت، ج139
.124 - ممد النطاكي، "الـحيط ف أصوات العربية ونوها وصرفها"، ص: 140
.15 -  عبد ال بوخلخال،"الدغام عند علماء العربية ف ضوء البحث اللغوي الديث"، ص: 141



، وت�قرأ: وقر+ب.-1 السراء/ �U O4�iNf{O�إدغام اللم ف الراء نو: -1

� QXfHiإدغام القاف ف الكاف نو: -2fYQzO%�QXMM�a/1 الـمرسلتo:وت�قرأ ، 
نلكµم.

 إدغام التجانسي: وهو التقاء الرفي الذين اتفقا مرجا واختلفا صفة وهذه-3
الروف هي:

الت+اء الس+اكنة مع الط.اء، والت+اء الس+اكنة مع الد+ال، والت+اء الس+اكنة مع الظ.اء، وتظهر 
هذه الت+اء مع بقية الروف.

.والد+ال مع الت+اء ومع الض+اد ومع الظ.اء مثل: فقد ظلم ت�قرأ فقظ.لم
.والذ.ال مع الت+اء ومع الظ.اء مثل: إذ ظلمتم ت�قرأ اظ.لمتم
مع بقاء صفة الطباق وتظهر عند ªوالط.اء الس+اكنة مع الت+اء مثل: بس�ط¤ت ت�قرأ بس�ت 

.142بقية الروف
 إدغام التباعدين: وها الرفان اللذان تباعدا مرجا واختلفا صفة أو تباعدا مرجا-4

وات+فقا صفة.
صور التباعدين، وهي ثلثة صور:

a�  jO%QsMأن يتباعد الرفان ف الخرج ويتلفا ف صفة واحدة كالمز والد+ال ف نو -1
/البقرة @�

  أن يتباعد الرفان ف الخرج ويتلفا ف أكثر من صفة كالمز والصاد ف نو -2
¦�Q�M�/النساء :,

  i�O>iYO� أن يتباعد الرفان ف الخرج ويتفقان ف الصفة كالاء والثاء  ف نو -3
. 143@,�العراف/

ــاش، د.ط، 142  هـ،1422 - ي�نظر: عبد الباسط طاهري، "متصر ف التجويد على رواية ورش أب سعيد"، الزائر، بوزريعة، مطبعة زاي
ــاء، د.ط، د.ت، ص: 117 و116 و115مـ، ص: 2001  و14، ومتار موقاري، "أحكام الت+لوة"، الزائر، برج الكيفان، دار الن

15.
.75 مـ، ص: 2003 هـ، 1421 - ممود علي بسªة، "العميد ف علم التجويد"، مصر، القاهرة، دار العقيدة، د.ط، 143



 وف حالة التباعد بي صوتي، ينطق كل منهما كما هو، بكل خصائصــه، دون أدن
.144تغيي، ناشئ عن التجاور

 وبعد ذكر صفة الروف الت ت�دغم نستنتج أن الدغام ضرب من التأثي الذي يقع ف
 الصوات التجاورة إذا كانت متماثلة أو متجانسة أو متقاربة ويقسم هذا التأثر إل

:145نوعي
. ومثاله: 146: وهو تأثµر الصوت الول بالثانEffet régressifتأثµر رجعي 

تطي+ر       اط.ي+ر
يتصد+ق       يص+د+ق

147ع�د�ت�        عت²

 . ومثاله: إذ تكر الت148: وهو تأثر الصوت الثان بالولprogressif Effet تقد²مي+ تأثµر
 ذكر ث قPلبت الدال ذال لتحقيق الدغام =جهرت التاء فيها تت تأثي الذال        إذ 

.149اذ.كر
 . إل§ ف150والتأثي الر+جعي من أكثر ظواهر التأثيات بي الصوات شيوعا ف العربية

 حالة ما إذا كان الول أقوى (مهور مفخ+م..) فإن+ه يوز أن يكون من الت+أثي الت+قد²مي، وقد
 اجتمع النوعان ف كلمة "إذ تكر" الت اجتمع فيها الذال، وهي صوت مهور بالتاء وهي
 صوت مهموس، فبعض العرب يهر التاء فتصبح دال (تقدمي)، ث يدغم الذال ف الدال

.151اد+كر (رجعي)، ولكن بعضا آخر يدغم� الدال فيقول: اذ.كر (تقدمي)

  - عبد الصبور شاهي، "الـمنهج الصوت للبنية العربية: رؤية جديدة ف الصرف العرب"، لبنــان، بيوت، مؤسســة الرســالة، د.ط،144
.208مـ، ص: 1980هـ،1400

.51، ص: 1995، 9 - إبراهيم أنيس، "ف اللهجات العربية"، مصر، القاهرة، مكتبة النلومصرية، ط145
 ، ص:1997، 14 - ممد رشاد المزاوي، "الـمصطلحات اللغوية الديثة ف اللغة العربية"، تونس، كلية الداب والعلوم النسانية، العدد، 146

20
.333مـ، ص: 1985هـ، 1405، 3 - أحد متار عمر، دراسة الصوت اللغوي"، مصر، القاهرة، عال الكتب، ط147
.20 - الرجع نفسه، ص: 148
.333 - الرجع نفسه ، ص: 149
.245م، ص: 2000ه، 1421، 1 - عبد العزيز الصيغ، "الـمصطلح الصوت ف الدراسات العربية"، سوريا، دمشق، دار الفكر، ط150
.333 - " الـمرجع السابق "، ص: 151



 وتتمث.ل الظ.اهرة الدغامية بشكل واضح الـمعال مع الوحدات اللغوية الت تتوي بعد
"أل" التعريف على الروف الش+مسية س/ ش/ ر/ ز/ ط/ ظ/ ص/ ض/ د/ ذ/ ت/ ث/ ن.

 حيث ت�دغم مع هذه الصوات وتتحول لم�ها إل صوت ماثل لا بعدها حي يكون
.152الخرجان متقاربي، وتتفظ بشخصيتها حي يكون الخرجان متباعدين

.!��RDY3��B�h��s���'<H���B��$��
 قال سيبويه:  أحسن ما يكون الدغام من كلمتي إذ توال بما خسة أحرف متحركة

 نو (فعل لQ̄بيد�) لن توال الركات مستثقل عندهم بدليل أنه ل يتوال خسة أحرف متحركة
 ف الشعر ول أربعة ف كلمة واحدة إل. أن يكون فيه حذف كعلبط أو واحد الربعة تاء

 التأنيث كشجرة، لن تاء التأنيث عندهم ف الكم ككلمة ثانية، ويسن الدغام أيضا أن
 يكون قبل الثل الول متحرك وبعد الثل الثان ساكن نو: (يد دا¤ود) قال سيبويه قصدوا

.153اعتدال أن يكون التحرك بي ساكني

.301مـ، ص: 1998هـ، 1418 - عبد القادر عبد الليل، "الصوات اللغوية"، الردن، عمان، دار الصفاء، د.ط، 152
.178، ص: 2، ج1 - جلل الدين السيوطي، "الشباه والنظائر ف النحو"، لبنان، بيوت، دار الكتب العلمية، مج153



6 -�h���s���]����
 الدغام ف ستة حروف: حرفان بل غن+ة، وها اللم والر+اء، وأربعة بغنة وهي النون

 ، والقصود بالغنة: هي الصوت اللذيذ الركب ف جسم النون، ولو154واليم والياء والواو
 تنوينا واليم. ومرجها من اليشوم وهو أعلى النف، وأقصاه من الد+اخل ومقدارها حركتان

.155فقط
�_���h��s���(يومن أو ينمو) هو أن تلتقي النون الساكنة أو التنوين بروف كلمة : 

 فيصيان حرفا واحدا م�شد+دا من جنس الثان بغنة، وي�سم+ى إدغاما ناقصا؛ لن النون ف هذه
 الالة ل تذهب كلية وإنا تبقى صفة من صفاتا وهي الغنة ووجه الدغام الناقص مع هذه

الروف هو:
.(الهر، الشدة، الغنة) مع النون: لتماثل الخرج والصفة
.مع اليم: لشابة غنة اليم غنة النون الساكنة
.مع الواو والياء: للي�ونت̄هما ومد±ها

 ووجه بقاء الغنة (وهي الصفة اللزمة للنون الساكنة) بعد مرج النون عن مرج
.156الروف (اليم والواو والياء)

.127 - حسام سعيد التميمي، "أباث ف أصوات العربية"، ص: 154
.34 - ممود علي بس+ة، "العميد ف علم التجويد"، ص: 155
  - رحيمة عيسان، "اليس+ر ف أحكام الترتيل برواية ورش عن نافع من طريق الزرق"، الزائر، عي ميلة، دار الدى، د.ط، د.ت، ص:156
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:157ومن أمثلته
مثاله مع النون الساكنة / مع التنوين.الرفم

غنة
ام ب

إدغ

وفضون.ب يمن يشى/ إل نصي1
اصية.ن+إن ن+فعت الذكرى/ عاملة ن2
م²سفرة.ذ م²غرم/ وجوه يومئم+من م3
رائهم ميط/ ويلÝ ل.لمطفëفي.و�من� و4

�_������h��sويكون عند التقاء النون الساكنة بالل.ام والر+اء وعل.ته: قرب مرج�� : 
  أو عامل158(الل.م والر+اء) من مرج النون لنما من حروف طرف اللسان، لذلك س�م+ي تام+ا

ومن أمثلته:
مثاله مع النون الساكنة / مع التنوين.الرفم
�dولـم يكن ل1 Ýـه كفوا أحد/ ويل�ـكل هزة تنطق: ولـم يكPل§ه.̈
جيـم.  تنطق: أرªاه.b4b4آه استغن/ شيطان b4أن ر2

 وبالدغام تصل الف.ة لن+ه يصي ف حكم واحد وسبب حذف الغن+ة ف هذين الرفي
البالغة ف التخفيف ولقلبها حرفا واحدا ليس فيه غنة.

 وشرط هذا النوع من الدغام هو أن ل يكون إل. ف كلمتي تكون النون الساكنة أو
 التنوين ف ناية الكلمة الول والرف الدغم فيه ف أول الكلمة الثانية، أما إذا جاءت النون
 وحرف الدغام ف كلمة واحدة وجب الظهار وي�سم+ى حينئذ إظهار³ا مطلقا، وقد ورد ف

.159الصحف ف أربع كلمات: صنوان – قنوان – بنيان – الدن�يا

  - مموعة من العلماء وطلبة العلم ف العال السلمي، "تفسي العشر الخي من القرآن الكري من كتاب زبدة التفسي"، الملكة العربية157
.65هـ، ص: 1426، 12السعودية، ط

ــافعي،158 ــميع الش+   - ي�نظر: أبو عمرو عثمان بن سعيد الد+ان، "متصر ف مذاهب القر+اء السبعة بالمصار"، تقيق: أحد ممود عبد الس
 بن عبد ال الشهي . وممد بن خليل بن أب بكر شس الدين67مـ، ص: 2000هـ، 1420، 1لبنان، بيوت، دار الكتب العلمية، ط

 القباقب، "إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز الامع للقراءات الربعة عشر"ـ تقيق: فرحات عي+اش، الزائر، بن عكنون، ديوان الطبوعــات
.109مـ، ص: 1995الامعية، د.ط، 

.71 - حسن البن+ا كامل، "الامع ف تويد قراءة القرآن"، مصر، السكندرية، دار اليان، د.ط، د.ت، ص: 159



 والرف عند لقائه حرفا واحدا ل يلو من أحد ثلثة أقسام: قسم ل يوز فيه إل.
الدغام وقسم ل يوز فيه إل الظهار وقسم يوز فيه الثنان.

وحت يت+ضح العن الول أكثر ن�وض+ح الدغام الواجب والدغام الائز والدغام المتنع.
@!�h��s��� <G���c�<G��;�<B
�!��G�<��h��s��

KB�a�aaQيب الدغام ف الرفي الثلي أولما ساكن والثان متحرك كقوله تعال:
�O��K�K��O% :وقوله تعال:22 (سورة آل عمران، الية ،(KNQRM�i��#K[�Q]K�Q$V���MYM[�/السراء 
.160، فيدغم الرف الول ف الثان دون تغيي77

كما يب الدغام ف الرفي التجانسي إذا كان ف كلمة واحدة. 
مثال: مر+ – الصل – م�ـر�ر�.
يـمر² – الصل – ير�ر�.

أو إن كان الرف الول ساكنا والثان متحركا:
مثال: مد+ – أصلها – مد�د�.

عض+ – أصلها – عض�ض�.
أما إذا كان الرف الول من الثلي ساكنا فيدغم ف الرف الثان بل تغيي.

مثال: شد+ – أصلها – شد�د�.
صد+ – أصلها – صد�د�.

و إن كان الرف الول متحركا تزول حركته ث يدغم:
مثال: رد+ – الصل – ر�د�د�.
رادÛ – الصل – را̄دد�.

و إن كان ما قبله ساكنا فتنتقل حركته إليه.

.166، ص: 1 - أبو جعفر بن بادش، "القناع ف القراءات السبع"، ج160



. 161مثال: ي�ر�د² – الصل – ي�ر�د�د�
ب- الدغام الائز:

يوز الدغام ويوز فك.ه ف الواضع التالية:
- إذا التقى الرفان التحركان ف كلمتي وقبلهما متحرك، أو مد+ة نو:

.162المل ل.ك، والـمال ل.ـزيد، و لك ف هذا الدغام والترك
 - إذا كان الرف الول من الرفي التماثلي متحر+كا والثان ساكنا سكونا عارضا للجزم

أو للمر.
jMYOZ�QsV�Q?�O��aمثال: ل ي�م�دª، ويوز أن نقول: ل يد�د� – م�دª – اPم�د�د�. نــو قوله تعال: 

�QXK>K�<fYf{/يونس ::
 - أما إذا اتصل بالسم الدغم فيه ألف الثني أو واو الماعة أو ياء الؤنثة الخاطبة

أو نون التوكيد، فيجب الدغام لزوال سكون الرف الثان من الرفي التماثلي:
– ول نقول ل يـم�د�د�ا.مثال: لـم يـمد+ا 

لـم يـمد+وا – ول نقول ل ي�ـم�د�د�وا.     فـي حالة الـمضارع.
لـم تـمد±ي – ول نقول ل ت�ـم�د�دي.

– ول نقول ام�ـد�دا.م¹ـد+ا 
م�ـد²وا - ول نقول ام�ـد�د�وا.      فـي حالة المـر.

م�ـد�نQ – ول نقول اPم�ـد�د�ن.
 - أما إذا كان ف أول الفعل الاضي، فيجوز الدغام مع زيادة هزة وصل ف أو+له لئل.

يبتدئ بساكن.
مثال: تتابع     اPتªا̄بع�.

.74 - موفق الدين بن يعيش، "الـمفص+ل ف النحو الصرف"، ص: 161
 ،1 - حسن عبد الليل يوسف، "علم قراءة اللغة العربية: الصول والقواعد والطرق"، مصر، القاهرة، مكتبة الداب، ميدان الوبرا، ط162

.71مـ، ص: 2002هـ، 1422



تتبªع      اتª̄بع�.
- وإذا كان الفعل مضارعا فل يوز فيه الدغام بل ي�خف.ف بذف إحدى الت+اءين.

 ، أي-� الليل/jdgMYO+��x4�O%�QXfHV+Q4MyQ%MJM[�مثال: تتجل§ى ت�ـلفظ تل.ى. نو قوله تعال: 
.163تتنل وتتلظ.ى
,!�h��s�����_RB�

 وقد تد+ث النحاة والقPر+اء أيضا عن موانع الدغام ف مواضع مددة معينة، وذكروا أنه
 يستحسن فيها الظهار والبيان تفاديا وفرارا من الغموض واللµبس الذي قد يدثهما الدغام

وينع الدغام ف الماكن التية:
 - إذا كان الرف الذي يراد إدغامه تاء ضمي للمتكلم أو الخاطب مثل قوله تعال:

��x��O�V+�VwQ_f3�#K_ORQ	M��O��V�K[�MHi��fl<f�O�O��/النبأ -o :وقوله تعال ،�bX�q��V�KDQ$V+�OwQ%MJM[M� 
  ، إن العلمة الصوتية الميزة بي التاءين هي أن تاء التكلم مضمومة وتاء�o-الزخرف/

 الخاطبة مفتوحة، فامتنع الدغام لن يذهب هذا الفارق ويدث اللبس والغموض. وحت ل
تضيع قيمة الضمي الصرفية النحوية عند تسكينه.

�@o الزمر/ ̄في ظPلPم�اتÏ ثQلQاثÏ- إذا كان الرف الول منو+نا مثل قوله تعال: 
��O- إذا كان الرف الول م�شد+دا مثل قوله تعال: M�O
�b¤OB��<f{�f��/القـمر -:

 - يتنع ف الرفي إذا كان الرف الول متحركا والثان ساكنا وها ف كلمة واحدة
���ف نو قوله تعال: �K�M{�r�Q#O?�N̈f3�jMYOZ�O<V>M[�r�Q	OzK��OSQ$O$QDO��i'KkO��/164,� النعام.

- إذا جاء الرفان التماثلن ف أول الكلم مثل: ت�ت�رى.
 - إذا كان الرفان التماثلن ف وزن مزيد فيه لللاق سواء أكان الزيد أحد الثلي

(كجلبب) أو منحوتا (كهل.ل).

.76 و 75 - موفق الدين بن يعيش، "الفص+ل ف النحو والصرف"، ص: 163
 ، وأبو بكر حســين، "الـــصطلحات20 - ي�نظر: عبد ال بوخلخال، "الدغام عند علماء العربية ف ضوء علم اللغة الديث"، ص: 164

ــرا، ط ــدان الوب  ،1الصوتية ف مصادر القراءات: دراسة ف كتاب التيسي ف القراءات السبع" للدان، مصر، القاهرة، مكتبة الداب، مي
.59مـ، ص: 2008هــ 1429



 - إذا كان الرفان التماثلن على وزن أفعل ف التعج²ب، مثال: أعزز بالعلم ول نقول
أعز+ به.

 - إذا كان أحد الرفي التماثلي فيه سكون عارض كاتصاله بضمي رفع متحرك
مثال: م�د�د�ت�.

 - إذا كان الرفان التماثلن على وزن فPعل أو فPع�لP أو ̄فعل مثل: د�ر�ر�، س�ر�ر�،
.165̄لـمم
:!�h��s����B�I��(2���W�v�

ي�مكن حصر الدغامية الش+اذة ف ثلثة أنواع:
ما شذ. ف القياس والتزم ف السماع وهو مصور ف اللفاظ التية:-1

 "أبل السقاء" أي تغيت رائحته، "د�̄بب� الرجل" أي نبت الشعر ف جبينه، "ع�زز�ت
الناقة" أي ضاق مرى لبنها. فكل ذلك يوجب القياس إدغامه ولكن السماع ورد بفك.ه.

 - ما شذ. ف الشهور واطرد ف لجته وهو ما نده عند بكر بن وائل وغيهم من2
 الافظة على الدغام على الرغم من اتصال الفعل بضمائر الرفع التحركة الت توجب سكون

ما قبلها، فيقول هؤلء (ر�د+ت� - وردªن) بدل من (رد�د�ت� ور�د�د�ن).
.166- ما شذ. فكµه للضرورة الشعرية كقول أب النجم: "والمد ل العلي+ الöج�لQ̄ل"3

وهناك الشاذ الذي خف.فوا به على ألسنتهم وليس بطرد مثل: ستÛ = ̄سد�س¹.
وعند تيم: ودª = و�̄تد (عند الجازيي) ضارعوا به فخذا فأدغموا.

أQح�س�ت� = أQح�س�س�ت�.
ت�قQي�ت� = اتªقQي�ت�.

ب�ل¤ع�ن�ب�ر = ب�ن�و العنب.

ــنعة77 - ي�نظر: موفق الدين بن يعيش، "الـفصل ف النحو والصرف"، ص: 165  ، وأبو القاسم ممود بن عمر الزمشري، "الفصل ف ص
.545، ص: 2003العراب"، لبنان، بيوت، دار ومكتبة اللل، د.ط، 

.128 و 127، ص: 1 - ممد النطاكي، "اليط ف أصوات العربية ونوها وصرفها"، ج166



.167ع�ل¤م�اء = على الـماء
 وسبب هذا التخفيف أنه لا كثر ف كلمهم كرهوا الت+ضعيف وكرهوا تريك هذا

.168الرف الذي ل تصل إليه الركة ف فQع�ل¤ت� وفQع�ل¤ن� الذي هو غي مضاعف فحذفوا

.295مـ، ص: 2001هـ، 1421، 1 - تام حس+ان، "اللغة العربية معناها ومبناها"، الغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، ط167
.111 - ي�نظر:  حسن عبد الليل يوسف، "علم قراءة اللغة العربية: الصول والقواعد والطرق"، ص: 168



�����R�W���wH$���*{<����������AmD�
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  قال ف اللسان: "الوقوف من خلل اللوس، وقفا بالكان وقفا ووقوفا فهو واقف
.169والميع وق.ف ووقوف..."

  أن الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على تكث ف شيء،����]�4§ورأى 
.170والكث: كلمة تدل على توقف وانتظار

 ومنه الوقف: سوار من عاج، ويكن أن يسمى وقفا لنه قد وقف بذلك الكان، وي�قال
.171على التشبيه: حار موق.ف؛ إذا كان بأرساغه بياض

  بقوله: هو البس والكف، ي�قال: وقف الشيء، أي حبسه، وي�قال:�e	B<#ويعرف 
.172أوقفت الدابة: أي كففتها عن الشي

 وحدد مفهومه صاحب معجم علوم اللغة العربية بقوله: هو النطق عند آخر الكلمة، إما
.173لتمام الغرض من الكلم أو لتمام النظم ف الشعر أو السجع ف النثر

.  359، ص: 9- ابن منظور الفريقي، "لسان العرب"، مادة (و ق ف) ج169
.135، ص: 6ي�نظر: أحد بن فارس، "مقاييس اللغة"، مادة [و ق ف ]، مج:  170
. 1051 - ينظر: إبراهيم مصطفى وغيه، العجم الوسيط، مادة [و ق ف ]، ص171
 - أحد بن ممد بن علي القري الفيومي، "الصباح الني"، لبنان، بيوت، الكتبة العلمية، د.ط، د.ت، ص: 172
.466 مـ، ص: 1995هـ، 1415، 1 - ممد سليمان عبد ال الشقر، "معجم علوم اللغة العربية"، مؤسسة الرسالة، ط173



����������  
 وعرفه علماء الصطلح ومنهم السيوطي الذي قال أنه قطع الصوت عن الكلمة زمنا
 ليتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة ل بنية العراض، ويكون ف رؤوس الي وأوسطها ول

.174يأت ف وسط الكلمة، ول فيما اتصل رسا
.175 بقوله: "الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة"�8s<Hpويعرفه 

 ول تبتعد هذه التعريفات عن تعريفات علماء الصوات والقراءات الذين عينوا
 واهتموا بالوقف حيث يقول السيوطي: "أفرده بالتصنيف خلئق؟ منهم أبو جعفر النحاس

 وابن النباري والزجاج والدان والعمان، والسجاوندي، وغيهم، وهو فن+ جليل به يعرف
.176كيفية أداء القراءة"

  بقوله هو: "عبارة عن سكتة خفيفة بي كلمات أو مقاطع ف�����8459ويعرفه 
.177حدث كلمي بقصد الدللة على مكان انتهاء لفظ أو مقطع ما وبداية آخر"

  بأنه سكتة عن الكلم يؤخذ معها نفس ومدتا ف الديث العادي قدر ماs��s��DEويعرفه 
 يستغرقه النفس الواحد (ثوان معدودة). وقد تطول كما ف تويد القرآن الكري ترتيل، وقد

.178تقصر أثناء الديث العادي ف الوقف العلق الشبيه بالسكتة اللطيفة ف تلوة القرآن
3�����&%84�qوذكر الشيخ cأن الوقف يطلق على معنيي أحدها القطع الذي"  

 يسكت القارئ عنده، ومعن قولنا هذا وقف أي موضع يوقف عنده وليس الراد أن كل
موضع من ذلك يب الوقف عنده، بل الراد أنه يصلح عنده ذلك".

 فمن ذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود وغيها أن خطيبا خطب بي يدي الرسول
 صلى ال عليه وسلم فقال: "من يطع ال ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى"،

 ، وأحد بن ممد الشون، "منار الدى ف بيان الوقف والبتداء"،166/ 1 - ي�نظر: جلل الدين السيوطي، "التقان ف علوم القرآن"، 174
.08سوريا، دمشق، دار الصحف، د.ط، د.ت، ص: 

  - أحد بن ممد الشون، "شرح الكودي على ألفية ابن مالك ف النحو والصرف"، ع�ن بضبطه: إبراهيم قلت، غي اليلة، دار الدى،175
.366د.ط، د.ت، ص: 

.230/ 1 - جلل الدين السيوطي، "التقان ف علوم القرآن"، 176
  - ابن الزري، "النشر ف القراءات العشر"، تقيق: علي ممد الصباغ، مصر، القــاهرة، الطــابع التجاريــة الكــبى، د.ط، د.ت،177

1/224.
.136 – 135 - ممد ممد داود، "العربية وعلم اللغة الديث"، مصر، القاهرة، دار غريب، د.ط، د.ت، ص: 178



 فغضب عليه النب صلى ال عليه وسلم، وقال: "بئس خطيب القوم أنت" وف رواية أخرجها
  هـ) بإسناد مسلسل بالثقات عن عدي بن حات رضي ال عنه338أبو جعفر النحاس (ت 

 أن الطيب وقف على قوله: "ومن يعصهما" فكان هذا الوقف سببا لنكار الرسول، عليه
 السلم. وي�عد الوقف عنصرا صوتيا مهما، يؤدي ما تؤديه النغمة. ففن الوقف فن جليل به

 ، ولنه لا كان من عوارض النسان التنفس، اضطر القارئ إل179يعرف كيفية أداء القرآن
 الوقف وكان للكلم بسب العن اتصال يقبح معه الوقف، وانفصال يسن معه القطع احتيج

.180إل قانون يعرف به ما ينبغي من ذلك
1!�*�{<����	©�

ومن هذا نعرف أن للوقف أهيته والت يكن حصرها فيما يلي:
 أ- لا كان القارئ ل يستطيع أن يقرأ السورة ف نفس واحد، كان ل بد له من الوقوف ف

 بعض الواضع لخذ النفس أول، ولتأكيد معن معي ثانيا، ومن ث حرص الولون على تعلمه
 ، فيذكر القراء أنه ل@1 الرحن /OB�ªNf3�MYOZ�Q	�r'�M[��O>Qوالتثبت منه، ومن ذلك قوله تعال: 
��Kh�Oيوز الوقف عليه حت يصل بقوله i3K«i�O��Kl�MYOPi���f��OSU�O4�VLQGO��jM�QmO�O�/1 الرحن,.

K[�O�Q�O4��M	aKLب – يؤدي الوقف إل اختلف الدللة ومن ذلك قوله تعال:�V �ORKHi��OSKM�a
/البقرة o1) 4��، فمن القراء من يقف على�W) فيع فيكون (��RDY ) صفة للقرآن،���0

��) فيكون (4�W��ومنهم من يقف على (RDY���0�L	[فيكون هدى مرفوعا على النعت ( 
.181أو منصوبا على الال

 ج – يفرق الوقف أيضا بدللته الصوتية بي استعمال ابن اللغة للغته القومية واستعمال
الجنب للغة غي لغته، وذلك لعدم إدراكه الفروق الصوتية بي اللغتي.

 د – غالبا ما يتاج الوقف إل قرينة تصحبه كـ:"النب والتنغيم" لفادة دللة معينة، ومن
 ذلك قول القائل: "ل عفاك ال". فإذا وقف على (ل) مع نغمة مساعدة صاعدة ث استكمل ا

 1425، 1 - عبد الميد السيد، "دراسات ف اللسانيات العربية: الشاكلة – التنغيم – رؤى تليلية"، ألردن، عمان، دار حامد، ط179
.55 مـ، ص: 2004هـ، 

.91 مـ، ص: 2008 هـ، 1428، 1 - عبد العلي السؤول، "اليضاح ف علم القراءات"، الردن، اربد، عال الكتب، ط180
.57 و 56 - نادية رمضان النجار، "اللغة وأنظمتها بي القدماء والدثي"، مصر، السكندرية، دار الوفاء، د.ط، د.ت، ص: 181



 بعدها كان دعاء للمريض، أما إذا وصل (ل) با بعدها مع نطقها بنغمة مستوية كان دعاء
.182على الريض بالشفاء

 وند أن الدكتور خالد قاسم بن دومي يصر أهية الوقف ف جانبي يكمن الول منهما ف:
 تبيي معان القرآن العظيم، وتعريف مقاصده وتبي فوائده، بينما يص الانب الثان بتبيي

 أوجه التأويل تبعا لختلف أماكن الوقف ومن أمثلة هذا الخي وصل القارئ ف القام الذي
KDOG�KLdYK	� �xيتطلب وقفا في�غي العن ويقلبه مثل قوله تعال: �MIb5K�i��d'Kk�QXV>fQ<M{�OSQ%V5QAO���MO� 

 ؛ إذ ف وصله ما يوهم أنم قالوا: إن العزة ل جيعا وأن قولم ذلك قد أحزن.@يونس/
 رسول ال صلى اله عليه وسلم، وليس كل أحد يعلم الراد، فيقع اللبس على من ل علم له.
 ل سيما غي العرب، وتنبا لذا اللبس اصطلح علماء الضبط على وضع ميم صغية "م" بعد

.183) لتدل على الوقف اللزم�X�<{�S%5¬�Wجلة (
7!��	��_��L+W����*{<�

 الوقف من الوضوعات الشتركة بي أغلب علوم العربية، ذلك أنا تتعلق ببنية الكلمة
وآثارها النطقية، فضل عن الدللية.

 وغالبا ما يؤثر الوقف ف بنية الصوت النطقية، ل سيما الصوائت، خصوصا إذا علمنا
أن تطر+ف صوت الد قد يؤدي به إل حذف أو قصر أو تغي.

 ولعل ما يدث ف العربية من حذف لصوت الد التطرف ف حالة الوقف يوضح ذلك
 جيدا، حت قيل إن العرب ل تقف على متحرك بل إن طائفة من اللهجات القدية غالت ف

هذا الدف، حت أنا حذفت أصوات الد الطويلة أيضا من نو الواو والياء.

.57 - نادية رمضان الن+جار، "اللغة وأنظمتها بي القدماء والدثي"، ص: 182
ــال183 ــالي، ع   - خالد قاسم بن دومي، "دللت الظاهرة الصوتية ف القرآن الكري"، عمان، ألردن، اربد، ألردن، جدارا للكتاب الع

.92 و 91، ص: 2006، 1الكتب الديث، ط



4 -��DYH������jYZ�*{<�����
 ل يالف علماء التجويد والقراءات هذا النهج المع عليه من جهور علماء العربية والذي
 أيده ف غالب نتائجه الدرس اللسان الديث؛ حيث حدªدوا أناطا كثية للوقف على آخر

الكلمة منها:
�#0�l�<������4J��sb�AR���'<H$���*{<����

 :إن كان اللفظ منتهيا بالسكون قبل الوقف، نو قوله تعال�Q�OqQ%�M[�Owi�O�M[��M�K«M[ 
,oالشرح/

ب – إن كان منتهيا بالضمة أو الكسرة، سواء أكان منو+نا أم غي منون نو قوله 
���K$OZ��hQ<O��ryK®OBQ<O��OSKتعال: MyM[¯6~r�K$O��V�Q	M��O��K�K[�MHi��jMYOZ� /6 الدثر����o�

 :ت – إن كان منتهيا بالفتحة وغي منون، نو قوله تعالÔ KYV��bXKB�f'�O$Q%K«i��K�fgQ_O	iYM[a
/الطارق o..

 :إن كان اسا منقوصا مذوف الياء، نو قوله تعال�rl�O��Q�KB�KLK%�Vs�Q�KB�QXV>M��OBO� 
.��184الرعد/

1!��`���l�<������4J��s�AR���*&���*{<��
:إن كان منتهيا باللف، نو قوله تعالa�jOA�̀ �O�¯�~�jOPO
��M�Kk�KNQ	dY�O�� 

���1الضحى/
 :إن كان منونا منصوبا، نو قوله تعال��xAQmO��K��O�Ks�O�i�O�/العاديات o�.

 :إن كان اسا مقصورا منونا، نو قوله تعال��x�V0�QXV0�O%QsKcO� /�7 الكهف
:إن كان فعل مقترنا بنون التوكيد الفيفة، نو قوله تعالa�K�O	K��b_�K����O�MeQ$O_M 

 �.�العلق/

.135 و 134 - علء جب ممد، "الدارس الصوتية عند العرب: النشأة والتطور"، ص: 184



���  I�������°�s�AR�����<���*{<�:
  وهي أن يكون الوقوف عليه فعل لم�ه واو³ا سواء أكان مرفوعا أم منصوبا، نو قوله

M	K u±OB�KLQتعال: KkO��<VZQsM��KLQ	MKk�KLK��OTK�Q?f���MO��OLdY��O�VmQZM��i'M��V�Q�KBf���ODb%Kk�iNf{/7 الرعد@
�s  ��©��R�°�s�AR������	���*{<�
:إن كان الوقوف عليه فعل لمه ياء، مرفوعا كان أم منصوبا نو قوله تعال 

�8Ks�OmKZ�#K[�#KYV�Qs�M[¯16~�#KRb_OG�#KYV�Qs�O��¯7o~ /الفجر a16���7o
 :إن كان اسا منقوصا غي منون، نو قوله تعالVLM�O�O<KZ��M�O#KZ�b���M'<V�KmbRO��ryK®OBQ<O� 

.�o:185طه/
��0  -��©��R�°�'�sb�AR����R_3�$����R�����������*{<�

 :التاء الربوطة: نو قوله تعال�f�d{�OAi�¯�~�f�d{�OAi���OB�¯1~a/����1 الاقة�
 :التاء الفتوحة، نو قوله تعالM'<V>ORQ2O���OB�QXV>MO��VLO%�OAQmV
�K��O_Omi��KLdYK�M'<fYO�QPO�O� 

 ,.النحل/
��©��R�°�s�AR+���wHb$����²�]<{<����

إن كان الوقوف عليه فعل أمر من نوع اللفيف الفروق، وحذفت فاؤه وعينه، نو 
.186قولك: افهم الدرس وعه

 :إذا حذفت ألفات أساء الستفهام ف سياقات خاصة نو قوله تعالO#K+�f��Q�OB��bBMJM[a
�QLO	K��ORK3���³�O�i{��VhV́ �O0�fl<f�O	M[�KLK_	KDO	K��VLO��ORK3¯�6~�QLO	K��O$K��r¦�MYVB�#U%M��VwQ_O_M��#U%Kk�¯1o~

/�6��1 الاقةo     .
 وعلى الرغم من هذا التناول، تيزت حالتان من حالت الوقف على الصوائت

 خصهما علماء العربية، ول سيما الودون بالدرس والتحليل، وها: الروم والشام، سيأت
الديث عنهما لحقا.

.135 - علء جب ممد، "الدارس الصوتية عند العرب: النشأة والتطور"، ص: 185
.136 و 135 - نفسه، ص: 186



4-%��*{< ينقسم الوقف إل أربعة أقسام عامة، هي:�>����
�!�84������*{�

  وهو ما يعرض للقارئ بسبب ضيق النفس ونوه كعجز أو نسيان أو عطاس أو
 سعال، فله أن يقف على أي كلمة شاء، ولكن يب البتداء بالكلمة الوقوف عليها إن صح

.187البتداء با
2-84�gR%��*{� :

 وهو أن يقف القارئ على الكلمة ليعطف عليها غيها عند جعه لختلف الروايات
ف قراءاته للقراءات.

5-84�	R���*{� :
 هو الذي يتعلق بالرسم لبيان القطوع والوصول والذوف ونوه، ول يوقف عليه إل

لاجة كسؤال متحن أو تعليم قارئ كيف إذا اضطر لذلك.
6-*{� ���	���84�	R��

  الثناة تت، وهو أن يقصد لذاته من غي عروض سبب من السباب التقدمة، وهذا
، وينقسم هذا الخي إل أربعة أقسام:188النوع من الوقف هو القصود بيانه

h��R��*{<�:
  هو الوقف على كلمة أفهمت معن مرادا، وت عندها العن، ول تتعلق با بعدها لفظا

 ول معن، وذلك كالوقف عند تام القصص وانقضائها، وأكثر ما يكون ف الفواصل بعد
 انتهاء آيات تتحدث عن موضوع، وابتداء موضوع آخر، كالوقف على كلمة (الفلحون)

�M'<VAKYieVDiمن قوله تعال: ��VXV0�OSK®M�f�O��QXK>U�O4�Q�KB��x�V0�jMYOZ�OSK®M�f� /البقرة o.فقد ،  
.189ت عندها الديث عن صفات التقي، وابتدأ الديث بعدها عن القوم الكافرين

.76 مـ، ص: 2003هـ، 1424، 1 - ممد الصادق قمحاوي، "البهان ف تويد القرآن"، مصر، القاهرة، دار ابن الوزي، ط187
.77 - الرجع نفسه، ص: 188
  مـ، ص:1998 هـ، 1418،ــ 3 - ممد عصام مفلح قضاة، "الواضح ف أحكام التجويد"، الردن، عمــان، دار النفــائس، ط189

124.



�O�KDKومنه الوقف على كلمة (الظالي) من قوله تعال: �dg��OhQ<M�i��8K�Q>O���M�VLdY�O�/التوبة  
 ، فإن الوقف عليها تام، لنقطاعه عما بعده ف اللفظ والعن، والراد باللفظ هنا�6

KLdYالعراب. والية الت بعدها قوله تعال: ��KN	KmO
�#K[���V�O0�OGO����V�OG�O0O���<V_OBu��O��Kyd�a
KLdY��O�Q_KZ���OGO4Os�VXMgQZM��QXK>K$feQ%M�O��QXK>K�O<QBMJK�/1 التوبةoفبي كلمة (الظالي) وكلمة (الذين 

آمنوا) تباين ف العن.
�#�[�H��*{<�

 هو الوقف على كلمة قرآنية أفهمت معن مرادا وتعلقت با بعدها ف العن دون
��M'<V_K{<V��QXV0�KIOاللفظ مثل الوقف على كلمة (يوقنون) من قوله تعال: K�u±i�K�O�/البقرة o-؛ 

 حيث إن العن ما يزال متعلقا با بعدها، و إن ل تكن متصلة بالكلمة الت بعدها ف اللفظ
.190والعراب
���$v��*{<�

 هو الوقف على كلمة قرآنية أفهمت معن مرادا وتعلقت با بعدها ف اللفظ والعراب
والعن، وهو الذي يسن الوقف عليه لفادته معن.

 ولكن ل يسن البدء با بعده إل إذا كان الوقف على رأس آية، فإنه يوز الوقف على
 ناية اليات. والبدء يكون بأول الية الخرى مطلقا و إن كان هناك تعلق ف اللفظ والغن،

K��O�u±iلس�نية الوقف على رؤوس الي. ومن أمثلة ذلك قوله تعال: ��VXfHM�VLdY��V�U	OmV��OSKMyM3a
�M'�V�dHMeORO+�QXfHdYO�Mالبقرة aµ1�6فيجوز الوقف على كلمة تتفكرون، والبدء با بعدها وهو ، 

�KIOقوله تعال: K�u±i�O���O	Q%����#K[/11 البقرةo191، وذلك لنا رأس آية.

�t	m���*{<�a

.125 - "ممد عصام مفلح قضاة، الواضح ف أحكام التجويد"، ص: 190
.126 - "الرجع نفسه"، ص: 191



 هو أن يقف القارئ قبل أن يتم الكلم ف ذاته كالوقف بي الفعل وفاعله وبي البتدأ
 أو خبه ونو ذلك ... ل يوز الوقف عليه إل لضرورة كضيق النفس فإن وقف عليه ابتدئ

.192بالكلمة الت وقف عليها إن صلح البتداء با ويب وصله با بعده
6 -�t	m���*{<����<�%�

 - الوقف على ما يفسد العن بيث يترك السامع دون إدراك معن للنص القروء مثل1
��KLK��OTOالوقف على كلمة يغفر ف قوله تعال: Q2V��i'M��V�KeQ�O���M�OLdY��d'Kk /؛ حيث:- النساء 

يتوهم السامع نفي الغفرة مطلقا والية تدل على عدم الغفرة لن يشرك بال سبحانه وتعال.
 - الوقف على كلمة توهم معن غي مراد من كلم ال عز وجل، وذلك كالوقف2

VLdYعلى كلمة: (والوتى) من قوله تعال: ��VXV>f�O�QmO��jO+Q<ODi�O��M'<V�ODQ$O��O��Kyd��V�	KPORQ$O���ODb%Kk
/فلو وصلنا كلمة يسمعون بكلمة الوتى لن ذلك يوهم السامع أن الواو هنا@7 النعام ، 

عاطفة، وألق أنا استئنافية لتقرير معن غي الستجابة التقررة للذين يسمعون.
 - الوقف على كلمة يعطي الوقف عندها معن غي العن الراد من كلم ال تعال، بل3

�O�aقد يكون العن مالفا تاما لراد الية. وذلك كالوقف على كلمة: الصلة من قوله تعال: 
��O4�MHV
�QXVRQ%M�O��MI�MYbq���<V�O�i�O+��M��<V_OBu��O��Kyd���O>��M� /7- النساء.

 - الوقف على كلمة توهم معن ل يليق بال عز وجل أو أن يكون فيه سوء أدب مع4 
QAORQ$O���M	�#K�i'Mال عز وجل، وذلك كالوقف على كلمة (يستحيي) من قوله تعال: �OLdY��d'Kka

�O>M{Q<M[��ODM[���O�<V�O���OB���YM�OB�O K�Q̀ O�a/فالوقف على الكلمة يوهم نفي الياء عن@1 البقرة ، 
.193ال عز وجل، وال حي ...سبحانه وتعال

.54 - بلقلسم مصباحي، "هبة الرحن ف تويد القرآن"، ص: 192
.128 و 127 - ممد عصام مفلح قضاة، "الواضح ف أحكام التجويد"، ص: 193



,a!��A	m���*{<���W��
 ويشمل الوقف القبيح كل حالة ل يوز الوقف فيها لشدة الرتباط بي الكلمات كما ف

الت:
 – ل يوز الوقف بي الفعل والفاعل.1
- ل يوز الوقف بي (الفعل والفاعل) والفعول به2
- ل يوز الوقف بي الضاف والضاف إليه.3
- ل يوز الوقف بي الصفة والوصوف.4
- ل يوز الوقف بي اسم الشارة وبدله.5
- ل يوز الوقف بي أداة الستثناء والستثن.6
- ل يوز الوقف بي الدوات الت تسبق السم، والسم الواقع بعدها.7
.194- ل يوز الوقف بي الدوات الت تسبق الفعل، والفعل الواقع بعدها8

t	Aq��*{<���	e	3���	�%�� :
  للوقف الصحيح ثلث كيفيات:

.الروم
.الشـمام
.السكون الض

1 -�����������h��� :
�!�����

 . وعرفه صاحب متار الصحاح بقوله: رام الشيء طلبه195رام يروم روما ومراما: طلبا
. 196وبابه

.138 - ممد ممد داود، "العـربية وعلم اللغة الديث"، ص: 194
.258/ 12 - ابن منظور الفريقي، "اللـسان"، مادة [ ر و م]، 195
264 ، ص1988 - أبو بكر عبد القادر الرازي : "مـختار الصحاح"، مادة [ر و م]، لبنان- بيوت- دار ومكتبة اللل- د.ط 196



  بقوله هو أصل يدل على طلب الشيء، وي�قال رمت الشيء أرومه����]�4§وعرªفه 
 روما. والرام: الطلب، قال ابن العراب: ي�قال رو+مت فلنا وبفلن إذا جعلته يروم [الشيء]

. 197ويطلبه
.198ويعرفه صاحب القاموس اليط: الطلب كالرام وشحمة الذن ويضم

������������ 
 وف الصطلح، أوضح سيبويه سبب الروم فقال: "وأما الذين راموا الركة فإنم

 دعاهم إل ذلك الرص على أن يرجوها من حال ما لزمه إسكان على كل حال. ولن
.199يعلموا أن حالا عندهم ليس كحال ما سكن عل كل حالة

  قائل: "هو إضعاف الصوت بالركة وذهاب معظمها والنطق�$	>;#بينما حدده 
.200ببعضها، فهو يسمع، ويستوي فيه العمى والبصي"

 والروم عند اللغويي: نطق الركة بصوت خفي، وعند القراء: النطق ببعض الركة،
 وهذا ما يؤكد عليه الدªان إذ يقول: "فأما حقيقة الروم فهو تضعيفك الصوت بالركة حت

.201يذهب  بذلك معظم صوتا، فتسمع لا صوتا يدركه العمى باسة سعه"
 والروم وجه من وجوه الوقف على الرف التحرك، وهو أيضا التيان بالركة مع

.202إضعاف صوتا، وكأنك تروم الركة متلسا لا ول تتم+ها
 وما يكنه أن نستنتجه ما سبق أن الروم هو النطق ببعض الركة، ويكون عند الوقف

بأن يأت بثلث الركة وقد صار الخذ به إجاعا من الئمة القراء وأهل الداء.

. 462، ص: 2- أحد بن فارس،  "معجم مقاييس اللغة"، مادة [ر و م] ملد  197
 1471، 1 - الفيوز آبادي، "القاموس اليط"، مادة [ر و م] ، لبنان، بيوت، دار إحياء التراث العرب ومؤسسة التاريخ العرب، ط198

.1470، ص: 2 مـ، ج1977هـ، 
.168/ 4 - أبو بشر سيبويه، "الكتاب"، ج199
 ،2 - جلل الدين السيوطي، "بغية الوعاة ف طبقات اللغويي والنحاة"، تقيق: ممد أبو الفضل إبراهيم، لبنان، بيوت، دار الفكر، ط200

. 606/ 1، ج1979
  - ابن عقيل، باء الدين عبد ال بن عقيل العقيلي، "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك"، تقيق: ممد مي الدين عبد الميد، الكتبة201

470، ص: 2، ج1990العصرية، لبنان، بيوت، د.ط، 
.96 و 95، ص: 1986، 2 - اللبدي، ممد سي نيب، "معجم الصطلحات النحوية والصرفية"، مؤسسة الرسالة، ودار الفرقان، ط202



��h�����*{<��XH����
 حكم الوقف بالروم: الواز، وإذا وقع قبل الرف الوقوف عليه بالروم حرف مد،

 وكان الرف الوقوف عليه غي المزة، فإنه يد عندئذ مدا طبيعيا، بقدار حركتي، إذ الروم
 يأخذ من هذه الناحية حكم الركة، مثال ذلك، الوقف على كلمة (نستعي) حيث يد الياء
عند الوقف بالروم حركتي، ويتنع وجه التوسط والشباع، لـمعاملة الروم معاملة الركة.
 أما إن كان الرف الوقوف عليه هزا نو كلمة (السماء) فإنه ل يد الرف قبله ست

 حركات إذا يتمع وجه الشباع مع الروم، كما أنه ل يتمع الد العارض مع الروم
.203كذلك

2-�������������h�D�?��
���������������������������������������������������������������������

 جاء ف اللسان: "شامـمت فلنا إذا قاربته وتعرفت ما عنده بالختبار والكشف وهي
 مفاعلة من الشم ... وشامـمت العدو إذا دنوت منهم حت يروك وتراهم، والشمم: الدنو،

.204اسم منه"
 وإشام الرف أن تشمه الضمة أو الكسرة، وهو أقل من روم الركة؛ لنه ل يسمع

 ، وأشم: مر+ رافعا رأسه، وعدل عن الشيء، والروف أذاقها205وإنـما يتبي بركة الشفة
.206الضمة أو الكسرة بيث ل تسمع ول يعتد+ با

أو هو حرف حركة التحرك ف الوقف، فتضم الشفتي بل صوت إشارة إل الركة.
 و يعر±فه ابن فارس "شمª" الشي و اليم أصل واحد يد²ل على القاربة و الداناة ، تقول 

207شمت الشيء فأنا أشµه؛ و الشامة الفاعلة من شامته إذا قاربته و دنوت منه

.129 - ممد عصام مفلح قضااة،  "الواضح ف أحكام التجويد"، ص: 203
 - ابن منظور الفريقي، "اللسان"، مادة [ ش م م ].204
 - الرجع نفسه.205
1484 - الفيوزآبادي،  القاموس اليط، مادة [ ش م م ].ص206
.175 – ص3- أحد بن فارس، "مقاييس اللغة "، مادة [ ش م م ]. مج207



������� ��� 
 عرفه ابن جن بقوله: الشام هو إعمال الشفتي ف الرفوع بغي صوت يسمع، وهو

للعي ل للذن.
 أو هو عبارة عن ضم الشفتي من غي صوت ب�عيد النطق بالرف الخي ساكنا، إشارة
 إل الضم بيث يدركه الـم�بصر دون العمى ويكون على الرف الرفوع أو الضموم، ول

يدخل الشام ف الرف الفتوح أو الكسور.
 وذلك أن الشـمام عند اللغويي ليس بصوت ... وإنا هو تيئة العضو لخراج

الصوت الذي هو الضم ليدل عليه، وليس بارج إل اللفظ.
 عند جهور النحاة والقراء: صبغ الصوت اللغوي بسحة من صوت آخر، مثل نطق
 كثي+ر من قيس وبن أسد لمثال: (قيل - بيع). ومثل: إشام الصاد صوت الزاي ف قراءة

#F�$H بصفة خاصة.�
 والشام أيضا لدى القر+اء وحدهم الشارة بالشفتي إل الضمة الذوفة من آخر الكلمة

.208الوقوف عليها بالسكون من غي تصويت بذه الضمة
  الذي قال أن الشام هو "إمكان الدللة على�8��5Dvوعرفه علماء الصوات ومنهم 

 الضمة بركة الشفتي فالشام ف القراءة يرى ول يسمع ول يراعى بطبيعة الال إل حي
.209يكون هناك قارئ وسامع مبصر

 ، والشام يكون210وقد يدركه العمى بالتعلم بأن يضم شفتيه إذا وقف على الرف
 ف الرفع والضم ل غي، وقولنا الرفع والضم ... نريد بذلك حركة العراب التنقلة وحركة

.211البناء اللزمة

.495 - إبراهيم مصطفى وغيه، "العجم الوسيط"، ص: 208
.85 - ممد رشاد المزاوي، "الصطلحات اللغوية الديثة ف اللغة العربية"، ص: 209
.140 - حسن عبد الليل يوسف، "علم قراءة اللغة العربية: الصول والقواعد والطرق"، ص: 210
.59 - أبو عمرو الدان، "التيسي ف القراءات السبع"، ص: 211



  بالطباق والغنة ف الصوات الت تدغم ف غيها حيث يذهبان����G¢وقد شبهه 
.212معا، ولذلك فإن العتداد بـها مثل العتداد بالشام الذي تزول معه الركة

 فهذه التعريفات الت ذكرناها تتعلق بالشام ف الصوائت حيث ننح الركة حيز صفة
 حركة أخرى أي إشراب الركة بعضا من منابع إخراجها. إل أن الشام يتعدى الصوائت

 إل الصوامت وهو أن تشرب الصوت الخر باختلف درجات نو إشام الصاد صوت الزاي
�K	�OXبقراءة قوله تعال: ORQ$VDi��M��O�Uq���O%K�Q0�/الفاتة o.213.

�h��¶���XH���
 يوز الوقف على الرف الضموم أو الرفوع دون غيه من الركات ، وإذا وقع قبــل
 الرف الوقوف عليه بالشام حرف مد فإنه يعامل معاملة ما بعده سكون مض، فيجوز مده

K[a	�M'<�mKAV��·l�OGK4�KL�i'Mمدا عارضا مع غي المزة فالوقف على كلمة (رجال) من قوله تعال: 
��V�b>M�ORO�التوبة aµ�o:ــى كلمــة  ، ومده مدا متصل عارضا للسكون مع المزة كالوقف عل

�³��O2O���OB�V̂(يشاء) من قوله تعال:  fYQzO�6-214 الشورىa

! �h�D�?�����<%�
 وقد جعله العلماء ثلثة أنواع وهي: الشام ف أول الكلمة، والشام ف وسطها،

والشام ف آخرها أثناء الوقف عليها.
��DYH��l�����h�¶����W��

 ويكون هذا النوع بإشراب حرف حرفÃا آخر أو حركة حركةÃ أخرى، وأكثر ما يكون
 ف الفعل البن لغي الفاعل، لن هذا الخي إذا كان ثلثيا معتل العي سع ف قائله ثلثة

:215أوجه
1-�$H��¸��k[ بر الرجز].216: نو ̄قيل، ̄بيع، ومنه قول الشاعر :

.56، ص: 1، ج1985 - أبو الفتح عثمان ابن جن، "سر الصناعة"، تقيق: حسن هنداوي، سوريا، دمشق، دار القلم، د.ط، 212
.312- إبراهيم أنيس، "الصوات اللغوية"، ص: 213
.130ي�نظر: ممد عصام مفلح قضاة، "الواضح ف أحكام التجويد"، ص:  - 214
.12، ص: 1976 - ظاظا حسن، "كلم العرب: من قضايا اللغة العربية"، دار النهضة لعربية، د.ط، 215
.195، ص: 4 من شواهد شرح ابن عقيل، وهو من شواهد شرح الشون، ج154 - وهو الشاهد رقم 216



VT�O2V+�MW��OTQ<b2��f KmORQzO+�������VT�OAV+�i�k�O��K�K%�jMYOZ�QwMH	K�����

 والشاهد ف قوله " ̄حيكQت� " حيث إنه فعل ثلثي معتل العي، فلما بناه لغي الفاعل
.217أخلص كسر فائه

2X`��¸��k��: [ بر الرجز].218: نو قولم: ب�وع، قPول ومنه قول الشاعر
VwQ�O�ORQ?�[�O�<V���x��OmO?�OwQ	M�����������������OwQ	M���®Q	O?�V�MeQ_O��iNO0���OwQ	M

 وهي لغة بن دبي وبن فقعس، وحكيت أيضا عن بن ضبة وبعض تيم، والشاهد فيه
 قوله: " ب�وع� " فالفعل هنا ثلثي معتل العي (ب�اع�)، فلما بناه لغي الفاعل أخلص ضم فائه،

 وإخلص ضم الفاء لغة جاعة من العرب منهم بنو أسد، ومنهم بعض تيم وقد عزاها
صاحب "البحر اليط" إل قيس وعقيل ومن جاورهم، وعامة بن أسد وهذيل ودبي.

  وهو التيان بالفاء (فاء الفعل) بركة بي الضم والكسر، ول يظهر�?��h��D- ا3

�³��ODO�#K�KYi{Mذلك إل ف اللفظ، وقد قرئ قوله تعال: ��O�O��KTu��OB�#K�MYQ���V¹Q4M���O��MN	K{O�a

³��ODi��Oº	K�O�/هود --a" بالشام ف�MN	K{�"و"Oº	K�"219.
��DYH�� 
����h��¶�����	%��

jMYOZ��b_OBiJO+��M" من قوله تعال: +BJ_)�ويوجد هذا النوع ف كلمة: "�OSM��OB��O%�O�M���O���<f�M{a
O*V
<V�يوسف µقرأ (مالك ل تأمن+ا) بإدغام النون الول ف220، يقول الدان: "...كل.هم��  
.222، وإشامها الضم"221الثانية

 - وهي لغة قريش ومن جاورهم من بن كنانة.217
.195، ص: 4 من شواهد شرح ابن عيقل، وهو من شواهد شرح الشون، ج155 - وهو الشاهد رقم 218
 - وهي قراءة الكسائي وهشام.219
 - أي القراء السبعة.220
 - إذ أن الصل: تأم�ن�ن�ا.221
.294، ص: 1983، 1 - عبد الادي الفضيلي، "الواف ف شرح الشاطبية ف القراءات السبع"، الدينة النورة، مكتبة الدار، ط222



 والشام هنا ضم الشفتي بعيد إسكان النون مباشرة من غي إحداث صوت مع
 ؛ أي يب أن يكون الشام قبل استكمال التشديد، وقبل تام النطق بالنون الثانية223الضم

الدغم فيها، وهو هنا شبيه بالشام ف آخر الكلمة من حيث ضم الشفتي.

�>	YZ�*{<������DYH��������h�¶��������:
 ويكون هذا النوع حال الوقف على آخر الكلمة، وحقيقته أن تضم شفتيك بعيد

.224تسكي الرف مباشرة، فيدرك ذلك بالعي ل بالسمع
 ول يكون إل ف الرفوع أو الضموم، والرفوع يكون ف العربات، والضموم يكون ف

  والرفوع مثل قوله جل�-a الروم/KB�KBO��fNQmM{�Q��V�Q�O��Qالبنيات، فالضموم مثل قوله تعال: 
�V�ODbqثناؤه: ��VLdY�/قد خص القراء الشام بالضموم والرفوع؛ لن ضم1 الخلص ، 

 الشفتي يناسب الضمة دون الفتحة والكسرة، ومثل هذه المور تبنيها الشافهة، والغرض منه
 تبيي حركة الرف الوقوف عليه على أنه مضموم، ولذلك ل نده ف حال الفتح

.225والكسر
�h�����h�D�?����B�¹�����

غرض العرب من الوقف والشام والروم هو حرصهم على إبانة ما للحرف من 
 الركة، قال مكي: "اعلم أن الروم والشام إنا استعملتهما العرب ف الوقف لتبيي الركة

.226كيف كانت ف الوصل"
وقد يكون للروم غرض دلل، قال أبو علي الفارسي: "أل ترى أنم قالوا: إن 

.227روم الركة يفصل به بي الذكر والؤنث، نو: رأيت�ك� ورأيت�̄ك؟"
وقد ذهب سيبويه إل أن غرض من راموا الركة أو أشوا: الفصل بي ما كان 

 سكونه لزما، وما كان عارضا للوقف قال: "وأما الذين راموا الركة، فإنم دعاهم إل ذلك

نفسه، الصفحة نفسها. - الرجع 223
.117 - عبد الصبور شاهي،  "أثر القراءات ف الصوات والنحو العرب"، ص: 224
 - ل نقل ف "حال النصب والر" لن الكلمة تكون منصوبة الل أو مرورته، ومضمومة لفظا كالبن على الضم مثل.225
  - ي�نظر: مكي بن أب طالب القيسي  " الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها " تقيق ممد مي الدين رمضان، سوريا،226

.122، ص: 1، ج1984دمشق، ممع اللغة العربية، 
.204 - عبد البديع النيبان، "الوانب الصوتية ف كتب الحتجاج للقراءات"، ص: 227



 الرص على أن يرجوها من حال ما لزمه إسكان على كل حال، وأن ي�علموا أن حالا
 عندهم ليس كحال ما سكن على كل حال، وذلك أراد الذين أشوا إل أن هؤلء أشد

.228توكيدا"

h�¶����h�������¦�e���B��:
 يذهب بعض القراء الكوفيي إل التفريق بي الشام والروم، فالول عندهم صوت

الركة الذي سع، والروم صوتا الذي ل يسمع لنه روم الركة من غي بيان له.
 والذي يسجل أن مرد ذلك إل درجات الظهار الصوت الصاحبة لعملية التحقيق

 الذات وما يؤكد ذلك أن بعضهم قال: الشام الشارة إل جنس الركة، والروم النطق بنسبة
.229معينة من كيانا

  النقطة�
	L�<mواصطلح علماء القراءات والودين على رموز يتبعون مرياتا، قال
 للشام؛ لن الشام أضعف من الروم، فجعل للشام نقطة وللروم خطا، لن النقطة أنقص

من الط.
 وأخيا، فإن ظاهرة الروم عند غالبية القراء النطق بزء من الركة مدرك بالسمع،

230والشام الشارة والتهيؤ الشفوي دون الساع.

�h�D�?�����h�������<B��
اعلم أن§ الروم و الشام ل يدخلن إل§ خسة مواضع، وهي:

."ما كان ساكنا ف الالتي، نو: "فل تنهر
."وحرف الد+ نو:"قالوا
 "و ميم المع نو:"عليهم- عليكم-بم
أو عارض الشكل، نو الركة العارضة ف الوصل لثقل أو التقاء ساكني نو: ﴿وانر 

.29، ﴿و قل الق+﴾ الكهف/25، و﴿من أوت﴾ الاق§ة/3 و2إن§﴾ الكوثر/

.167، ص: 4 - أبو بشر سيبويه، "الكتاب"، 228
.312 - إبراهيم أنيس، "الصوات اللغوية"، ص: 229
.130 - ي�نظر: ممد عصام مفلح قضاة، "الواضح ف أحكام التجويد"، ص: 230



 وتاء التأنيث نو "النخنقة- الوقودة" مªا رسم ف مصحف المام بالاء، و إنªما يوقف
على جيع ذلك بالسكون.

 أمªا الساكن، وحرف الد+ فالركة فيهما معدومة والروم و الشام ل يدخلن إل§ ف
التªحرك.

ــاس﴾ آل عمــران/ ªا ميم المع، فإن كانت متحر±كة وصل نو: ﴿قال لم النªو أم
 فل يدخلنا لن§ حركتها عارضة.173

 وإن كانت ساكنة فكذلك لنªهما ل يدخلن إل§ ف التحر±ك. و أمªا الركة العارضة
ــت44للتقاء الساكني نو: ﴿وأنذر النªاس﴾ إبراهيم/   فل يدخلنا لن§ الركة إنªما عرض

 ساكن لقيه حالة الوصل، وزالت ف الوقف لذهاب القتضى فل يعتد+، و كذلك ما عرضت
 للنقل نو: ﴿قل أوحي﴾ و أمªا هاء التأنيث فلنªها مشبªهة ف الوقف ألف التأنيث، فالســكن

لزم لا كاللف، وهي لحظ. لا ف الركة، فكذا ما أشبهها.
ــه-)، نــو:  أمªا هاء التاء الرسومة تاء ف مصحف المام (عثمان –رضــي ال عن

رحت-ونعمت-وبقيت
فيدخلها الروم و الشام، عند من وقف عليها بالتاء لنªها بنلة الدªال من "زيد".

 وأمªا هاء الضمي ففيها خلف. فذهب كثي من أهل الداء إل جواز رومها و إشامها
231ت خفيªةنمطلقا كبقية الروف، لنªها مثلها و إن كا

7�ºA�p��'<H$���
��L��e���+�

 هو السكون الالص، والراد بالالص ما ليس فيه حركة ول شبه حركة من روم أو
 إشام. ويكون الوقف بالسكون الض على الرف الفتوح والضموم والكسور وهو الصل

 لنواع الوقف الخرى، إذ إن العرب ل تيز الوقف على الركة فاقتضى التسكي لجل
الوقف.

���L��0<G�
147 و146ينظر: علي بن أحد بن صبة، العقد الفريد ف فن+ التجويد ص:: 231



 والوقف على الرف سكونا عارضا إن كان قبله حرف مد ول يكن هزا فإن كان قبل
 الوقف عليه مفتوحا مثل: يعلمون ففيه القصر والتوسط والشباع على السكون الض فهي

ثلثة أوجه:
 وإن كان قبل الوقف عليه مكسورا مثل الصالا̄ت، ففيه أربعة أوجه وهي الثلثة

السابقة والقصر بقدار حركتي على الروم.
 وإن كان ما قبل الوقف مضموما مثل رحيم� ففيه الوجه السابقة وثلثة أوجه على

 الشام وأما الوقف على الرف الساكن سكونا عارضا إذا كان هزا، فإن كانت المزة قبل
 الوقف مفتوحة نو (شاء) فلنا فيها ثلثة أوجه: الد أربع حركات أو خسا أو ستا على

السكون الض ول يدخله روم ول إشام.
 وإن كانت قبل الوقف مكسورة، نو: (إل السماء) فلنا فيها خسة أوجه: ثلثة على

 السكون الض، ووجهان على الروم، وأربع أو خس حركات، وليس فيه وجه ست
. 232حركات لشبه الروم بالركة

 وإن كانت قبل الوقف مضمومة نو (يشاء) فلنا فيها ثانية أوجه: المسة التقدمة ف
الكسور، ويزاد عليها ثلثة على الشام.

�*{<�����`{�º���l<�����<AYB��
 الوقف يكون دائما على الرف الخي من الكلمة القرآنية، فل يوز الوقف على ما
قبل الرف الخي إل إذا كان زائدا ف الرسم كاللفات الفارقة بي واو الماعة وغيها.

 الوقف يراعى فيه مرسوم الط، فتاء التأنيث إن رست بتاء مربوطة وجب الوقف عليها
باء، و إن رست بتاء مفتوحة تعي الوقف عليها بتاء ساكنة.

.233اللفات السبع ف القرآن الكري حكمها إثبات اللف وقفا، وحذفها حالة الوصل
�wH$��������

�!�������������wH$�

.131 - ي�نظر: ممد عصام مفلح قضاة، "الواضح ف أحكام التجويد"، ص: 232
.132 - ي�نظر: علي بن أحد بن صبة،  العقد الفريد ف فن التجويد، ص: 233



1-����'<H$���wH$� :
 خلف النطق، قال الليث ي�قال: سكت الصائت يسكت سكوتا: إذا صمت، والسم
 من سكت: السكتة، وقيل سكت، تعمد السكوت وأسكت: أطرق من فكرة أو داء ورجل

 سكت: قليل الكلم، والسكتة ف الصلة، أي يسكت بعد الفتتاح، وكذلك السكتة بعد
الفراغ من الفاتة والسكت من أصوات اللان، شبه تنفس بي نغمتي وهو من السكون.

 هو عبارة عن قطع الصوت هو دون زمن الوقف عادة من غي تنفس، ومعن قولنا
 ، أو هو قطع الصوت عن234"عادة" عادة القراء وعرفهم، ويعمل ذلك بالشافة والتلقي

.235الكلمة القرآنية زمنا يسيا من غي تنفس
 ،236وقد اختلفت ألفاظ أئمتنا ف التأدية عنه با يدل على طول السكت قصره

والسكت ل يوز إل على ساكن، غي أنه ل يوز السكت على كل ساكن.

2 -�wH$��4���B
 لقد اختلفت ألفاظ الئمة ف التعبي عنه با يدل على طول السكت وقصره، فقال

 أصحاب سليم عنه عن حزة سكتة يسية، وقال ابن سليم ول يكن السكت على الساكن
 كثيا، وقال الشنان قصية، وقال ابن قتيبة متلسة بل إشباع، وعن العشى تسكن حت

 يظن أنك قد نسيت ما بعد الرف وقال ابن غلبون يسية وقال مكي خفيفة وقال ابن شريح
 وقيفة وقال أبو العل من غي قطع نفس. وقال الشاطب سكتا مقلل والدان لطيفة من غي

 قطع نفس. وقال ف البهج وقفة تؤذن بإسرار البسملة. وهذا يدل على الهملة فقد اجتمعت
 ألفاظهم على أن السكت زمنه دون زمن الوقف عادة. وهم ف مقداره بسب مذاهبهم ف

.237التحقيق والتوسط والدر
ــرب،244، ص: 1 - ي�نظر: جلل الدين السيوطي، "التقان"، ج234  .، وابن شفرون، "اللخص الفيد فيما ل بد منه من التجويد"، الغ

.09، ص: 1982، 2الرباط، مطبعة المنية، ط
ــزائري،171 - ي�نظر: روضة جال الصري، "النهل الفيد ف أصول القراءات والتجويد"، ص: 235  ، والعتصم بال بن صال بن أحد ال

.145 هـ، ص: 1334، 1"التبيان لبعض الباحث التعلقة بالقرآن على طريق التقان"، مصر، القاهرة، مطبعة النار، ط
.240، ص: 1 -  ممد بن الزري، "النشر ف القراءات العشر"، 236
.33 - علي ممد الصباغ، "الضاءة ف بيان أصول القراءة"، ص: 237



 واختلفت آراء التأخرين ف الراد بكونه دون تنفس فقال أبو شامة: الراد عدم الطالة
 الؤذنة بالعراض عن القراءة. وقال العبكري الراد قطع الصوت زمنا قليل أقصر من زمن

 إخراج النفس لنه إن طال صار وقفا يوجب البسملة، وقال ابن بضحان أي دون مهلة وليس
 الراد بالتنفس هنا إخراج النفس بدليل أن القارئ إذا أخرج ن�فQس�ه مع السكت بدون مهلة ل

 يضع من ذلك فدل. على أن التنفس هنا بعن الهلة، وقال ابن جبارة يتمل معنيي أحدها
 سكوت يقصد به الفصل بي السورتي ل السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس. والثان

 سكوت دون السكوت لجل التنفس أي أقصر منه أي دونه ف النلة والقصر لكن يتاج إذا
 حل الكلم على هذا العن أن يعلم مقدار السكت لجل النفس حت يعل هذا دونه ف

 القصر وقد دلت نصوص التقدمي على أن السكت ل يكون إل مع عدم التنفس سواء قل
زمنه أو كثر. 

3-L��0<G��:وفيه ثلثة وجوه :
أحدها ما تقدم عن العشى حت يظن أنك قد نسيت وهذا صريح ف أن زمنه 

أكثر من زمن إخراج النفس.
.ثانيهما سكتة تؤذن بإسرار البسملة: وهذا أكثر من زمن إخراج النفس

�>� : أن التنفس على الساكن ف نو الرض وقرآن منوع اتفاقا كما ل يوز ف��
.238نو الالق والبارئ لمتناع التنفس وسط الكلمة إجاعا

4 -�������*{<���wH$�����¦�e�
 الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها التقدمون غالبا يراد با الوقف، والتأخرون

���فرقوا فقالوا: : عبارة عن قطع القراءة رأسا فهو كالنتهاء فالقارئ به كالعرض عن��
القراءة والنتقل إل حالة أخرى غيها.

ول يكونا إل على رأس آية لن رؤوس الي ف نفسها مقاطع.

.34 و 33 - علي ممد الصباغ، "الضاءة ف بيان أصول القراءة"، ص: 238



*{< : عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة��
 ل بنية العراض ويكون ف رؤوس الي وأوسطها، ول يأت ف وسط الكلمة ول فيما اتصل

رسا.



a!�wH$  عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غي تنفس،�
 وهو مقيد بالسماع والنقل، ول يوز إل فيما صحت الرواية به لعن مقصود بذاته، وقيل

.239يوز ف رؤوس الي مطلقا الوصل لقصد البيان
����R�W��������4

�!����������������R�W�
�!�����

�»�§4�[�����l�{الباء والدال والمزة من افتتاح الشيء يقال بدأت بالمر وابتدأت 
  240من البتداء وال تعال هو البدئ والعيد

ــذي أنشــأ  وعرفه صاحب اللسان فقال :" بدأ ف أساء ال عز+ وجل. والبدئ هو ال
 241الشياء واخترعها ابتداء من غي سابق والبدء فعل الشيء

  -�������� 
 إن§ الديث عن البتداء يرتبط ارتباطا وثيقا بالوقف و إذ قال القرªاء ل يـوز الوقـف
 على كذا فمعن هذا أنªه ل يوز البتداء با بعده، و إذ قيل يوز البتداء بكذا فمعن هذا أنªه

يوز البتداء با بعده.
1�L�+5	B��

 يتميªز هذا البتداء بأنªه ل يكون إل§ اختياريا، فل توجد ضرورة تدعو إليه و من هنا ل
242يكون البتداء إل§ با هو مستقل. بعناه، موف بالقصود.

.244، ص: 1 - ي�نظر:  جلل الدين السيوطي، "التقان"، 239
 56، ص1 - أحد بن فارس، "مقاييس اللغة، مادة [ب د أ]، ج240
 26، ص1 - ابن منظور الفريقي، لسان العرب، مادة [ب د أ] ج241
174 - ممد الختار ولد أباه، تاريخ القراءات ف الشرق و الغرب، ص:242



7a!��LB�${�.ام والكاف و السن و القبيحªللبتداء أربعة أقسام فمنه الت
�h�R�����R�W���ــة،� ªة القرآنيªوهو ف القرآن الكري يكون ف الغالب عند انتهاء القص  

وابتداء كلم آخر، و عند أواخر اليات و يكون هذا البتداء ف الغالب: 
أل69الستفهام مثل قوله تعال:﴿ال يكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيــه تتلفــون  

.70، 69 ﴾ الج/70تعلم أن§ ال يعلم ما ف السماوات و الرض
ة أخرى، نو قوله تعال: أن يكون آخر قصة وª83﴿وما هي من الظالي ببعيد  ابتداء قص 

.84 ،83﴾ هود/84وإل مدين أخاهم شعيبا 
 ،شيء قدير نو قوله تعال:أن يبتدئ بالنداء ëــدوا2 ﴿إن§ ال على كل ــاس اعب ªيأيها الن  

.20،21﴾ البقرة /21ربªكم 
 ،واصب فإن§ ال ل يضيع114 ﴿ذلك لذكر للذاكرين نو قوله تعال:البتداء بفعل المر  

243 .115، 114﴾ هود/115أجر السني

Ãــوءا  البتداء بالشرط مثل قوله تعال:﴿ ليس بأماني+كم ول أمان. أهل الكتاب من يعمل س
.123يز به﴾ الن±ساء/

...عند انتهاء القول، مثل قوله تعال: ﴿إذ قال لبيه و قومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما
71، 70﴾ الشعراء/

 .244أو أواخر السور. ويسن الوقف عليه والبتداء با بعده

���H�����R�W��� 
ــث العن.  وهو ما يسن البتداء به، وله علقة با قبله من حيث الل§فظ أو مــن حي
 ويكون ما قبله وقفا كافيا. وهو الوقف على ما ت§ معناه، وتعلق بــا بعــده معن أو لفظــا
ــذرتم أم ل ــم أأن  كالوقوف على "يؤمنون" من قوله تعال: ﴿إن§ ال§ذين كفروا سواء عليه

7و 6﴾ البقرة/7 ختم ال على قلوبم 6تنذرهم ل يؤمنون 

 ،4يي عبد الرزªاق الغوثان: علم التجويد- أحكام نظرية و ملحظات تطبيقية-سوريا- دمشق- دار الغوثان- مؤسسة الرازي ط-  243
.131ص:

 .132- الرجع نفسه، ص244



ــال: ﴿ والبتداء بقوله تعال:﴿ختم﴾ ابتداء كاف، وكذلك البتداء من ف قوله تع
.108245فم�ن ̄اهتدى فإنªما يهتدي لنفسه ومن ضل§ فإنªما يضل. عليها﴾ يونس/

��$v�����R�W����
ــال: ﴿ وهو البتداء با معناه، وتعل§ق با قبله ومن ذلك البتداء ب "فيه" ف قوله تع

 2ذلك الكتاب ل ريب فيه هدى للمتªقي﴾ البقرة/
ولقرب البتداء الكاف من السن جعله قوم نوعا واحدا. 

�t	m������R�W���s
 هو البتداء با يفسد به العن لشد+ة تعلقه با قبله، نو البتداء ب"وما نن" ف قــوله

 .ومن البتداء بكلمــة29تعال: ﴿و قالوا إن هي إل§ حياتنا الدنيا و ما نن ببعوثي﴾ النعام/
 تؤد+ي معن غي العن الفهوم من السياق سواء أكان ف القرآن أم ف غي القرآن، فكل.  ابتداء

 246يب أن يكون ابتداء ل يغي±ر العن الفهوم من سياق الكلم.

174 - ممد الختار ولد أباه، تاريخ القراءات ف الشرق والغرب، ص245
132ص: علم التجويد- أحكام نظرية و ملحظات تطبيقية، - يي عبد الرزاق الغوثان، 246
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 جاء ف اللسان: "اليل: العدول إل الشيء والقبال عليه، وكذلك اليلن، ومال الشيء
.247ييل ميل ومال وميل وتيال"

���������  
  بقوله: "المالة أن تنحو بالفتحة نو الكسرة، فتميل اللف الت بعدها�����G¢عرفها

.248نو الياء لضرب من تانس الصوت"
ــه������	£ويعرفها    بأنا عدول باللف عن استوائه وجنوح به إل الياء فيصي مرج

.249بي مرج اللف الفخمة وبي مرج الياء
.250أو هي أن تيل اللف نو الياء، والفتحة نو الكسرة

.251: "أن تنحى جوازا باللف نو الياء"�$	>;#وهي عند 
 أو أن تذهب بالفتحة إل جهة الكسرة، فإن كان بعدها ألفا ذهبت إل جهة الكسرة،
ــة  فإن كان بعدها ألف ذهبت إل جهة الياء كالفت، وإل فالمال الفتحــة وحــدها كنعم

.252وبسعر

، مادة [م، ي، ل]638/ 11 - ابن منظور الفريقي، "لسان العرب"، 247
ــالة، ط248 ــ 5 - ابن جن، "كتاب المل"، تقيق: علي توفيق المد، لبنان، بيوت، مؤسسة الرس   مـ، ص:1996 هـ، 1417،

394.
، ص: ..9 - موفق الدين بن يعيش، "شرح الفصل"، ج249
ــان، بيوت، مؤسســة250 ــي، لبن   - أبو بكر ممد بن سهل بن سراج النحوي البغدادي، "الصول ف النحو"، تقيق: عبد السي الفتل

.160، ص: 3 مـ، ج1985هـ، 1405، 1الرسالة، ط
.200، ص: 2 هـ، ج1327 - جلل الدين السيوطي، "هع الوامع"، مطبعة السعادة، 251
.354، 4 مـ، ج1974 هـ، 1394، 6 - ابن هشام النصاري، "أوضح السالك إل ألفية ابن مالك"، دار الفكر، ط252
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 تراوحت هذه السباب بي ثانية و اثنا عشر سببا ترجع عشرة منها إل شيئي أحدها

 وهي:253الكسرة والثان الياء
ياء متقدمة نو: عيلن وشيبان.-1
كسرة متقدمة نو: كتاب وسربال.-2
ياء متأخرة نو: مبايع.-3
كسرة متأخرة نو: عال ومسافر.-4
ياء مقدرة نو: رمى وقضى والوى والزن.-5
كسرة مقدرة نو: خاف أصله خوف بكسر العي.-6
 ياء عارضة نو: دعا وغزا، فاللف ف هذين الفعلي ونوها أصلهما واو، غي أنما-7

تعود ف بعض التصاريف ياء، نو: د�عي وغPزي.
 كسرة عارضة نو: خاب وزاد وطاب، لن أوائل هذه الفعال ونوها تنكسر، وإذا-8

ــت� و̄زد�ت� ــل: ̄خب�  اتصل با الضمي الرفوع من التكلم والخاطب ونون جاعة الناث مث
و̄طب�ن�.
ــال-9 ــوين ف ح  إمالة لجل إمالة نو: (رأيت عمادا) فيميلون اللف البدلة من التن

النصب، لمالة ألف عماد الت بعد اليم، وهي الت أميلت لجل الكسرة.
.254إمالة ألف تشبهها بألف تالـ نو: معزى، وقمارى، وبلى ومت-10
 الفرق، ومن ذلك إمالة بعض الحرف القطعة ف فواتح السور: نو قــوله تعــال:-11
L;طه µ��:قال مكي: "وعلة المالة ف ذلك كله أن هذه الروف ليست بروف معان  

ــة  (ما) و(ل) إنا هي أساء لذه الصوات...فلما كانت أساء أمالا من أمالا، ليفرق بالمال
بينها وبي الروف الت للمعان ... ليفرق بي الرف والسم".

.32، ص: 2 - ممد بن الزري، "النشر"، ج253
.119، و118، و117، ص: 4 - ي�نظر: أبو بشر سيبويه، "الكتاب"، ج254



 كثرة الستعمال نو: الناس والج+اج علما لنما كثرا ف الكلم واستجيز ذلك-12
.255فيهما للكثرة
7���>0<G���

ــم  فهي ترجع إل السباب الذكورة أصلها اثنان: الناسبة والشعار؛ فأما الناسبة فقس
 واحد، وهو فيها أصيل لسبب موجود ف اللفظ، وفيما أميل لمالــة غيه، فــإنم أرادوا أن
ــط  يكون عمل اللسان وماورة النطق بالرف المال بسبب المالة من وجه واحد وعلى ن
 واحد. وأما الشعار فثلثة أقسام: إشعار بالصل، وإشعار با يعرض ف الكلمــة ف بعــض

الواضع، وإشعار بالشبه الشعر بالصل.
-��>�+�F�[��

 إن الدف من المالة هو:
ــى  سهولة اللفظ وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالمالة. والندار أخف عل
ــح أمت أو  اللسان من الرتفاع فلهذا أمال من أمال، وأما من فتح فإنه راعــى كــون الفت

.256الصل
.���B���NYZ��1.,aa}

كتب الحتجاج ثلث علل للمالة، اثنتان صوتيتان، والخرى دللية.aورد ف
تبيي اللف وإزالة خفائها.-1
التناسب بي الصوات.-2
الدللة على أن أصل اللف ياء.-3

ــا  ونوضح العلة الول بقولنا أن ف اللف خفاء شديد من حيث ل تعتمد ف إخراجه
 على موضع فصارت لذلك بنلة النفس من أنه ل يعتمد على موضع، فبينها بأن نا با نــو

الياء وقر با منها.

.1418، ص: 3، و"الوضح"، ج128 و 127 - ي�نظر: أبو بشر سيبويه، الكتاب، ص: 255
.256، ص: 1 - جلل الدين السيوطي،"التقان ف علوم القرآن"، ج256
  3/530 ، 1991-  1 - أبو بشر سيبويه، "الكتاب"، ط257



 ويدلك على حسن هذا أن قوما يبدلون منها الياء الضة ف الوقف فيقولون: أفعــي،
.Ãوحبلي، وآخرون يبدلون منها المزة، فيقولون هذا ح�ب�ل ورأيت رج�ل

فكذلك نا باللف بإمالتها نو الياء ليكون أبي لا...".
 والمالة أن تنحو بالفتحة نو الكسرة لتميل اللف الت بعدها نــو اليــاء ليتناســب

الصوت بكانا ويتجانس ول يتلف، فهذا غرضهم من المالة وهذا ما يتعلق بالعلة الثانية.
ــا لرادة ــي أيض  وأما إمالتهم اللف النقلبة عن الياء والت ف حكم النقلب عنها، فه
ــالف  التناسب، وذلك لنم اعتقدوا وجود الياء ف الكلمة، فكرهوا أن يقع مكانا ما هو م
 لا. فأمالوا اللف لا ذكرنا من إرادة التناسب لا ف وههم من حصول الياء، وليدلوا بذلك

أيضا على أن اللف منقلبة عن الياء أو ف حكم ما هو منقلب عن الياء.
@����B����%�<B��

  أن الصوات الت تنع المالة هي أصوات الستعلء الســبعة، وكــذلك
	L�<mذكر 
  الواضع�����&%84�m. وقد لص 258صوت الراء إذا كان بعد اللف أو قبلها وغي مكسورة

 الت تنع فيها الصوات الستعلية المالة: "إذا وقعت بعد اللف مكسورة منعت المالة، فإذا
.259وقعت مكسورة قبلها ل تنع"

 وحروف الستعلء سبعة أحرف هي: الصاد والضاد والطاء والظاء والقــاف والــاء
 . وهي تنع المالة إذا وقعت بعد اللف ول يفصل بينهما شيء أو فص�ل بينهمــا260والغي

.261حرف أو حرفان نو: ناصر وهابط ومنافيخ
ــد  أو وقعت قبل اللف ول يفصل بينهما شيء: نو صابر أو فصل بينهما حرف واح
 ول تكن مكسورة، أو ساكنة بعد كسر نو: ̄صنباب و̄قفاف و̄مط¤لع�ان، وإنا امتنعت المالة
ــف  مع هذه الروف؛ لنا صاعدة إل النك العلى كما صعدت اللف، فغلبت على الل
 فمنعتها أن تصي إل جهة الياء. فإن كان الذي يشاكل الرف غي الكسرة أو اليــاء ملــت
ــال"  بالرف، فهذه الروف منفتحة الخارج، فلذلك وجب الفتح، تقول: "هذا عابد" و"ع

.136/ ص: 4 - أبو بشر سيبويه، "الكتاب"، ج258
.408 - أبو البكات النباري، "أسرار العربية"، تقيق: ممد بجة البيطار، سوريا، دمشق، د.ط، د.ت، ص: 259
.38، ص: 3 -  أبو العباس الـمبد، "الـمقتضب"، ج260
.522، ص: 2 - وت�سمى الروف الوانع أو الناعة، ي�نظر: "إعراب القراءات السبع"، 261



ــت  و"عاند" فإذا جاءت هذه الروف عينات، ولمات ف "فاعل" منعت المالة لا فيها فقل
هذا ناقد، ول ير "نا̄قد" من أجل القاف. 

 فإن كانت هذه الروف ف موضع الفاءات من: فاعل، م�نعت المالة لقربا، وهي بعد
 اللف أص�ن�ع، لئل يتصع+د التكلم بعد الندار، وذلك قولك: هذا قاسم، وصال وطالع. ول

توز المالة ف شيء من ذلك.
ــة  وإن كان بي الرف الستعلي واللف حرف، والستعلي متقدم مكسور، لن المال
ــا  حسنة مثل: "̄صفاف و̄قفاف". لن الكسرة أدن إل اللف من الستعلي، والنصب ها هن

حسن جدا، والمالة أحسن، وحسن النص من أجل الستعلي.
ــرب إل ــتعلي أق  ولو كان الستعلي بعد حرف مكسور، ل تز المالة فيه: لن الس
 اللف فهو مفتوح، وذلك قولك: "̄رقاب وحقاف" وكذلك: "̄رصاص" ف من كسر الراء ل
ــن  يكون إل النصب فان الستعلي فيه كلمة مع اللف وكان بعدها حرف أو حرفي ل تك

.262إمالة وذلك قولك: مساليخ وصناديق
ــوا ــأنم تكلم  الراء: الراء فيها تكرير ف مرجها، فإذا قلت: راشد¹، ول ت�مل لنم ك
 برائي مفتوحتي، فصارت بنلة القاف، وتقول: هذا حار¹، ورأيت� حار³ا. فل تيل ولو كان

.263غي الراء لملت
فالراء تنع المالة بشرطي:
الول: أن تكون مكسورة.

 والخر: أن تتصل باللف قبلها نو (راشد) ويتعي الفتح أو بعــدها نــو (جــدار)
مفتوحة كانت أو مضمومة.

 فإذا كانت مكسورة جلبت المالة وغلبت الرف الستعلي إمالة كــاللف ف نــو:
 قارب. وما ينع المالة أيضا الراء إذا وقعت مفتوحة قبل اللف أو بعدها نو: راشد ورادف

ومقار�ب ومطار�د ورأيت حار³ا.

.39 و38،  ص: 3 - أبو العباس الـمبد، "القتضب"،ج262
.167 - ي�نظر: أحد بن ممد الشون، "الصول ف النحو"، ص: 263



ــتي،  وإنا منعت الراء الفتوحة المالة؛ لن الراء فيها تكريرا فالفتحة تري مرى فتح
ــب ــرتي، فتغل  كما أن الكسرة ف الراء تلب المالة، لن مرى الكسرة تري مرى كس

الرف الستعلي ف نو: صا̄رم وطارد...
 وأما قولم: ف قرا̄رك بالمالة، فقد غلبت الراء الكسورة الفتوحة، كما غلبت الرف
ــراء ــه ال  الستعلي ف قارب لن الراء الفتوحة ل تكون أقوى من الرف الستعلي وقد غلبت

الكسورة.
 وينبغي أن يعلم أن الراء الفتوحة إنا تنع المالة إذا وليت اللف نو: راشد، كما أن

. 264الكسورة إنا تلب المالة إذا وليتها اللف: نو حارث
وما يكنه أن نستنتجه عن حروف الستعلء والراء ف المالة:

 - تأثي هذه الروف – حروف الستعلء – ف منع المالة أو إضعافها مقصور على1
 ألفات الساء الداخلية، فأما ألفات الفعال سواء كانت داخلية أو متطرفة، فل أثر للمستعلي

فيها، فتمال ألفات خاف، وأعطى وما شابها.
كما تال ألفات الساء التطرفة الواقعة رابعة فأكثر مثل العطى.

 - والراء الضمومة أو الفتوحة من مضعفات المالة وأقوى حالت الضعف أن تكون2
مباشرة لللف قبله أو بعده مثل: راشد، فهنا تنع إمالة اللف عما ينعنا الستعلي.

- ب�عد الكسرة عن اللف يضعف المالة.3
- النفصال يضعف المالة.4
- الوصل يضعف المالة وهو عكس الوقف.5
- عروض الكسرة يضعف المالة وهو عكس لزومها.6
ــث7  - زوال الكسرة يضعف المالة، ويكون زوالا لعارض إدغام كما ف "جاد" حي

ــا  حذفت كسرة الدال الول الت بعد اللف لجل الدغام والصل "جا̄دد" أو يكون زوال
."Ïلعارض الوقف كما ف ماش�؛ إذ الصل ف الوصل "ماش

.189 و188 - ي�نظر: عبد البديع النيبان، "الوانب الصوتية ف كتب الحتجاج"، ص: 264



 - كون اللف الراد إمالتها ألفا منقلبة عن تنوين يضعف مقتضى المالة. فالمالة ف8
.265"رأيت عبدا أضعف منها ف رأيت حبلى"

ــة ــات للمال  وف الخي يتبادر إلينا سؤال وهو إذا اجتمعت ف كلمة واحــدة مقوي
ومضعفات فما حكم المالة عندئذ؟

ــانت ــعفات ك  والجابة عن هذا السؤال أنه إذا زادت عدد القويات على عدد الض
ــل: ــعف مث  المالة أقوى. والعكس بالعكس أما إذا تساوا عددا فالكثر ترجيحا كفة الض
ــاف) ــتعلء (الق  (قارب) المالة ف هذه الكلمة قوية، وفيها مضعف واحد هو حرف الس

ومقو+ واحد وهو الراء الكسورة التالية لللف.
ــن  (أن يضر+ با) المالة ف هذه الكلمة قوية، وفيها مضعف واحد هو بعد الكسرة ع
ــح  اللف ومقو واحد هو الوقف على اللف، فإذا وصلت اللف ف مثل: أن يضربا زيد فت

.266اللف من كان يـميلها ف الوقف لجتماع مضعفي ها بعد الكسرة والوصل
 فالمالة إذن هي أن تيل الفتحة إل الكسرة، واللف إل الياء، لكن الــدكتور أنيــس
 يذكر أنه كما تكون هناك إمالة من هذا النوع، تكون هناك إمالة من نوع آخــر، وهــو أن

.267تنحو بالفتحة نو الضمة واللف نو الواو
ــت����G¢وقد ذكر  ــي ال   مثل هذا النوع من المالة ف قوله: "وأما ألف المالة فه

ــت تــدها بي  تدها بي اللف والياء نو قولك ف عال وخات، وأما ألف التفخيم فهي ال
ــوة ــوة والي  اللف وبي الواو نو قولم، سلم عليه وقام، وعلى هذا كتبوا الصلوة والزك

.268بالواو، لن اللف مالت نو الواو"
 وذكر ابن جن نوعا آخر من المالة قرئ به وهو إمالة الكسرة نو الضمة وهــي ف
 الفعل الثلثي الذي قلبت عينه ألفا ف الاضي كقال إذا ب�ن للمجهول، فيقول "وأما الكســرة
 الشوبة بالضمة فنحو قيل وبيع وغيض وسيق وكما أن حركة قبل هذه الياء مشوبة بالضمة

.101 و 100 - ي�نظر: ممد النطاكي، "اليط ف أصوات العربية ونوها وصرفها"، ص: 265
.101 - "الرجع نفسه"، ص: 266
 ، ونن نلحظ وجود هذه المالة ف لجاتنا العامية من نو: فوق144 - عبده الراجحي، "اللهجات العربية ف القراءات القرآنية"، ص: 267

، نوع.
  - أبو الفتح عثمان بن جن، "سر صناعة العراب"، تقيق: ممد حسن ممد حسن إساعيل، لبنان، بيوت، دار الكتب العلمية، د.ط،268

.56 و55، ص: 1د.ت، ج



 فالياء بعدها مشوبة بروائح الواو. وقد ذكرها الدكتور إبراهيم أنيس ل يكن ينسبها إل قبيلة
.269بعينها، إل أننا وجدنا نصوصا تعزوها إل قبائلها"

وما يكن أن نستخلصه ما سبق أن:
المالة تقترب فيها: 

 

ونوضح هذه النواع أكثر فنقول:
1-�D`��<¼���Dp���ARe� :

ــة ــام، والفتح  وهي الت تكون قبل ألف التفخيم نو الصلة ودعا وغزا وقال وق
ــة،  ليست فتحة مضة، بل هي مشوبة بشيء من الضمة، واللف الت بعده ليست ألف مض

لنا تابعة لركة هذه صنفتها فجرى عليها حكمها.
 وهذا النوع ل يشتهر بي القدماء وهو الذي تسبب ف أنم كتبوا الصلوة، والزكــوة

.270واليوة، لن اللف مالت نو الواو

.159، ص: 1 - "الرجع نفسه"، ج269
.139 و138 - ي�نظر: عبد الغفار حامد هلل، "اللهجات العربية: نشأة وتطورا"، ص: 270

والضمة من الكسرة. والكسرة من الضمة. والفتحة من الضمة. الفتحة من الكسرة.



2 -��D`�����<2p��I�$H�
ــاء  نو: قيل وبيع وغيض وسيق فكما أن الركة قبل هذه الياء، مشوبة بالضمة، فالي

بعدها مشوبة بروائح الواو.
 وهذا قد تعرض له القدماء، عند حديثهم عن بناء الفعل للمجهول وسوه بالشام وهو

التيان بركة بي الضم والكسر وقد يسمى روما.
 ويقول الصبان: الركات الست: الثلث الشهورة، وحركة بي الفتحــة والكســرة،
ــة. ــف الفخم  وهي الت قبل اللف المالة، وحركة بي الفتحة والضمة، وهي الت قبل الل
ــإنم إن ل ــك ف ــن ذل  والشام فصيح وان كان قليل، وعلى الرغم من حديث القدماء ع

يفصحوا عن المالة الوجودة ف هذا السلك اللغوي، ولكن ابن جن أوضحها.
3 -I�$H�����<2p���D`�:

ــمتها  مثل: مررت بذعور، وابن بور، نوت بضمة العي والباء نو كسرة الراء، فأش
 شيئا من الكسرة وكما أن هذه الركة قبل هذه الواو ليست ضمة مضة ول كسرة مرسلة،

فكذلك الواو، أيضا بعدها هي مشوبة بروائح الياء.
 الجوف فإن بن فقعس، ودبي، يضم+ون أوله فتقلبومن ذلك: الفعل البن للمجهول 

ألفه واوا فيقال باع      بوع، وف حاك      حوك كقول الشاعر: 
MVwQ�O�ORQ?�M[�O�<V���x��OmO?�OwQ	M���������OwQ	M���®Q	O?�V�MeQ_O��iNO0O��OwQ	M

ــا����G¢وقد شرح    السرار اللغوية الباعثة على حدوث المالة من الفتحة إل غيه
.271من أخواتا وهي الكسرة والضمة

 فالفتحة هي أول الركات، وأدخلها ف اللق، والكسرة بعدها والضمة بعد الكســرة
 فعند النطق بالفتحة تر بخرج الياء والواو، لنما ف طريقهما، فجاز أن تشمها شــيئا مــن
ــت إل  الكسرة أو الضمة، ولو تكلفت أن تشم الكسرة أو الضمة رائحة من الفتحة لحتج

الرجوع إل أول اللق.

.140 و139 - عبد الغفار حامد هلل، "اللهجات العربية: نشأة وتطورا"، ص: 271



ــمة  وأما انتحاؤهم بالضمة نو الكسرة وان كان فيه رجوع إل الوراء، فلن بي الض
 والكسرة من القرب، والناسب ما ليس بينهما وبي الفتحة ، وهو – مــع ذلــك – قليــل

مستكره أل ترى إل كثرة: قيل وبيع وغيض، وقلة: نو مذعور وابن بور.
ــك بي ــوازا ذل  وهذا الدليل قوي؛ لن الرجوع إل اللف صعب على اللسان، وج
 الضمة والكسرة راجع إل اشتراكهما ف معن الثقل. وهذا ما جعل الــو مهيئا لســتقبال
 واسطة بينهما عن طريق المالة. فأما الفتحة، فهي حركة مستعذبة، وهي طريق آخر غيها،
ــى اليئة ــق عل  فامتنع الرجوع منهما إليهما للبعد الصوت، وعدم القدرة على مباشرة النط

.272الطلوبة، ومع جواز إمالة الضمة إل الكسرة فإنه أمر مستكره على ما ب�يªن�ا
,���B����G4s��

ــاري ( ــاس العي وجاءت معالات الدثي ف تديد درجات المالة أن اعتمدوا القي
Cardinal vowels الذي خطط له البوفيسور النليزي  (5%<G�N		%�s) Daniel 

JONES ونفذه وفق ثلثة مقاييس تبدأ من الزاوية اليسرى العليا بالصــائت (Iوتنتهــي  
.273 ف الزاوية اليمن العلياUبالصائت 

.142 - عبد الغفار حامد هلل،  اللهجات العربية نشأة وتطورا، ص: 272
.308 - عبد القادر عبد الليل، "الصوات اللغوية"، ص: 273



                خلفي                    مركزي                              أمامي     
                                                                   .Uفوت 

                                                     I  U 

ــيق Oنوم   .2                                                                نصف ض
بي.                                                                     اللهجة العراقية.

 باع  -ε                                          نصف مفتوح                             
mid                                                                    -  open  

. خام.open a                                                         مفتوح تاب

ويكن تديد المالة العربية على مقياس دانيال جونز وفق النظور الت:
 I        Uالصوائت الضيقة        

aالصوائت الفتوحة        

I- e- ε- aالصوائت المامية        

- e- o- u         الصوائت اللفية

 وبياناتا ف الت:274 المالة تقع بي هذه الصوائتومعن ذلك أن درجات

الضمة            الكسرة                    الكسرة
close                                                                                ضيق 

.308 - عبد القادر عبد الليل، "الصوات اللغوية"، ص: 274

ذيب1  ضيق 
close 

صوت (اللهجة العراقية)
∂



Half-close                                            نصف ضيق الضمة

Haf-open                                                           نصف مفتوح  

open                                                                              مفتوح 

ــوح          Halfضيق       نصف ضيق  ــف مفت -Haf-   نص
open

Close 

 (الكسرة).I نصف مغلق) وتكون بحاذاة الرمز eالمالة الشديدة: نو الرمز (-1
 (الفتحة الرققة).e نصف مفتوح) وتكون بحاذاة الرمز εالمالة الفيفة: نو الرمز (-2
ــزcإمالة الضمة الفيفة: (الشام) نو الرمز (-3 ــاه الرك   نصف مفتوح) وتكون بات

 .Iصوب 
.i275 قلب الركز باتاه Фإمالة الضمة الشديدة (العلل)، نو الرمز -4

:�����B�����<%���
ومن هذه التعريفات قسمت المالة إل قسمي كبى وصغرى.    

 كبى: وهي أن تقترب الفتحة من الكسرة، واللف من الياء من غي قلب خالص، ول
ــح" ــمى بـ "البط  إشباع مبالغ فيه، وهي الضة، وإذا أطلقت المالة انصرفت إليها، وتس
ــة  و"الضجاع" لنك لا قربت الفتحة من الكسرة، واللف من الياء فكأنك بطحت الفتح

واللف أي رميتها وأضجعتهما إل الكسرة والياء.

.309 و308 - إبراهيم أنيس، "الصوات اللغوية"، ص: 275



 صغرى: ما بي الفتح التوسط والمالة الضة، ولذا ي�قــال لــا "بي بي" وتســمى
. 276بـ"التقليل"

والمالة لغة بن تيم وأسد وقيس وعامة أهل ند، ويقابلها الفتح وهو لغة أهل الجاز.
ــة  أما حي تعرض المالة بغي أصول الكلمة كإمالة الفتحة أو إمالة ألف الد غي النقلب
ــهولة  عن أصل. فليس هذا إل نوعا من النسجام بي أصوات اللي ومت سلمنا بنظرية الس
 والقتصاد ف الهد العضلي، استطعنا أن نتصور أن الكلمة الت تشتمل علــى أصــوات لي

.277منسجمة أحدث من نظيتا الت خلت أصوات لينها من النسجام"
_�	D#ورد+ ���	�
�h�$هذا القول بـ: "أن§ ظاهرة صوتية واحدة ل ينبغي أن يتجزأ�  

ــة  تفسيها، ومن الصعب أن نقتنع بأن الجازيي كانت لغتهم متقدمة متطورة ف مثل لفظ
ــاز  (سار) بغي إمالة. وأن التميميي قد تلفت لغتهم لبقاء المالة فيها، ث تكون لجة الج
 متخلفة عن التطور ف لفظة (كتاب) بغي إمالة، بينما تكون لجة البادية أحدث ف تطورها؛

.278لنا أمالت اللف فيها"
ــا  والمالة ل تكون إل لسبب، فإن فPقد لزم الفتح، و إن وجد جاز الفتح والمالة. فم

.279من كلمة ت�مال إل وف العرب من يفتحها، فدل اطراد الفتح على أصالته وفرعيتها
 والمالة تقع ف: الساء والفعال والروف. فأما الفعال فعلى ضربي: ثلثية، وما زاد

على الثلثة. والثلثي على ضربي:
ضرب يكون اللف فيه منقلبة واو مثل: طحى – تل – سجا.

وضرب تكون فيه منقلبة عن ياء مثل: قضى – سعى.
ــا  فأما ما زاد عن الثلثي، أو كان ثلثيا من الفعال فأتى على أوزان متلفة، فمنها م

جاء على وزن (فQع�لQ) نو: هدى – وغوى – وقضى – وأب.
وما اتصل من ذلك بالضمي مثل: وقاهم، وهدانا، وعصان، ونو ذلك.

ــور، د.ط، د.ت، ص:276   - عبد الليم بن ممد الادي قابلة، "الختصر الامع لصول رواية ورش عن نافع"، الزائر، دار البلغ، جس
.99، و98

.163 - ي�نظر: عبده الراجحي، "اللهجات العربية ف القراءات القرآنية"، ص: 277
.204 - حسام الدين النعيمي، "الدراسات اللهجية عند ابن جن"، ص: 278
.254، ص: 1 - جلل الدين السيوطي، "التقان ف علوم القرآن"، ج279



وما جاء على وزن فع+ل نو: وص+ى – وسو+ى.
. 280وما جاء على وزن تفع+ل نو توف.ى

6���Z�D�
�l��D�+���e���l��D�+�W���e���
l�D�V+�W���e:  وهذه اللفات على ثلثة أنواع:�

ألفات ل يتوفر لا سبب من أسباب المالة الت ذكرناها سابقا، وذلك مثل (الات 
– عادل – العصا ...).

ــم  ألفات الحرف وإن توفرت لا السبابـ فل تال اللف ف إم+ا وإل.، على الرغ
من سبقها بالكسرة.

ــى  ألفات الساء غي التمكنة وان توفرت لا السباب فل تال اللف ف: إذا، عل
.281الرغم من سبقها بالكسرة

��Z�D�
�wY	Bf����e�
ــاج –283 – الـمكا282وهي الكلمات التية: العشا ــمال – الج   – الباب – الـ

ــاه ــي ب  الناس – بلى – يا – ل –إذا – أن+ـى- مت – عسى وجيع أساء حروف التهج
.284...تاه..ال

 /1، ج1 - أبو ممد عبد ال بن علي النبلي البغدادي، "الختيار ف القراءات العشر"، تقيق: عبد العزيز ناصر الصب، الرياض، مــج280
.229 و228

.102 - ي�نظر: ممد النطاكي، "اليط ف أصوات العربية ونوها وصرفها"، ص: 281
 - العشا: مصدر لكلمة العشى والعشواء، ومعناه عدم القدرة على الرؤية ليل.282
 - الـمكا: جحر الضب أو الثعلب أو الرنب.283
ــا284 ــه ف إمالته   - اشترطوا لمالتها أن تكون ألفات متطرفة وأن تكون موقوف عليها ومن الدير بالذكر أن حرف الستعلء ل أثر ل

فتقول: طا ... ظا ...بالمالة ل بالفتح. ي�نظر: الرجع نفسه.



t�Re�����	%��
1-������������tRe�

�!�����
ــوهري :"  فتح نقيض الغلق فت�حه يفتحه فتحا وافتتحه وفت+حه وانفتح وتفت+ح قال ال

 285فت+حت البواب فتفت+حت هي وقرئت بالتخفيف والتشديد ف الياء والتاء"
1!���������

 ويقصد بذا الخي إن يفتح القارئ فمه بالرف ل فتـح اللــف إذ اللــف تقبــل
.286الفتح

1!��tRe���Z����B�����e+
 هو ضد المالة: وهو لغة أهل الجاز وهو عند علمائنا يعتب الصل، والمالــة فــرع

داخل عليه وذلك بدلئل خسة:
ــود-1 ــد وج  أن كل حرف يال فجائز أن يفتح ابتداء، ول يوز أن يال إل عن

سبب يدعو إل إمالته كالياء والكسرة ونوها.
 أن المالة تعل الرف بي حرفي، وليس الصل أن يكون الرف بي حرفي،-2

وإنا الصل أن يرج كل حرف من موضعه خالصا غي متلط بغيه.
ــت-3  إطلق جيع النحويي القول بواز رسم ما كان من ذوات الياء باللف ال

الفتح منها وان ل يقع فيه إشكال.
ــن ذوات-4  أن الكاتب إذا أشكل عليه الرف فلم يدرأ من ذوات الياء هو أم م

الواو، رسه باللف ل غي.
 )3أن الصحابة رضي ال عنهم رسوا ف الصاحف كلها (الصلة – البقــرة/-5

 )، وغيها بالواو وأجاب النحويون بأن35) كـ(مشكاة – النور/ 43و(الزكاة – البقرة/ 
قالوا رسوها 

536، ص2 - ابن منظور، لسان العرب، مادة [ف ت ح] ج285
.16، و عبد اليد السيد، "دراسات ف اللسانيات العربية"، ص: 94 - ي�نظر: رحيمة عيسان،  "اليسر ف أحكام الترتيل"، ص: 286



ــى  كذلك على لغة أهل الجاز لشدة تفخيمهم فتوهوا لشدة الفخامة أنا واو فرسوها عل
.287ذلك

  للوجهي بقوله: "فالجة لن������>�Lوكان القرآن يراوح بي المالة والفتح واحتج 
 فخ+م أنه أتى باللفظة على أصل ما وجب لا، والجة لن قرأها بي أنــه عــدل بي اللفظي

.288وأخذ بأوسط اللغتي"
وتضاربت الراء واختلفت هل المالة فرع أم أصل؟

 وأكد أصحاب الحتجاج على أن الفتح أصل والمالة فرع، قال مكي: "اعلم أن أصل
 الكلم كله الفتح، والمالة تدخل بعضه ف بعض اللغات لعلة والدليل على ذلك أن جيــع
 الكلم الفتح سائر جائر، وليست المالة بداخله إل ف بعضه ف بعض اللغات لعلة، فالصل

.289ما عم+، وهو الفتح"
 ، وليس290على أن بعض أئمة القراءة ذهب إل أن كل من الفتح والمالة أصل برأسه

.291منهم من ذهب إل أن الفتح فرع والمالة أصل
��0	�X�%	¤ويرى �k:أن المالة تكون أصل ف حالت، وفرعا ف حالت أخرى، قال  

 نستطيع أن نرجح أن بعض الكلمات الت اشتملت على ياء أصلية قد تطورت أول إل المالة
ث إل الفتح، فالصل إذا ف مثل هذه الكلمات هو المالة، وقد تفرع الفتح عنها.

_�	D#ورد+ ���	�
�h�$هذا القول بـ: "أن ظاهرة صوتية واحدة ل ينبغي أن يتجزأ�  
ــة  تفسيها، ومن الصعب أن تقتنع بأن الجازيي كانت لغتهم متقدمة، متطورة ف مثل لفظ
ــاز  (سار) بغي إمالة. وأن التميميي قد تلفت لغتهم لبقاء المالة فيها. ث تكون لجة الج

 2002 هـ، 1422، 1 - أبو عمرو الدان، "الفتح والمالة"، تقيق: أبو سعيد عمر بن غرامة العمري، لبنان، بيوت، دار الفكر، ط287
.12مـ، ص: 

.142 - السن بن ممد بن خالويه، "الجة ف القراءات السبع"، ص: 288
ــاني، ط289  ،1 - السن بن ممد بن خالويه، "إعراب القراءات السبع وعللها"، تقيق: عبد الرحن العثيمي، مصر، القاهرة، مكتبة ال

.71، ص: 1، ج1992
.32 و31، ص: 2 - ي�نظر: ممد بن الزري، "النشر"، ج290
.97، ص: 1983، 3 - ي�نظر: عبد الفتاح إساعيل شلب، "المالة ف القراءات واللهجات العربية"، جدة، دار الشروق، ط291



 متخلفة عن لتطور ف لفظة (كتاب) بغي إمالة، بينما تكون لجة البادية أحدث ف تطورها،
.292لنا أمالت اللف فيها

3�t�Re��h�${��� 
���2Rــا� ــمى أيض  : وهو ناية القارئ لفيه بلفظ الرف الذي يأت بعده ألف ويس

التفخيم والقراء يعدلون عنه ول يستعملونه وهو ف القراءة معيب مكروه.  
 
<Rpما بي الفتح الشديد والمالة التوسطة، وهذا الذي يستعمله أصحاب الفتح�� : 

.293من القراء

.204، ص: 1960 - حسام الدين النعيمي، "الدراسات اللهجية عند ابن جن"، بغداد، وزارة الثقافة والعلم، دار الرشيد، د.ط، 292
  - "عبد الرحان بن إساعيل بن إبراهيم الشاطب"، إبراز العان من حرز المان ف القراءات السبع، تقيق إبراهيم عطوة عوض، مصر،293

..203الزهر الشريف، دار الكتب العلمية، د.ط. د.ت، ص:



��(���D�����¤B�z����A�mD�
��������������(��p���

�����(�D����  الـم�ط¤لP، واتصال شيء بشيء ف استطالة. ومد الرف يد+ه�
.294مد+ا: طو+لـه

  (آل عمران)؛ أي�QXfH��O4�QXf3QsK�QDV�أو هو الزيادة والطول ومنه قوله تعال: 
 أو هو زيادة الط..295يزدكم

 وف اللسان هو الذب والطل ورجل مديد القامة أي طويل القامة، ومد الرف
يد+ه مد+ا طوله.

 : مد ألرض يدها مدا: بسطها وسواها، واستمده طلب منه الدد�AY	�=قال 
والمداد أن يرسل الرجل للرجل مددا.

.296: سي الداد مدادا لمداد الكاتب�&%84�mقال 
�ويعرفه ���a�، ويدده 297 بقوله: الد: كل اسم آخره ألف زائدة بعدها هزة�&?

 : انه ميم ودال أصل واحد يدل على جر شيء ف طول واتصال شيء بشيء ف]�4§
 استطالة تقول: "مددت الشيء أمد+ه مد+ا، ومد النهر ومده نر آخر أي زاد فيه، وواصله

 فأطال مدته، وأمددت اليش بدد، ومنه أمد+ الرح صارت فيه مدة، وهي ما يرج، ومنه
.298مددت البل مدا: أسقيتها بالاء بالدقيق أو بشيء تده به"

.113 - حسن عبد الليل يوسف، علم قراءة اللغة العربية، ص: 294
.60 - رحيمة عيسان، "اليسر ف أحكام الترتيل"، ص: 295
، مادة [م، د، د].396/ 3 - ابن منظور الفريقي، "لسان العرب"، 296
.380 - ممد سليمان الشقر، "معجم علوم اللغة"، ص: 297
.269، ص: 5 - أحد بن فارس، "مقاييس اللغة"، مادة [م د د] مج298



�� ���������D��
 هو إطالة الصوت برف من حروف الد، ول بد أن يكون الرف المدود متحركا

.299بركة تانس حرف مد
 أو هو إطالة الصوت عند النطق بأحد حروف الد واللي أو أحد حرف اللي عند

.300وجود السبب
وقد اتفق علماء القراءة والصطلح على تعريف واحد. وحروف الد ثلثة:

 الواو الساكنة الضموم ما قبلها، والياء الساكنة الكسور ما قبلها واللف الساكنة
 الفتوح ما قبلها. أما حرفا اللي فهما الواو والياء الساكنتان الفتوح ما قبلهما، مثالما:
 "خوف" وقريش والبي�ت، أما اللف فل تكون إل حرف مد. لسكونا وانفتاح ما قبلها

.301دائما
1��D����	D�0���

 يعد الد ظاهرة من ظواهر الزيادة لحرف الكلمة القرآنية؛ لن زيادة البن تستدعي
 زيادة ف العن، والد الصوت لبعض أحرف الكلمات القرآنية مدا زائدا على الد الصلي

 الطبيعي حي التلوة يدل على تفخيم هذه الكلمة وزيادة معناها من ناحية، مثلما
 تستدعي أخذ اعتبار جللة ما يقع عليه الد من ناحية ثانية والد أيضا يكن القارئ

 والسامع من الهتمام بالدللة ويثي فيهما النتباه ويشي إشارات صوتية إل مواطن العب
ومالت التبشي والنذار.

 إبراز الد للدللة القصودة للكلمة، وهي دللة ترتبط بالدللة الركزية الت يقتضيها
.302القام أو سياق الال

 - عطية قابل نصر، "غاية الريد ف علم التجويد"، مصر، القاهرة، دار الرمي للطباعة.299
  - الصفاقسي أبو السن علي بن ممد النوري، "تنبيه الغافلي وإرشاد الاهلي عما يقع لم من الطأ حال تلوتــم لكتــاب ال300

.108البي"، تونس، د.ط، د.ت، ص: 
.247/ 1 - ممد بن علي بن النبلي، "الختيار ف القراءات العشر"، 301
.111 - ي�نظر: خالد قاسم بن دومي، "دللت الظاهرة الصوتية ف القرآن الكري"، ص: 302



7��D���h�${���
ينقسم الد إل قسمي ها الد الصلي والد الفرعي.

�#Y�&���D�����
 فهو ما ل تقوم ذات الرف بدونه وليس بعده هز ول سكون ومقداره حركتان

 ويسمى أصليا: لصالته بالنسبة إل غيه من المدود ونظرا لثبوت مقدار مده وهو
 حركتان على حالة واحدة دائما و إل أن. ذات الرف ل تقوم بدونه، ول يتوقف على

 سبب من المز أو السكون، ويسمى طبيعيا أيضا؛ لن الطبيعة السليمة ل ينقصه عن
 مقداره ول يزيد عليه. ومقداره حركتان والركة مقدار قبض الصبع أو بسطه، مثل:

.303وهو إما ثنائي وإما مطلق
��#�F�_��#�	m;��B

 وهو ما يقع ف فواتح السور من الروف الثنائية لفظا ل خطا الموعة ف كلمة
 ، ومواضعه ف القرآن واحد وعشرون، منها سبعة للحاء1 طه/ L;"حت طهر" نو 

 وهي الواميم السبع، واثنان للياء وها ف أول مري وياسي وأربعة للطاء وهي طه
 والطواسيم الثلث وهي الشعراء والنمل والقصص، واثنان للهاء وها: بأول مري وطه،

وستة للراء وهي أوائل: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والجر على التوال.
��^Y�B�#�	m;��B�

 وهو ما عادا الثنائي التقدم ذكره وقد يكون ثابتا فصل ووقفا فيوسط الكلمة
a�Q�Mنـحو:<V��QXMO� /أو ف آخرها 3 الخلص ،QXV0O���<f�M{ / ،وقد96 الشعراء ، 

 1 النساء/ K{O4	�xmيكون ثابتا ف الوقف فقط دون الوصل كاللفات البدلة من التنوين 
�KLdYعند الوقف عليها، والمدود الت تذف وصل للتقاء ساكني نو ��jMKk/النور  

 . وسي37 البقرة/ �O<V0�VLb%Kk، وقد يكون ثالثا ف الوصل دون الوقف كالد ف 48
.304مطلقا لعدم تقييده با للطبيعي الثنائي من شروط

.83 - ممد علي البسة، "العميد ف علم التجويد"، ص: 303
.84 - الرجع نفسه، ص: 304
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 وهو ما تقوم ذات الرف بدونه ويقع بعد هز أو سكون، ويسمى فرعيا لتفرعه من

 الصلي نظرا إل تفاوت مقادير الد ف أنواعه الختلفة با قد يزيد عن مقدار الصلي ف
أكثرها ونظرا إل قيام الرف بدونه وتوقف على سبب.

4 ��#Z�e��(��p�� �m
���
  ويرجع هذا النوع إل سببي ها: لفظي ومعنوي ويسمى كل منهما سببا؛ لنه علة

.305لزيادة مقدار الد الفرعي على الطبيعي
#geY���m$: هو وقوع المز أو سكون بعد حرف الد.]�

:فالمز له حالتان ها
 - أن يتصل المز برف الد ف كلمة واحدة، فيسمى الد التصل مثل: جاء –1

يشاء – وسيئت – يضيء – من سوء – ثلثة قروء.
 ويد بقدار ثلث حركات إل ست حسب اختلف القراء.

 - أن ينفصل عنه لوقوع الد ف آخر كلمة والمز ف أول الكلمة التالية (الد2
.306النفصل) مثل: با أنزل ال – إنا أمره، ويد بقدار حركتي إل ست

 والسبب ف إطالة صوت الد مع المزة أن حرف الد ضعيف خفي والمز قوي
صعب، فزيد ف الد تقوية للضعيف، وقيل: ليتمكن من النطق بالمزة على حقها.

�'<H$ وهو نوعان:��
-hcWوهو الذي ل يتغي وقفا ول وصل، فإذا وقع بعد حرف الد حرف ساكن : 

سكونا لزما أطلق على الد – ف هذه الالة- مد لزم ضروري.
 والساكن الواقع بعد الد يكون مظهرا (مففا) حينا ومدغما حينا آخر وف كلتا

 الالتي إما أن يكون الد الساكن ف كلمة أو ف حرف مثاله ف الكلمة: مياي ويسمى
مد لزم كلمي مفف. وإذا كان ف الكلمة والساكن مدغم (مثقل) مثل: الضالي – داب+ة.

.63، و ممد صادق القمحاوي، "البهان ف تويد القرآن"، ص: 85 - ممد علي البسة، "العميد ف علم التجويد"، ص: 305
.118 و117 - إبراهيم نا، "التجويد والصوات"، ص: 306



 ومثاله ف الرف مثل: ق – ص – ن ويسمى مد لزم حرف مفف، أو مد لزم
حرف مدغم (مثقل) مثل: (ال) – (حم).

 -¹4��Zوهو الذي يعرض للوقف أو الدغام فإذا وقع بعد حرف الد ساكنا : 
سكونا عارضا فالد ف تلك الالة مد فرعي عارض للسكون.

فمثال العارض للوقف: العباد – الساب – الرحن – نستعي حال الوقف.
 ومثال العارض للدغام: قال لم الرحيم مالك، ويسمى هذا النوع عارضا؛ لن

حكمه يزول بالوصل أو ترك الدغام.
.307والد العارض يعامل معاملة الد اللزم و إن اختلف فيه القر+اء

8<_�p���m$: وله مظاهر منها:�
���dWk�L\قصد البالغة أو التعظيم كقولنا: k�W

 وي�سمى (مد التعظيم ومد البالغة)؛ لنه طلب البالغة ف نفي اللوهية عن سوى ال
.308تعال وهو مقصود للعرب لكنه أضعف من الد الناشئ عن السبب اللفظي عند القراء

 وهو مقصد جليل وغرض جيل، وقد استحب العلماء الققون مد الصوت بـ"ل
.309إله إل§ ال"

 ، وحسن البنا كامل، "الامع ف تويد قراءة لقرآن59 و58- ي�نظر: ممد أحد معبد، "اللخص الفيد ف علم التجويد"، ص:  307
.191 و190الكري"، ص: 

.263 - هلل عبد الغفار، "أصوات اللغة العربية"، ص: 308
.45 - شرح الداية، "الفوائد الهمة"، ص: 309



.aa!��D��� ���
 ألقابه أربعة عشر: مد الجز، ومد ال̄عد�ل، ومد التمكي، ومد البنية، ومد الصل،
 ومد الفصل، ومد اللزم، والد العارض للوقف، والد العارض للدغام ومد الفرق ومد

الروم، ومد البالغة ومد البدل ومد شبه البدل.
5Pv��(�D��[.(ءأنذرتم) عند من أدخل ألفا بي المزتي، وهو بقدر ألف :
l����(��Bكـ(الضالي) فإن زيادة الد عادلت الركة ف الفصل بي الساكني� : 

ويسم+ى لزما كليا مثقل.
�HDR�����B�.نو (أولئك) فإنه يكن الكلمة من الضطراب :
��	_m��(��B�.نو دعاء ونداء فإن الكلمة بنيت على الد دون القصر 
N�&��(��B�.نو (جاء) و(شاء) فإن الد والمز من أصول الكلمة :
Nqe��(��B�.نو (بـما أنزل) فإنه يفصل بي الكلمتي، ويسمى مد البسط :

<¼�hc���(��p��.ص و ق، ويسمى لزما حرفيا  :
*{<Y�¹4��: كـ)العالي(.��
�h��s½�¹4�� نو (قال  رب) ف رواية السوسي عن اب عمرو.��
¦�e��¹4�Z�.نو (آلذكرين) لنه يفرق بي لاستفهام والب :
<¼�h������B�.(ها أنتم) عند من سه+ل :
�����mp����Bكـ(ل إله إل ال) عند من قصر النفصل، ف بعض طرقه، وهو� 

ليس من طريق الشاطبية، بل من طريق الطيبة وهو بقدر ألفي.
l�m����B310: كـ(آدم) و(آمن) فإن اللف فيهما مبدلة من المزة�.

l�m��Lm?���Bكـ(يؤوس) فإن حرف الد ليس مبدل من هز، وإنا أشبهه� : 
.311بامع أن كل حرف مد بعد هز

 111 و 110 و 109 - ينظر : علي بن أحد بن صبة،  العقد الفريد ف فن التجويد، ص 310
.111 - ي�نظر:  علي بن أحد صبة، "العقد الفريد ف فن التجويد"، ص 311



ويكن أن نلخص ما قلناه عن أنواع الد ف هذا الخطط:
أنـــواعه        

سبب معنوي                                             سبب لفظي

الدعاء   الستغاثة  البالغة ف النفي  للتعظيم   

               سكونهـمزة      

  مدمتصل     منفصل    بدل        مد لزم 
عارض

 لزممد لزم كلمي         مد 
حـرف

                                           
                                 مد لزم    مد لزم   مد لزم    مد لزم

       كلمي مثقل    كلمي مفف    حرف مثقل    حرف  
مف

                                              

جائزجائزواجب
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��������
ــا أي دفعــه  جع هزة، كتمر وثـمرة، ومعناه: الدفع بسرعة. ي�قال: هز فلن فلن
ــه، ــز رأس  بسرعة، فلذلك سي هزا؛ لن الصوت يدفع عند النطق به فنقول: (أQأ¤ )هز: ه

. 312ي�ه̄مز�ه�
 : الاء واليم والزاي كلمة تدل على ضغط وعصر. وهـزت����]�4§وف المز قال 

.313الشيء ف كفي، ومنه المز ف الكلم؛ كأنه يضغط على الرف
���������  

ــعب  ترج المزة من أول مارج اللق ما يلي الصدر وهي حرف ب�ـع�د مرجه فص
ــا314لفظه  ، واتفق القراء وأهل اللغة على أنا حرف مهور شديد منفتح منسفل، ل يالطه

ــوي،  نفس وهي حرف مهتوف لروجها من الصدر كما سبق وذكرنا فتحتاج إل ظهور ق
.315وهي أيضا من حروف البدال وحروف الزوائد

ــة  وينطبق معها الوتران تاما ث ينفرجان فيخرج لا صوت له دوي وانفجــار وفرقع
 شديدة ولذلك كانت تتاج إل مهود عضلي كبي حال نطقها، ولذا وجدنا العرب يتلف
 بعضهم عن بعض ف نطقها والتمسك با ف كلمهم، فوجدنا منهم من يققها ووجدنا منهم

.316من يف.فPها بإبدالا برف من جنس حركة ما قبلها أو جعلها بي بي أو حذفها
1�I5�D>�����<%���

 المزة كالرف الصحيح، غي أن لا حالت من التليي والذف والبدال والتحقيق،
تعتل فألقت بالحرف العتلة الوف، وليست من الوف.

، مادة [ هـ م ز].425/ 5 ي�نظر: ابن منظور الفريقي، "لسان العرب"، 312
.65، ص: 6 - أحد بن فارس، "مقاييس اللغة"، مادة [هـ م ز]مج313
.622 - مازن الوعر، "قضايا أساسية ف علم اللسانيات الديث"، سوريا، دمشق، مطبعة العجلون، د.ط، د.ت، ص: 314
.155 - حسن عبد الليل يوسف، "علم قراءة اللغة العربية"، ص: 315
.149 - حامد عبد الغفار هلل، "اللهجات العربية نشأة وتطورا"، ص: 316



فمنها هزة التأنيث: كهمزة المراء والنساء.
 ومنها المزة الصلية ف آخر الكلمة: مثل الفاء والبواء والداء والباء كلهــا هزهــا

أصلي.
هزة الدة البدلة من الياء والواو: كهمزة السماء والبكاء والكساء والدعاء والزاء 

وما أشبهها.
ــائب  المزة التلبة بعد اللف الساكنة: نو هزة وائل وطائف وف المع نو: كت
وسرائر.
.أ¤مل وال̄غر�̄قئªالمزة الزائدة: نو هزة الش�م�أل والش
.المزة الت تزاد لئل يتمع ساكنان نو: اطمأن واشأز وما شاكلها
،¤هزة الوقف ف آخر الفعل: لغة لبعض دون بعض نــو قــولم للمــرأة، قــولئ 

وللرجلي: قول ... وإذا وصلوا الكلم ل يهمز واو يهمزون "ل" إذا وقفوا عليها.
هزة التوهم: كما روى الفراء عن بعض العرب أنم يهمزون مال هز فيه إذ ضارع 

 الهموز قال: سعن امرأة من غن تقول: رثأت زوجي بأبيات كأنا لا ســعت رثــأت اللب
ذهبت إل أن مرثية اليت.

.المزة الصلية الظاهرة: نو هز البء والدفء والكفء والعبء وما أشبهها
ــوز  اجتماع هزتي ف كلمة واحدة: نو هزت الرئاء والاوئاء، وأما الضياء فل ي

.317هز يائه، والدة الخية فيه هزة أصلية من ضاء يضوء ضوءا
7��DYH����I5D����{<B��

المزة إما أن تكون ف أول الكلمة أو ف وسطها أو ف آخرها.
والمزة ف أول الكلمة على ستة أنواع:

Ïوأخت Ïوأم Ïالول: هزة الوصل: وهي الت تكون ف بنية الكلمة، كهمزة "أخذ وأب 
وإن§ وإن وإذا".

 - ابن منظور الفريقي،  "لسان العرب"، ص: ج.317



ــم  الثانية: هزة الخب عن نفسه، وهي الت تكون أول الضــارع الســند إل التكل
الواحد، كهمزة "أكت�ب وأقرأ وأح̄سن�".

 الثالثة: هزة الستفهام وهي كلمة برأسها، يؤتى با للستخبار عن أمر مثل: "أتكون
من الفائزين؟".

 الرابعة: هزة النداء: وهي كلمة برأسها أيضا، يؤتى با لنداء القريب مثل: "أعبد ال"
تناديه به وهو منك قريب.

الامسة: هزة الوصل.
السادسة: هزة الفصل وتسمى هزة القطع أيضا.

والمزة ف وسط الكلمة أو ف آخرها.
 وإما أن يكون حقيقيا كما ف "سأل وي�ر�ؤ�ف ومسألة" وإما أن يكون عارضا، وذلك
ــون ــف الن  إذا تطرفت، واتصلت بضمي أو علمة تأنيث أو تثنية، أو جع أو نســبة أو أل

.318النصوب
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 وتكون مققة ومتحركة ويب أن تكون مثبتة ف الط على صورة اللف بأية حركة
 تركت وف أي كلمة وقعت مثل: أمل وإبل وأحد واقع�د وأخذ وأجلس وأخÏ وإخوة واسم

وإصبع وإحسان ونو ذلك.
 فإن وقعت هذه المزة بعد هزة من كلمة أخرى، بقيت على حالا من الط كما لو

كان مبدوءا با. مثل يب أن ينشأ أولدنا على العمل.
ــت ــتفهام، كتب  وإذا وقعت هزات القطع والصل والخب عن نفسه بعد هزة الس

aبصورة اللف، كما لو وقعت ابتداء مثل قوله تعال: ���iYO����O?M��QXVRQ%M�M�/1 النازعــات,، 
�KLdY��O�OB��WKku�/النمل @o ،��O_QRKB��MyKFM�/وتقول: أجيئك أم تيئن؟1: الؤمنون ،

.272/ 1 - ي�نظر: مصطفى الغليين، "جامع الدروس العربية"، ص: 318



 ويوز أن تزيد بي المزتي ألفا ل تكتب وإنا تعو+ض عنها بد+ة بينهما فتقول "آأنت
فعلت هذا؟".

 و إن وقعت هزة الوصل بعد هزة الستفهام أسقطت من الكتابة دون أي لبس لن
هزة الستفهام مفتوحة.

 أما إذا كان المر متعلقا بـ (أل) فإن المزتان تلتبسان ببعضهما فيختلـط الخبـار
ــن  بالستخبار (أي الب بالستفهام) مثل: الشمس طلعت، ل يدري السامع: أأنت تب ع
 طلوع الشمس؟ أم أنت تستفهم عن طلوعها، والوجه أن تبدل هزة (أل) ألفا لينة ف اللفظ

يستغن عنها بالدة فتقول: "آلرجل خي أم الرأة؟".
��[��Rp��I5D���X
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 وحكم هذه المزة حكم الرف الساكن؛ لنا ف موضع الوقف من الكلمة، والجاء
موضوع على الوقف.

ــزء  و إن كان ما قبلها ساكنا كتبت مفردة بصورة القطع هكذا "ء" مثل: الرء، وال
 والدفء والبء والشيء والنوء والنشء والعبء وييء ويسوء والقروء والشــنوء والنء
 والريء والبيء والسوء والضياء والوضوء وجاء وشاء ول تكتب بصورة حرف من حروف
ــف فل  العلة؛ لنا تسقط إذا خففت عند الوقف للتقاء الساكني، إذ جاز حذفها عند الوق
 ترسم؛ ولنا تبدل من حرف العلة قبلها وتدغم فيه مثل: الشيء والنــوء والقــروء والنء،

.319في�قال: الشيء والنو والقرو والن
ــانت ــا ك ــا مهم  و إن كان ما قبلها متحركا كتبت برف يناسب حركة ما قبله

حركتها؛ لنا خففت ف اللفظ موقوفا عليها، ني با منحى ذلك الرف:
 فترتكز على اللف ف مثل: الطأ والنبأ وقرأ ويقرأ ول يقرأ واقرأ وتوضــأ ويتوضــأ

ورأيت امرأ القيس.
 وعلى الواو ف مثل: التهيؤ والتواطؤ والكمؤ واللؤلؤ والؤجؤ والتنبؤ وجرؤ ومر�وؤ

وردؤ، وهذا امرؤ القيس.

.275 و273/ 1 - ي�نظر: مصطفى الغليين، "جامع الدروس العربية"، ص: 319



 وعلى الياء ف مثل: يتكئ ويستهزئ وصدئ وضئضئى وناشئ وقارئ ومررت بامرئ
القيس.
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ــأل وبئر ــل: س  وهي تكون بي حرفي من بنية الكلمة وتسمى متوسطة حقيقة مث
ــة أو  ورؤوف، وتكون شبه متوسطة كأن تكون متطرفة وتلحقها علمات التأنيث أو التثني
 المع أو النسبة أو الضمي أو ألف النون النصوب مثل: نشأة وفئة وملى وجزءان وشيئان

وقر+اءون وهيئات وهذا جزؤه ويقرؤه وأخذت جزءا واحتملت عبئا.
وإذا توسطت المزة فإما أن تكون ساكنة مثل: رأس وكأس ويأمل ولؤم وبئر.

أو مفتوحة مثل: سأöQل ورأQب ومؤن ويؤمل وذئQاب وفئQة.
أو مضمومة مثل: لQؤ�م وض�ؤ�لQ وسؤ�م.

 رسم التوسطة مع علمة التأنيث: المزة التوسطة بإلاق علمة التأنيث با، ل تكون
إل مفتوحة.

Ïــأة  فإن كان ما قبلها مفتوحا أو ساكنا صحيحا كتبت على اللف مثل: حدأةÏ ونش
وضمأى و إن كان مضموما كتبت عل الواو: مثل: لؤلؤة.

و إن كان مكسورا أو ياء ساكنة: كتبت على الياء مثل: مئQة وتنئة وبريئة.
.320و إن كان ما قبلها ألفا أو واوا كتبت مفردة مثل: ملءة ومروءة
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 رسم التوسطة مع ألف النون النصوب: النون النصوب تلحقه ألف مد� ل تلفــظ إل
.321ف الوقف سواء أكان آخره هزة أومن غيها مثل: رأيت رجل وكتابا ولؤلؤا

ــه ــومة علي  و إن كانت المزة النونة تنوين نصب مرسومة على حرف أبقيتها مرس
ورست بعدها اللف مثل: رأيت قارئا ومنشئا.

 و إن كانت منفردة غي مرسومة على حرف، فإن كانت بعد حرف انفصال، تركتها
ــل ــا قب  على حالا. ورست بعدها اللف مثل: جزءا و إن كانت بعد حرف اتصال كتبته

اللف على شبه ياء مثل دفئا وشيئا.
ــة اجتمــاع ألفي ف  غي أنم تركوا كتابتها بعد المزة الرتكزة على اللف، كراهي
 الط مثل: سعت نبأ، وبعد المزة السبوقة بألف الد اعتباطا، ل لسبب مثل: لبســت رداء�،

.322وشربت� مـاء�
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 موضع زيادة المزة أن تقع أول وبعدها ثلثة أحرف أصول، نو قولك أحر وأصفر
Ýــط  وأخ�لQق� وأQب�لQق. فالمزة زائدة ومثاله أفعلP وكذلك ما جاء على إف¤̄عي�ل مثل: ̄إج�̄في�لÝ و̄إخ�̄ري�

فالمزة زائدة؛ لن بعدها ثلثة أصول مع أن الياء زائدة أيضا.
ــو: ــك ن  فإن كان بعد المزة أربعة أصول فالمزة أصل والكلمة با خاسية، وذل
ــزد إل ــطا ل ت  اصطQب�لÝ، المزة أصل ومثال ̄فع�لQلð ونظيها ̄جر�د�ح�لÝ. فإن كانت المزة وس
 بتثبيت وذلك نو زئب وضئبل وجؤذPر برأل الديك أي نفش ع�رفه، المزة ف هذا كله أصل
 لنا حشو، وقد زيدت حشوا وذلك قليل، قالوا شألÝ وشأمل ومثالما فع�أل وفأ¤عل. فالمزة
ــاه  زائدة لقولم: شلت الريح. والمزة أيضا ف ج�ر�ائض رائدة، ومثاله فPعائل: لقولم ف معن
 ̄جر�واض¹ أي جل شديد، وكذلك ح�طQائطÝ هزته زائدة ومثاله فPعائل؛ لنه من الشيء الطوط
 أي الصغي، وقالوا النئدلن فQي�ع�لن، والن±ئ¤د�لن هو الكابوس، ويقال له الاثوم أيضا أمــا ف

.277، ص:1 - ي�نظر: مصطفى الغليين، "جامع الدروس العربية"، ج321
.281، ص: 1 - ي�نظر: " الرجع نفسه"، ج322



ــاء ــدقاء وأنبي  آخر الكلمة فقد اط.ردت زيادة المزة آخرا للتأنيث نو: حراء وصفراء وأص
.323وع�شراء ون�فساء
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 التخفيف لغة قريش وأكثر أهل الجاز وهو استحسان ووجه الستحســان ف لغــة
ــاغ  التخفيف أن المزة حرف شديد مستثقل يرج من أقصى اللق، فاستثقل النطق به فس

فيها التخفيف.
 والمزة إما أن تكون ساكنة وهي ثلث جهات و أن يكون قبلها فتحة أو كسرة أو

ضمة.
اس.فإن كان قبلها فتحة أبدلت ألفا وذلك ف رأس      ر

وإن كانت قبلها كسرة أبدلت ياء وذلك ف قولم: ف الذئب الذيب�.
 وإن كان قبلها ضمة أبدلتها واوا وذلك قولك ف البؤس البوس، والؤمن الومن، وإنا
 يبدل مكان كل هزة ساكنة الرف الذي منه حركة ما قبلها فالفتحة من اللف والضمة من

الواو والكسرة من الياء.
أما المزة التحركة ل تلو من أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحركا.

 فالمزة التحركة الت قبلها ساكن تكون على ضربي: هزة قبلها حرف مد+ وهو واو
قبلها ضمة أو ياء قبلها كسرة أو ألف زيد للمد+.

 والضرب الخر: هزة قبلها حرف غي مد+. فالضرب الول: المزة التحركــة الــت
ــر+و ــروة ومق  قبلها مد+ة، فهي تبدل إذا كان قبلها واو أو ياء. وذلك ف قولك مقروءة: مق

أبدلت المزة واوا لن الواو زائدة وقبلها ضمة.
ــة.  وإذا كان قبل المزة ياء ساكنة وهي زائدة أبدلت المزة ياء تقول: خطيئة خطي

.Ïوف تصغي سائل تقول س�وي�ل

.17 و16 و15 - ي�نظر: أبو الفتح عثمان بن جن، "التصريف الملوكي"، ص: 323



.324والضرب الثان المزة التحركة  الت قبلها حرف ساكن ليس برف مد
 فمن يفف المزة يذفها، ويلقي حركتها على الساكن الذي قبلها، وذلك قولك ف
 الرأة، الـم�ر�ةP، ومن ذلك: من بوك� ومن م+ك تريد بذلك أمك وأبوك، وكذلك مثل: المر
 تريد الحر، وما حذف ف التخفيف؛ لن ما قبله ساكن قولم أرى، وترى، ونرى، ويرى،
 وقد أجعت العرب على تفيف الضارع من رأيت لكثرة استعمالم إياه. فإذا خف.فت هــزة
ــف ــقطت أل  أرأوه قلت: ر�و�ه�، حذفت المزة وألقيت حركتها وهي الفتحة على الراء وس

.325الوصل
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ــة ــزة متحرك  وهي ل تلو من ثلث جهات من الضم أو الكسر أو الفتح وكل ه
ــمة أو ــا ض  وقبلها حرف متحرك فتخفيفها أن تعلها "بي بي" إل أن تكون مفتوحة قبله
 كسرة فإنك تبدلا. وإنا صار ذلك كذلك، لن المزة لو خففتها وقبلها ضمة أو كســرة
ــن  لنحوت با نو اللف، واللف ل يكون ما قبلها إل مفتوحا وذلك مال. أما ما تعل م
ــذا  ذلك بي بي فنحو: سأل وس�ئيم، وقد قرأه. وكل هزة متحركة قبلها حرف متحرك فه
 حكمها أن تعلها "بي بي" إل ما استثنيناه فيما سبق. فإن كانت قبلها فتحة جعلت بي بي
ــاء،  (بي اللف والمزة)، وإن كان قبلها ضمة أبدلتها واوا و إن كان قبلها كسرة أبدلتها ي

مثل: التؤدة التودة، فيجعلونا واوا خالصة، وأن نقريك ف نقرئك.
ــك ف: ي�ئQس�  و إن كانت المزة مكسورة وقبلها فتحة صارت بي المزة والياء وذل

ي�̄يس� وف س�̄ئم� س�̄يم�.
 و إن كانت مضمومة وقبلها فتحة صارت بي المزة والواو مثل: ضربت أخ�ت�ك� أما
 إن كان ما قبلها مضموما ما جعلت بي بي وذلك: هذا درهم أختك وإن كان مــا قبلهــا

.326مكسور جعلت بي بي وذلك من عند أختك وقال سيبويه: وهو قول العرب والليل

.399 و398 - ي�نظر: أحد بن ممد الشون، "الصول ف النحو"، ص: 324
.399 - الرجع نفسه"، ص: 325
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 ويقول عبد الصبور شاهي: ومن مواضع الذف القياسي سقوط هزة أفعل ف صيغة
ــامت  الضارع مثل: أكرم ــ يكرم، مع ملحظة أن هذا الذف جارÏ هنا على صوت ص
ــا ف  هو المزة، ويبدو أن الذف ف هذه الصيغة "أفعل " مقتصر على كون الزيادة ف أول

صورة المزة.
 وهناك من يرجع هذا الذف إل الثقل وقانون التردد النسب إذ استثقل الناطق المزة
ــا  الواقعة ف بداية مقطع متوسط مغلق (ص ح ص)، والمزة زائدة هنا فضل عن كونا حرف
 مستثقل وبالضافة إل ذلك فإن مثل هذه البن والصيغ يكثر ورودها ف الكلم، المر الذي

أدى إل سقوطها من البنية وفقا لقانون التردد النسب..
yuk/rim        يكرم yu/     ak/rim           يؤكرم ak/ramأكرم 

يؤكرم ak/ramأكرم             yu/     ak/rim مؤكرم        mu/ 
ak/rim مكرم       muk/rim327

 : إله، فحذفت المزة لكثرة�
	L�<mومن أمثلة الذف قولنا: ال وأصله ف أحد قول
الستعمال وصارت اللف واللم عوضا عنها،ومن ذلك قولنا:

 ناس وأصله أناس، فحذفت المزة تفيفا على غي قياس. يدل علــى ذلــك قــولم
ــزة ــذفت الم  الناس، ومن ذلك قولنا: كل وخ�ذ¤ وم�ر� من المر وأصله أأكPل¤، وأPأ¤م�ر، فح
 تفيفا، فاستغن عن هزة الوصل ف البتداء لزوال المزة الساكنة وربا خرج بعــض ذلــك

على أصله.
ــا  وحذفوها أيضا ف مضارع رأيت وأمره أيضا فقالوا: يرى، ترى، ونرى، و̄ره�  ر�ي�

ر�و�ا.
ــت  كما حذفت المزة ف كلمة أشياء الت أصلها أشئياء كأصدقاء فحذفت المزة ال

.328هي لم تفيفا، وكذلك ف كلمة سوائية الت هي على وزن فعالية فحذفت المزة

.242، ص: 2007/ 1 - ي�ــنظر: سعيد ممد شواهنة، "القواعد الصرف صوتية"، الردن، عمان، الوراق، ط327
.52 و51 و50 - أبو الفتح عثمان بن جن، "التصريف الملوكي"، ص: 328
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ــواجب: حــراء  وينقسم هذا البدال إل جائز وواجب وشاذ. ومن أمثلة البدال ال

وصحراء وعلء وكساء وقضاء وبناء وعباءة وصلءة وعظاءة وعلباء وحرباء وأول.
 أما أمثلة البدال الائز: أقتت ووقتت وأجوه¹  ووجوه¹، إشاح¹  ووشاح¹، إعاء� ووعاء�،

أناة ووناة، أده يده.
ــأض،  وأمثلة إبدال المزة شذوذا: الضألي، جأن، شأبة، دأبة، اشعأل، ادهأمت، ابي

.329الستئق، مؤسى، العأل، الأت، نأر، رثأت الرأة زوجها، لبأ الرجل بالج
والذي يبدو أن هذا ل تسوغه علقة صوتية.

ــاس  ويقسم القدماء المز كما رأينا ف المثلة الذكورة إل واجب وجائز موافق للقي
 فهو لذلك مطرد، وإل مالف فل يطرد وقد اط.رد عنهم قلب ألف التأنيث هــزة، وإبــدال
 المزة من الواو والياء منه ما يكون واجبا قياسيا ومنه ما يرج عن القياس وذلك ف موضعي
ــن  أحدها: أن تقر+ المزة الواجب تغييها، الخر: أن ترتل هزا ل أصل له ول قياس. فم
ــثية  أمثلة الول: خطائئ ومنه قولم: غفر ال له خطائئه ودريئه ودرائ ومن الثان أمثلة ك
 ذكر بعضها هنا كالعأل والسأسم والأت وكل النوعي غي مقيس وكله شاذ غي مطــرد ف

.330القياس
 والتفسي الق يعل المثلة الت وصفت بالواز والشذوذ من اختلف اللهجات ول

  بعبارات واضحة تفيد هذا التعبي أو����G¢يكن بعيدا عن فهم بعض القدماء، فقد نبه عليه 
¾'�OG��Mذاك لجة عربية معلقا على قراءة: O���¤Q%Kk�KLKmQ%M��Q�OZ�flMJQ$V���M�ryK®OBQ<O	M[/؛76 الرحن 

ــالمز،  حكى أبو العباس عن أب عثمان عن أب زيد قال سعت عمرو بن عبيد قرأ (جأن) ب
331فظننته قد لن حت سعت العرب تقول شأبة ودابة...

.115 و82/ 1 - ي�نظر: أبو الفتح عثمان بن جن، "سر صناعة العراب"، 329
.102/ 1 - الرجع نفسه ،ج 330
.47/ 1 - أبو الفتح عثمان بن جن، "الـمحتسب"، 331



6a!�I5D���^	� وهو لغة قيس وتيم وهو قياس.�
��#يقول ــة�  : اعلم أن المزة لا كانت أدخل الروف ف اللق ولا نبة مكروه

ــل ــثر أه ــم أك  تري مرى التنوع، ثقلت بذلك على لسان التلفظ با، فخففها قوم، وه
ــان ــرآن بلس  الجاز، ول سيما قريش، ر�وي عن أمي الؤمني علي رضي ال عنه نزل الق
 قريش، وليسوا بأصحاب نب، ولول جبيل عليه السلم نزل بالمزة على النب صلى ال عليه

وسلم ما هزنا.
.332وحققها غيهم، والتحقيق هو الصل كسائر الروف

 والتحقيق منه أن تعطي المزة حقها من الشباع فإذا أردت أن تعرف إشباع المــزة
ــوزن  فاجعل العي ف موضعها كقولك من البء، قد خبأت لك بوزن خبعت لك. وقرأ ب

قرع، فأنا أخبع وأقرع.
ومن مقق المز قولك للرجل يلؤم كأنك قلت ي�ل¤ع�م�، وأسد يز̄ئر� كقولك يزعر.

 ومن تقيق المزة أيضا قولم: هذا غطاء وكساء وحباء فتهمـز موضـع اللم مـن
 نظيها من الفعل؛ لنا غاية وقبلها ألف ساكنة، كقولم هذا غطاع وكساع وخباع. فالعي
ــاءان  موضع المزة فإن جعت الثني على سنة الواحد ف التحقيق قلت: هذا غطاءان وكس

.333وخباءان، كقولك: غطاعان وكساعان فتهمز الثني على سنة الواحد

  - ي�نظر: رضي الدين ممد بن السن الستراباذي، "شرح شافية ابن الاجب"، تقيق: ممد نور السن وممد الزفزاف وممد ميــي332
96، ص:1975الدين عبد الميد، لبنان، بيوت، دار الكتب العلمية، د.ط، 

/ أ و ب وج.1 - ابن منظور الفريقي، "لسان العرب"، 333
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 قراءة حـزة اشتهرت بالظواهر الت سبق أن ذكرناها ف الفصل الول ولكن هذا ل
 يعن أنه ل يكن لباقي الظواهر أثر ف قراءته وإنا ل تكن بالقدر الكاف الذي يعلها من

الصول وهذا ل ينقص من قيمتها ولذا وجب التعريف با.  

��l�����������l�&�����AmD�
1������������l��������� 

��������
وقد عرفه علماء اللغة على النحو الت:

 : أبدل الشيء من الشيء وبد+له، ات+خذ منه بدل، وأبدلت الشيء بغيه����g_B>4يقول 
 وبدله ال من الوف أمنا وتبديل الشيء تغييه، وإن ل تأت ببدل واستبدل الشيء بغيه

 وتبدله به إذ أخذ مكانه، والبادلة والتبادل، والصل ف التبديل تغيي الشيء عن حالة والصل
.334ف البدال جعل الشيء مكان شيء آخر

 ويعرفه أبو منصور الثعالب على أنه من سنن العرب إبدال الروف وإقامة بعضها مكان
 بعض، ف قولم: م�د�ح�، وم�د�ه�، وجد+ وجذ، وخرم، وخزم. وصقع الديك وسقع، وفاض: أي

 مات، وفاظ وفلق ال الصبح وفرقه، وف قولم صراط وسراط، ومسيطر ومصيطر، ومك.ة
.335وبك.ة

����������  
 ويدد مفهومه أهل الصطلح، فيقول صاحب النحو البسط ف تعريفه أنه "حدوث

.336تغيي ف بعض الروف بذفها أو حلول بعضها مكان بعض"

 1992 هـ، 1412 مـ، 1955 هـ، 1374، 1- ابن منظور، "لسان العرب"، مادة [ب د ل]، لبنان، بيوت، دار صادر، ط334
. 48، ص: 11مـ، ج

  هـ،1418، 1 - أبو منصور عبد اللك بن ممد الثعالب، "فقه اللغة وسر العربية"، تقيق: إميل نسيب، لبنان، بيوت، دار اليل، ط335
.452 مـ، ص: 1998

25 مـ، ص2005 هـ، 1425، 1 - ي�نظر: ممد حسي سلمة، "النحو البسط لعشاق اللغة العربية"، مصر، دار الفاق، ط336



 أو هو جعل صوت مكان صوت غيه ف بعض الكلمات مع بقاء الصوات
. 337الخرى

  إثر� حديثه عن المزة فقال: "اعلم أن المزة تكون ثلثة أشياء، التحقيق
	L�<mوذكره 
.338والتخفيف والبدل"

 ويددها صاحب جامع الدروس العربية أنه: "إزالة حرف، ووضع آخر مكانه، فهو
 يشبه العلل من حيث أن كل منهما تغيي ف الوضع إل أن هذا الخي خاص بأحرف

 العلة، فيقلب أحدها إل الخر، والبدال يكون ف الروف الصحيحة يعل أحدها مكان
.339الخر، وف الحرف العليلة بعل مكان حرف العلة حرفا صحيحا"

 والبدال عند علماء العربية هو أن تتفق الكلمتان ف العن وف جيع الصوات عدا
  اللتي تتلفان ف340صوت واحد له موضع الترتيب نفسه ف الكلمتي مثل (آجم وآجن)

 صوت اليم والنون وكذلك (أصيلن وأصيلل) وها تتلفان ف النون واللم واللحظ أن
 صوت النون واليم يشتركان ف الصفة وكذلك اللم والنون يشتركان ف الخرج، والغالب

.341على البدال أن يكون بي صوتي مشتركي ف الخرج أو ف الصفة
 وند أن أهل الصرف درجوا على تصيص مصطلح البدال بظاهرة التبدل الصوت الت

.342تصيب الحرف الصحيحة فقط
 ويطلق على البدال اللغوي اسم الشتقاق الكب وهو ظاهرة صوتية تعرض لبعض
.343أصوات العربية تقوم على إقامة حرف مكان حرف، مع البقاء على سائر أحرف الكلمة

ــة337 ــاهرة، مطبع   - الستراباذي رضي الدين ممد بن السي، "شرح شافية ابن الاجب"، تقيق: ممد الزفزاف وآخرون، مصر، الق
  و ممود سليمان ياقوت: معاجم الوضوعات ف ضوء علم اللغــة الــديث- مصــر-197، ص: 3 هـ، ج1358حجازي، د.ط، 

.209، ص2002السكندرية- دار العرفة الامعية- د.ط 
.66 مـ، ص: 1981، 7 - ممد البارك، "فقه اللغة وخصائص العربية"، لبنان، بيوت، دار الفكر، ط338
.541، ص: 3 - أبو بشر سيبويه، "الكتاب"، ج339
ــة،340   - أبو يوسف يعقوب ابن السكيت، "كتاب البدال"، تقيق: ممد ممد شرف، مصر، القاهرة، اليئة العامة لشؤون الطابع الميي

.78 مـ، ص: 1978 هـ، 1398
.64 - نفسه، ص: 341
.113 - ي�نظر: ممد التطاكي، "اليط ف أصوات العربية ونوها وصرفها"، ص: 342
ــة، د.ط،343 ــة الامعي   -- صال سليم عبد القادر الفاخري، "الدللة الصوتية ف اللغة العربية"، السكندرية، الزاريطة، مؤسســة الثقاف

.158، ص: 2007



.344 أو هي تبادل صوتي مكانما من الكلمة فيحدث بذلك تأخي الول وتقدي الثان
 وعند الدثي لقي هذا الوضوع اهتماما كبيا، فعرض له الش+دياق ف معجم ضخم
 ساه "سر الليال ف القلب والبدال"، ناقش فيه كثيا من مسائل هذه الظاهرة، وكان ف

 لصوات السموعة. قالانقاشه هذا متأثرا بذهبه الفسر لنشأة اللغة. على أساس من ماكاة 
 ف مقدمة الكتاب: "وأكثر ما يكون القلب ف اللفاظ الدالة على القطع والكسر والرق

 والدم والشق والفرق والتبديد؛ لنا كلها من جنس واحد، وكلها مأخوذة من حكاية
.345صوت، نو: قب+، وقد+، وفض+ وقط. وحذ. وجث. وجذ. وجز+"

��]�#كما عرض له ��je�qB،وأثبت إمكانية وقوعها م�ر̄جعا إياها إل أحد أمرين  
.346أحدها: أن تكون لغة عند القبيلة الواحدة، وثانيهما أن تكون لفتراق القبيلتي ف اللغتي

2�l����������<�Y����4���  
ونلص من كل ما تقدم إل أن آراء اللغويي ف هذه الظاهرة يكن إرجاعها إل رأيي:

 الرأي الول: ويقر+ر أصحابه أن البدال متحقق عند جيع العرب، وبذلك فإنم
 يقيمون الصوت مقام الصوت، ويكون هذا ف البيئة الواحدة، كما يكون ف البيئات والقبائل

التعددة، وهذا ما ذهب إليه أبو عبيدة وابن السكيت وابن فارس وغيهم.
 أما الرأي الثان: فإنه ينظر إل هذه الظاهرة على أنا ترجع إل اختلف القبائل ف نطق

 بعض الصوات، و إل هذا ما ذهب ابن جن والبطليوس وأبو الطيب اللغوي، وغيهم.
 فالعربية كما هو واضح تشتمل على لجات عدة هي لغات القبائل الختلفة الضاربة ف أجزاء

 متباعدة من جزيرة العرب. تتلف طرق معيشتها لينا وشدة، ففي حي ند سكان الدن
 والقرى ييون حياة فيها شيء من اللي والسهولة، والقبائل الضاربة ف أعماق الصحراء ف
 شظف من العيش، وكانوا يصدرون أصواتا لناداة حيواناتم، أو ف ميادين القتال ومعظمها

أصوات بدائية.

.73، ص: 1987، 2 - الطيب بكوش، "التصريف العرب من خلل علم الصوات الديث" تونس، ط344
05ص: 1289 - فارس أحد الشدياق، "سر الليال ف القلب والبدال" الستانة، د.ط 345
 ، ص:1 مـ، 2003 هـ، 1424،ــ 1 - مصطفى صادق الرافعي، "تاريخ آداب العرب"، لبنان، بيوت، دار الكتــاب العرب، ط346

146.



 وثة عامل آخر هو أن بعض هؤلء كانت مضاربم تتاخم أعاجم تالف لغتهم اللغة
 العربية ف كثي من الصائص الصوتية مثل اختفاء أصوات اللق والضاد وغيها، المر الذي

.347أدى إل تأثرهم بتلك الصائص
 وهكذا فإن هذه العوامل البيئية والغرافية كان لا الثر الكب ف اختلف نطق العرب

 لبعض أصوات لغتهم، وكذلك سكان بعض الدن والقرى ف الجاز يقولون: كشط بينها
 "أسد" الوغلة ف البداوة تقول: قشط، والقاف أقوى من الكاف لقربه من اللق؟ فهو صوت

لوي، بينما الكاف صوت طبقي.
 وبذا يكننا إرجاع هذه الظاهرة الت كانت مدار جدل بي اللغويي، فيسميها بعضهم
 البدال والبعض الخر الشتقاق الكب ويكن إرجاعها إل عامل واحد فقط وهو اختلف

 القبائل ف نطق بعض الصوات، فالذي يقول: حت ل يقولا: عت+ى والذي يقول: عت ل
يقولا: بالاء.

7a!�l�������]���
 وحروف البدل تصل إل اثنان وعشرين حرفا يمعها قولك: "لد� صرف ش�̄كس¹ أمن

طي+ ثوب عزته". والضروري منها تسعة يمعها قولك: هدأ¤ت� م�وطيا.
 . والبدال لغي348وهي الاء والدال والمزة والتاء واليم والواو والطاء والياء واللف

 إدغام، وهو أحد عشر حرفا، ثانية منها من حروف الزوائد، وثلثة من غيهن: المزة
.349واللف والياء والواو والتاء والدال والطاء واليم واليم والاء والنون

.179، ص: 2000، 2 - علي عبد الواحد واف، "فقه اللغة"، مصر، القاهرة، نضة، مصر، ط347
.388 - أحد بن ممد الشون، "شرح الكودي على ألفية ابن مالك"، ص: 348
.244 - أبو بكر ممد بن سهل بن سراج النحوي البغدادي، "الصول ف النحو"، ص: 349
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 وقد أبدلت اللف ف أربعة أحرف، وهي: الياء، والواو والمزة والنون. فأما الياء
 والواو فمت تركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، إل إن شذ شيء أو ياف للبس، أو يكون

 . نو: قام وباع، وأصلهما قوم وبي�ع، وكذلك طال وخاف أصلهما طول350التصحيح أمارة
 وخ̄وف�، فأبدلتا ألفي لا ذكرنا، و أصل غزا ورمى: غQز�و� ور�̄مي� فصار إل البدال لا مضى،

 وما صح خوف اللبس نو غزوا ورميا، واستقصيا لو قلبتا (الواو والياء) ألفي لسقطتا
 لسكونما وسكون ألف التثنية بعدها. فكنت تقول غزا ورمى وأنت تريد التثنية فيلتبس

بالواحد.
� �I5D����B�*&��l���k�¿

 مت سكنت المزة وانفتح ما قبلها فنخفيفPها وإبدالا جيعا أن تصي+رها ألفا ف اللفظ،
 فالتخفيف نو قولك ف رأس راس، وف فأس فاس، والبدل قولك آدم وآمن، والصل أQأ¤د�م

.352، فأبدلت المزة ألفا لجتماع المزتي وسكون الثانية وانفتاح ما قبلها351وأQأ¤من
���'<_���B�*&��l���k�¿

 أبدلت اللف من التنوين ف النصب نو قولك رأيت زيدا، وكلمت جعفرا، وأبدلت
 من نون للتوكيد الفيفة إذا انفتح ما قبلها ف أمر الواحد نو قولك للرجل ف الوقف اضربا

 وقوما وأنت ت̄ري�د� اض�رب�ن� وقPو�م�ن�، وأبدلت اللف أيضا من نون إذن ف الوقف نو قولك:
.353لضربنª:إذÃا تريد إذن

�s���	��l�����k��

ــتي350   - المارة: هي العلمة والدللة، وتوضيحا للقاعدة نقول: إن إبدال اللف من الواو والياء مشروط بشروط منها أن يتحركا برك
أصليتي.

  - أأدم وأأمن: هكذا رسـمتا ف الصل بألفي، والذي عليه المهور أن السهلة ل ترسم ألف كراهة اجتمعا الثلي صورة بل وضعوا351
مدة فوق المزة الصورة ألفا.

30 و 29 - ي�نظر: أبو الفتح عثمان بن جن، التصريف الملوكي، ص: 352
.31 و30 - الرجع نفسه، ص: 353



  وقد أبدلت من حروف كثية نذكر منها ما يكثر استعماله فهي أبدلت من اللف إذا
 انكسر ما قبلها مثل: قراطيس، فالياء فيها بدل من ألف ̄قرطاس، وتبدل من الواو إذا سكنت

وانكسر ما قبلها وذلك نو: مي�عاد ومي�زان وري�ح وقي�ل ودي�مة كل ذلك من الواو.
 وتبدل من المزة إذا سكنت وانكسر ما قبلها نو قولك ف تفيف ذئب ذي�ب، وف

تفيف بئر بي�ر.
 وتبدل من الراء ف مثل: قياط وأصله ̄قرªاطÝ لقولك ف جعه قراريط وف تصغيه

قPر�ي�طيط.
 وتبدل الياء أيضا من النون من دينار لقولك ف تصغيه وتكسيه ود�ن�ي�ني ودناني وأصله

 ̄دن+ار. وكذلك من الباء ف ديباج وأصله دبªاج فيمن قال دبابيج، وهذا ونوه ل يقاس عليه
.354لقل.ته

�0���<��l�����k��
 للف ف نو ض�و�ي�̄رب وضوارب، ومن الياء إذا سكنت وانضم ماتبدل الواو من ال

 قبلها غي مدغمة نو م�و�̄سر وم�و�̄قن، وأصلهما م�ي�̄سر وم�ي�̄قن؛ لنما من السي واليقي فتقول
 ف التحقي (التصغي) م�ي�ي�̄سر وم�ي�ي�̄قن، وتبدل من المزة إذا سكنت وانضم ما قبلها عند

التخفيف والبدل، مثل: جؤنة (سلة العطار) ومؤمن فتقول عند التخفيف ج�و�نة وم�و�من.
����I5�D���l����k�

 أبدلت المزة من اللف للتأنيث ف نو: حراء وصحراء وأصدقاء وع�ش�راءö، فالمزة
 بلى وسكرى، وأبدلت المزة أيضا من الواو إذا انضمتبدل من ألف التأنيث كالت ف ح

ضما لزما، مثل قولك ف و�ج�وه أPجوه وف سوق سؤق.
 وتبدل من الواو والياء إذا وقعتا طرفي بعد ألف زائدة نو: كساء ورداء وأصلهما

كسا ورداو فانقلبتا هزتي.
 وأبدلت المزة من الاء مثل ماء؛ لن أصلها م�و�ه�، قالوا آلÝ وأصله أهل، فأبدلت الاء

هزة فصارت: أQأ¤ل، ث أبدلوها ألفا فقالوا: "آل" وتقول ف تقيه أPهيل على مذهب الماعة.

.34 و33 و32 و31 - ي�نظر: أبو الفتح عثمان بن جن، "التصريف الملوكي"، ص: 354



c�'<_��l����k��
  تبدل من ألف التأنيث فقالوا ف صنعاء صن�عانð، وف براء برانð، و إن شئت قلت:

Ûوبراوي Û355النون بدل من الواو ف صنعاوي.
§�X	p��l����k��

 تبدل اليم من النون الساكنة إذا وقعت قبل الباء وذلك ف قولك ف ع�ن�ب�ر وقQن�ب�ر وع�م�ي�ر
 وقQم�ي�ر، وإذا تركت هذه النون ل تقلب ميما، تقول: ع�ن�ا̄بر وقQن�ا̄بر وتبدل اليم من الواو ف

    و أصله فQو�ه¹ بوزن فQو�زÏ وثQو�بÏ. فحذفت الاء وأبدلت الواو ميما فإن حقرت أو كسرتفQم� 
رددت الصل البدل فقلت فPو�ي�ه وأفواه.

����R��l����k��
 تبدل التاء من الواو ف ه�ن�تÏ لقولك ه�ن�و�ان، وف أخت لقولك أخوات والخوة والب�نو+ة

(بنت). وت�ج�اهÏ وتقيه وتراث لقولك: الوجه وو�قيت وورثت.
 ومت كانت فاء افتعل واوا أو ياء قلبت تاء ف أكثر اللغة وذلك قولك: اتªزن�ت� وقال

النحويون ف م�ف¤ت�̄عل (بفض العي) من اليسر م�ت+̄سر¹.
.PةªيQوك PةªيQنيت�، ومن قولك ذQي�ت� لنه من ثQي�ت� وكQوأبدلت التاء من الياء ف ̄ثن�ت�ان وذ

�[���>���l���k��
 أبدلت الاء من المزة تقول العرب أرقت وه�ر�قت�، وف أرحت الدابة

م�ر�ح�ت�ها...ويقولون هن فعلت� فعلت� يريدون: إن فعلت� فعلت�.
 وتبدل من الواو أيضا ف كلمة ه�ن�وك� وأصلها ه�ن�او¹، فأبدلت الاء من الواو. وتبدل الاء

من الياء ف ̄ذه� بعن ̄ذي�.
.356وتبدل الاء من اللف تقول: ف ه�ن�ا ه�ن�ه�

ــة36 و35 و34 - ي�نظر: أبو الفتح عثمان بن جن، "التصريف الملوكي"، ص: 355 ــوم اللغ ــر ف عل   و جلل الدين السيوطي الزه
 357، ص1، ج1، مج1998هـ ، 1418، 1وأنواعها- لبنان- بيوت- دار الكتب العلمية- ط

.42 و41 و40 و39 و38 و37 و36 - ي�نظر: أبو الفتح عثمان بن جن، "التصريف الملوكي"، ص: 356



¸�������l���k��
 إذا كانت فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاءا أو ظاءا قلبت تاؤه طاءا؛ وذلك ف افتعل من

 كذلك تصر+فه نو: يضطربالصلح اصطلح ومن الضرب اضطرب، ومن الظلم اظ.لم، و
.357ويصطلح وأصله اصتلح واضترب واظتلم

�{�l�����l����k��
 إذا كانت فاء افتعل دال أو ذال أو زايا قلبت تاؤه دال، وذلك ف قولك: اد+رأ، واد+كر

وازدجر والصل: اد�ت�ر�أQ، واذ¤ت�كQر�، وار�ت�ج�ز� لنا من د�ر�أ¤ت� وذQكQر�ت� وز�ج�ر�ت�.
�4�X	9��l����k��

 تبدل اليم من الياء إبدال غي مطرد، قالوا ف الي+ل أ̄جل. وف حج+ت ̄حجª̄تج، وب بج�
 وف علي+ علج+...، وف أم�س�ت وأمسى (من أمسى يسي) أمسجت وأمسجا وهذا كله ل

.358ــهيقاس علي
.a!�l��������I4��À������

 كثي من البدال يكون عن ماورة صوت لصوت آخر يتأثر به ف بعض صفاته طلبا
 للتشاكل مثل يص+در حرف الصاد والزاي، إذ يقول ابن أب مري "والوجه أن الصاد حرف
 مهموس، وقد جاور الدال وهو حرف مهور، فتباعدا فأرادوا القاربة بينهما، فأشوا الصاد

الزاي، والزاي حرف مهور ليحصل بينهما تقارب من جهة الهر".
 ويبطل هذا البدال أو يضعف إذ حجز بي الصوتي حاجز سواء صائت أو صامت أو

 أكثر مثل: ص�د�ر� وقQص�د فهي هذه الالة ل تبدل لن الصاد متحركة مع الدال. كذلك ل
 تبدل الطاء ف الصراط مثل الدال ف (القصد) ف حكم الهر فكذلك ل تبدل من السي

.359الزاي ف سراط من أجل الطاء لنا تركت مع أن بينهما حاجزين
 أل ترى أن التقاربي إذا وقعا ف كلمة واحدة ففصل بينهما الرف وذلك نو و̄تد،

ومن أدغم قد+ر فيه السكان فأدغم على ذلك.
.11 - ي�نظر: عبد الميد السيد،  "دراسات ف اللسانيات العربية: الشاكلة والتنغيم"، ص: 357
.46 و45 و44 - "الرجع نفسه"، ص: 358
.196/ 4، و"الكتاب"، 979/ 2 - ي�نظر: ابن أب مري أب عبد نصر الشيازي، "الوضح"، 359



 فكما ل يقو الدغام ول يكثر مع حجز الركة، كذلك ل يقوى حجز الركة
.360لجتماع الوضعي ف أن القصد فيهما تقريب حرف من حرف

@a!�l���������R���
ت البدال لتحقيق إحدى غايتي ها: الماثلة والخالفة.يأت

Y��Dp��� ، وقد361 وهي تقريب صوت من آخر ياوره ليعمل اللسان عمل واحدا����
�f V$QmO�O��VºKmiقال مكي عند قوله تعال: O��VLdY�O�a/وحجة من قرأ أبالسي هو245 البقرة ، 

 الصل...وحجة من قرأ بالصاد أن السي حرف مستفل غي مطبق، فلما وقعت بعده الطاء،
 وهي مطبقة مستعلية، صعب أن يرج اللفظ من تسفل إل تصع+د، فأبدل منها حرف يؤاخي

 السي ف الخرج والصفي، ويؤاخي الطاء ف الطباق والستعلء، وهو الصاد، فكأن السي
 الت هي الصل ل تزل، إذ قد خلفها حرف من مرجها ومن صنفها ف الصفي، فعمل اللسان

...362بذلك عمل واحدا، متصعدا منطبقا بالرفي معا
� ��e�zD� . نـحو قوله363 وهي الفرار من توال المثال لثقل اجتماعها¿��

K��Mتعال: V�O0�QXVRQ%M���O0 /ولذه القراءة وجهان: 66 آل عمران ،
�l�&أن يكون الصل: ها أنتم، فتكون (ها) حرف تنبيه دخلت على أنتم، ث�  

حذفت اللف من (هـا) لكثرة الستعمال.
�� أن يكون الصل: أأنتم بمزتي الول منهما للستفهام، أبدلت هاء ����

  ، وف (أهل):364لكراهة المع بينهما. كما قيل ف (أرقت): ه�ر�ق¤ت�، وف إيªاك هي+اك
.365آل

.54/ 1 - ي�نظر: السن بن ممد بن خالويه، "الجة"، 360
.205، ص: 1966 - عبد العزيز مطر، "لن العامة ف ضوء الدراسات اللغوية الديثة"، مصر، القاهرة دار القومية، د.ط، 361
.303 و302/ 1 - ميي بن أب طالب، "الكشف"، 362
.213 - الرجع نفسه، ص: 363
.238/ 4 - ي�نظر: أبو بشر سيبويه، "الكتاب"، 364
.114/ 1، و"إعراب السبع"، 101/ 1 - ي�نظر: أبو الفتح عثمان بن جن، "سر صناعة العراب"، 365



 : فإن قيل: كيف تمع واعية؟ فقل: أواعي والصل: وواعي، فكرهوا������>�Lوقال 
.366المع بي الواوين فجعلوا الول هزة

 ، أنه أبدل من32 القصص/ K%�MyM[	OS: "وجه ما روي من قوله تعال: ��>�YZ#وقال 
:367النون الثانية الياء كراهية التضعيف وأنشد أبو زيد

فQآلQي�ت� لQ أQش�ر�ب�ه� ح�تª ي�̄مل§̄ني   ̄بش�ي�ءÏ و�لQ أQم�لQه� ح�تª ي�فQا̄رقQا
.368يريد: ل أمله، فأبدل من التضعيف اللف، كما أبدل منه الول الياء

,a!�l���������?
 شرط البدال أن يكون فيما تقارب من الصوات ف الخارج أو الصفات، و أمن فيه

 اللبس لذا كرهوا البدال بعد البدال. فمن مثال التقارب ف الخارج بي الاء وإبدالا بالعي
مثل ب�ح̄ثر ويعن ب�ع̄ثر، وضبعت اليل أي ضبحت.

 ومن أمثلة التقارب ف الصفات ومن قولم: لم خرادل وخراذل والعن الامع لما
أنما مهوران متقاربان.

�K	OXونقل أبو علي عن أب بكر بن السراج ف قوله تعال: ORQ$VDi��M��O�Uq���O%K�Q0� 
 ....قوله: "والختيار عندي الصاد، للخفة، والسن ف السمع، وهو غي05الفاتة، / 

 ملبس، لن من لغته هذا إذا كان يتجنب السي مع الطاء ل يقع عليه لبس. لن السي كأنا
 مهملة ف الستعمال عنده مع الطاء، وإنا يقع اللباس لو التبست كلمة بالسي بكلمة بالصاد

.369ف معنيي متلفي"
:a!�l�����������e���N�&�

 لصل من الفرع ف البدال بأن الخر أخف من الول وأنه يقق من التجانسيعرف ا
ما ل يققه الول.

.387/ 2 - ي�نظر: أبو الفتح عثمان بن جن، "سر صناعة العراب"، 366
  - ي�نظر: أبو زيد النصاري،"النوادر ف اللغة"، تقيق: سعيد الوري الشرتون، لبنان، بيوت، طبعة مصورة عنها، دار الكتاب العرب،367
، ونسبة إل ألسود بن يعفر النهشلي.44، ص: 1967، 2ط

.982/ 2 - ي�نظر: ابن أب مري بن عبد نصر الشيازي، "الوضح"، 368
.56/ 1 - السن بن ممد بن خالويه، "الجة ف القراءات السبع"، 369



 : ما الدليل على أن أصل (السراط) السي وهل قلت: أصله الصاد؟ قيل�p<���8قال 
 له: الدليل على ذلك أنه استعمل بالسي ف الكلم والقرآن، فلو كان أصله الصاد ل تقلب

 الصاد إل السي؛ لن العرب إنا تستعمل القلب وما أشبهه إرادة الفة والتجانس، فلم
 يتركوا الصاد الت هي مانسة للطاء وهي الصل، ويعلوا مكانا السي وهي حرف مهموس.
 فيكون الصل على هذا أخف ما قلب الرف إليه، أل تراهم ييلون ف قولك: مررت بقارب

 لا كان الستعلي أول فيتصعدون به ث يستفلون بالمالة، ول ييلون ف قولك مررت بناتق
.370كراهة، أن يستعلوا بالمالة ث يرجوا إل التصعد بالستعلي

فهذا يدلك على أصل الصراط السي، وإنم إنا قلبوها صادا إرادة الفة والتجانس.
 ويعرف الصل من الفرع ف البدال أيضا سبعة تصرف الول إذا ما قورن بالخر،

 : "ي�قال: الثوم والفوم بعن واحد، كقولم: جدث وجدف، وقام زيد ث عمرو،����G¢قال 
.371ويقال أيضا: فـم+ عمرو"

 فالفاء بدل فيهما جيعا، أل ترى إل سعة تصرف الثاء ف جدث، لقولم: أجداث ول
ªـمPوقل.ة ف ªـمP372يقولوا: أجداف، وإل كثرة ث.

 وقد يكثر البدل حت يتوهه أهل اللغة أصل، إذ قالوا الد+كر بالدال، حكاه سيبويه،
 والقياس: الذ.كر بالذال العجمة. وكثر تصرف الكلمة بالد+ال نو: (اد+كر) و(هل من مد+كر)

قال العشى:
 373وب�ان�ت� ̄به�ا غPر�ب�ات� النªو�ى          و�ب�دªلQت� ش�و�قÃا ̄به�ا و�اد±كQار�ا

6a!�l��������<�%�
	Z<%�l��������.الول إبدال ساعي ل يضع لقواعد، وليس له ضوابط عامة : 

ويندرج ف هذه الطائفة ثلثة أنواع من البدال:

.18/ 1 - ي�نظر: "شرح الداية"، 370
ــاح371   - ي�نظر: أبو الفتح عثمان ابن جن، "التسب ف تبيي وجوه شواذ القراءات واليضاح عنها"، تقيق: عبد الليم النجار وعبد الفت

.88/ 1، 1999شلب، مصر، القاهرة، اللس العلى للشؤون السلمية، د.ط، 
 /1، ج1991، 1 - ي�نظر: الفر+اء، "معان القرآن"، تقيق: ممد علي النجار وأحد يوسف نات، لبنان، بيوت، عال الكتبـ، ط372

41.
. 45، ص: 1950 - ميمون بن العشى، "ديوان العشى الكبي (ميمون بن قيس)"، مصر، القاهرة، مكتب الداب، د.ط، 373



1  .jAqe��L_mR+�C�#P��l���kكإبدال بن تيم العي من هزة (أن) وهذا النوع : 
 قياسي مطرد ف لجته فل ينطبق عليه وصف السماعي. هو أيضا إبدال تقره القواني

الصوتية.
2 .L	YZ�¤�+�C��jAqe��LR_m+�#Z�Á�l���k،كإبدال الفاء من الثاء ف ثوم: فوم : 

 ونعتقد أن هذا النوع كان أصله لجيا تارييا بعن أن صوت الثاء، تطور تارييا ف لجة من
 اللهجات حت انقلب إل فاء، ث دخل إل الفصحى من هذه اللهجة بعض الكلمات الت

أصابا هذا النوع من التطور فحفظت ول يقس عليها.
 وبناء على ذلك يكون هذا النوع من البدال قياسيا ف لجته ساعيا ف الفصحى وهو

أيضا إبدال ت�ـ̄قر+ه القواني الصوتية.
3  .�	+<q���%�<������+�W�l���kوليس له تفسي سوى أنه ضرورة شعرية ارتكبها: 

.374الشاعر ف سبيل الوزن والقافية وذلك كإبدال الياء من السي (السادس = السادي)
 والثان إبدال قياسي ناجم عن تفاعل الصوات وتأثي بعضها ف بعض. ويسمى هذا

 النوع بالبدال الصرف الشائع أو الضروري، أو اللزم أو أن يسمى البدال الصوت، ويكن
حصر مظاهره ف القواني التية:

 ت فاء الكلمة تاء، وتدغم فيها:- تقلب تاء "افتعل" ومشتقاته ومصدره ثاء إن كان1
ثأر     إت�تأر     اثثأر     إث.أر.

 - تقلب تاء "افتعل" ومشتقاته ومصدره طاء� إن كانت فاء الكلمة أحد حروف2
الطباق "ط – ظ – ص - ض".

صفا     اصتفى      اصطفى.
ضطجع.ضجع     اضتجع      ا

طرد     اطترد      اط.رد.
ظلم      اظتلم      اظ.طلم.

 أن تقلب الطاء حرفا من جنس ما قبلها وتدغم فيه: "اص+فى، اض+جع، اط.رد، اظ.لم".
.116 و115، 1 - ممد النطاكي، "اليط ف أصوات العربية ونوها وصرفها"، ج374



 ت فاء الكلمة أحد هذه الروف- تقلب تاء "افتعل" ومشتقاته ومصدره دال إذا كان3
 (د – ذ - ز) مثل: دعا      ادتعى     اد+عى، زهر     ازتر     ازدهر، ويوز بعد هذا

.375القلب أن تقلب الدال حرفا من جنس ما قبلها وتدغم فيه "اذ.كر ، از+هر"
 - يوز أن تقلب تاء "تفاعل وتفعل وتفعلل" ومشتقاتا حرفا من جنس الفاء إذا كان4

 هذا الفاء أحد الروف التية: "ث-ذ-د-ز-ص-ض-ط-ظ" ث تدغم فيه. ث تلب الكلمة
 "تثقال     اثاق.ل تذاكر       اد+اكر...".هزة الوصل بسبب سكون أولا الناجم عن الدغام 

 - اذا وقعت التاء ساكنة قبل الدال، وجب قلبها دال، وإدغامها ف الدال الت بعدها5
"عتود      عتدان      عد+ان".

 - إذا وقعت النون ساكنة قبل اليم أو الياء، وجب قلبها ميما، فإن كانت اليم هي6
 الت بعدها قلبت لفظا وخطا وأدغمت "انحى      ام+حى"، أما إن كانت الباء هي الت

عدها، فالقلب ف اللفظ ل ف الط "سنبل     س�مبل".ب
7a!ميما وجوبا ف حالة الفراد: "الفم" أما ف حالة الضافة��]>تقلب الواو ف كلمة : 

.376فيجوز القلب وعدمه (فوك = فم�ك)

.114 و113، ص: 1 - ممد النطاكي، "اليط ف أصوات العربية ونوها وصرفها"، ج375
.115، ص: 1 - "الرجع نفسه"، ج376
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 جاء ف اللسان: العل. والعلل: الشربة الثانية، وقيل: الشرب بعد الشرب تباعا، ي�قال:
.377علل بعد نل: ابن العراب: عل. الرجل يعل. من الرض، وعل. يعل ويعل. من علل الشراب

 جاء ف مقاييس اللغة عل. أصول ثلثة صحيحة أحدها تكر+ر أو تكرير و الخر عائق
يعوق الثالث ضعفا ف الشيء.

 فالوªل العلل: وهو الشربة الثانية، ويقال علل بعد نل و الفعل يعلــو+ن عل. وعلل؛
.378والبل نفسها تل. علل

1!��������
ــكينه. أو تغيي  والعلل عند أهل الصطلح هو حذف حرف العلة أو قلبه أو تس

�Y���]�: أي اللف والواو والياء بالقلب أو الذف أو السكان.�
ــوات
	L�<mومصطلح العلل من مصطلحات   ، وقد استعمله بعن البدال بي أص

ــثر ــا "أك ــثيا، فهم  العلة (وهي أصوات الد). ولا كان البدال من صوت الواو والياء ك
 ، لذلك سي إعلل، تشبيها له بالعلة الت تصيب السم الصحيح،379الفونيمات عرضة للتغيي


��	L�<mكما سي صوت الواو والياء معتلي وبقية الصوات الصامتة بالصحاح. وقد أورد a
 قوله: "إذا أردت فعل قلت: دارونا، وساق فيعتل كما يعتل ف الفعل...وبا جاء على الصل
ــة، ــود، والرك  كما ييء فعل من الضاعف على الصل إذا كان اسا، وذلك قولم: الق

 . وهو يسميه العتلل ل العلل وقد380والطوفة والوزة، فأما الكثر فالسكان والعتلل"
ــة  علل البد العلل ف مثل هذه الكلمات بقوله: "فإذا كانت واحدة منهما عينا وهي ثاني

، مادة [ع، ل، ل].467/ 11 - ابن منظور الفريقي، "لسان العرب"، 377
4/12مجمادة [ع، ل، ل]. مقاييس اللغة ،  - أحد بن فارس، 378
ــج379 ــدد الول3 - جعفر ميغن، "حركات النجرة"، اللة العربية للدراسات اللغوية، السودان، الرطوم، معهد اللغة العربية، م  ، الع

.101، ص: 1983
.358/ 4 - أبو بشر سيبويه، "الكتاب"، 380



ــا ف ــت لن  فحكمها أن تنقلب الفاء ف قولك فعل وذلك نو قولك: قال وباع، وإنا قلب
 . والعلل من الصطلحات الشــائعة ف الدراســات381موضع حركة، وقد انفتح ما قبلها"

.383 سيبويه ف التسمية، كما شاع عند عدد من العلماء382الصرفية وقد تبع الزمشري
1��l�Z�����<%���
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ــه ف  وتشترك الروف الثلثة الناسبة له تارة وتتفرد أخرى فيقلب كل منهما هزة ل
 موضعي أحدها أن تقع بعد ألف متطرفة كحمراء أصله حرى بألف مقصورة، فلما زيــد

.384قبلها ألف للمد كغلم هزت، هي وكساء وبناء وأصلهما كساو وبناي
���e����	�����<���Y{

إذا تركتا وفتح ما قبلها نو: "قال" أصلها قول ورمى أصلها رمي.
��L��;��?

ويشترط ف هذا القلب سبعة شروط:
ــاء ف-1  أن ل تكون حركتها عارضة كضمة الواو ف نو: دع�و�ا القوم، وكسرة الي

نو: اخشي ال.
ــل-2  أن يتحرك ما بعدها إن كانتا ف موضع عي الكلمة، فل ت�عل.ن ف بيان وطوي

لسكون ما بعدها.
 أن ل تليها ألف ول ياء مشددة إذا كانتا ف موضع اللم، فل تعل.ن ف مثل: ر�مي�ا-3

وغQز�وا وفتيان وعصوان، للحاق الياء الشددة إياها.
 أن ل يكون عي فعل تيء الصفة الشبهة منه على وزن "أفعل" فإن عينه تصح فيه-4

وف مصدره والصفة منه كـ: "̄عور  أعور" و"ح�̄ول  أحول".

.96/ 1- أبو العباس البد، "القتضب"،  - 381
.374 - عزيز خليل ممود، "الفضل ف النحو والصرف"، ص: 382
.462/ 2، 1983، 5 - ابن عصفور، "المتع ف التصريف"، تقيق: فخر الدين قباوة، ليبيا، تونس، الدار العربية للكتاب، ط383
ــان، د.ط، 384 ــة الي   هـ، ص:1319 - ممود العال النل، "أنواع الربيع ف الصرف والعان والبيان والبديع"، مصر، القاهرة، مكتب

128.



 أن ل يتمع إعللن ف الكلمة (هوى وطوى) وأصلها هوي وطوي، فأعلت اللم-5
 بقلبها ألفا. لتحركهما وانفتاح ما قبلهما. وسلمت العي لعلل اللم، كيل يتمع إعللن

. 385ف كلمة واحدة
 أن تكون عي اسم على وزن "فعلن" بفتح العي، فل تعلن ف مثــل: حيــوان-6
وجولن.
ــ̄وي�-7  أن ل تكونا عي فعل على وزن "ف̄عل" الكسور العي، العتل اللم كـ: "ه

.386ودوي� وج̄وي� وق̄وي�" أو عي فعل ما يدل على الشاركة: احتور – ازدوج
��������<���Y{����<B

تقلب الواو ياء ف ثانية مواضع:
 أن تسكن بعد كسرة، كميعاد وميزان، وأصلها "̄مو�ع�اد و̄مو�ز�ان"؛ لنمــا مــن-1

الوعد والوزن.
ــوان-2 ــن الرض  أن تتطرف بعد كسرة كر�̄ضي� وق̄وي� والصل ر�̄ضو� وقQ̄وو� فهي م

والقوة.
أن تقع بعد ياء التصغي: كجريÛ ودلð وأصلها ج�ر�ي�و¹ ود�لQي�و¹ تصغي جرو ودلو.-3
 أن تقع حشوا بي كسرة وألف ف الصدر الجوف الذي أعلت عي فعله كالقيام-4

والصيام والنقياد، وأصلها: قوام¹ وصوام¹ و̄عواد¹.
 أن تقع عينا بعد كسرة ف جع صحيح اللم على وزن "فعال" وقد أعلت ف الفرد-5

أو سكنت، فما أعلت عينه ف الفرد كالديار والرياح وأصلها ̄دوار ورواح.
 و إن وقعت الواو حشوا بي كسرة وألف، فيما ليس مصدرا ول جعا، كسورا وقوام

وخوان وسواك ل تقلب.
- أن تتمع الواو والياء بشرط أن يكون السابق.6
�]yv���l�Z��

.64 و63، د.ت، ص: 4 - جرجي شاهي عطية، "سل.م اللسان ف الصرف والنحو والبيان"، لبنان، بيوت،دار ريان للطباعة، ط385
.64 - "الرجع نفسه"، ص: 386



ــري ف ــية ت  ويدث هذا النوع من العلل ف صورتي: قياسية وساعية، فالقياس
 أصول الفعل الثلثة: فقد تذف فاء الفعل مثل: وعد يعد عدة وقد تذف عينه ف مثل ل يقم
ــل: وف،  وقم - وقد تذف لم الفعل مثل: يدعون، ول يصعب تصو+ر ذلك ف اللفيف  مث

ونوى).
L�����<B

 ومن مواضعه أيضا سقوط هزة (افعل ف صيغة الضارعة، مثل: أكرم- يكرم وكــذا
 ف بقية صيغ الكلمة، كاسم الفاعل واسم الفعول، فيقال: مكرم ومكرم مع ملحظة أن هذا

الذف جار على صوت صامت هو المزة.
ــي ــل الاض  ومن الصوات الصامتة الت يري عليها الذف القياسي ما يدث للفع

الثلثي الضعف الكسور العي مثل: (ظل. والصل ظلل). 
 فإذا أسند إل الضمي التحرك كالتاء جاز استعماله تاما فيقال ظQل¤ت�، ومذوف العي
 بركتها، فيقال ظلت ومذوف العي دون حركتها فتبقى الكسرة وتسقط فتحة الفاء فيقال:
ظلت فإذا زاد الفعل على ثلثة وجب نطقه تاما مثل: أقررت وأحسست ومددت وشددت.

ــاء حركتهــا:  أما إذا كان الفعل مضارعا أو أمرا يوز التام أو حذف العي مع بق
 مثل: يقررن- واقر�ر�ن – وقرن وقد تذف العي مع حركتها مثل : (وقرن ف بيوتكن) نظرا

387لعتبار الضارع مفتوح العي (يقر²)

.201 - عبد الصبور شاهي، النهج الصوت للبنية العربية، ص387
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388aaوسبب هذا العلل القياسي هو طلب الف.ة

ــدوحم2أم+ـا السماعية فل دخل لا بالتعامل الصوت (  ) ونده ف المثلة التالية: ي
ــن صــيغة اســتطاع حي  ودم وأخ وأب وابن واسم وشفة وسنة، وكذلك حذف التاء م

    389يقـال: اسطاع 
��N�_���l��Z��

 ويراد به شيئان: الول: حذف حركة حرف الع+لة والثان نقــل هــذه الركــة إل
الساكن قبله ولذا أطلق عليه اسم آخر وهو العلل بالتسكي

�L��_	%�<{ :تتلخص فيما يلي 
 إذا تطرفت الواو والياء بعد حرف متحرك حذفت حركتها إن كانت ضمة أو كسرة-1

مثل: (يدعو- يرمي- إل الوادي) وأصل كل ذلك: يدعو�- يرمي�- إل الوادي 
 إذا ترتب على تسكي حرف العل.ة التقاء لساكني حذف العل.�ة التقاء لساكني حذف-2

العل.ة السك.ن منعا للتقاء الساكني، مثل " يرمي  يرميون يرمون"
ــل:  أما إذا كانت الركة فتحة ل تذف مثل: لن يدعو أو كانت الواو والياء بعد ساكن مث

ظب، دلو، فل حذف للضمة ول للكسرة.
 إذا كانت الواو والياء عينا ف الكلمة ومتحركة، وكان ما قبلها صــحيحا ســاكنا،-3

 وجب نقل حركة الواو أو الياء إل الساكن قبله مثل: (يق¤و�م ــ يقPو�م/ يب�̄يع ـــ
ي̄بيع).

�����g��B
 إذا كانت الركة النقولة ليست من جنس الرف العتل، يب إلاق العملية بعملية

إعللية أخرى وهي قلب العتل إل حرف آخر يانس الركة النقولة.

. 252 -  وينظر: عبد العزيز الصي+غ، الصطلح الصوت، ص388
.202 - عبد الصبور شاهي، النهج الصوت للبنية العربية ، ص389



مثل: يقوم ــ يقوم ـــ يقيم.
ول يري هذا القانون على النواع التية:

أفعل التعجب (ما أقومه – أقوم به)-
 ما كان على وزن (أفعل) من أساء التفضيل والصفات الشبهة (هو أقوم منه هو أبي منه-

– هو أبيض منه). 
 ما كان على أوزان (مفعل- مفعلة- مفعال "من أســاء اللت مثــل:" مرونــة –-

مكيال- مغوار)- ما كان بعد واوه أو يائه ألفا  (توال- تيام)
ما كان مضعªفا، أبيض+ – أسود+ 

ما أPعل.ت لمه (أهوى- أحيا)
ــيد- ــور ص ــو ع ــرد ه  390ما صحت عي ماضيه الر (يعور- يصيد) لن الاضي ال

ــوت  العلل بالنقل هو تابع للقلب الكان إذ أنه قلب مكان إل أنه قلب لكان الص
    391فقط

  و عبد الصبور شاهي، النهج الصوت للبنية107 و106/ 1 - ينظر: ممد النطاكي، اليط ف أصوات العربية ونوها وصرفها، ص390
. 196العربية، ص

. 252 - عبد العزيز الصيغ، الصطلح الصوت ف الدراسات العربية، ص391



�#�%�Hp���Y����������AmD��
 يكون ف النفس قبل نطق الكلمة تصور للحركات الت على اللسان أن يقوم با مرتبة
ــترتيب ــذا ال ــتزام ه ــثر ف ال  على ترتيب الصوات ف تلك الكلمة، لكن اللسان قد يتع
 لضطرابات عضوية أو نفسية فيقدم بعض الصوات على بعض، وهذا ما يعرف عند اللغويي

بالقلب الكان،         و سيتضح  أكثر بالتعريفات التية: 
1���������������Y����
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 قلب الشيء: قلبا جعل أعله أسفله أو يينه أو شاله أو باطنه، ويقال قلب المر ظهرا

    392لبطن، اختبه، وقلب التاجر السلعة تبصرها . وقلب عينه وحلقه :غضب وتدد.
 أو هو أن نعل أحد أجزاء الكلم مكان الخر و الخر مكانه مع إثبات حكم كــل

393للخر

 أو هو تويل الشيء عن وجهه، وقلب الشيء وقلبه: حوله ظهرا لبطن وتقلب الشيء
 وقلبت الشيء فانقلب أي انكب والقلب أيضا : صرفك إنسانا، تقلبه عن ظهرا لبطن كالية

394وجهه الذي يريده  .

ــول خلف  وف باب الروف الت قلبت زعم قوم من النحويي أنا لغات. وهذا الق
395على أهل اللغة، يقال: جبذ وجذب وما أطيبه وأيطبه وربض ورضب.  

ــرى  أو هو أن يغي موضع أحد الروف الصلية ف الكلمة بالنسبة إل أصولا الخ
396عند تصريفها بالشتقاق ونوه.

.753/ 2 - إبراهيم مصطفى وغيه،  العجم، الوسيط، مادة [ق ل ب]، 392
ــة د.ط393 ــة الفتوح ــديع- الامع    عيسى علي العاكوب وعلي سعد الشتيي: الكاف ف علوم البلغة العربية- العان-البيان- الب

 . 155-ص: 1993
 - ابن منظور الفريقي، لسان العرب، مادة (قلب).394
3/431  - ابن دريد، جهرة اللغة،  مادة [ق ل ب]، 395
 322  - ممد سليمان الشقر، معجم علوم اللغة العربية ،ص 396
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ــب  يعرف القلب الكان بأنه عملية تبادل صوتي لواقعها ضمن كلمة واحدة والقل
 الكان ف ممله ثرة من ثار قانون القتصاد ف الهد، فقد أكد برو كلمان أن تقدي بعض

 397أصوات الكلمة على بعض ينشأ بسبب صعوبة تتابعها الصلي على الذوق اللغوي .
 وقد ذهب بعض الباحثي إل أن ظاهرة القلب الكان ترجــع إل الطــأ والتــوهم
 السمعي . قال كرامة حسي"ولعل الداعي إل هذا التغي هو مبادرة الافظة إل ذكر ما هــو
 حديث العهد من الصوت الخزون فيها، ويكثر القلب ف اللفاظ الت ل يعرفها، لن اللفاظ
ــراد ــا و العن ال ــظ جلته  الت سعها مرارا كثية تفظ الافظة ترتيب حروفها، كما تف

 398منها .
ــدي  وقال براجشتراسر:" وند تغيا آخرا أصله قريب من أصل التخالف، وهو التق
 التأخي أي أن حرفا من حروف الكلمة يقدم وآخر يؤخر مكانه وعلته أن ترتيب الركــات
 ف التصورات أسهل من تغيها الوجب للتخالف ونن نشاهد ذلك باللة الكاتبة. فإننا إذا ل

   399تتقيظ كتبنا كل الروف اللزمة . لكن على ترتيب غي ترتيبها.
 وقال فندريس :"والنتقال الكان يصدر عن نفس الصل الذي صدر عنه التشابه، إذ

400إن مرد المر ف كليهما إل الطأ و نقص اللتفات.

1���Y����L	[�N	{���B��
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 بض+          ضب+
جذب         جبذ.
حجا         حاج

   80،ص 1977بروكمان،كارل فقه اللغات الساميات. ترجة: رمضان عبد التواب- الرياض-د.ط  - 397
   103، ص :1915- 2 الكنتوري، كرامت حسي :مقدمة فقه اللسان- الند- ط398
ــاعي –399   برحشتراسر: التطور النحوي للغة العربية-الملكة العربية السعودية، الرياض – مصر- القاهرة-مكتبة خاني. –دار الرف

  35،ص 1982د.ط- 
 94- ص: 1950  فندريس: اللغة –ترجة: عبد الميد الدواخلي وممد القماص ، مصر-القاهرة-مكتبة النلو الصرية. د.ط 400



ما أطيبه       ما أيطبه. 
 وكن    كان         
 أيس ومنه استأيس. يئس         

����D�
&��� 
بي النقص والصحة: 

البازي            الباز.
الواري           الوار ( الوائر) 

أدون             أدن.
السائر           الساري.

الغواشي         الغواش ( الغوائش) .
النس          الناس.

.!����<���ND�R$+�C���Á�
أيائم           أيامي . 

حنوون           حانوت. 
أنوق         أنيق

401كلية           ليكة   

:!���m3�B���D�
���
لعمرك          رعملك .

كأي         كائن

. 135و 134و133و132  ينظر: عبد البديع النيبان، الوانب الصوتية ف كتب الحتجاج للقراءات،ص :401
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أنا          آن.
أبآر         آبار

حجر          حرج
ضياء          ضئان.
أدؤر          آدر   

402هيوورة(فيعولة)           ويهورة            تيهورة.

ــوده ف  والقلب الكان ف المثلة الت ذكرت مس الصوامت إل أن هذا ل ينفي وج
ــا ــز) كم  الصوات الصوتة أيضا. وأمثلته كثية منها : اشتقاق اسم التفضيل من الفعل (ع
 يوضحه بعض الدثي قائل :" لكي يشتق أعز فإنه يصل أول على أعزز، بتطبيق قاعدة أفعل
ــن  التفضيل ث يطبق عليها قاعدة صوتية هي قاعدة القلب الكــان بي الصــحيح الول م

  و العلة القصية الواقعــة بعــدها403الصحيحي الثلي  .. (الزاي الول ف الثال السابق ) 
(الفتحة ف الثال السابق) 
���B�0��g��B

ــرق بي ــى معن العلل والف ــة عل  يستعمل بعض الدثي مصطلح القلب للدلل
 الصطلحي كبي، ولعله يقصد العلل بالقلب وهو غي القلب الذي كثي ما يستعمل بديل

 404عن القلب الكان

.137و 136  ينظر: عبد البديع النيبان، الوانب الصوتية ف كتب الحتجاج للقراءات،ص 402
 - ص:1986- 23  داود عبده: دور القواعد الصوتية ف استعمال العجم جامعة الكويتية- اللة العربية للعلوم النسانية- عدد  403

146. 
 74م، ص، 1979 آذار -8/9  هيام كريسريه: مكانة البحث اللغوي العرب القدي – ملة الفكر العرب العدادن 404
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 اللس ف نزة وماتلة،  قال الوهري: خلست الشيء واختلسته وتل.سته، إذا سلبته،
 405والت+خاس: التسالب

 والختلس كاللس، وقبل الختلس أو حت من اللس وأخص. ورجــل خليــس
406رخلس أي شجاع حذر،  وأخلس الشعر، فهو متلس، إذا استوى سواده وبياضه

 فهو عبارة عن السراع بالركة إسراعا يكم السامع له أن الركة قد ذهبت وهــي
 407كاملة ف الوزن 

����������� 
ــباع  وهو من مصطلحات سيبويه ذكره ف باب "الشباع ف الر+ والرفع وغي الش

   فالصوت إما أن يكون متبوعا بركته كما هي أو بركته مع مط.ها،408والركة كما هي" 
 وهو الشباع أو بالسراع ف الركة حت تكاد أن تــذهب وهــو الختلس، ول يكــون

. 409الختلس ف النصب "لن الفتح أخف عليه"
 والختلس ل يعن انعدام الركة وإنا هو خفوتا فهو يشبه الروم إل أن الروم يكون

410ف الوقف والختلس ف درج الكلم وف الوقف

  (مادة1956 - الوهري: الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) ، مادة [خ ل س]، ت: أحد عبد الغفور عطار مصر- القاهرة- د. ط، 405
خلس)

.6/65 -ابن منظور الفريقي، لسان العرب، مادة [خ ل س]، 406
. 73 - ينظر التمهيد، ص407
4/202- أبو بشر سيبويه، الكتاب 408
 - نفسه 409
.1/243 - أبو العباس البد، القتضب 410



1a���4����B��
 وقد وصف ابن جن+ي الختلس بالركة الضعيفة وهو وصف دقيق إل حد+ بعيــد،
ــزان  وقد عد+ هذه الركة الضعيفة كالركة التامة إذ أنا كغيها من سائر التحر+كات ف مي
 العروض الذي هو حاكم وعيار على الساكن والتحر+ك كما أن ابن جن+ي وصفه بالخفــاء

411(الختلس)

 وقد عن علماء التجويد بذا الصطلح فذكره الدان قائل :" إن الناطق يسرع اللفظ
ــبي+ن ــباعها ول يت  به إسراعا يظ.ن السامع أن حركته قد ذهبت" وهي باقية ولكن خفى إش

.412تقيقها
 ويعر+فه صاحب التمهيد قائل :" فإن أسعت حض+ أئمة القراءة وأصحاب الداء على
 اختلس الركة ف موضع ما فإن ذلك لن الركة تظهر على ذلــك الــرف، وف ذلــك

.413الكان، وينطاع با اللسان أكثر من انطياعه با على حرف آخر
ويتضح لنا م+ا ذكر أن: -

الختلس يكون ف الركات الضمة والكسرة عند القراء قد تضاف الفتحة أيضا.-1
الختلس ضرب من ضروب التخفيف ف الكلم.-2
ــاء-3  الختلس إسراع ف النطق بالركة، بيث يزول جزء منها، وقد قد+ر بعض العلم

.414الذاهب منها بالثلث
7��§�R�W�����<B�º����

�ورد هذا الصطلح ف كتاب "�	$	Rــا، أي�  " ف مواضع عد+ة بعن عدم الد+ مطلق
القصر ف هاء الكناية (هاء الضمي)، وذلك ف الالت التية:

. 1/56 - ابن جن، سر+ الصناعة: 411
98، 97 - أبو عمرو الدان،  التحديد، 412
.73 - التمهيــد413
.374 - عبد الصبور شاهي، أثر القراءات ف الصوات والنحو العرب، ص414



�� NR�B��3�
��>Ym{�����B<D`B����_H����0:
 .50(فQاQج�ت�ب�اه� ر�ب²ـه� و) القلم /

74(من ب+ع�̄دماQ عقلو�ه و�هم يعلمونQ) البقرة 
  -��t	A���3�
��>Ym{����B<D`B����_H����0

 18(فمن شهد منكم الشهر فليص�مه�) البقرة 
 07(فبشره بعذاب أليم) لقمان /

�NR�B��3�
��>Ym{��I4<$HB����_H����0����G
.142(وقال موسى لخيه هارون أخلفن) العراف 

a 4(إذ قال يوسف لبيه يا أبت ) يوسف /
��t	A���3�
��>Ym{���I4<$HB����_H����0���s

  415 100(و�ر�فQع� أQب�وي�̄ه ع�لQى الع�ر̄ش) يوسف/
47(إليه يرد علم الساعة) فصل.ت /

����e�������	%��
����������������e�����

������������
جاء ف اللسان :" أخفيت الشيء أي سترته، ولقيته خفيا أي س+را...

����eالكساء وكل شيء وغطيت به شيئا فهو خفــاء، وف الــديث :" إن ال��  
يب العبد التقي الغن+ الفي+" 

#�eRzpــاء��  : النباش، وهو الذي ينبش لستخراجه أكفان الوتى وهو من الختف
والستتار، لنه يسرق خفية.

.50 : ينظر: أبو عمرو الدان،  التيسي ف القراءات السبع، ص415



 416واستخفيت من فلن أي تواريت واستترت، ول يكون بعن الظهور
��������  :

ــم  هو حالة من حالت النون الساكنة والتنوين حي يكون بعدها أحد أصوات الف
البعيدة الخرج.  

1���e������<����:
 (القاف، الكاف، اليم، الشي، السي، الصاد الزاي، الضاد، الدال، التاء، الطــاء،
ــون  الذال، الثاء، الظاء، الفاء). وهو من مصطلحات سيبويه ذكره حي تد+ت عن إدغام الن
ــاء ــا، وهــو يعن أصــوات الخف  قائل: وتكون النون مع سائر حروف الفم  حرفا مفي

والخفاء صفة للنون حي تدغم ف هذه الصوات واليم الساكنة أيضا.417الذكورة
7���_3�$��'<_���

ــا  النون حرف من الروف الصول، يرج من طرف اللسان بينه وبي ما فوق الثناي
 أي أسفل مرج اللم قليل، وهو حرف مهور مستقل منفتح مذلق بي الشدة والر+خاوة. ذو
 غن+ة وتكون النون ف الساء والفعال والروف وتكون ف وسط الكلمة وطرفها، كما تكون

418ف الوصل والوقف وتثبت ف الط. واللفظ

-����<_R�����_3�$��'<_Y���e�����
�!���YqRB��_3�$��'<_�

 48(و�لQ ي�ؤ�خ�ذP ̄من�ها ع�دلÝ و�لQاQ ه�م� ي�ن�ص�ر�ونQ) البقرةلصاد- ا
10(وسواء عليهم أنذرتم أم ل تنذرهم) يس: - الذال
39(فجعل منه الز+وجي الذ.كر والنثى) القيامة - التاء

50 (إذا هم ينكثون) الزخرف - الكاف 
165(أنينا الذين ينهون عن السوء) العراف: - اليم 
22(ث إذا شاء أنشره) عبس: - الشي

. 454 و14/235- ابن منظور الفريقي، لسان العرب، مادة [خ ف ى] 416
.4/454 - سيبويه، الكتاب 417
.191، ص 1987- ينظر عبد الميد مهدي: أمة القرآن – الزائر باتنة- شركة الشهاب د-ط-  418



14(وإنا إل ربنا لنقلبون) الزخرف- القاف
01(هل أتى على النسان حي من الدهر) النسان - السي
 .9أندادا) فصلت(وتعلون له - الد+ال 
85 فهم ل ينطقون) النمل (- الطاء

01(إن+ا أنزلناه ف ليلة القدر) القدر - الز+اي 
.63فلق فكان كل فرق كالطود العظيم) الشعراء (فان- الفاء 
.94        (كذلك كنتم من قبل) النساء - التاء 

.82(وأمطرنا عليها حجارة من سجي+ل منضود) هود - الضاد 
17(أفل ينظرون إل البل كيف خلقت) الغاشية - الظاء 

1!���Yqe_p���_3�$��'<_�
(وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صيامهم)- الصاد 
97 ذكر أو أنثى) النحل من(من عمل صالا - الذال 
25 ثرة رزقا) البقرة من(كل.ما رزقوا منها - الثاء 

15 كان يريد الياة الد+نيا وزينتها) هود من(- الكاف 
.06بأ فتبينوا) الجرات (إن جآءكم فاسق بن- اليم 
 28(لن شاء منكم أن يستقيم) التكوير - الشي 
419 07هود/ (ولئن قلت إن+كم مبعثون من بعد الوت) - القاف 

59يتواري من القوم من سوء ما بشر به) النحل (- السي 
20 وما كان لم من دون ال من أولياء) هود- الد+ال 
09ا) الجرات/ (وإن طائفتان من الؤمني اقتتلو- الط.اء 
 209(فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البين+ات) البقرة/- الز+اي 

.  35 و34 - أبو بكر السين، الصطلحات الصوتية ف مصادر القراءات، ص419



46(ولتبتغوا من فضله) الروم - الفاء 
35(ترى من تتها النار) الرعد  - الت+اء

50قل إن ظللت فإنا أظل على نفسي) سبأ (- الضاد
22وماله منهم من ظهي) سبأ (- الظاء

 هذا ول خلف بي القراء ف إخفاء النون الساكنة والتنوين مع إظهار الغنة عند هذه
 الروف سواء اتصلت بن النون الساكنة أو انفصلت عنهن ف كلمة أخرى، إل إذا كان ف

aكلمتي فالخفاء ف الوصل فقط، أما التنوين فل يكون إل منفصل. 
.��_3�$��X	p����e�k��

 اليم حرف من الروف الصول، يرج بانطباق الشفتي انطباقا يسمح للهواء بالرور
 عب الاري النفية، ويكون هذا النطباق أقل. شد+ة منه عند حرف الباء، وتقع اليم الساكنة
 قبل الروف كلها، ما عدا اللف اللينة، وأثناء احتكاكها بالروف الجائية ينتج ما يســمى
 بأحكام اليم واليم الساكنة لا خسة أحكام: وهي الدغام والظهار والخفاء والضم+ مع الد+
ــون ــن الن  والض+م بغي الـد+. وهذا بسب ما يأت بعدها من حروف الجاء، وما يقال ع
ــى إل إذا  الساكنة من حي الخفاء يقال أيضا عن اليم الساكنة، إل أن اليم الساكنة ل تف

تلتها الباء فقط.
وأمثلة إخفاء اليم الساكنة ف القرآن كثية منها: 

.06(ومآ أنت عليهم بوكيل) الشورى/ 
86(ومآ أنا عليكم بفيظ) هود 

.22(ومآ أنتم بعجزين) العنكبوت/
  420 101(ومن يعتصم بال) آل عمران /

�	+<q����Z<_(R����¤B�z����A�mD��
����®;<+

. 42 و41 و40 - ينظر: أبو بكر السين، الصطلحات الصوتية ف مصادر القراءات، ص420



 تلو الدراسات اللغوية العربية من بوث عند العلماء العرب القدامى حول قيم النب
 ) بذا العن، علىStressوقواعده ووظائفه، فلم يستعمل العلماء العرب مصطلح النب (

الرغم من وروده ف بوثهم الصوتية للدللة على تقيق نطق المزة عند بن تيم.
 والق فإنه ليس لدينا من دليل يهدينا إل موضع النب ف اللغة العربية، كما ينطق با

ف العصور السلمية الول.
�إذا كان 
��R2G�  يرى أنه ل نص نستند عليه ف إجابة مسألة، كيف كان حال�

 العربية الفصيحة ف هذا الشأن، وما يتضح من اللغة نفسها، ومن وزن شعرها أن الضغط ل
 يوجد فيها، ول يكد يوجد، وذلك أن اللغة الضاغطة يكثر فيها حذف الركات غي

الضغوطة وتقصيها وتضعيفها، ومد الركات الضغوطة.
 وقد رأينا أن كل ذلك نادر ف اللغة العربية، إذ نظرنا إل اللهجات العربية الدارجة
 وجدنا فيها كلها فيما أعرف الضغط، وهو ف بعضها أقوى، وف بعضها متوسط، غي أنا

تتخالف ف موضعه من الكلمة ف كثي من الالت.
  يقول: ف اللغة العربية القدية، يدخل نوع من النب تغلب عليه����DY3'فإننا ند 

 الوسيقية، ويتوقف على كمية القطع، فإنه يسي من مؤخرة الكلمة نو مقدمتها، حت ي�قابل
 مقطعا طويل، فيقف عنده فإذا ل يكن ف الكلمة مقطع طويل فإن النب يقع على القطع

الول فيها.
�وإذا كان 
��R2G�  يرى بأن اللغة العربية ل يوجد فيها الضغط، ول يكد يوجد،�

 لا ذكره من أسباب تتعلق بتأثي الضغط على حذف الركات أو تقصيها أو تضعيفها، فإننا
 نقول بأن الشعر العرب تضمن شواهد من هذا القبيل، ث فيها تقصي الركات الط.وال أو

.421العكس تطويل الركات القصار، وكذا التضعيف والد
 أما القرآن الكري الذي يتلوه السلمون ويودونه ويقرؤونه ف عباداتم وف كل زمان
 ومكان، كما أنزل على ممد صلى ال عليه وسلم عن أمي الوحي جبيل عليه السلم، فإن

 هذا النص القرآن الكري، حسبما نسمعه من قراء القرآن الكري ف مصر وف غيها من بلدان

 ،1 - ي�نظر: حسام البهنساوي، "الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوت الديث"، مصر، القاهرة، مكتبة الزهراء، ط421
.176 مـ، ص: 2005



 السلمي، تضع هذه القراءات لقانون، بسب كل جاعة لغوية، ففي مصر تضع قراءة
.422القر+اء لقانون النب، ل تكاد قراءاتم تشذ عنه

�������������_���W��
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ــب  النب هو ارتفاع الصوت، يقال: نب الرجل نبة، إذا تكل§م بكلمة فيها علو؛ و الن
مرقاة الطيب سيª بذلك لرتفاعه وعلوه.

 423والنب مصدر نب الرف ينبه نبا: هزه، و النب بالكلم :المز
 و النب عند ابن فارس أصل صحيح يد²ل على رفع و علو�. ونب الغلم: صاح أوªل ما

ــيئا يترعرع ورجل نبªار فصيح جهي.  والنب ف الكلم: المز أو قريب منه. وكلµ من رفع ش
.424فقد نبه

 ويقال نب ف قراءته أو غنائه : رفع صوته والرف هزه، كما ف الرف الخي ف قرا
.425وقرأ والقرªاد الدابªة لسعها، ويقال نب فلن بلسانه نال منه

  بأنªه «وضوح أو بروز صوت لفونبم أوModern linguisticsوعرفه صاحب معجم 
 مقطع إذا قورن ببقية الفونيمات أو القاطع الخرى نتيجة درجة ارتفاع الصوت، وعلى ذلك
ــات أو ــن الفونيم  ند أن الفونيم أو القطع النبور يثëل وضوحا سعيا إذا ما قورن بغيه م

    426القاطع الاورة ف الكلمة»
«جعل قيمة أحدDidactique des languesأمªا مفهوم النب ف معجم يعن:   :   

 القاطع وحدة منبورة بالنسبة للمقاطع الخرى مع زيادة ف شدªة الصوت  وارتفاعه و امتداد
427مدته» 

.177 - الرجع نفسه، ص: 422
7/239لسان العرب، مادة [ن ب ر]،  - ابن منظور الفريقي، 423
.380، ص5مجمادة [ن ب ر]،  - أحد بن فارس، مقاييس اللغة، 424
.897صمادة [ن ب ر]،  - إبراهيم مصطفى وغيه، العجم الوسيط، 425

426 -  Sami  Ahanna and other,  dictionary of modern  linguistics-  English Arabic Library 
Liban publishers 1997 p133   
427 - Galisson et Dcoste, dictionnaire de didactique des langues, librairie Hachette, 1976, 
p.10



����������� 
 هو عبارة عن الوضوح السمعي لقطع من القاطع الناجم عن نشاط جيع أعضاء

 . أو هو الضغط على مقطع معي من الكلمة ليصبح أوضح ف النطق من غيه لدى428النطق
.429السمع

��'ويعرفه �$���DE430 بقوله هو: درجة قوة النفس الت ينطق با صوت أو مقطع.
  بقوله: والنب بكم التعريف ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة��h�Â$�'ويصفه 

.431ف السمع عن بقية ما حوله من أجزائها
��0	�X�%	¤أما �kفيقول: النب ليس إل لشدة ف الصوت أو ارتفاع¹ فيه، وتلك الشدة  

 والرتفاع تتوقف على نسبة الواء الندفع من الرئتي، ول علقة له بدرجة الصوت أو نغمته
.432الوسيقية

 النب بقوله: النبة هي إشباع مقطع من القاطع بأن تقوى إما ارتفاعهR%�3	_	V>�ويصف 
 الوسيقي، أو شدته أو مداه، أو عدة عناصر من هذه العناصر ف نفس الوقت، وذلك بالنسبة

.433إل نفس العناصر ف القاطع الاورة
 وقد عرفه بعض علماء اللغة الغربيي بأنه طاقة زائدة ف النطق للمقطع النبور ينتج
 عنها نطق القطع أعلى وأطول من القاطع الخرى ف نفس الكلمة، أو هو البوز العطى

.434لقطع واحد داخل الكلمة

.78، ص: 1972 - إبراهيم نا، "التجويد والصوات"، د.ط، 428
  هـ،1399 - عبد الغفار حامد هلل، "أبنية العربية ف ضوء علم التشكيل الضوئي"، مصر، القاهرة، دار الطباعة المدية، د.ط، 429

.157 مـ، ص: 1979
. 206، ص: 1962 - ممد السعران، "علم اللغة: رأي ومنهج"، مصر، القاهرة، د.ط، 430
.170 - ي�نظر: تام حسان، "اللغة العربية: معناها ومبناها"، ص: 431
.176 و175 - إبراهيم أنيس، "الصوات اللغوية"، ص: 432
  - كانتينو، "دروس ف علم أصوات العربية"، ترجة: صال القرميدي، تونس، نشريات مركز الدراسات والبحوث القتصادية433

.194، ص: 1966والجتماعية، د.ط، 
 ،1970، وكمال بشر، ي�نظر: "علم اللغة: ألصوات"، مصر، القاهرة، د.ط، 187 - أحد متار عمر، "دراسة الصوت اللغوي"، ص: 434

.210ص: 



 وجيع هذه التعريفات تتفق على أن النب يقتضي طاقة زائدة، أو جهدا عضليا إضافيا
 : القطع النبور بقوة ينطقه التكلم بهد أعظم من القاطع الاورة له�		G�X>%5ولذا يقول 

ف الكلمة أو الملة. فالنب إذن نشاط ذات للمتكلم ينتج عنه نوع من البوز (
Prominence435) لحد الصوات أو القاطع بالنسبة لا ييط به.

 إذن الرء حي ينطق بلغته، ييل عادة إل الضغط على مقطع خاص من كل كلمة،
.436بارزا أوضح ف السمع من غيه من مقاطع الكلمة، وهذا الضغط هو الذي نسميه بالنب
 وقد عبت العربية عن النب بسميات متلفة: المز – العلو – الرفع – مطل –

 الركات – الرتكاز – الشباع – الد – التوتر – التضعيف، وكلها تفضي إل مستوى
دلل واحد بوظائف متباينة تبعا للسياق وبروز القيم الستدللية ف النص اللغوي.

 : "وحكى الفراء عنهم: أكلت لما شاة، أراد لم شاة، فمطل الفتحة����G¢قال 
.437فأنشأ عنها ألفا"

1����Y�����_���e	����
 ل تلو أي لغة من النب، فكل متحدث بلغة ما يضغط على بعض القاطع فيها، وإنا

الختلف بينها ف استخدامه فونيما بغي الصيغ أو العان، أو عدم تأثيه فيهما.
 تتوقف وظيفة النب على الدللة التمييزية، وهنا يكن أن نعد النب سة صوتية وظيفية

 لا قيمة دللية ف التوجيه إذا استطاع أن يقق الفرض القصدي، وهنا يعتب من اللمح
 التمييزية، أو التنوعات الصوتية الت ت�نو+ع الدللة ويعتمد عليها السياق، وهذا ل يتحقق إل ف

مواضع معينة.
 إن التأمل ف مواقع النب ف جيع اللغات، يبدو له أنا ل تسي وفق نظام معي حت

يدد القطع النبور ف جيع اللغات.

.188 و187 - الرجع نفسه، ص: 435
.170 - إبراهيم أنيس، "الصوات اللغوية"، ص: 436
.241 - عبد القادر عبد الليل، "الصوات اللغوية"، ص: 437



 فمثل إن نبنا القطع الول ف اللغة النليزية صار اسا و إن نبنا القطع الثان صار
 )، فل يفرق بينهما إن كانا فعل أو اسا إل باختلفimport  subjectفعل مثل: (

النب.
 ) إذا نب القطع الولAugustكما يفرق النب فيها بي العان، ومن ذلك كلمة (

 فهي بعن (شهر أغسطس أو علم شخص)، وإذا نب القطع الثان فهي بعن (مهيب أو
جليل).

 اللغة غي النبية يضع فيها النب لقواعد ل تيد كاللغة الفرنسية الت يقع النب ف
 مقاطعها الخية بشكل عام. والنب من هذا النوع يسمى النب الر حيث ل تتبع تلك اللغات
 طريقة واحدة للنب أو تدد مكانا معينا له، ومن ذوات النب الر  (الروسية) وهناك لغات ل

 تأثي للنب فيها على الصيغ والعان، والنب ثابت على مقطع معي، كالفنلندية، والتشيكية،
.438النب فيها على القطع الول، والبولندية والفرنسية النب فيها على القطع الخي

7��	�������Y�����_����<%���
 ل ندري كيف كان العرب ينبون الكلمات؛ إذ ليس لدينا تسجيل لذه الظاهرة ول

ندري بالتأكيد موضع النب ف العربية الفصحى.
 ولا كانت القراءات القرآنية العاصرة –على لسان القر+اء- مثلة إل حد كبي للنطق
 العرب الفصيح الذي تناقلته المة العربية جيل بعد جيل، استنبط على هديها مواضع النب ف

 العربية القدية، وهو ما ينطبق على العربية الفصحى العاصرة، وقد حدد مواضع النب فيها
كما يــأت:

 -���	�&�����D���jYZ��_�
يتحقق وجود النب على القطع الخي ف صورتي:

a�M'K�fأن يكون القطع مكونا من صوتي ساكني بينهما صوت لي كقوله تعال: -
����K�M�M�QXK0K�QqO%�jMYOZ�OLdY��d'KkO���<VDKYf��QXV>b%MJK��M'<fYO+�M�V��O��KydYK/؛ فالقطع الخي من76 الج 

كلمة (القدير)، وهو ديـر مكون من:

183- 182، ص: 2007 -ممد علي عبد الكري الردين،  "فصول ف علم اللغة العام"، الزائر، عي مليلة دار الدى د.ط 438



 الدال وهي ساكنة، ومن الياء اللينة (الد عند القدامى)، وهي لي طويل ومن  الراء
وهي ساكنة.

 - أن يكون القطع مكونا من صوت ساكن يليه صوت لي قصي يقع بعده صوتان
 ساكنان، وتتحقق هذه الصورة ف الوقف على الكلمة الختومة برف مشدد حال الوقف

��عليه كما ف قوله تعال: MeODi��O�Q�M��ryK®OBQ<O��f'�O$Q%K«i��fl<f�O�/القيامة �o
 فالقطع الخي من كلمة (الـمفر+) هو (فر) وهو مكون من صوت ساكن وهو الفاء

 ومن صوت لي قصي وهو الفتحة، ومن صورتي ساكني وها الراء الشددة ويكون النب
 واقعا عليه. ومثل كلمة نستعي والستقر، فالنبور هو عي فـر وهو القطع الخي من كل

.439الكلمتي
���&��Nm{��B����D���jYZ��_���

 إذا ل يكن القطع الخي من النوعي السابقي، ول تتوال ف الكلمة ثلثة مقاطع من
نوع واحد (وهو الفتوح القصي) مثل: كQت�ب� – فQ̄هم� – ظر�ف.

��K�Oفكلمة يذهبكم الواردة ف قوله تعال: O�u±K��K�iJO�O��V§�b_���O>��M��QXfHQmK0iyV��iJO2O��i'Kka
��x��K�M{�OSKM��jMYOZ�VLdY��M'�M3O�/�77 النساء.

 ومقاطعها: يذهب كم فالنب يكون ف (هب)، وكلمة تقرضهم الوجودة ف قوله
��QXV>V�Kتعال: i�O+�QwO�O�M���M�KkO�/الكهف �,.

 فهي مكونة من هذه القاطع: تق، ر، ض، هم، فالنب يقع على القطع الذي قبل
الخي: وهو (ض) = ساكن + لي قصي + ساكن   ساكن + لي قصي.

ساكن + لي قصي.
صوت ساكن + لي قصي + صوت ساكن.

 النب على القطع الول: ويتحقق ذلك إذا كانت مكونة من ثلثة مقاطع متماثلة،
ككلمة (كQت�ب�) الكونة من مقاطع واحدة.

 ، و"فصول ف149، ص: 2007 - ي�نظر: زين كامل الويسكي، "متارات صوتية"، مصر، الزاريطة، دار العرفة الامعية، د.ط، 439
.222، و"أصوات اللغة العربية"، ص: 183علم اللغة العام"، ص: 



ساكن + لي قصي (الفتحة).

ساكن + لي قصي (الفتحة).

ساكن + لي قصي (الفتحة).
 وكذلك يكون النب على القطع الول إذا كانت الكلمة مكونة من أكثر من مقاطع

 ثلثة، وكانت الثلثة الول من نوع واحد، مثل: بلحة – عنبة – عربة، فالنب يقع ف القطع
.440الول وهو الباء

���&��Nm{��B�^m$��8y�����D���jYZ��_���
 ويكون ف حالت منها:

 - إذا كان القطع ما قبل الخي من النوع الول، وسبق بنظي له من النوع الول
 أيضا (الفتوح القصي)، مثل: ازدعر – ابتكر – انكسر؛ فالنب فيها على (د – ت - ك)

.441وهي القاطع السابقة لا قبل الخي
 - إذا كان القطع الخي من النوع الثالث والذي قبل الخي من النوع الول

 (الفتوح القصي)، مثل: ركبك – سلمك – قدمك حال الوقف عليها؛ فالنب فيها على:
رك- سل –قد وهي تعد سابقة للمقطع الذي قبل الخي.

 - إذا كان القطع الخي من النوع الفتوح الطويل والذي قبله من الفتوح القصي
 مثل: قدموا- بكروا- أكرموا- أعلموا، فالنب فيها على القطع الذي يسبق ما قبل الخي،

وهو الول: قد – بك – أك- أء.

-���_��l���R%���
 ينتقل النب من مقطع إل آخر ف الكلمات العربية وتدعو إل ذلك أسباب موقعية

وتركيبية نذكر أهها:
�¦��R?W�����

.186-  ممد علي عبد الكري الردين، "فصول ف علم اللغة العام"، ص: 440
.309 - ي�نظر: أحد متار عمر، "دراسة الصوت اللغوي"، ص: 441



  فقد يكون النب على مقطع ف كلمة مأخوذة من مادة لغوية معينة، كالفعل الاضي
 (نفر) للقتال، فالنب فيه يقع على القطع الول "ن" لتوال ثلثة مقاطع من نوع واحد. وعند

 صياغة الضارع – من الادة نفسها- "ينفPر�" يقع النب على القطع الذي قبل الخي وهو "ف"
لنطباق القاعدة الاصة بنبه ف هذا الوقع.

 ومثل ذلك الصدر"انتصار" – مثل – يقع النب فيه على القطع الذي قبل الخي
 "ص" فإذا جيء منه بالفعل الاضي انتصر، وقع النب فيه على القطع الثان – وهو الذي يسبق

.442ما قبل الخي "ت"
��F�D`���k�N�e��s�_
k��� 

  ففي بعض صور إسناد الفعل الاضي إل ضمائر الرفع التحركة ينتقل النب من مكانه
الذي فيه قبل السناد.

 فالفعل الاضي (نفر) يقع النب فيه على القطع الول (ن) وعند إسناده إل ضمي
 التكلم أو التكلمي والخاطب أو الخاطبي – مثل (نفرت – نفرنا – نفرت - نفرت)-

.443فنلحظ تول النب إل القطع (فر) وهو القطع الذي قبل الخي
 ويلحظ أن إسناد الفعل الاضي إل ضمائر الرفع الساكنة كألف الثني وواو الماعة

 ل يغي من موضع النب، فإذا قلنا (القاتلن نفرا) أو (القاتلون نفروا للجهاد) بقي النب ف
aالفعلي (نفرا) و(نفروا) على القطع الول لتوال ثلثة مقاطع متماثلة.

�h5��9�����
  يتغي مكان النب حسب رفع الفعل الضارع وجزمه، فإذا قلنا مثل ينهض فالنب ف

 الضارع يكون على القطع الذي قبل الخي (هـ)، فإذا جزمنا الفعل (ل ينهض) تغي نوع
 القاطع الت يشتمل عليها فأصبح مكونا من مقطعي من النوع الثالث، ولذا يقع النب فيه على

.444القطع الول وهو (ي�ن�)

.186 - ي�نظر: إبراهيم أنيس، "الصوات اللغوية"، ص: 442
.125 و124 - الرجع نفسه، ص: 443
.72 و71 - ي�نظر: إبراهيم نا، "التجويد والصوات"، ص: 444



.�N�D9����m%��
 يقوم هذا النوع من النب على الضغط على كلمة معينة من إحدى المل النطوقة

 لتكون أوضح من غيها من كلمات الملة وذلك للهتمام بذه الكلمة أو التأكيد عليها،
ونفي الشك عنها من التكلم أو السامع.

 وهذا اللون من النب شائع ف جيع اللغات؛ لن الرغبة ف تأكيد ناحية أو الشارة إل
 أمر ل تلو منه رغبة متكلم ف أية لغة من اللغات، ويظهر ذلك ف عرض جلة ليتضح مواطن

النب فيها لعرض حالا فمثل:
 إذا سأل رجل صاحبه قائل: (هل صليت الفجر ف السجد؟) وأبرز كلمة معينة بأن

 وضحها صوتيا أكثر من غيها ف الملة كان ذلك دليل على غرض مقصود، فقد يكون
 الهتمام الذي علق بذهن التكلم متجها إل الصلة بذاتا، وقد يكون التكلم مسل.ما لكل

ذلك إل أنه يشك ف مكان حدوث صلة صاحبه وهو السجد.
وبناء على إمكان اختلف الراد بذلك، ييز النب لعن: كما يريده التكلم.

 وهكذا لو قال الرجل لصاحبه: (صليت الفجر ف السجد) ناسبا ذلك إل نفسه،
 وكان الصاحب يشك ف مضمون كلمة معينة ف الملة فإن التكلم يؤكد صحة هذا

 الضمون بنبها، ومثل: (هل حضر أخوك اليوم؟). فإذا كان الضور هو الرغوب ف تأكيده
 فإن النب يقع على الفعل (حضر)، وإذا كان زمن الضور غي معلوم يقع النب على لفظ

 اليوم. و إن كان الشك فيمن حدث منه الضور أهو الخ أم غيه، فيكون لفظ أخوك هو
التاج إل التوكيد.

 وعلى هذا النسق يقع النب ف المل، ومعن النب الذي هو توضيح السمع نتيجة
 نشاط أعضاء النطق من ضغط هواء الرئتي، واندفاعه ف طريقه من القصبة الوائية والنجرة

 بأقسامها واللق واللسان والشفتي، إل أي يغادر الصوت هذه المكنة إل خارج الفم،
 ليحمله الواء على شكل ذبذبات يصل با إل آذان السامعي على صورة قوية، تشعر السامع



 ، والراد بنب الكلمة وهو إبراز أحد مقاطعها بسب القواعد الألوفة445بغرض التكلم وهدفه
.446للنب ف اللغة الستعملة ف الكلم

@����m_����G4s���
 لقد أشر الصواتيون الدثون درجات النب، استنادا إل مبدأ الوضوح والبوز

والرتكاز للمقاطع وهي:
)primary stress- النب الرئيسي (1
)secondary stress- النب الثانوي (2
)weak srtress- النب الضعيف (3

وميزوا بي هذه النواع الثلثة بعلمات وضعوها فوق نواة القاطع النبورة:
aµΛ}µaتب       س عQعلمة النب الرئيسي مثل: ك Λس ع/ س ع / 

}µa!aµ.علمة النب الثانوي 
 ع/ س ع� س.Λ/ / /: علمة النب الضعيف مثل: دارس      س ع

وقد بنوا كل ذلك على أساس:
 ازدياد شدة الصوت.-1
ارتفاع نغمته السـماعية.-2
.447امتداد مدته النتاجية-3

��X	��_�(R��������	%��
�!�����������X	�_R�
������:

. 84 و83- إبراهيم نا، "التجويد والصوات"، ص: 445
.270 - إبراهيم أنيس،"الصوات اللغوية"، ص: 446
.252 - عبد القادر عبد الليل، "الصوات اللغوية"، ص: 447



ــرب  من نغم ومعناه تكل§م بكلم خفي ويقال سكت فما نغم برف. و ف الغناء: ط
فيه، وف الشراب: شرب منه قليل.

ــع ــع: ج  والنغمة: جرس الكلمة وحسن الصوت ف القراءة و غيها، وصوت موق
448أنغام

 وف معاجم اللسانيات جاء بعن: التبيي بي الرتفاع و النفاض ف درجة الصوت
  أو النحن449الناتج عن التغيي ف نسبة ذبذبة الوترين الصوتيي الت تدث نغمــة موســيقية

450النغمي للنطق ويلحظ تغيات ف الرتفاع.

��������� 
 التنغيم هو العنصر الوسيقي ف الكلم ويبدو ذلك ف العنصر ف ارتفاعات

.451وانفاضات أو تنوعات صوتية تسمى نغمات الكلم
 أو هو تتابع النغمات الوسيقية أو اليقاعات ف حدث كلمي معي، أو هو موسيقى

 . أو هو تتبعات مطردة من453، والطار الصوت الذي تقال به الملة ف السياق452الكلم
 متلف أنواع الدرجات الصوتية على جلة كاملة أو أجزاء متتابعة، وهو وصف للجمل

.454وأجزاء المل وليس للكلمات الختلفة النعزلة
  مستعمل مصطلح النغم للدللة على التنغيم فقال: " والنغم: الصوات��4�e(ويعرفه 

.455الختلفة ف الدة والثقل الت تتخيل أنه متدة"
 على أنه رفع الصوت وخفضه ف أثناء الكلم للدللة على العان��>�$H#�ويصفه 

 الختلفة للجملة الواحدة، كنطقنا لمل مثل: "ل يا شيخ" للدللة على النفي أو التهكم أو
937لعجم الوسيط، ص - إبراهيم مصطفى وغيه، ا448

449 - voir dictionnary of Modern linguistics p.67
450 - Galisson et Dcoste, dictionnaire de didactique des langues, p.93  

. 160، ص: 1973- ي�نظر: ماريوباي، "أسس علم اللغة"، ترجة: أحد متار عمر، منشورات جامعة طرابلس، كلية التربية، د.ط، 451
.123 - إبراهيم أنيس، "الصوات اللغوية"، ص: 452
.226 - تام حسان، "اللغة العربية: مبناها ومعناها"، ص: 453
.194 - أحد متار عمر، "دراسة الصوت اللغوي"، ص: 454
  - الفاراب أبو نصر ممد بن ممد بن طرفان، "الوسيقى الكبي"، تقيق: غطاس عبد اللك خشبة وممود ممد النفي، مصر، القاهرة،455

126ص:دار الكتاب العرب، د.ط، د.ت.
.150 - زين كامل الويسكي، "متارات صوتية"، ص: 



 الستفهام، وغي ذلك وهو الذي يفرق بي المل الستفهامية والبية، فإنك تلحظ نغمة
 456الصوت تتلف ف نطقها للستفهام عنها ف نطقها للخبار ف مثل "شفت أخوك".

 أو هو مصطلح حديث ول تلو لغة منه، فهو جلة العادات الدائية الناسبة للمواقف
 الختلفة من تعجب واستفهام وسحرية وتأكيد وتذير، إل أنه يتلف ف قيمته الدللية من

لغة لخرى.
 : وذلك أن تكون ف����G¢وجاء ف كتاب الصائص التفاتة إل التنغيم حيث قال 

 مدح إنسان والثناء عليه، فتقول: كان وال رجل، فتزيد ف قوة اللفظ بال هذه الكلمة،
 وتتمكن من تطيط اللم، وإطالة الصوت با وعليها، أي رجل فاضل أو شجاعا أو كريا،

.458 أنه تشكيل صوت للجملة أو العبارة كلها����S23. ويقول 457أو نو ذلك
���<PR����DYZ����X	�_R�

 يرى أبو حات الرازي: أن تطويل الصوت – أي مده – يدل على معن النداء وعلى
 معن الشكاية، فربط مد الصوت بالعن، وهذا أمر ل يكن إدراكه إل بالكلم النطوق،

.459ويقصر الكلم الكتوب على نقله، وهذا  ينقلنا إل الديث عن أهية ف نقل التنغيم
 أما ما دونه أبو العلء العطاء ف كتابه التمهيد ف التجويد عن التنغيم أنه اللحن الفي

 لا يعرف بالشافهة فقط، كما جعل اللحن الفي ميزا بي العان كالنفي والثبات والب
.460والستفهام، ث إن اللحن بالنطوق جعله ما يتقيد بالكتابة

1�X�	�_R����;�<B��

163 - كمال بشر، "علم اللغة العام: الصوات"، ص: 456
. 271/ 2 - أبو الفتح عثمان بن جن، الصائص، 457
 ، ص2006، 1 - أحد كشك، "من وظائف الصوت اللغوي: ماولة لفهم صرف ونوي ودلل"، مصر، القاهرة، دار غريب، ط458

54.
.28/ 2، 1985 - أبو حات الرازي، "الزينة"، تقيق: حسي بن فيض ال المذان، مصر، القاهرة، مطبعة الرسالة، د.ط، 459
.167، ص: 1976، 1 - غان قدور المد، "كتاب الدراسات الصوتية لدى علماء التجويد"، بغداد، مطبعة اللود، ط460



 إن التنغيم موجود ف الستعمال اللغوي ف النثر والشعر، ومن الغريب أل يلقى من
 الدراسة اهتماما عند القدماء. فقد ورد ف القرآن الكري ف مواضع عدة منها قوله تعال:

�O>�_VDO+�·�ODQ�K%�OSiYK+O�/وكذلك ف قوله461 بذف المزة، وهو قول الخفش11 الشعراء ، 
dY	O4�fNQ��#U�O4��MyO0�Ml�M{��xmM3Q<M3��Mتعال: ��KLQ	MYOZ�b�OG��bDMYM[/462 جلة (هذا رب)@, النعام، 

M	QXK>Qوأيضا قوله تعال: Kk�M'<f�iYV+�u��O	KQ�M��QXf3b�V�OZO��8U�V�OZ���fyKzbRO+��M��<V_OBu��O��Kyd���O>��M���O�a
�KIbsO<ODi�K�/جلة (تلقون إليهم بالودة) حيث حذفت المزة، واكتفى بالتنغيم� المتحنة  

لظهار الستفهام.
 ها:463وقد ورد التنغيم ف الشعر أيضا فقد ذكر ابن هشام بيتي لعمرو بن أب ربيعة

K'�ODK�K��Qh���QDM9��O�KBO4�r�Qm�O$K������������x�K4�Os�VwQ_f3�i'Kk��8K4QsM���OB�KLdY��O���������
�F�{Ï464: أراد أبسبع.

 ���R���jOqu�v���KNQBb���OsO�OZ����������x�Q>O��VwiYf{�Ã�>�mA��V+M���<f�M{�OXf��������
�e	`B."فقيل أراد أتب+ها؟ وقيل إه خب؛ أي أنت تبها" : 

7�X�	�_R���e	����
Wb��يدرأ الرقابة الوتيية عن اللغة النطوقة  فليست هناك ثة جلة ف العربية تري : 

على وتية واحدة،لكنª درجات التنغيم تتلف من جلة إل أخرى...
للتنغيم وظائف نوية تركيبية:��%	���

 يربط الكو±نات ف الملة النطوقة (السند والسند إليه) كما يربط المل.1
سويªا ف إطار الكلم.

ــا يعن.2  يبز التنغيم علقة المل با ياورها ويفوق النحو ف هذا، فبينم
النحو بالملة كبناء ف حد±ë ذاته، يعن التنغيم بروية الملة ف سياق الكلم.

.15/ 1، نقل عن: "مغن اللبيب"، ج264 - ينظر: عبد العزيز الصيغ، "الصطلح الصوت"، ص: 461
  - الزجاج، "إعراب القرآن"، القسم الول، تقيق: إبراهيم النباري، مصر، القاهرة، اليئة العامة لشؤون الطابع الميية، د.ط،462

1963 ،1 /252 .
 .333 و60، ص2003، 3 - عمر بن أب ربيعة: ديوان عمر  بن أب ربيعة ، لبنان ، بيوت، دار صادر، ط463
.264 - عبد العزيز الصيغ، "الصطلح الصوت"، ص: 464



 يلو±ن الرسالة بلون معي يفسد معن معينا ويترتب على تغيي اللون تغي+ــر.3
 ف معن الملة، فنطق جلة "قرأ ممªد الكتاب" قد تفيد الخبار أو الستفهام أو التعجب أو

السخرية.
ــت.4 ــواع ال ــذه الن  فالتنغيم يقوم بوظيفة نوية ف تقسيم المل إل ه

ذكرناها
���  يبز التنغيم الفروق الدللية بي المل، فإن§ تغي+ر منحن التنغيم يشـي إل تغي+ـر ف��

.465معن الملة يلزم التحد±ث بضرورة الستخدام الصحيح للتنغيم
-�*{<���LR{�Z��X	�_R���

 بي+نا فيما سبق أن. للتنغيم وظيفة نوية، هي تديد الثبات والنفي ف المل الت ل
 تستعمل فيها أداة الستفهام، فقد تقول لن يكلمك ول تراه: أنت مـحمد، مقرر+ا ذلك أو

 مستفهما عنه. وأحيانا نستعمل كلمة مثل "مـا" ول ندري ما وظيفتها النحوية كما ف
 الثال التال: ما أكرم أحد، بالسكان عند الوقف، إل. عن طريق التنغيم، إذ يكن "ما" ف

 الثال نافيه، كما قد تكون تعجبية، خاصة وأن. (أحـمد) منوع من الصرف ل يقبل التنوين،
 فطريقة رفع الصوت وخفضه وطبيعة نغمته، تتلفان ف النفي عنها ف التعجب، كما تتلفان

ف الثال السابق ف الثبات عنها ف الستفهام.
 فإذا حذفت أدوات الستفهام كالمزة و"هل"، وأدوات النداء كاليـاء، فالتنغيم هو

 الذي يبز العن القصود والغرض التوخى من الكلم، ومن ورائهما الزء الذوف من

.466التركيب اللغوي

 ولكن كل شيء فيما عدا التنغيم يبقى ف الثالي على ما هو عليه؛ ترتيب الكلمات

 ف الملتي، والبناء ف كلمة (أنت)، والعراب ف الكلمات الخرى، وحركة العراب

حفار عز الدين: تعليمية أصوات اللغة العربية بي اللقاء التل§قي-رسالة ماجيستر- إشراف سيدي ممªد غيثري-جامعة تلمسان- - 465
.50م،ص:2005م-2004ه/1426ه-1425

-1997 - بن اعلي بن أحد، "ظاهرة الوقف بي القراء والنحاة: أبو عمرو وسيبويه نوذجي: دراسة لغوية"، رسالة ماجستي، 466
.139، ص: 1998



 وحركة البناء، كل أولئك ل يفي بغرض التمييز بي الثبات والستفهام، أو بي النفي

والتعجب، ولكن التنغيم هو ناحية اللف الوحيدة بينهما.

 أما الوظيفة الصواتية للتنغيم فهي النسق الصوات الذي يستنبط التنغيم منه، والوظيفة

 الدللية يكن رؤيتها ل ف اختلف علو الصوت وانفاضه فحسب، ولكن ف اختلف

 الترتيب العام لنغمات القاطع ف النموذج التنغيمي الذي يقوم من المثلة مقام اليزان الصرف

.467من أمثلته

 وليس ف اللغة العربية وظيفة معجمية للتنغيم؛ إذ ث.ة من اللغات الت تتلف فيها معان

 الكلمات تبعا لختلف درجة الصوت حي النطق با، وهذا النوع من اللغات متناثر ف

 العال العمور، ولكن ربا كان ملحظا أكثر ف الصي وبعض أجزاء إفريقيا وجنوب شرق

 آسيا، وكذلك يلحظ ف كل من النرويية والسويدية، وبعض اللغات الندية المريكية،

 ) الت تنطق فيها بنغمتي مستويتيMixteco" ف لغة (Zukuومثال ذلك الكلمة "

متوسطتي، فتعن: جبل، ونغمة مستوية متوسطة بالضافة إل نغمة منخفضة فتعن: فرشاة.

 )الت تستصحب الموعة الكلمية سواء علىTonsأم+ا أنواع النغمات الوسيقية (

مستوى أداء كلمة أو جلة- وبا يبي نوع التنغيم، فهي كالت: 

النغمة العادية الستعملة ف معظم الكلم (التوسطـة).-1

النغمـة العاليـة-2

النغمـة العالية جدا، وتدل عادة على أمر أو تعجب.-3

النغمة الواطئة (الابطة)، وتوجد عادة ف ناية الملة.-4

.140 - بن اعلي بن أحد، "ظاهرة الوقف بي القراء والنحاة: أبو عمرو وسيبويه نوذجي: دراسة لغوية"، ص: 467



 كما أن. النغمات قد تتلف من ناحية ثباتا أو تغيها؛ فتسمى مستوية إذا كانت

 ثابتة، وقد تكون منبورة كما ل تكون، وتسمى صاعدة إذا اتهت نو الصعود، وتسمى

 هابطة إذا اتهت نو البوط، وهاتان الخيتان ل تكونان إل على مقطع منبور كما قد

 تسمى النغمة صاعدة هابطة إذا غيت نوعها ف اتاهي أيضا، إل أسفل ث إل أعلى، وأكثر

.468ما تستخدم اللغات النغمة ف نايات المل عند الوقف أو الناسيب الخية

 وقد أشار القدماء إل ظاهرة التنغيم، وأيضا إل النب، وإن ل يسموها، ومنهم ابن

 جن، وذلك حي تكلم على العوامل الت تؤثر ف "العن"، أي الدللة القيقية للكلم، فيقول

 وقد حذفت الصفة ود+لت الال عليها، وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولم : سي

 عليه ليل، وهم يريدون: ليل طويل؛ وكأن هذا إن+ما حذفت فيه الصفة لا دل. من الال على

 موضعها، وذلك أن+ك تس ف كلم القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم،

 ما يقوم مقام قوله: طويل أو نو ذلك.  وأنت تس هذا من نفسك إذا تأملته، وذلك أن

 تكون ف مدح إنسان والثناء عليه، فتقول: كان وال رجل! فتزيد ف قوة اللفظ بـ (ال)

 هذه الكلمة، وتتمكن ف تطيط اللم وإطالة الصوت با وعليها، أي رجل فاضل أو شجاعا

 أو كريا أو نو ذلك. وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنسانا! وتكن الصوت بإنسان

.469وتفخمه، فتستغن بذلك عن وصفه بقولك: إنسانا سحا أو جوادا أو نو ذلك

 والتحليل العراب نفسه قد ل تفهم أسراره، ول تل ألغازه إل بيلة صوتية أل وهي

 التنغيم، ويتضح هذا على سبيل الثال، عند التفريق بي الوجه والحتمالت الختلفة ف

 النعت القطوع، وكل هذا على أساس من هذه الواص الصوتية، من نب وتنغيم، وما لا من

 وظيفة ف التحليل؛ ففي قولنا: مررت بزيد الكري، أو مررت بزيد الكري، ل بد أن تكون
.141بن اعلي بن أحد، "ظاهرة الوقف بي القراء والنحاة: أبو عمرو وسيبويه نوذجي: دراسة لغوية"، ص:  - 468
.142الرجع نفسه، ص:  - 469



 هناك وقفة أو سكتة لطيفة بعد النطق بكلمة (زيد)، ث ننطق كلمة (الكريـم) بنغمة أخرى

 من شأنا أن تشي إل استئناف الكلم أو على جلة جديدة؛ هذه السكتة أو الوقفة الفيفة

 تدل على انتهاء الملة بعد (زيـد)، وكأن. السامع يهم+ أن يسأل أثناء هذه السكتة: من هو؟

 أو من تعن؟ فنجيب: الكري أو الكري، فهذا التنغيم الصوت متفق تاما مع ما يقوله النحاة من

أن (الكري) خب لـمبتدأ مذوف أو هو مفعول به لفعل مذوف.

 كما أن ث.ة نقطة نراها جديرة بالذكر، أل وهي اللحن، هذه الكلمة الت ارتبط

 بروزهـا بنشأة النحو العرب، والت  لنـا رأي فيها استشففناه من خلل بعض القوال وهو

 أن. لـها علقة بالتنغيم، أو بالحرى أن. التنغيم ما هو إل. ظل. من ظلل معانيها؛ فقد ورد ف

�>lتفسيـر          قوله تعالـى: ﴿ ���v���X>(_[��R - أي: ف30 ﴾سورة ممد آية�

 نوه  وأسلوبه، وقيل: اللحن أن تلحن بكلمك، أي تليه إل نو من الناء ليفطن له

.470صاحبك كالتعريض والتورية

 وقد نسب إل أب+ بن كعب رضي ال عنه قوله:" تعل.موا اللحن ف   القرآن الكري

 تعل.مونه، وكتب عمر بن الطاب رضي ال عنه: أن. تعل.موا الفرائض والسن+ة واللحن كما

تتعل.مون القرآن.

 فماذا كان يقصد عمر باللحن، حت+ى جعله علما مستقل بذاته كعلمي الفرائض

 والسن+ة، لكن هذه الية والتساؤل سرعان ما يتبد+دان حينما نسمع قول يزيد بن هارون ل.ا

 حد+ث بذا الـحديث،  فقيل له: ما اللحن! فقال: النحو. والنحو هو ميزان الصواب

والتقوي ف القول، ومقياس السلمة ف الكلم.

.143 - بن اعلي بن أحد، "ظاهرة الوقف بي القراء والنحاة: أبو عمرو وسيبويه نوذجي: دراسة لغوية"، ص: 470



 لكن كل هذا ل يعدو أن يكون إشارات عابرة إل التنغيم أو إل النبـر عموما،

وبعيدا عن كل دراسة مباشرة ودقيقة لما.

 هذا وإن+ه ليس من السهل أن ندد نظام درجات الصوت وتسلسله ف اللغة العربية، إذ

 معظم أمثلة التنغيم ف العربية ولجاتا الديثة، هي من النوع غي التمييزي الذي يعكس إم+ا

 خاص+ة لجية، أو عادة نطقية للفراد، ولذا فإن. تقعيده أمر يكاد يكون صعبا إن. ل يكن

 مستحيل، وكل الاولت الت قدمت حت الن لدراسة التنغيم ف اللغة العربية قامت على

 اختيار مستوى معي+ن من النطق، وعلى اختيار نغمات الصوت بالنسبة لفرد معي داخل هذا

.471الستوى، ولكن التنوع بي الفراد ف هذه الناحية يول بي الباحث وبي تعميم النتائج

 وأكثر ما يستعمل التنغيم ف اللغات للدللة على العان الضافية كالتأكيد والنفعال

والدهشة والغضب وغيها.

 ويكن التمثيل لذلك بنغمة هابطة تكون جلة تقريرية بعن: ل أوافق. وإذا نطقت

 بنغمة صاعدة فتدل على دهشة أو استنكار. وإذا نطقت بنغمة صاعدة هابطة تكون توكيدية،

.472وهكذا

 وقصارى القول ف الوقف وعلقته التنغيم، هو أن دور الوقف يكاد ينحصر ف إبراز

 نوع التنغيم من خلل النغمة الخية الوقوف عليها، والت تكون عادة منبورة، ل سي+ما إذا

كانت على مستوى القاطع النبورة، والت ل تتحقق غالبا إل. عند الوقف.  

.144 - بن اعلي بن أحد، "ظاهرة الوقف بي القراء والنحاة: أبو عمرو وسيبويه نوذجي: دراسة لغوية"، ص: 471
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 تتعلق القراءة وكذلك الداء بالنطق، ويقومان على اختلف أوجه اللغة أو اللسان

 الواحد ومنه على ما يقوم عليه النظم من تقل.ب ف الصور اللفظية ف بعض أدائه الصوت

.473بسب ما يلئم الحوال ف مناطق العرب

 وقد سئل أنس – رضي ال عنه عن قراءة الرسول صلى ال عليه وسلم، فقال كانت

 مد+ا، ث قرأ "بسم ال الرحن الرحيم " يـمد+ الرحـمن ويـمـد+ الرحيـم ول يرج هذا

 الد+ ترتيل عن تقيق أصوات الد+ وإعطائها حقوقها من حيث صفاتا ومارجها ومقاييسها

 وهي أصوات لا أهيتها ف تقيق ظاهرت الن+ب والت+نغيم إذ اللغة ت. بناء صيغها وتنوع معانيها

 أساس على هذه الدود، ونضيف إل هذا أن قراءة الرسول صلى ال عليه وسلم ل ترج

 أيضا عن إعطاء الصوات الساكنة حقها حي دخولا التشكيل الصوت، وإكسابا صفات

 عرضية سرعان ما تزول بزوال السباب العرضية، وعليه اختلفت الدة ف مقاييسها الصورة

 بي القياس الطبيعي والقياس الفرعي، وهذا الد+ من الناحية القياسية له دوره ف ثبت النغمة

 ونوعية النب فيها، فما اعتمده الرسول صلى ال عليه وسلم ف كيفية قراءة القرآن ما كان إل

�+	�للمحافظة على تبيان كلم ال مع التأن فيه تطبيقا لقوله عز+ وجل. +�'�����N+4���Ä�a

�Å أو كان كما قال عليه السلم:" إن ال يب أن يقرأ القرآن كما4سورة الزمل الية  

 نزل" وذلك " بإعطاء كل حرف حقه من إشباع الد+ وتفكيك الروف، أي بيانا وإخراج

 بعضها من بعض بالسكتة، والترسل، والسر والتؤدة، وملحظة الائز من الوقوف، ول يكون

  - خي الدين سيب، "السلوب والداء: دراسة صوتية تباينية ف القراءات القرآنية"، رسالة دكتوراه، تت إشراف: ممد عباس،473
.240،  ص: 2004، 2003



 غالبا معه قصر ول اختلس ول إسكان متحرك، ول إدغامها... فما جاء من تبيان لكيفية

 القراءة وأدائها عن طريق التلقي والشافهة من فيه صل.ى ال عليه وسل.م، ث صحابته، ث

 تابعيهم، ل يكن إل لعطاء التلوة حقها بإشراك اللسان والعقل والقلب ف هذه العملية الت

.474تضع إل ميزات ندها ترددت ف تعاريف ظاهرت النب والتنغيم

 أما ظاهرة النب ففيها تبيان وإشباع دون تقصي مع ملحظة الائز من الوقوف الذي

 يدد أنواع النغمات، وأما ظاهرة التنغيم، ففيها السكتة والترسل والسر والتؤدة دون إغفال

 الائز عن الوقوف، وهي عمليات تشترك فيها العضاء الثلثة من لسان وعقل وقلب. أما

 حظ اللسان فتصحيح الصوات بالتجويد، وأما حظ العقل فتفسي العان بالترتيل، ويبقى

حظ القلب للتعاظ والتأثر.     

       a                

 علمعلم التجويد
الترتيل 

 علقة علمي التجويد والترتيل بظاهرت النباللغـة
والتنغيم

����5_� تقيق	B�jYZ�]<{<�
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 ترويضالصوات
اللسان

الداء السليم

           على مستوى الصوات الزائدة
           عن طريق الصوات الزائدة

             عند تقيق الظواهر الصوتية
الذاتية أو العرضية

ضبط الزمن
 حضور
القلب

 فهم العان
 وتديد

الدللت

X	�_R����5	B�jYZ�]<{<�
         موسيقى داخلية: تددها صفات

الصوات                (النغم) 
         موسيقى خارجية: يددها النسج

 الصوت كلية     ف مستوى التراكيب
(التنغيم)

 حضورضبط اليقاع
القلب

 فهم العان
والدللت

¹�������s&��^	��
          مراتب للتلوة: تقيق  وحذر

وتدوير 
        نوعية الداء: غرض الية

         إيقاع القراءة: تديد منشأة القارئ
(فطرته وبيئته) 

   
موسيـقى القـرآن

 يصل القارئ من خلل علمي التجويد والترتيل اليقاعيي إلـى "القراءة السهلة-1

 العذبة اللوة اللطيفة الت ل مضغ فيها، ول لوك، ول تعسف ول تكلف، ول

تصنع ول تنطع"

123



 مت أدى القرئ حق قراءته فإنه" ل يرج عن طباع  العرب وكلم الفصحاء-2

 .475بوجه من وجوه القراءات والداء"

 تتحدد عند إعطاء القراءة حقها ومستحقها، مواضع النب والتنغيم، فيكون بذلك-3

 "بلوغ ناية التقان والتجويد، ووصول غاية التصحيح والترشيد"، وهذا النوع

 من القراءة يعن بلوغ النهاية ف إتقان القرآن الذي يبي أنواع الوسيقى "موسيقى

 الشعر، حيث نغمة الوزن والهتزاز النفسي، وموسيقى النثر، حيث اليقاع

 العميق الذي يدثه التوزيع وحسنه بي الروف ذاتا والكلمة والعبارة والية

 والسورة، وموسيقى الس، حيث مشاركة الواس لهتزازات النفس وقوة

 إرهافها لتموجات الوسيقى أيا كان مصدرها، وموسيقى الروح  حيث النشوة

 الادئة النابعة من مموع أنواع الوسيقى .... فالقرآن اكتمال لنماذج موسيقية

حية ف تراكيب خالدة للغة العرب.

 فمت راعينا مواضع النب والتنغيم ف السياق الصوت تصل على الداء السليم دون

 تفريط أو إفراط ف الظواهر النبية لذلك قيل إن التجويد "ليس بتمضيغ اللسان، ول بتقعي

 الفم، ول بتعويج الفك ول بترعيد الصوت، ول بتمطيط الشد+، ول بتقطيع الد+، ول بتطني

.476الغن+ات، ول بصرمة الر+اءات، قراءة تنفر عنها الطباع، وتج+ها القلوب والساع"

 فتحقيق الصوت إذا، ل يقوم على تضيغ اللسان وتغي الفم وتعويج الفك، كما ل

 يقوم ضبط الزمن على ترعيد الصوت، وتطيط الش+د وتقطيع الد، كما ل يقوم اليقاع على

 تطني الغنات وحصرمة الر+اءات عند أداء قراءة القرآن الكري. ويدم العلمان كلها- علما

.243خي الدين سيب، "السلوب والداء: دراسة صوتية تباينية ف القراءات القرآنية"، ص:  - 475
 - الرجع نفسه، ص ن.476



 التجويد والترتيل – النظم الوسيقي للقرآن الكري خصوصا، واللسان العرب عموما، لنما

 يصصان النغمة الوسيقية ف السياق الصوت الذي تدركه الذن بسهولة، با لما من دقة ف

 التوفيق بي النغمة والرس والنسيج الصوت. وقد قرأ الصحابة رضوان ال عليهم كلم ال

 على مكث وحاول بعدهم علماء التجويد والقراءة أل يرجوا عما ذهب إليه الرسول صلى

 ال عليه وسل.م من " سليقة عربية، واستقامة لجة، وفصاحة لسان وجودة تلقي وقوة حافظة"

 حصروها ف أحكام وقواعد تلزم تلوة القرآن الكري طبقا لا تله السلمون جيل عن جيل،

 تدور ف معظمها حول كيفية نطق الصوات نطقا سليما يفي بالصفات الذاتية منها ث

 العرضية الت تنتج عن ماورة الصوات بعضها لبعض، تتلف حد+تا وشد+تا ومد+تا باختلف

.477مراتب الترتيل فيها

�!�X	�_R����_���Æ�0����I��R���+��B

�!��X	�_R����_����<%J��I������^	����{�Z

 يعلم هذا النوع من القراءة – التحقيق – التقان والتجويد-  إذ يقوم على " رياضة

 اللسن، وتقوم اللفاظ وإقامة القراءة بغاية الترتيل الذي يستحب الخذ به على التعلمي من

 غي أن تتجاوز فيه إل حد الفراط من تريك السواكن وتوليد الروف من

 ، وهذا النوع من القراءات يتفق مع ما قاله ابن ماهد فيما قاله الضحاك:478الركات..."

 أنبذه حرفا حرفا، أي تريث ف قراءته وتهل فيها، وفصل من الرف الذي بعده. والفصل هنا

 هو إعطاء القطع الصوت حقه مع غيه من مقاطع صوتية أخرى كانت أقوى منه ف الصفات

 أو أضعف، وترتكز قراءة التحقيق على ظواهر صوتية عرضية معينة من أهها المز والظهار

.244خي الدين سيب، "السلوب والداء: دراسة صوتية تباينية ف القراءات القرآنية"، ص:  - 477
.245بن اعلي بن أحد، "ظاهرة الوقف بي القراء والنحاة: أبو عمرو وسيبويه نوذجي: دراسة لغوية"، ص:  - 478



 والفتح والد وهذه القراءة هي فن يكن ف الصوت للنطق به على حال صيغته من غي

 إسراف ول تعسف ويلتقي التحقيق من هذا الوجه مع صفات ذاتية وعرضية، فيها ارتكاز

 وشدة عند تقيق الصوت الفخم أو الشديد أو الطبق أو الهور، وهي صفات مهمة ف

.479تقيق نب الشد+ة

2-X	�_R����_����<%J��I������4����{�Z :

 من ميزات هذا النوع من القراءة- الدر- السراع ف الداء مع تفيف كل اختلس

 وإدغام و"مراعاة الوقف والبتداء  وجوبا وامتناعا وحسنا وقبحا على ما يأت بيانه من ماسن

 القراءة وتزيدها رونقا وباء "، وقد سئل الهوازي عن الدر فقال: هو القراءة السمحة

 العذبة اللفاظ الت ل ترج القارئ عن طباع العرب العرباء، وعما تكلمت به الفصحاء بعد"

 ويلتقي الذر من هذا الوجه ف القراءة مع صفات ذاتية وعرضية فيها لي خفة من أثر

 السراع ف القراءة براعاة الوقوف الواجب والعراب اللزم، مع تكي الصوات من حيث

 صفاتا داخل السياق، وينطبق هذا على تفيف المز وإدغام ما تقارب وتاثل وقصر الدود

. 480غي اللزمة

 

.245خي الدين سيب، "السلوب والداء: دراسة صوتية تباينية ف القراءات القرآنية"، ص:  - 479
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الدراسة  الوظيفية   لصول   قراءة  حمزةالدراسة  الوظيفية   لصول   قراءة  حمزة
الدغام والظهار:  الـمبحث الول

المالة و الفتح:  الـمبحث الثاني
الوقــف:  الـمبحث الثالث

الـمبحث الرابعالسكت والـمـد2 : 
أوجه الختلف والتشابه:   الـمبحث الخامس

بين خلف وخلAد عن حمزة
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  أو481يكثر الدغام ف قراءة حزة، وإن ل يكن بالقدر ال.ذي نده ف قراءات سبعية 

 أخرى؛ ويكن حصر مالت الدغام ف قراءات حزة ف ما هو آت.482عشرية
»��k»�l���h��sk

 "ف خسة أحرف هي: التاء، الد+ال، الز+اي، السياأدغم حزة برواية خل.د عنه ذال "إذ
والصاد.

�b�M ﴿قرأ حزة بإدغام ذال "إذ" ف الت+اء نو قوله تعال:OmO+�i�Kk﴾/وقرأ نافع وابن166 البقرة  
.483كثي و عاصم بالظهار

ــا  وحجة حزة هي تقاربما ف الخرج وف إدغام لم التعريف فيهما وأنªهما قد تقارب
ــدªة ــا ش  ف القو+ة والضعف. فالذال فيها جهر يقويها، ورخاوة تضعفها، و كذلك الت+اء فيه

تقويها وهس يضعفها، وقد تقاربا ف القو+ة والضعف فجاز الدغام لذلك .
ــو  ومن قرأ بالظهار فحجته أن+ه الصل وأن+هما منفصلن وأن§ الهر ال.ذي ف الذال ه

.484أقوى من الشد+ة ال.ت ف التªاء
 52 الجر/﴾fYO�Os�i�Kk>� ﴿قرأ حزة بإدغام ذال "إذ" ف الدªال نو قوله تعال:

.485وقرأ نافع وابن كثي وعاصم بالظهار
ــا،  فحج+ة حزة أنªهما من حروف الفم وأنªهما يشتركان ف إدغام لم التعريف فيهم

وأنªهما مهوران، فحسن الدغام وزاد ف ذلك قو+ة أن. الدال من الروف 

: كما ف قراءة يعقوب الضرمي.    )2(يكثر الدغام بصورة متميزة ف قراءة أب عمرو بن العلء.  - 481
- كما ف قراءة يعقوب الضرمي ،  482
  1/240 - ينظر: أبو جعفر بن بادش، القناع 483
1/148 - ينظر: مكي بن اب طالب،  الكشف عن وجوه القراءات السبع 484
.1/240 - ينظر الرجع نفسه، 485



ــت ــإذا أدغم  الشديدة، والذال من الروف الرخوة، والرخاوة أضعف من الشدة ف
تو+لت الذال من الر+خاوة إل الشد+ة، فحسن الدغام وقوي.

 وحج+ة من قرأ بالظهار أن+ه الصل وأن+هما منفصلن، وهذا مذهب مردود لن. الدغام
 والظهار قراءتان متواترتان يثلن كلم ال، ول يوز الت+فاضل ف كلم ال، لنªه على درجة

. 486واحدة من السن و الودة
48النفال/﴾ �b�Oc�i�KkO�O ﴿قرأ حزة بإدغام ذال "إذ" ف الز+اي نو قوله تعال:

وقرأ نافع وابن كثي وعاصم بالظهار
 فحجة من قرأ بالدغام أن. الز+اي أقوى من الذال بسبب الصفي ال.ذي فيهــا وأنªهمــا
 يشتركان ف الهر و الرخاوة ومرجهما من الفم، وف إدغام لم التعريف فيهما. فل§ما كــان
ــل،  الدغام يزيد الزªاي قو+ة بالصفي حسن. الدغام وقوي وحجªة من قرأ بالظهار أن+ه الص

وأن+هما منفصلن.

V�<VDVRQ�KDO﴿قرأ حزة بإدغام ذال "إذ" ف "السي" نو قوله تعال: �i�Kk ﴾/وقرأ12النور  

نافع وابن كثي وعاصم بالظهار.
ــا ــر+ر لنªه  من قرأ بالدغام فحجªته "أن§ السي فيها ضعف وقو+ة، والضعف فيها مك
 مهموسة رخوة، وقو+تا أن+ها فيها صفي، والذال فيها رخاوة تضعفها كالسي، وفيها جهــر
ــو+ة ــا ف الق  يقويها، يوازن الصفي ال.ذي ف السي و الصفي أقوى ، فجاز الدغام لتقاربم

. 487والضعف، و لنªهما من حروف الفم، ولن. لم التعريف تدغم فيهما
 من قرأ بالظهار فحج+ته أن+ه الصل، وأنªهما منفصلن، ولتحو+ل الذال عند الدغام إل
ــول  المس، وذكر مك.ي بن أب طالب أن. الظهار أحسن للحجة ال.ت ذكرناها آنفا، وهذا ق

مرفوض.
��O_i[O﴿قرأ حزة بإدغام ذال "إذ" ف الصاد نو قوله تعال: O��i�KkO�﴾/ــاف  .29 الحق

وقرأ نافع وابن كثي وعاصم بالظهار.

42ينظر: أبو عمرو الدان، التيسي ص: - 486
1/149 ينظر: مكي بن أب طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع  :487



 فحج+ة من قرأ بالدغام أن§ الصاد أقوى من الذال بالصــفي والطبــاق والســتعلء
ــثي، ــا بك  والتفخيم الل§وات فيها، فإذا أدغمت فيها الذال أبدلت من الذال حرفا أقوى منه
ــف ــام لم التعري  فحسن الدغام لذلك معها أنªهما قد اشتركا ف الخرج و اشتركا ف إدغ

.488فيهما، فزاد ذلك ف الدغام قو+ة وحج+ة من قرأ بالظهار أن+ه الصل وأن+هما منفصلن
»�{»�l�(s�h��sk

 اختلف القر+اء السبعة ف إدغام دال (قد) ف ثانية أحرف وهي: اليم، السي، الشي،
.489الصاد، الز+اي، الذال، الصاد والظاء 

 فمنهم من أدغمها عند الروف الثمانية وهم: حزة و أبو عمرو و الكسائي وهشــام
 وخلف ومنهم من أظهرها وهم: ابن كثي، قالون و عاصم  ومنهم من أدغم بعضها، وأظهر

البعض الخر وهم: ورش، ابن ذكوان.
ــال: ﴿ �QXf3u����OG�Q���Mقرأ حزة بإدغام دال "قد" ف (اليم) و (الذال) نو قوله تعMa

�O4M��Q�M��O%i، وقوله تعال: ﴿128﴾ التوبة/MO�/وقرأ نافع وابن كثي وعاصــم179﴾ العراف ، 
490بالظهار.

 من قرأ بالدغام فحج+ته قربا ف الخرج، لن+ها من حروف الفم واشتراكها ف صفت
ــن+  الهر و الشد+ة، فحسن الدغام لذا الشتراك، ومن قرأ بالظهار فحج+ته أن+ه الصل وأن+ه

491منفصلت عن بعضهن+ 


�O�KDOقرأ حزة بإدغام "قد" ف السي و الشي نو قوله تعال: ﴿�Q�M�Mــران/ ﴾ آل عم
492 وقرأ نافع وابن كثي وعاصم بالظهار.30﴾ يوسف/}�O>MeO�O?�Q�M، وقوله تعال: ﴿181

 ومن قرأ بالدغام فحج+ته القرب بينها ف الخرج، واشتراكهن+ ف إدغام لم التعريف
 فيهن+، فالسي وإن كانت غي مهورة، قوي+ة بالصفي، فيعادل الصفي فيها قو+ة الهر ف الد+ال،

.1/149 - ينظر: مكي بن أب طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع488
80- ينظر: ممد بن الزري، تقريب النشر ف القراءات العشر، ص:489
490 - ــراءات"-  ينظر أحد بن ممªد البن+ا: إتاف فضلء البشر بالقراءات الربعة عشر السمªى "منتهى المان والسر+ات ف علوم الق

131و1/130م-ج1987ه-1407-1ت:شعبان مم+د إساعيل-لبنان-بيوت-عال الكتب-ط
1/144 - ينظر: مكي بن أب طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع 491
  4و2/3ينظر: ممد بن الزري، النشر  - 492



 فجاز الدغام فيها. أمªا الشي فجاز الدغام فيها لا فيها من التفشي ال.ذي يقويهــا، فالــد+ال
 مهورة، والهر أقوى من التفش+ي لن. الدغام يدث ف الد+ال ضعفا بعد قو+ة إذا أدغمت ف
ــد ــن+ ق  الشي. ومن قرأ بالظهار فحج+ته أن+ه الصل، و أن+هن+ منفصلت من بعضهن+ و أن+ه

 493اختلفن ف القو+ة.
�VXfHM{O���O��Q�Mقرأ حزة بإدغام دال "قد"ف الصاد نو قوله تعال: ﴿MO�/آل عمــران ﴾

494 وقرأ نافع وابن كثي وعاصم بالظهار.152

ــا غي أن. ــف فيهم  من قرأ بالدغام فحج+ته أن. مرجهما من الفم، وإدغام لم التعري
ــدال ــل ال  الدال مهورة قوي+ة. والصاد أقوى من الد+ال بالستعلء والطباق و الصفي فانتق

 495بالدغام إل حرف أقوى منها فحسن الدغام وقوي.
ومن قرأ بالظهار فحج+ته أن+ه الصل، وأن. الصاد مهموسة رخوة، وذلك ضعف 

ــا  فيها و الد+ال مهورة شديدة، فحسن الظهار لتحول الدال بالدغام حرفا مهموس
 496رخوا، وقد كانت شديدة فنقلتها إل ضعف.

��b_b�Oc�Q�Mقرأ حزة بإدغام دال "قد" ف الز+اي نو قوله تعال: ﴿MO�/وقرأ نافع05﴾ اللك  
497وابن كثي وعاصم بالظهار

 من قرأ بالدغام فحج+ته أن+هما من مرج الفم، وأن. لم التعريف تدغم فيهما، وأنªهما
ــا ــدال فيه  مهوران، وأن. الز+اي فيها قو+ة الصفي، فزاد الدغام قو+ة الصفي، فإذا أدغمت ال
ــام  أبدلت منها زايا، وهي أقوى من الد+ال، فتحو+لت الد+ال إل حرف هو أقوى منها بالدغ
 فقوي ذلك وحسن. ومن قرأ بالظهار فحج+ته أن+ه الصــل، وأنªهمــا متلفــان ف الشــد+ة
 والرخاوة؛ فالدال شديدة والزاي رخوة، فضل عن أن. الزاي فيها صفي، ول صفي ف الدال،

498فحسن الظهار

146ص:، 1ينظر: مكي بن أب طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع، ج - 493
      1/239 - ينظر: أبو جعفر بن بادش، القناع 494
1/145 - الرجع السابق  495
1/145ينظر: مكي بن أب طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع - 496
1/239ينظر: أبو جعفر بن بادش، القناع  - 497

. 1/145الرجع السابق، ج- مكي بن أب طالب، 498



��O_Q�Oقرأ حزة بإدغام دال "قد" ف الضاد نو قوله تعال: ﴿O��Q�M�MO�/وقرأ58﴾ الروم ، 
499نافع وابن كثي وعاصم بالظهار

ــد+ال  فحج+ة من قرأ بالدغام أن. الضاد قوي+ة بالهر والطباق والستعلء فحصــل لل
بإدغامها ف الضاد قو+ة زائدة، والضاد أقوى من الد+ال فحسن الدغام.

وحجة من قرأ بالظهار أن+ه الصل وأنªهما منفصلن. 
��OSODMYM��Q�Mقرأ حزة بإدغام دال "قد" ف الظاء نو قوله تعال: ﴿M  وقرأ نافع24﴾ ص/

500وابن كثيو عاصم بالظهار

من قرأ بالدغام فحج+ته اشتراكهما ف الخرج، وإدغام لم التعريف فيهما؛ وأن. 
الظاء قوي+ة بالطباق والستعلء فحسن الدغام، ومن قرأ بالظهار فحج+ته أن+ه  

501الصل، وأن+هما مفصلن.

��_3�$��»�	%JR����+»�h��sk
ــي:  اختلف القر+اء السبعة ف إدغام تاء التأنيث الساكنة وإظهارها عند ست+ة أحرف ه
 اليم، الت+اء، الظاء، وحروف الصفي: الزاي، السي و الصاد. فأدغمها كل.ها حزة وأبو عمرو

والكسائي، وقرأها الباقون بالظهار.
قرأ حزة بإدغام "تاء التأنيث" ف "اليم ، الصاد، الز+اي و الظاء" نو قوله تعال: ﴿

QXV0Vs<fYVG�QwOPK̀ O%/نو قوله تعال: ﴿56﴾ النساء ،V�KB�O<O��QwOBU�V>MQwOmO���ODdYf3a ، و﴿40﴾ الج+/
QXV0�O%QsKc/و﴿97﴾ السراء ��ODK�M��QwO%�M3/502، وقرأ نافع وابن كثي بالظهار11﴾ النبياء

 فحجªة من قرأ بالدغام "أنªهنª اشتركن ف الخرج ف إدغام لم التعريف فيهن+، سوى
ــورة  اليم، ولن. هذه الروف أقوى من التªاء لن. الت+اء حرف مهموس؛ وهذه الروف مه

سواء، والصاد والظاء قوي+تان بالطباق ال.ذي فيهما والستعلء

. 131 و 1/130  و أحد بن ممد البنا، التاف، 4و2/3ينظر: ممد بن الزري، النشر  - 499
 4 و2/3 و ابن الزري، النشر 42ينظر: أبو عمرو الدان، التيسي: - 500
.1/146 - ينظر: مكي بن أب طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع، ج501
.204- 203 - ينظر: السن بن ممد علي البغدادي، الروضة ف القراءات الحدى عشرة، ص502



 والزªاي حرف قو+ي للصفي ال.ذي فيه و الهر مع ما ف الت+اء من الؤاخاة بينهما و بي
 الصاد من المس، لكن الصاد تقوى بالصفي والطباق والستعلء على الت+اء فحسن الدغام.

 503وحج+ة من قرأ بالظهار أنªه الصل وأن+ه من كلمتي منفصلتي
ــمس/Vs<VDM��QwO�dyM3قرأ حزة بإدغام "تاء التأنيث" ف "الثاء" نو قوله تعال: ﴿ ﴾ الش

504، وقرأ نافع وابن كثي و عاصم بالظهار 11

 من قرأ بالدغام فحج+ته أن. الت+اء حرف مهموس، والث.اء حرف فيــه بعــض الشــد+ة
ــس و  والرخاوة أغلب عليه؛ و المس ضعف ف الرف، فهما متقاربان لشتراكهما ف الم

الخرج، وإدغام لم التعريف فيهما، فحسن الدغام.
ــن   ومن قرأ بالدغام فحج+ته أن. الت+اء أقوى لا فيها من الشد+ة  الثاء أضعف لا فيها م
 المس و الرخاوة و القيقة و إن اشتركا ف المس أن. الثاء تنقص عن قو+ة  الت+اء لا فيها من

 505الر+خاوة ال.ت تضعها، و لا ف الت+اء من الشد+ة ال.ت تقويها فجاز الظهار

IO4<��V·قرأ حزة بإدغام "تاء التأنيث" ف السي نو قوله تعال: ﴿�Qw��MK5Q%f�/التوبة ﴾

506، وقرأ نافع و ابن كثي وعاصم بالظهار124

 فحج+ة من قرأ بالدغام أن+هما مشتركان ف الخرج من الفم، وف إدغام لم التعريــف
 فيهما، وأن+هما مهموسان، فالسي فيها صفي يقويها والت+اء فيها شد+ة تقوم مقام الصــفي ف

 507القو+ة، لذلك تساويا فحسن الدغام وحج+ة من قرأ بالظهار أن+ه الصل، وأن+هما منفصلن

»N�»���»N0»�hW�h��sk
 اختلف القر+اء السبعة ف إدغامها و إظهارها عند ثانية أحرف هي: الطاء، الت+اء، الثاء،

الظاء، السي، الز+اي، الصاد والنون.  

1/150ينظر: مكي بن أب طالب، الكشف عن جوه القراءات السبع  - 503
204 الروضة ف القراءات الحدى عشرة، ص: السن بن ممد البغدادي،- ينظر504

1/150 - الرجع السابق، 505

1/241ينظر: أبو جعفر بن خلف النصاري بن بادش، القناع  - 506
1/151 الكشف عن وجوه القراءات السبع،: مكي بن أب طالب، - ينظر507



 أم+ا لم "هل" فاختلفوا ف إدغامها عند ثلثة أحرف، هي: التــاء، الثــاء و النــون،
�M'<��VDKفأدغمها حزة عند التاء والثاء نو قوله تعــال:﴿Q_O+�iN��O0�/و﴿59﴾ الــائدة ،iN��O0a

O U<f�/و روى خلف عن حزة الظهار أيضا ف ﴿36﴾ الطففي    O U<f��iNO0 ﴾
 508وأدغمها الكسائي عند الثلثة، و الباقون بالظهار

 و أم+ا لم "بل" فاختلفوا ف إدغامها عند سبعة أحرف هي: التاء، الز+اي، السي الضاد،
ــاء/�K+iJO+�iNO	QXK>الطاء، الظاء والنون. فأدغمها حزة ف "الت+اء والسي نو قوله تعال: ﴿ ﴾ النبي

�QwM    و ﴿40b<O
�iNO�/و اختلف عنه ف قوله تعال: ﴿18﴾ يوسف �O�OmM;�iNO�/155﴾ النساء 
509بالدغام والظهار و أدغم الكسائي عند السبعة، وقرأ الباقون بالظهار

 فحج+ة من قرأ بالدغام "أن، هل، بل" لا لزم مالما السكون أشبهتا لم التعريــف،
ــدغم لم  فجاز فيهما من الدغام معهن+ ما ل يوز ف لم التعريف إل. هو، أل ترى أن+ها ل ت
 "قل" وتبدل لن. سكونا غي لزم، ففارقتا مشابة لم التعريف، فجاز فيهما مــن الدغــام

 510معهن+ ما ل يوز ف لم  التعريف إل. هو، أل وسكونا عارض
 وحج+ة من قرأ بالظهار أن+ه الصل، وأن+هما مفصلن و النفصال يقو+ي معه الظهار

         511لن+ك تقف على الرف الو+ل من الثان ف وقف ول غيه
2-��>G4�Ç�w��{�È��]��v��º�m�I5��h��sk 
هي قوله تعال: ﴿512إدغام "الباء عند الفاء" ف خسة مواضع �KL	K+Q�V%�O]Q<O$M[�Q�KYQ�O��Q�M�﴾ 
 ،63﴾ الســراء/����ODM[�Q�O0i�OS��O�KmO+�Q؛ و﴿05﴾ الر+عد/���OPO�M[�Q�OPQ�O+�i'KkO، و﴿74النساء/

OSMو﴿�d'K«M[�Q�O0i��M[/97﴾ طه﴿ ،OSK®M�fJM[�Q�VRO��QXM�Q�OBO�/11﴾ الجرات.
 وحج+ة من قرأ بالدغام أن. الفاء حرف فيه تفش، وذلك قو+ة فيه، والباء أقــوى منــه
 لن+ها شديدة مهورة، والفاء مهموسة رخوة، فل.ما كان من كل. واحد منهما قو+ة و اشــتركا

82ينظر: ممد بن الزري، تقريب النشر، ص: - 508
1/243 - ينظر: أبو جعفر بن بادش، القناع 509
1/153لكشف عن وجوه القراءات السبع ا - مكي بن أب طالب، 510
   1/153- ينظر الرجع السابق  511
1/155 - ينظر: السن بن ممد أبو علي البغدادي، الروضة ف القراءات السبع 512



 ف الخرج من الشفتي، وف"أن." ل مع العرفة ل تدغم ف واحدة منها جاز إدغــام الو+ل ف
الثان.

 وحج+ة من قرأ بالظهار أن+ه الصل، و أنªهما منفصلن؛ فالو+ل أقوى من الثان للشد+ة
ــنل.ـوالهر ال.ذين فيه، والثان أضعف للهمس والرخاوة ال ــدلت م  ذين فيه فإذا أدغمت أب

   513الو+ل حرفا أضعف منه، فأبدلت من حرف قو+ي حرفا ضعيفا
�X	D����_Z���m��h��sk

 OB�V ÿO�V�O�� ³��O2O��Qقرأ حزة برواية خل.د عنه بإدغام "الباء" ف اليم ف قوله تعال: 
 . كما روي خل.د الوجهي عند حزة ف قوله514) وكذلك روي الظهار فيها284(البقرة: 
).42 (هود:  �O_O�OB�Q�M3Q4�تعال: 

 من قرأ بالدغام فحجته: أن اليم حرف قوي بالغنة الت فيها والهر والشدة الذين
 فيها: فإذا أدغمت فيها الباء إل حرف أقوى منها بكثي لنك تبدل من الباء عند الدغام

 ميما، وأيضا فإنما اشتركا ف الخرج من الشفتي، واشتركا ف أن لم العرفة ل تدغم ف
 واحد منهما ومن قرأ بالظهار فحجته أنه الصل، وأنما منفصلن وأن لم العرفة ل تدغم

.515ف واحد منهما
�»��R�»��_Z�»����»�h��sk

 ،43 (العراف: � �O0<VDVRi�K4�fقرأ حزة بإدغام "الثاء" ف "التاء" ف قوله تعال: 
 Owi�KmM) وقوله72والزخرف:  :و259 (البقرة (a �QXVRi�KmM :52 (السراء.(

.516حيث وقعتا ف القرآن الكري، وقرأ نافع وابن كثي وعاصم بالظهار
 فحجة من قرأ بالدغام أنما غي منفصلي، وأنما مهموسان، وأن التاء أقوى من الثاء

.517للشدة الت فيها، وأن لم التعريف تدغم فيهما، وحجة من قرأ بالظهار أنه الصل
�»l�y�»��_Z�»����»�h��sk

1/155الكشف عن وجوه القراءات السبع،  - مكي بن أب طالب، 513
.363/ 1 - ي�نظر: أبو جعفر بن بادش، "القناع"، 514
.156/ 1 - الرجع نفسه، 515
.264/ 1، وأبو جعفر بن بادش، "القناع"، 84 - ي�نظر: ممد بن الزري،  "تقريب النشر"، ص: 516
.159/ 1 - مكي بن أب طالب، "الكشف عن وجوه القراءات السبع"، 517



 )،176 (العراف: ي�ل¤ه�ث¤ ذQ̄لك�قرأ حزة بإدغام "الثاء" ف "الذال" ف قوله تعال: 
.518ول يذكر غيه ف القرآن الكري، وقرأ أبو عمرو وعاصم والكسائي بالظهار

 من قرأ بالدغام فحجته: أن الذال أقوى من الثاء بكثي، لن الذال مهورة والثاء
 مهموسة رخوة، فحسن انتقال الول إل القوة بالدغام ومن قرأ بالظهار فحجته أنه

.519الصل
�»����»��_Z�»l���»�h��sk

  و�م�ن� ي�̄رد� ثQو�اب� ال¤آȫخر�̄ة ن�ؤ�̄ت̄ه ̄من�ه�اقرأ حزة بإدغام الدال ف الثاء ف قوله تعال: 
.520) وقرأ نافع وابن كثي وعاصم بالظهار145(آل عمران: 
���R���_Z�l�y��h��sk

)  و51(البقرة:  اتªخ�ذ¤ت�م�قرأ حزة بإدغام "الذال" ف "التاء" نو قوله تعال 
خ�ذ¤ت�م�Qأa :و81 (آل عمران (خ�ذ¤ت�ªات  :الفرقان) وبابه حيث وقع ف القرآن27 ،( 

 ̄إن±ي ع�ذ¤ت� ̄بر�ب±ي) و96 (طه: فQن�ب�ذ¤ت�ه�االكري وأدغم ف ثلثة مواضع هي قوله تعال: 
.521) وقرأ نافع وابن كثي وابن عامر وعاصم بالظهار20 والدخان: 27(غافر: 

 فحجة من قرأ بالدغام، القرب ف الخرج، لنما من حروف الفم واشتراكهما ف
.522صفت الهر والشدة، فقوي الدغام، وحجة من قرأ بالظهار أنه الصل وأنما منفصلن

7�h��s�����I5���Z�*Y������4�l<����
أدغم خلف أحرفا فيما يقاربا:

� fl<fذال (إذ) ف التاء والدال ومن أمثلتها قوله تعال: -1O+�i�KkO�:الحزاب)  
).52 (سورة الجر:  �<fYO�Os�i�Kk)  و 37

.83، وي�نظر: ممد بن الزري، "تقريب النشر"، ص: 264/ 1 - ي�نظر: أبو جعفر بن بادش، "القناع"، 518
.157/ 1 - ي�نظر: مكي بن أب طالب، "الكشف عن وجوه القراءات السبع"، 519
.265/ 1، وأبو جعفر بن بادش، "القناع"، 138/ 1 - ي�نظر: أحد بن ممد البنا، "التاف"، 520
 ، وي�نظر: هادي نر، "التفسي اللغوي الجتماعي للقــراءات القرآنيــة"، الردن،83 - ي�نظر: ممد بن الزري، "تقريب النشر"، ص: 521

.79 مـ، ص: 2008هـ، 1429، 1عمان، جدارا للكتاب العالي، عال الكتب الديثة، ط
.144/ 1 - ي�نظر: مكي بن أب طالب، "الكشف عن وجوه القراءات السبع"، 522



 دال (قد) ف ثانية أحرف: (السي، والذال، والضاد، والظاء، والزاي، واليم-2
والصاد والشي) مثال كل واحد فيما يلي:

Qد� ج�ع�لQق  :و24 (مري (ر�أ¤ن�اQد� ذQقQو�ل a :العراف) و179 (اªنªد� ز�يQقQو�ل a 
  قQد� س�̄مع�) و24 (ص: a لQقQد� ظQلQم�ك�) و20 (سبأ:  و�لQقQد� ص�دªق�) و5(الـملك: 

 :و1 (الادلة (ه�اQد� ش�غ�فQق  :يوسف) 30.(
  (التوبة:a ر�ح�ب�ت� ثPمªتاء التأنيث ف (س، ث، ص، ز، ج، ظ) ومثال ذلك -3

 ) و146 (النعام: a ح�م�لQت� ظPه�ور�ه�م�ا) و56 (النساء: a ن�̄ضج�ت� ج�لPود�ه�م�) و25
 a خ�ب�ت� ̄زد�ن�اه�م�) و261 (البقرة: a أQن�ب�ت�ت� س�ب�ع�) و90 (النساء: aح�̄صر�ت� ص�د�ور�ه�م�

).97(السراء: 
  ه�ل¤ ثPو±ب�) و 3 (اللك: a ه�ل¤ ت�ر�ىلم هل ف "التاء والثاء" مثل -4

).36(الطففي: 
 a ب�ل¤ ت�أ¤̄تي̄هم�)و18 (يوسف:  ب�ل¤ س�وªلQت�لم بل ف "السي والتاء" ف -5
).40(النبياء: 
 )96 (طه: a فQن�ب�ذ¤ت�ه�ا) و27 (غافر:  ع�ذ¤ت�الذال ف التاء من كلمات: -6

 )51 (البقرة:  اتªخ�ذ¤ت�م�)  و81 (آل عمران: a أQخ�ذ¤ت�م�) و24 (يونس:  أQخ�ذQ̄تو
).29 (الشعراء:  اتªخ�ذ¤ت�و

).1(مري: a كهيعصإدغام ص ف الذال ف فاتة مري بالذال بعدها: -7
.523الثاء ف التاء ف كلمات: لبثت� ولبثتم وأورثتموها-8

 من خلل ما ذكرناه يكن أن نستنتج أن خلف وافق حزة فيما ذكرناه عنه الن إل
 أنه ل يوافقه ف إدغام بعض الروف التقاربة ف الخرج مثل: إدغام الدال ف الذال، والباء ف
 الفاء والثاء عند الذال، كما أنه اقتصر ف إدغام ذال إذ ف حرفي فقط وهي التاء والدال دون

أن يدغمها ف حروف الصفي أي أظهرها.

.112 - وزارة التربية والتعليم، "أحكام القراءات للئمة السبعة"، ص: 523
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زاد خل.د على خلف ف الدغام ما يلي:
 aو�̄إذ¤ ص�ر�ف¤ن�اaأدغم ذال "إذ" ف حروف الصفي (ش، ص، ز) نو:-1

).48 (النفال:  و�̄إذ¤ ز�يªن�) و 12 (النور: ̄إذ¤ س�̄مع�ت�م�وه�) و 29(الحقاف: 
 )74 (النساء: aي�غ�̄لب� فQس�و�ف�كما يدغم الباء الزومة ف الفاء مثل: -2

).63(السراء: a اذ¤ه�ب� فQم�ن�و
 ) فقد قرأها بالظهار156 (النساء: a ب�ل¤ طQب�ع�لل§د اللف ف قوله: -3
524والدغام.

 ونلحظ من هذا أن خل§د وافق حزة ف الدغام ولكن أظهر الثاء عند الذال والدال
عند الذال ول يدغم كما فعل حزة.

�4���>�������	%��
�!�^Yv��]�����_Z�I5��4�>�k

 الظهار لميع القراء عند ستة أحرف وهي: حروف اللق، المز والاء والعي والاء
 والغي والاء نو: ينأون، من آمن، كل آمن، وأنار، من هاد، جرف هار، أنعمت، من

 عمل، عذاب عظيم، وانر، من حكيم حيد، فسينعضون، من غل.، إله غيه، والنخفضة، من
خي، قوم خصمون.

.525إل أن أبا جعفر اختص بالخفاء عند الغي والاء
1!�����e���_Z���m��I5��4�>�k

وأظهر حزة الباء عند اليم من اركب معنا (هودا).

119 - وزارة التربية والتعليم، أحكام القراءات للئمة السبعة، ص524
.85 - ممد بن الزري، "تقريب النشر"، ص: 525



 بلف عن خلد وبإظهاره قرأ له الدان على أب السن، وبإدغامه قرأ له على أب
.526الفتح

أظهر حزة عند التقاء الباء بالفاء وذلك ف خسة مواضع:
�KL	K+Q�V%�O]Q<O$M[�Q�KYQ�O��Q�M� /74 (النساء(

��OPO�M[�Q�OPQ�O+�i'KkO� /05 (الرعد(

�OSO�KmO+�Q�ODM[�Q�O0i���Ml�M{ /63 (السراء(

KI�O	OAi��#K[�OSM�d'K«M[�Q�O0i��M[�Ml�M{ /97 (طه(

M'<VDK�dg��VXV0�OSK®M�fJM[�Q�VRO��QXM�Q�OBO�a /11 (الجرات.(
.527فقد أدغم النحويان وخل.د فقط

3-�_�Y�I5��4�>�k :
 كما أظهر حزة الغنة عند الراء واللم، ول عمل على ذلك، واختلف أصحاب سليم

على حزة بعد ذلك ف بيان الغنة، وإدغامها عند الواو والياء فقط.
-����<_R����_3�$��'<_Y�I5��4�>�k��

 وقال حيون الزوق عن اللوان عنه عن سليم: إن حزة كان ل يدغم النون ول
 التنوين عند الواو، ول عند الياء يريد غنتهما، لن بيانما عندها غي جائز وكان يفعل ذلك

�� ف النصب والفض مثل �KyO% /) و19 (الائدة ��K2O� /و19 (الائدة ( ��xD	KDO� 
 )، وقال أبو هشام: ل يبي النون عند الياء والواو25 (النبأ/  ��{�b$M�)     و25(النبأ/ 
 ) و(رعد وبرق) (البقرة/40 (النور:  ���ODfYf�) و09 (التغابن: OBO��KBQ�V��Q� Qمثل: 
�·�OqODQzOB��M) و40O����OqO%��MO� /120 (التوبة .(

 يبي النون ف: ..أشد ما بينهما عند اللم والواو والياء ول يوقفها عن ذلك كما
� rيوقفها عند: Q	O��Q�KB /272 (البقرة.(

.70 - علي ممد الصباغ، "الضاءة ف بيان أصول القراءة"، ص: 526
ــة527   - أبو السن بن عبد النعم بن غليون القري، "اللي التذكرة ف القراءات الثمان"، تقيق: أين رشدي السويد، مكة، جدة، الماع

.183، ص: 1991 هـ، 1412، 1، ط1اليية لتحفيظ القرآن الكري، مج



.528فأما الرفع فإنه يزيده إدغاما حت ييل إليك أنه ليس ف الرف تنوينا رأسا
 وأظهر أيضا النون عند اليم من هجاء طسم أول الشعراء والقصص وروى خلف

.529إدغام النون الساكنة والتنوين ف الواو والياء من غي غنة
 وحجته أن حروف الجاء ف تقدير النفصال والنقطاع ما بعدها فإذا كان كذلك

.530وجب تبي النون عند اليم
 ) وبإدغامه قرأ له155 (النساء:  �O�OmM;�iNO�واختلف عن خل§د عنه ف قوله تعال: 

.531الدان على أب الفتح وبإظهاره قرأ له علي أب السن يعن أن لمزة الظهار فقط
������I5���_Z���<_R����_3�$��'<_��h�H��

أظهر حزة كباقي القراء عند ستة أحرف وهي حروف اللق.
والدغام أيضا عند ستة أحرف. حرفان: بل غنة وها: اللم والراء.

 وأربعة بغنة وهي: النون واليم والياء والواو. إل§ أن حزة يدغم النون والتنوين ف الياء
 ) فأدغم التنوين ف61 (البقرة:  طQع�امÏ و�ا̄حدÏوالواو بغي غنة وقد وافقه خلف، مثل قوله: 

 ) أدغمه خلف عن26 (البقرة: a أQن¤ ي�ض�̄رب�aالواو بل غنة وأدغم غيه بالغنة وف قوله:
.532حزة بغي غنة والباقون مع الغنة

 ول يترك خل§د الغنة عند إدغام النون الساكنة والتنوين ف الواو والياء نو قوله تعال:
PولPم�ن� ي�ق :و8 (البقرة (QونPو�ب�ر�ق¹ ي�ج�ع�ل a :البقرة) و19 (Ï̄من� و�ال  :الرعد) 11( 
).7 (البقرة: a ̄غش�او�ةÝ و�لQه�م�و 

  - ي�نظر: أبو عمرو الدان، "جامع البيان ف القراءات السبع"، تقيق: عبد الرحيم الطرهون يي مراد، مصر، القاهرة، دار الديد، د.ط،528
.430، ص: 1،  ج2006 هـ، 1427

.71 - ي�نظر: علي ممد الصباغ، "الضاءة ف بيان أصول القراءة"، ص: 529
 1402، 2 - عبد الرحن بن ممد بن زنلة أبو زرعة، "حجة القراءات"، تقيق: سعيد الفغان، لبنان، بيوت، مؤسسة الرسالة، ط530

.209 مـ، ص: 1982هـ، 
.82، و ممد بن الزري، "تقريب النشر"، ص: 66 - أبو عمرو الدان، "متصر مذاهب القراء السبعة بالمصار"، ص: 531
.34 وعد الفتاح القاضي، "البذور الزاهرة"، ص: 86 و85 - ي�نظر: ممد بن الزري، "تقريب النشر"، ص: 532
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 حزة هو أشهر من ر�ويت عنه المالة من بي القراء العراقيي ويعود ذلك إل أنه عاش ف
الكوفة متأثرا بتلك القبائل الت سادت المالة ف لجاتا، وما أماله حزة ما يلي:

1��I5�����B��È����e&���
�#�����N�e�����_	Z�w%�3���k�*&����Bk

  (البقرة: خ�اف�)، و43 (النساء:  ج�اءöتفرد حزة بإمالة الفعال العشرة التية: 
 ، والعنكبوت:77 (هود: a ض�اق�) و 8 (هود:  ح�اق�) و 3 (النساء:  طQاب�)، و182

)  و5، والصف: 17 (النجم: a ز�اغQ) و111و66، وطه: 15 (إبراهيم:  خ�اب�) و33
Qر�ان  :فزادوهم وجاءتم وجاءوا وجاءت)، حيث وقعت وكيف جاءت نو: 14 (الطففي 

.533)63، وص: 10 (الحزاب:  ز�اغQ̄تdaإل 
 وقد فسªر مكي سبب إمالة اللف ف هذه الفعال فقال: وعلة المالة ف ذلك أنه أمال

 ليدل على أن الرف منها ينكسر عند الخبار ف قولك، "جئت، وشئت، وزغت، وطبت،
 وضقت، وخبت وخفت" فدل على أن الول مكسور منها عند الخبار، فعملت الكسرة فأميلت

.534اللف لا
 وإذا رتبنا علل المالة ف هذه الفعال من حيث الدرجة والقوة فأقواها ف المالة "جاء

 وشاء" وذلك ف أربع علل تقوى المالة با إحداها أن اللف الت هي عي الفعل المالة أصلها ياء
 فيهما، والثانية أن اللف الت هي عي الفعل المالة أصلها الياء فيهما، والثالثة أن المزة ف آخرها
 تشبه اللف لنا أختها ف قرب الخرج، وف أنا تبدل المزة كثيا، فصار كأن ف آخرها ألفا،
 فقويت المالة والرابع أن العي ف الستقبل منهما مكسورة، فأميلت اللف ف الاضي لتدل على

 كسرة العي ف الستقبل كما أميل: خاف: لكسر الاء ف الخبار فهي إمالة لشيء مقدر ف
.535الكلم فيهما

.457/ 1 - أبو عمرو الدان، "جامع البيان ف القراءات السبع"، 533
.174/ 1 - مكي بن أب طالب، "الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها"، 534
.175/ 1 - مكي بن أب طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ، 535



�l��[&�����Á&�����BW�w%�3���k�*&����Bk
 وتال اللف ف الساء والفعال والنقلبة عن ياء أو واو: وتكون هذه المالة ف الثلثي

وغيه.
 الثلثي ذو اللف التطرفة النقلبة عن ياء: قرأ حزة بإمالة كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء،
 حيث وقعت ف اسم أو فعل إمالة كبى (شديدة) حال الوصل والوقف، وقد تابعه الكسائي ف

.536ذلك
���	�أ-  ����Á&���:سواء أكان السم مفردا أم مضافا مؤنثا أم مذكرا وأبنيته ثلثة : 

.537"فPع�لÝ" و"̄فع�لÝ" و"فQع�ل"
)        و272 (البقرة: aه�د�اه�م� a) و120 و16 (البقرة:  ̄بال¤ه�د�ىa"فPع�لÝ": نو 

aÃاةQت�ق  :و28 (آل عمران(a �O�f�i� :و92 (النعام (aالن²ه�ى a :طه) و128 و54   (
a �O<f�i� :538)5 (النجم.

 )58       (طه/ س�و³ىa)و12 (طه/  طPو³ىa) و2 (البقرة/ ه�د³ىaوف الوقف: 
.539)36 (القيامة/  س�د³ىa) و18 (سبأ: قPر³ىaو

 ه�م�ا��3)، و53 (الحزاب/ ̄إن�اه�) و32 (السراء/ الز±ن�اa"̄فع�لÝ": نو: 
 )، عند من يعل ألفها منقلبة عن ياء فأماله لكسرة الكاف ، ول يعتد باللم لنا23(السراء/ 

حرف واحد ل ينع.
  (النعام/النªو�ى) و135 (النساء: ال¤ه�و�ى) و 222 (البقرة/ أQذÃى"فQع�ل": نو 

) و48 (الحزاب/ أQذQاه�م�) و60 (الكهف/ V�فQت�اه�ل̄ل̄) و30 (يوسف/ فQت�اه�افQ) و95
ال¤ع�م�ى :و17 (فصلت (̄و�ىلª̄للش /العارج) وما أشبه ذلك من الساء الثلثية حيث16 ( 

.540وقعت ف القرآن الكري
���	��ب- ��l��[&���

.205 - ي�نظر: عبد الرحن بن اساعيل بن إبراهيم الشاطبب، "إبراز العان"، ص: 536
.250 - عبد الرحن بن الوجيه الواسطي، "الكن ف القراءات العشر"، ص: 537
.46 وأبو عمرو الدان، "التيسي"، ص: 37و36/ 2 - ي�نظر: ممد بن الزري، "النشر"، 538
.175 - مكي بن أب طالب، "الكشف عن وجوه القراءات السبع"، ص: 539
.251 - ي�نظر: عبد ال بن الوجيه الواسطي، "الكن ف القراءات العشر"، ص: 540



  (البقرة/قQض�ى)، و114 (البقرة/ س�ع�ىإذا كان الفعل على وزن: "فQع�لQ" نو: 
 )6 (النساء/ كQفQى) و 216 (البقرة/ ع�س�ى) و 143 (البقرة/ ه�د�ى)، و117

 أQت�ى) و 17 (النفال/ ر�م�ى) و20 (العراف/ ن�ه�اكPم�ا) و80 (النعام/ aه�د�ا̄نو 
 ) و ما أشبه ذلك من الفعال83 (السراء: aن�أQى) و121 (النحل/ aه�د�اه�) و1(النحل/ 

.541الثلثية
 وأمال حزة وابن عامر وعاصم برواية أب بكر والكسائي اللف والراء من رأى التعدي

: 542إل ظاهر متحرك، وذلك ف سبعة مواضع وهي
 -��xmM3Q<M3����O4 /76 (النعام  ،(ي�̄دي�ه�م�Qر�ءا  أa /هود)و 70 (̄ميص�ه�Qر�ءا  ق 
 م�ا ر�أQىa) و 10(طه: aر�ءا  ن�ار³ا) و 24(يوسف/ aر�ءا  ب�ر�ه�انQ ر�ب±̄ه)، و 28(يوسف/
).18(النجم/ aلQقQد� ر�أQىa) و 11(النجم/ 

  (النبياء/ر�آöك�وكذلك التعدي إل مضمر متحرك وهو مصور ف ثلثة ألفاظ هي 
، والصافات/8، وفاطر/40 (النمل: ر�ءاه�)و 31، والقصص/ 10 (النمل/ ر�ءöاهار�) و36
).7، والعلق/ 23، والتكوير/ 13، والنجم/ 55

 وعلة من أمال: رأى، ورآه، وشبههما أن أصل اللف فيها الياء، فأمال الراء لمالة المزة،
ولللف بعدها، وهذا ما أميل للمالة بعده ث أمالوا الراء لا وقع بعدها من المالة ليعمل اللسان 

.543عمل واحد³ا ف الحرف الثلثة
 ) ف الوصل فإذا61 (الشعراء: ت�ر�اءöى ال¤ج�م�ع�ا̄نوأمال حزة اللف الت بعدها الراء من 

.544وقف عليه أمال اللفي الت بعد المزة ونا بالفتحة الت قبلها نو الكسرة
 ، وأبنيته545وأما ما جاوز الثلثي فأماله حزة، سواء أكانت ألفه منقلبة عن ياء أم عن واو

.546خسة عشر منها سبعة ماضية وثانية مضارعة
 ، وي�نظر: أبو العز القلنسي وممد بن السن الواسطي، "إرشاد البتدأ وتذكرة النتهي ف36 و35/ 2 - ي�نظر: ممد بن الزري، "النشر"، 541

.190 و189، ص: 1984 ، 1404، 1القراءات العشر"، تقيق: عمر حدان الكبيسي، مكة الكرمة، ط
.255 - عبد ال بن الوجيه الواسطي، "الكن ف القراءات العشر"، ص: 542
.181/ 1 - ي�نظر: مكي بن أب طالب، "الكشف عن وجود القراءات السبع"، 543
.46 - أبو عبد ال ممد بن شريح، "الكاف ف القراءات السبع"، تقيق: جال الدين ممد شرف، مصر، طنطا، دار الصحافة للتراث، ص: 544
.287/ 1 - أبو جعفر بن بادش، "القتناع"، 545
.260-258 - عبد ال بن الوجيه الواسطي، "الكن ف القراءات العشر"، ص ص: 546



."Qاع�لQوت�ف - QلªعQوت�ف – Qواست�ف¤ع�ل – Qوافت�ع�ل – Qاع�لQوف – QلªعQوف – Qف¤ع�لQفالاضية: "أ
:Qف¤ع�لQأ *

 ءاو�اكPم�) و20 (الائدة/ آöت�اكPم� ) و 10، والفتح/ 76 (آل عمران/ أQو�فQى نو 
 ) وما44 (النجم/ أQم�ات�  و�أQح�ي�ا) و03، والاقة/ 16 (يونس/ أQد�ر�اكPم�) و26(النفال/ 
.547أشبه ذلك

* فعªل:
  (النعام:و�صªاكPم�) و132 (البقرة/ و�و�صªى) و29 (البقرة/ فQس�وªاه�نªفQ نو: 

) وما أشبهها من الفعال.22 (العراف: فQد�ل§اه�م�ا فQ) و151
:Qاع�لQف *
 س�او�ى) و22 (العراف: aو�ن�اد�اه�م�ا) و 39 (آل عمران: فQن�اد�ت�ه� نو:  

) وكذلك الفعال الشابة لا.96(الكهف: 
:Qاف¤ت�ع�ل *

 )189 (البقرة: اتªقQى) و 132 (البقرة: اص�طQفQى) و29 (البقرة/ اس�ت�و�ى نو 
) وما أشبه ذلك من الفعال.111 (التوبة/ اش�ت�ر�ىو

* اس�ت�ف¤ع�ل:
)160 (العراف/ اس�ت�س�قQاه�) و60 (البقرة/ اس�ت�س�قQى نو: 

:QلªعQت�ف *
 )143 (العراف/ ت�ج�ل§ى) و205 (البقرة/ ت�و�ل§ى و~37البقرة/  ¯aفQت�لQق§ى نو 

.548وما أشبه ذلك
* تفاعل:

  - أبو بكر أحد بن السين بن مهران الصبهان، "الـمبسوط ف القراءات العشر"، تقيق: جال الدين ممد شرف، مصر، القاهرة، دار547
.59، ص: 2003 هـ/ 1424الصحابة للتراث، د.ط، 

.440/ 1، وأبو عمرو الدان، "جامع البيان ف القراءات السبع"، 190/ 1 - ي�نظر: أبو جعفر بن بادش، "القناع"، 548



 )29 (القمر: فQت�ع�اطQى) و61 (الشعراء/ ت�ر�اءöى) و 92 (الؤمنون/ فQت�ع�الQىنو: 
وما أشبه ذلك.

– Pوأما الضارعة فثمانية، أربعة منها مفتوحة الول وأربعة مضمومة فالفتوحة هي: أف¤ع�ل 
... Pاع�لQي�ت�ف – PلªعQي�ت�ف – Pي�ف¤ع�ل

:Pف¤ع�لQأ *
) و88 (هود/أQن�ه�اكPم�) و93 (العراف/ aآöس�ى) و29 (هود/أQر�اكPم��Mنو: 

ر�ىQأ /وما ماثلها من الفعال.102 (الصافات (
:Pيف¤ع�ل *

) و80 (الائدة/ ت�ر�ى) و87 (البقرة/ ت�ه�و�ى) و144 (البقرة/ ن�ر�ىنو: 
ي�ح�ي�اي� /و42 (النفال (ت�أ¤ب�ى /التوبة) و8 (اه�Qي�ل¤ق /السراء) و13 (ت�ع�ر�ى/طه)  

).120 (طه/ ي�ب�لQى)و118
:PلªعQي�ت�ف *

  (القيامة/ي�ت�م�ط§ى) و47، والنور/ 196، والعراف/ 23 (آل عمران: ي�ت�و�ل§ىنو: 
) وما أشبه ذلك.33

:Pاع�لQي�ـت�ف *
 (النجم/ت�ت�م�ار�ىa)  و16(السجدة: aت�ت�ج�افQىa) و59 (النحل/ aي�ت�و�ار�ىaنو: 

.549) ليس غيهن55
.PلªعQي�ت�ف – Pي�ف¤ت�ع�ل – PلªعQي�ف – Pوالضمومة الول هي: ي�ف¤ع�ل

 :Pي�ف¤ع�ل *
) و5(الفرقان/  ت�م�لQى ) و108(النبياء/ aي�وح�ىa) و31(النفال/ aت�ت�لQىaنو: 

 ي�ج�ز�اه�  /وما أشبه ذلك.41(النجم (
:PلªعQي�ف *

.193 و192/ 1 - ي�نظر: أبو جعفر بن بادش، "القناع"، 549



 )      و35(فصلت/ aي�لQق§اه�اa) و161، وآل عمران: 281(البقرة/  ت�و�ف§ى نو: 
) وما شابها من الفعال.18(النسان: aت�س�مªى

* ي�ف¤ت�ع�ل:
).111(يوسف/  ح�̄ديثÃا ي�ف¤ت�ر�ى ) و37 (يونس/أQن¤ ي�ف¤ت�ر�ىaنو 

:PلªعQي�ت�ف *
.550) ول ثان له67، وغافر/ 5(الج:  ي�ت�و�ف§ى نو 

-الثلثي ذو اللف التطرفة النقلبة عن واو ف الساء:•
) و4 (طه: aال¤ع�لQاa) و275 (البقرة: الر±ب�اaأمال منها ما انضم أوله أو انكسر نو/ 

 و�ىPال¤ق  /و5(النجم (aو�الض²ح�ى /الضحى) و1 ( و�ض�ح�اه�ا  /الشمس)وما أشبه1 ( 
.551ذلك

 وعلة المالة ف هذه الساء أن لغة كثي من العرب أن يثن²وا ما انضم أوله أو انكسر بالياء،
 فيقولون ف تثنية: ضحى: ضحيان، وف ربا: ربيان والعرب تفر+ من الواو إل الياء ف كثي من

.552الكلم
•��	Z�������Á&�

أمال الساء الرباعية وما زاد عليها سواء أكانت اللف منقلبة عن ياء أم واو وأبنيته ثانية:
:Qف¤ع�لQأ *

 ال¤أQع�لQىa) و232 (البقرة/  � jM3QcM) و3 والنساء/ 61 (البقرة/ أQد�ن�ىaنو 
  أQع�م�ى) و36 والشورى/ 60 والقصص/ 73(طه/  أQب�قQى ) و67 وطه/ 60(النحل/ 

 )، لن لفظ الاضي من لك كله يظهر فيه الياء إذا ر�د�د�ت� الفعل إل نفسك، فتقول:72(السراء: 
 أQد�نيت�، وأQز�كQي�ت� وأQع�لQي�ت� وأQب�قQي�ت� وأQع�م�ي�ت�، وكل ذلك ييله حزة والكسائي ليدل. على أن اللف

.553قد صارت ف حكم ما أصله ياء
 - الرجع نفسه .550
.37/ 2 - ممد بن الزري، "النشر"، 551
.191و190/ 1 - ي�نظر: مكي بن أب طالب،"الكشف عن وجوه القراءات السبع"، 552
.178/ 1 - الرجع نفسه، 553



ـöف¤ـع�ل: * م
  م�ج�ر�اه�ا) و40(النفال/  ال¤م�و�لQى ) و51 والتوبة/ 286(البقرة/ a  م�و�لQان�انو 

 ،15 والنجم/ 19(السجدة/  ال¤م�أ¤و�ى ) و21 (يوسف/ a  م�ث¤و�اه�) و41(هود/ 
)، وما أشبه ذلك.31(النازعات/  م�ر�ع�اه�ا ) و41 و39والنازعات/ 

* م�ف¤ع�ـل:
  م�ز�ج�اةÏ) و42 والنازعات/ 41، وهود/187 (العراف/ م�ر�س�اه�اaنو: 

.554) ول ثالث لما88(يوسف/

.40/ 2 - ممد بن الزري، "النشر"، 554



* م�ف.عªل:
  م�ص�فى) وف الوقف 282 (البقرة/ م�س�م�ىa) و125 (البقرة/ م�ص�لىaنو 

) وما أشبه ذلك.15(ممد/ 
* م�ـف¤ت�عل:

 ) ول ثالث لما،44 (النازعات/ م�ن�ت�ه�اه�اa) و42 و14 (النجم/ ال¤م�ن�ت�ه�ىaنو: 
)36 (القصص:  م�ف¤ت�ر³ىوف الوقف على 

* فPع+ل:
) ف الوقف، ول نظي له.156 (آل عمران:  غPز�ىنو 

* فQوعلة:
 )ل غيها، وقد اختلف ف رواية إمالتها على النحو48 و3 (آل عمران/ aالتªو�ر�اةaQنو 

الت:
 روى المالة الضة عنه من روايته العراقيون قاطبة وجاعة من غيهم، وروى عنه المالة

.555الصغرى جهور الغاربة وغيهم، نص على ذلك مكي والدان
 فالعلة ف إمالتها أن أصل ألفها الياء لنا من وري الزند وأصلها "و�و�ري�ه�" على وزن

 "فوعلة" فأبدلوا من الواو الول (تاء) كما فعلوه ف "تاه وتقاة" وها من الوجه والوقاية، ث لا
 تركت الياء بالفتح، وقبلها فتحة قلبت ألفا، فصارت: "توراة" التاء بدل من واو، واللف بدل

.556من الياء فحسنت إمالته لذلك
* ̄مف¤ع�لQة:

) وليس غيها.35 (النور: ̄مش�كQاةaÏنو 

.86 - ي�نظر: أبو عمرو الدان، "التيسي"، ص: 555
.183/ 1 - مكي بن أب طالب، "الكش�ف عن وجوه القراءات السبع"، 556



 قرأ حزة جيع ما ذكرناه بالمالة، لتدل المالة على أن أصل هذه الروف الياء أو بنلة
 ما أصله الياء، فإن ما كان من ذلك ذوات الياء، فإنه يال لجل الياء، وما ل يكن من ذوات الياء

.557فإنه يال لنه ف حكم النقلب عن ياء
��	%JR���*����Bk��

 أمال حزة كل ألف تأنيث زائدة رابعة فصاعدا، دالة على مؤنث حقيق أو مازي وأوزانا
:558خسة

* فPع�ـلQى:
 )13 (آل عمران/ أPخ�ر�ىa) و97 (البقرة/ ب�ش�ر�ىa) و85 (البقرة/ الد²ن�ي�اaنو: 

).5 (السراء/أPولQاه�م�اa) و29 (الرعد/ طPوب�ىaو
* فQـع�لQى:

 و67 (النفال/أQس�ر�ىa) و43 (النساء/ م�ر�ض�ىa) و57 (البقرة/ السªل¤و�ىaنو: 
 ) وما أشبه12 (العلق: التªق¤و�ى) و7 (الاقة/ ص�ر�ع�ىa) و17 (ممد/ ت�ق¤و�اه�م�a) و70

ذلك.
* ̄فع�ـلQى:

 )29 (الفتح: ̄سيم�اه�م�a) و7 (النفال/ āإح�د�ىa) و69 (النعام/ ̄ذك¤ر�ىaنو: 
) وما ماثلها من الساء.22 (النجم/ ̄ضيز�ىaو

 ̄عيس�ىa) و12 (مري/ ي�ح�ي�ىa)  و 136 (البقرة/ م�وس�ىaوألق بذلك،  نو: 
)136(البقرة/

* فع�الQى:
  (النعام/ال¤ح�و�اي�اa) و83 (البقرة/ ال¤ي�ت�ام�ىa) و62 (البقرة/ النªص�ار�ىaنو: 

) وما أشبه ذلك.32 (النور/ ال¤أQي�ام�ىa) و146
* فPع�الQى:

.251/ 1 - ي�نظر: ابن أب مري اب عبد نصر الشيازي، "الوضح ف وجوه القراءات وعللها"، 557
.1/282 - ينظر: أبو جعفر بن بادش، القناع، 558



  (النساء/كPس�الQىa) و43 (النساء/ س�كQار�ىa) و85 (البقرة/ أPس�ار�ىaنو: 
 ) وما هو حري بالتنبيه هنا أن اللف المالة إذا46، وسبأ/ 94 (النعام/ فPر�اد�ىa) و142

  (النجم/ت�ت�م�ار�ىaوقع قبلها "راء" فإن الراء ترقق تبعا لمالة اللف بعدها نو الياء مثل:    
55 (
�I4��É���4��0����È��*&����Bk

 كان حزة ل ييل من الكلمات الت فيها ألف راء مرورة أو إمالة ألف لجل الكسرة إل
 K4�O<Omiقوله تعال: � /و28 (إبراهيم (K4�b>M�i� /وفيما تكررت فيه الراء نو:48 (إبراهيم ، ( 

 K4�O�Q�MJi� /و193 (آل عمران ( �K4�O�Q?MJi� /و62 (ص ( r4�O�M{ :وما50 (الؤمنون ( 
.559أشبه ذلك

واختلف عنه فيما تكررت فيه الراء على ثلثة أقوال:
 روى جهور العراقيي المالة عن خلف عن حزة، وقطعوا خل.د بالفتح، ونص عليه ابن-1

.560مهران وابن الفحام
 روى جاعة من أهل الداء المالة الكبى عنه من روايت خلف وخل.د، وبذا قرأ الدان-2

.561وابن الفحام على عبد الباقي
 روى جهور الغاربة الصريي عن حزة من روايته المالة الصغرى نص على ذلك مكي-3

.562والدان وابن شريح والشاطب
  فلعلة من أمال أنه لا وقعت الكسرة بعد الصل قرب اللف نو الياء لتقرب من لفظ

 الكسر لن الياء من الكسر، ول يكن ذلك حت قربت الفتحة الت قبل اللف نو الكسر، فحسن
 ذلك ليعمل اللسان عمل واحدا مستفل، والكسرة الت قبل اللف تو الكسرة، فحسن ذلك

 ، وعبد ال بن الوجيه الواسطي، "الكن ف القراءات العشر"، ص:462/ 1 - ي�نظر: أبو عمرو الدان، "جامع البيان ف القراءات السبع"، 559
269.

.58/ 2 - ي�نظر: ممد بن الزري، "النشر"، 560
.59/ 2 -الرجع نفسه، 561
.44 - أبو عبد ال بن شريح، "الكاف ف القراءات السبع"، ص: 562



 ليعمل اللسان عمل واحدا مستفل، والكسرة قوية كأنا كسرتان ف الراء ولذا قويت المالة مع
.563الراء لنا حرف تكرير الركة عليها مقام حركتي

 وعلة من قرأ بي اللفظي أنه توسط المر فلم يصل لئل يرج الرف عن أصله، ول يفتح
.564لقوة الكسرة ف الراء، فقرأ ذلك بي اللفظي أي بي الفتح والمالة

� K4�Oفالراء ف كلمة Q�MJi� /و193 (آل عمران ( �K4�O�Q?MJi� :ليس فيها62 (ص ( 
 استعلء مع أنا قد تكررت هاهنا وهي حرف تكرير فازدادت الكلفة على اللسان بالنطق با

 فخصصها حزة بإمالة بي بي ول يشبعها فيه لا قدمناه من أن ف ذلك بلوغ ما قصده من
.565التخفيف

وعلة من قرأ بالفتح أنه أتى به على الصل، ول يستثقل التسفل بعد التصعد.
وقد روى اللوان عن خلف وخلد عن سليم كل الباب بالفتح إل ثلثة أحرف: 

 K4�O�Q�MJi� /و193 (آل عمران ( �K4�O�Q?MJi� /و62 (ص ( r4�O�M{��:الؤمنون)  
.566)، فإنه يشم فيهم الكسر، إذا كان مفوضا، وإذا ل يكن مفوضا فتحه13

2-���B����Y��I5�����B��È����DYH�
وتكون ف الساء والفعال، وقد قرأ حزة بما جيعا:

•��D�
&�.@,}
_ �O4�Oqbقرأ حزة بإمالة اللفي جيعا ف قوله تعال: � /و62 (البقرة  ( K4�O<Omi�و  

 jOB�ORO	i� /و 83 (البقرة ( �O4�MHV
 /و 43 (النساء ( jM�O$f3/و142 (النساء     ( 
�Os�O�f[ /و 94 (النعام  ( K�O��O<OAi� :و146 (النعام ( jOB�O�MJi� /32 (النور.(

.171-170/ 1 - مكي بن أب طالب، "الكشف عن وجوه القراءات السبع"، 563
.171/ 1 - الرجع نفسه، 564
.63 - ي�نظر: أبو عمرو الدان، "الفتح والمالة"، ص: 565
.464/ 1 - ي�نظر: أبو عمرو الدان، "جامع البيان ف القراءات السبع"، 566
.250/ 1 - أحد بن ممد البنا، "إتاف فضلء البشر ف القراءات الربعة عشر"، 567



:568الفعال•
 )     و76 (النعام/O4� �xmM3Q<M3��Mأمال حزة فتحة الراء والمزة جيعا ف قوله تعال: 

 V�u�O4 /و40 (النمل ( OTu�O4 /و36 (النبياء ( KLKmK%�OPK���MJO%O� /السراء) بإمالة النون83 ( 
والمزة.

 �K'�O�QDOPiومنه وقف حزة على���u��O�O+ :61 (الشعراء.(
 والغرض من المالة ف هذا الوضع هو تناسب الصوات وتقارب أجراسها وساها بعضهم

"ماورة المال".
 وعلة إمالة ألف الواقعة بعد عي (فQع�الQ، وفPع�الQى) هي ف ابتغاء إمالة اللف بعد اللم، فهي

_ �O4�Oqbإمالة للمالة، ولذا امت�نع إمالة اللف الثانية لعارض كالتقاء الساكني، نو قوله تعال �a
�Vt	K$ODi� :و30 (التوبة ( �K��O$U_��jOB�ORO� :حال الوصل، ينع إمالة اللف127 (النساء ( 

.569الول بعد العي حينئذ لنا أميلت تبعا ̄لـما بعدها
 وعلة المالة ف فتحة الراء والمزة ف: رأى ورآك، وأمثلتها أنم: لا أمالوا فتحة المزة نو
 الكسرة لتميل اللف الت بعدها، أتبعوا فتحة المزة فتحة الراء المالة فأمالوا أيضا فتحة الراء نو

 الكسرة على سبيل التباع، عما أمالوا اللف لمالة اللف ف قولم رأيت عمادا فأميلت ألف
.570النصب لمالة ألف عماد

3  -�����p��]��&���B�I5��L�B���B
 أمال حزة من مموع الروف الربعة عشر الت تال خسة حروف من الروف القطعة

.571ف فواتح السور، وقد وردت ف سبع عشرة سورة

.276 - أحد بن ممد البنا، "إتاف فضلء البشر ف القراءات الربعة عشر"،  ص: 568
.256 / 1 - نفسه،569
.123/ 4 - ي�نظر: أبو بشر سيبويه، "الكتاب"، 570
.66/ 2 - ي�نظر: ممد بن الزري،"النشر"، 571



الراء:
� قرأ حزة بالمالة: الراء من قوله تعال �،يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم)  

�� ) و1والجر: p� :572) إمالة كبى حيث وقع ف القرآن الكري1(الرعد.
 وعلة إمالة هذا النوع أن اللف الت هي من هجاء (را) ف تقدير ما أصله الياء لنما أساء
 ما يكتب به ففرق بينهما وبي الروف الت ل توز إمالتها نو: "ما ول وإل" هذا مذهب سيبويه

 ف إجازة إمالة هذه الروف الت ف أوائل السور، فإن سيت بشيء من هذه الروف جازت
.573المالة"

 أما ابن خالويه فقد احتج لن أمال بأنه أراد التخفيف، لن فتح أنه أتى باللفظ على
.574الصل

الـهاء:
). 1(طه:  �L;أمال حزة الاء من قوله 

الياء:
  وكذلك أمال "الياء"575) إمالة كبى1(مري/ >3	�a �Êأما حزة "الياء" من قوله 

 )، وقد اختلف عنه ف إمالتها: فقد روى جهور أهل الداء عند1(يس/  ¤� من قوله تعال
 وروى عنه جاعة من أهل الداء المالة الصغرى، المالة الكبى ذكر ذلك الدان ومكي وغيهم

.576وذلك ابن ماهد

.106 - ي�نظر: أبو عبد ال بن شريح، "الكاف"، ص: 572
.187، 186/ 1 - مكي بن أب طالب، "الكشف عن وجوه القراءات السبع"، 573
.154 - ي�نظر: السن بن ممد بن خالويه، "الجة ف القراءات السبع"، ص: 574
 ،1982، 2 - ي�نظر: مكي بن أب طالب القيسي، "التبصرة ف القراءات السبع"، تقيق: ممد غوث الندوي، مطبوعات الدار السلفية، ط575

.584ص: 
.321/ 1 - ي�نظر: أبو جعفر بن بادش، "القناع"، 576



الطاء:
  �X$;) و1(النمل:  �¤;) و1(طه:  �L; من قوله 577أمال حزة "الطاء"

). 1، والقصص/ 1(الشعراء/ 
 والعلة ف إمالتها جيعا أنه آثر الروج من تسفل إل تسفل لفة ذلك كمن فتحهما جيعا،

.578فآثر الروج من تصعد إل تصعد ليعتدل اللفظ
الاء:

  ف X� من قوله تعال 579وما أماله حزة من الروف القطعة ف فواتح السور "الاء"
غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والاثية والحقاف.

 وعلة المالة ف ذلك أن هذه الروف ليست بروف معان: "ما ول" إنا هي أساء لذه
 الصوات الدالة على الروف الكية القطعة، والساء الت تتنع إمالة ألفها ما ل تكن من الواو،
 وليست اللف فيها من الواو، ويدل على أنا أساء أنك تب عنها فتعريها، فتقول: حاؤك حسنة
 وصادك حسنة مكمة، وإذا عطفت بعضها على بعض أعربتها كالعدد، فلما كانت أساء أمالا
 من أمالا، ليفرق بي المالة بينها وبي الروف الت للمعان، والت ل توز إمالتها نو "ما ول

 وإل" وإنا ل يز إمالة هذه الروف ليفرق بي الرف والسم، ولو سيت بذه الروف جازت
إمالتها. 

4�»���»�*Aqp����wÁ4��[��RB�*��NH�I5����Bk��
 580أمال حزة كل ألف متطرفة رست ف الصحف"ياء" سواء أكانت ف الساء أم الفعال

 � jb%M) و 216 (البقرة/  jO$OZ) و214 (البقرة/  jbRO�) و81 (البقرة/  jMYO�نو 

 jMeO) و31 (الائدة/  �ORMYQ�O�) الستفهامية، 223(البقرة/ M���O� /و84 (يوسف ( �O�a
#O+O�Q$O� /؛ حيث وقعت ف القرآن الكري واستثنيت من ذلك خس كلمات: اسم56 (الزمر ( 

وفعل وثلثة أحرف.

.187/ 1 - ي�نظر: مكي بن أب طالب، "الكشف عن وجوه القراءات السبع"، 577
.165 - ي�نظر: أبو عبد ال بن شريح، "الكاف"، ص: 578
.188/ 1 - مكي بن أب طالب، "الكشف عن وجوه القراءات السبع"، 579
.209 - ي�نظر: عبد الرحن بن إساعيل بن إبراهيم الشاطب، الرجع السابق،  ص: 580



 �K �Omiأما السم فهو "لدا" فقد رسم ف قوله تعال���O�M /25 (يوسف .(
 )21 (سورة النور/ KB�QXfHQ_KB��M3Oc��OB��Q� �r�O�M من قوله تعال �M3Ocوأما الفعل فهو 

وهو من ذوات الواو بدليل قولم ف الاضي "زكوت" فلم يله أحد تنبيها على ذلك.
 وأما الروف فهي: "إل" و"حت" و"على" فلم تل لن الرف لحظ هل ف المالة

 بطريق الصالة، إنا هي للفعال أو الساء، فلم يؤثر فيها رسا بالياء، وكل ما أميل من الروف
.581"بلى" و"يا" ف النداء..لغنائها عن المل فأشبهت الفعل والسم

.582وعلة المالة ف ذلك كله هو تقريب اللف من أصلها أو حكمها
5�LR�B«��I5��s�e+��B��
.583تفرد حزة كما سبق وذكرنا بإمالة عشرة أفعال•
�K+u	 �OS من قوله تعال 584تفرد حزة بإمالة فتحة المزة•��O%M� :4 و38 (النمل

 )، وقد اختلفت الرواية عن خلد ف ذلك فروي عنه المالة ابن ماهد ومك.ي وغيهم، وروي0
.585عنه الفتح جهور العراقيي وبه قرأ الدان على أب الفتح

 وبذلك يتحقق لدينا أن القراءتان صحيحتان والعلة ف ذلك أنه "أمال اللف على أنا ألف
.586فاعل، وأمال المزة لكسرة التاء ف الوضعي ليعمل اللسان عمل واحدا ف الستفل"

 )، وقد اختلفت9 (النساء:  ��[�O�K� ف قوله تعال587وما تفرد به حزة إمالة فتحة العي-1
 الرواية عن خلد ف ذلك. فروى الفتح عن خلد ابن شريح، وأبو العلء العطار. وروى المالة

.588عنه بعض أهل الداء كأب العز القلنسي

. 210 - عبد الرحن بن إساعيل بن إبراهيم الشاطب، إبراز العان ، ص: 581
.179/ 1 - ي�نظر: مكي بن أب طالب، "الكشف عن وجوه القراءات السبع"، 582
.59/ 2، وابن الزري، "النشر"، 302/ 1 - ي�نظر: أبو جعفر بن بادش، "القناع"، 583
.83و82/ 1 - ي�نظر: أحد بن ممد البنا، "إتاف فضلء البشر ف القراءات الربعة عشر"، 584
.64/ 2 - ي�نظر: ممد بن الزري، "النشر"، 585
.173/ 1 - مكي بن أب طالب، "الكشف عن وجوه القراءات السبع"، 586
.60/ 2 - ي�نظر: ممد بن الزري، "النشر"، 587
.99 - ي�نظر: أبو بكر أحد السن بن مهران الصبهان، "البسوط ف القراءات العشر"، ص: 588




a ��O_fYVوكذلك تفرد حزة بإمالة قوله تعال-2V4�VLQRd[O<O+ :و61 (النعام ( �VLQ+O<Q>ORQ
� 
.590وذلك لنه يقرؤها باللف، وييل لن أصل اللف الياء589)71(النعام: 
6 -�8���N��<[���I5���W�Bk

 أمال حزة ألفات فواصل الي التطرفة، يائية أو واوية أصلية أو زائدة، ف الساء
 والفعال، ما يص لم اللفة وذلك ف إحدى عشرة سورة وهي: طه والنجم والعارج والقيامة

.591والنازعات وعبس وسب+ح والشمس والليل والضحى و العلق
:فواصل الي ف سورة طه

� jM من هذه السورة من لدن قوله تعال 592أمال حزة ألفات فواصل اليQ2ORK (2( 
 ��MYV�i) و jO2QzO� (3و� (4و ( �O<ORQ
� (5و ( �O�d�� (6و ( jMeQ�M� (7و (
ا�jO_Q$VAi (8و ( �jO
<VB (9 و ( ��x�V0 (10 إل آخرها ( ��O�ORQ0��K�OBO� 

(135.(
:فواصل الي ف سورة النجم

 ) ��O<O0��M�Kka(1 من هذه السورة من قوله تعال: 593أمال حزة ألفات فواصل الي
 ��O<O>i) و ��O<M���OBO� (2و ��K�OZ (3 و ( �jO�<V� (4 و ( ��O<f�i� (5( 

 ��O<ORQو �M[ (6 و ( �jMYQZMJi� (7  و ( jdO�ORM[ (8 و ( �jO%QsM� (9و ( jO�Q�M� 

 �jM) إل قوله تعال: 10)�fJi��K4fy�_��O�KB (56.(
:فواصل الي ف سورة العارج

 �jMgM من هذه السورة ف قوله تعال: 594أمال حزة ألفات فواصل الي (15( 
�O<b2YKو (16 و  ( �jdO<O+ (17و ( �jOZQ�MJM[ (18.(

:فواصل الي ف سورة القيامة
.188، وممد سال ميسن، "الستني ف تريج القراءات التواترة"، ص: 259 - السن بن ممد بن خالويه، "السبعة ف القراءات"، ص: 589
.186/ 1 - ي�نظر: مكي بن أب طالب، "الكشف عن وجوه القراءات السبع"، 590
.289 - ي�نظر: السن بن ممد أبو علي البغدادي، "الروضة ف القراءات الحدى عشر"، ص: 591
.153 - ي�نظر: أبو عمرو الدان، "التيسي"، ص: 592
.204 - الرجع نفسه، ص: 593
.217 و214 - أبو عمرو الدان، "التيسي ،  ص: 594



 �jdYO���M هذه السورة من لدن قوله تعال: 595أمال حزة أواخر آيO� (31و ( 
�jdO<O+ (32و (�jd�ODORO�� (33و (�jMQ�MJM[�(34و35 و ( ��x�V
 (36 و (a jO_QDV�a
 (37و ( ��b<O$M[ (38 و (�jM�Q%fJi�� (39 و (�jO+Q<ODi��(40.(

:فواصل الي ف سورة النازعات

 jOأمال حزة أواخر الي ف هذه السورة من لدن قوله تعال:  <VB�f��K�O� (15و ( 

 ��x<f; (16  و  ( jO�M; (17 و ( jd3O5O+ (18  و ( jO2QzORM[ (19  و ( �MO�a
���O�QmfHi� (20 و ( jOqOZ (21و ( jO�Q$O� (22و  ( �Os�O_M[ (23و ( jMYQZMJi� 

 jM) و24)�fJi� (25و ( �jO2QzO� (26و إل آخر السورة إل قوله تعال (�O0�O�Os 
(30.(

:فواصل الي ف سورة عبس
jdأمال حزة أواخر آي هذه السورة ف قوله تعال: O<O+O� (1و ( �jODQZMJi� (2و (

jd3b5O� (3و7 و (�O�i3ÿ� (4 و (�jO_Q�ORQ
� (5و ( ��b�OqO+ (6 و ( �jO�Q$O� 
).  �jO2QzO�(9)و 8)

.217 و214 - الرجع نفسه، ص: 595



فواصل الي ف سورة العلى:
jMYQZMJiأمال حزة أواخر آي هذه السورة، من قوله تعال � (1و (�b<O$M[ (2و (

�O�O>M[ (3 و (jOZQ�ODi� (4و (�O<Q�M� (5 و (jO$Q_O+ (6و (jMeQzO� (7و (
�O�Q$V	iYK (8.(

:فواصل الي ف سورة الشمس
 ��O0�dYOG) و�O0�OAV�  (1 أمال حزة أواخر آي هذه السورة من لدن قوله تعال: 


��O0�b<O) و�O0�O_O� (5) و��O0�O2Q�O� (4) و3) (7و14 و (�O0�O<i�O+ (8و (�O0�d3Oc 

�O0�b)  و 9)Os (10 و (��O0�O<Q�M�K� (11و (�O0�M�Q?M� (12و (�O0�O	i�V
 (13و (
��O0�Omi�VZ(15إل§ قوله تعال .(�O0�MYO+ (2 و (�O0�OAM; (6 .(

:فواصل الي ف سورة الليل
)وjdYOPO+ (2) وjO2Q�O� (1أمال لمزة أواخر آي هذه السورة من لدن قوله تعال: 

jM�Q%fJi� (3و (jbRO2M (4و (jM�b+� (5و (�jO_Q$VAi�K� (6و (�O�Q$V	iYK (7و (
jO_Q�ORQ
� (8596) إل آخرها.

:فواصل الي ف سورة الضحى
jOA�̀أمال حزة أواخر آي هذه السورة من قوله تعال:  �O� (1و (jMYM{ (3و (

jM�fJi� (4و (jO�Q�ORM[ (5 :إل آخر السورة إل قوله تعال (jOPO
 (2.(
 :فواصل الي ف سورة العلق

M	jO�i�Oأمال حزة أواخر آي هذه السورة من قوله تعال إل قوله تعال:  (6و (
jO_Q�ORQ
� (7و (�jO�QG��� (8و (jO>Q_O� (9 و (jdYO� (10 إل قوله (�O�O��OLdY��d'MJK�a

 (14(597.

.223 و221 و220، و 219 - ي�نظر: أبو عمور الدان، "التيسي"، ص: 596
.224 - نفسه، ص: 597



 والتفحص التمعن ف إمالة الفواصل بوجه خاص والمالة بوجه عام، يلحظ أن كثيا من
 هذه المالت سببه التناسب الوسيقي كما عب عنه القدمون، أو النسجام الصوت كما يعب عنه

.598الدثون
�geY��������{��B��I5���_Z�tRe���	%��:

1  .tRe�:

 �O0�OAM;) و2 (الشمس/ �O0�MYO+قرأ حزة بالفتح ف قوله تعال: 
).6(الشمس/ 

 أمال حزة ما كان من الياة على وزن "يفعل" إذا كان منسوقا بالواو أيضا نو (وييي
 من حي+)، ليدل حزة بذلك على أن أصل ألفه ياء وفتح ما عدا ذلك، ما نسق بالفاء أو بثم+ أو ل
 ينسق بما لي�رى أن القراءة ليست موقوفة على القياس دون الثر، وليجمع بي اللغتي (فصاحتهما

 وفشوها مع أنه اتبع ف ذلك مرسوم الط، أي يفتح ما رسم باللف وييل ما رسم بالياء، وقد
.599جاءت (أحيا) مع الفاء ومع ث ومع الواو وبدون حرف عطف باللف ففتحهما

والكسائي ف خس كلمات وهي: اسم وفعل وثلثة حروف.
�K �Omiفالسم (لدى) فإنه رسم باللف ف ���O�M :واختلفت الصاحف25 (يوسف ،( 

�Kف  KG�O_OAi���O�M :فرسم بعضها باللف ووف بعضها بالياء، ول يعلم أصله فلم18 (غافر ،( 
يعدل عن الصل الذي هو الفتح.

 )؛ إذ أصله الواو بدليل قولك21 (النور: KB�QXfHQ_KB��M3Oc��OB��Q��r�O�Mوالفعل هو: 
OB�#3̈O5V��OLdY�Q(ززكوت) فلم يل تنبيها على ذلك، وإنا رسم بالياء ليشاكل قوله بعد: ��b�KHMO�a

�³��O2O� :21 (النور.(
 والروف: هي إل وعلى وحت ، فل تال لن الروف جامدة ل أصل لا، ول موجب

.600للمالة فيها، وإنا رست بالياء ل نقل با ياء ف "عليك" و"إليك"، ومت بعن إل

.247 - ي�نظر: عبد الفتاح شلب، "المالة ف القراءات واللهجات العربية"، ص: 598
  - ابن غلبون، "الستكمال لبيان جيع ما يأت ف كتاب ال عز وجل ف مذاهب القراء السبعة ف التفخيم والمالة وما كان ف اللفظي ممل"،599

.89، ص: 1991 هت، 1412، 1تقيق: عبد الفتاح بيي إبراهيم، الدينة النورة، ط
.71 و70 - ممد البيومي، "الفتح الربان ف القراءات السبع من طريق حرز المان"، ص ص: 600



) و�O0�OAM; (6) و�O0�MYO+ (2وفتح حزة أربعة أفعال من ذوات الواو وهي قوله: 
jOPO
 (2(601.

 واتفقوا على فتح الثلثي من أمثلة (فدعا ربه) و(عل ف الرض) و(عفا ال) و(خل
.602بعضهم) و(إن الصفا) و(شفا حفرة) و(سنا برقه) و(أبا أحد) لكونا واوية ورسها باللف

O8�O�Q́وفتح حزة دون الكسائي قوله تعال:  V4و �O�Q́ ��YK :و43 (يوسف ،(
����B و Ë���B حيث جاءت، و  QXf3�O��M�O� :و58 (البقرة ،(QXV>V+�ODOBO��QXV0�O	QAOBa
 :و 21 (الاثية (KLK+�M�V+�b̂ O� :و102 (آل عمران (K'�O�O0�Q�M{O� :النعام) و 80 (��K�O�a

�K4�b_��#K[ :و 15 (ممد (K4�defHi��jMYOZ�³��b�K?M� :و 29 (الفتح (�QXK>K%�M�u��#K[�QXV>O�K��O�M� 
_K4�O>b) و 19(البقرة: M��#K[�OSM :و7 (الزمل (rI�MHQ2KB :النور) 603)35.
1��geY������B�\

وقرأ بي اللفظي ف قوله:
 -uMI�O4Q<bR��MlO5Q%M� :3 (آل عمران.(

 -�MN	KPQ%K«i�O��MI�O4Q<bR�O��M�ODiHKAi�O� :48 (آل عمران.(

 -�KI�O4Q<bR��O�KB�b8O�O��O�Q	O���ODK :6، والصف: 50 (آل عمران.(

 -K�K�Q�O��Q�KB��dKk�fN	KPQ%K«i�O��fI�O4Q<bR��KwMK5Q%f���OBO� :65 (آل عمران.(

 -�fI�O4Q<bR��Mlb5O_V+�i'M��KNQmM{�Q�KB :93 (آل عمران.(

-KI�O4Q<bR�K���<V+iJM[� :604)93 (آل عمران.
 ويشترك حزة وورش ف القراءة بي اللفظي ف اللف الواقعة بي رائي الثانية منهما

�K4�Oمتطرفة مثل قوله تعال: Q�MJi�� :و 22 و18 (الطففي (K4�O�Q?MJi�� :605)62 (ص.

.446/ 1 - أبو عمرو الدان، "جامع البيان ف القراءات السبع"، 601
.251/ 1 - أحد بن ممد البنا، "إتاف فضلء البشر بالقراءات الربعة عشر"، 602
 ، و أبو علي السن بن ممد البغدادي "الروضة ف71 - ي�نظر: ممد البيومي، "الفتح الربان ف القراءات السبع من طريق حرز المان"، ص: 603

.618 و616 و614 و590 و589 و584/ 1القراءات الحدى عشر"، 
.427/ 1 - السن بن ممد أبو علي البغدادي، "الروضة ف القراءات الحدى عشر"، 604
.618/ 1 - الرجع نفسه، 605



*��{<���������AmD��
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606- ساكنة و قبلها متحر+ك: وهي قسمي1

متطر+ف.aساكن.1
ساكن متوس+ط..2

 و الساكن التطر+ف بدوره نوعان:
W(��607: الساكن التطر+ف أصالة و يأت قبله 

1.��4<$HB:8 ﴿مثل قوله تعالKs�OmKZ� iÌUmO%/الجر ﴾
�O_M ، و﴿49�iÌU	O0O�/و﴿10﴾ الكهف ،QXfHM�iÌU	O>V�O�/و﴿16﴾ الكهف ،KÌU	b$��O�iHOBO�/فــاطر ﴾
43.

2.��<ReB :مثل قوله تعال ﴿iJ��O2O��i'Kk/ــاء ﴾ النس

OSU�O4�KXQ و﴿36﴾ النجم/iJbmO_V��QXM، و﴿133�K��i�O�i{�/3و1﴾ العلق

 يأت ف القرآن الكري هزة ساكنة قبلها مضموم، ومثاله ف غي القرآن، ل ي�س�ــؤaول
608وجه زيد.

ــا  فالمزة ف مثل هذه المثلة حيثما وقعت أبدلا حزة ألفا وياء على حركة ما قبله
609، يشا، ينب+ا، اقرا"¯°، الس+يي°، هي+ي°فقرأها: "نب+

153و145، و أبو عبد ال بن شريح، الكاف ف القراءات السبع، ص:38و37ينظر: أبو عمرو الدان، التيسي ص: - 606
   415 و414/ 1ينظر: الرجع نفسه، و أبو جعفر بن بادش، القناع  - 607
    1/430ينظر: ابن الزري،  النشر -  608
    3/544ينظر: أبو بشر سيبويه، الكتاب -  609



 وهذا لبدال ف وجيه القدماء قياسي لن. المزة وقعت ساكنة بعد متحــر+ك فتبــدل
ــدلت ــا فأب  بصوت حركة ما قبلها، لن. صوت العل.ة هو صوت حركة ما قبلها أخف منه

  610منه.
 أم+ا التوجيه الصوت لتخفيف المزة عند بعض الدثي، فيعتمــد علــى الــذف ف

عمليات التخفيف كل.ها، فل وجود للقلب و البدال.
ــوت+ر  فالتخفيف بإبدال المزة صوتا من أصوات العل.ة عند هؤلء هو تل.ص من نب الت
ــذا  ف المزة و نقله إل نب الطول على وفق ما تتطلبه الكلمة الواقع فيها التخفيف. ويت+م ه

الخي على النحو الت:
تذف المزة و يد+ الصوت بالصائت القصي ال.ذي قبلها..1
ــع.2 ــا للتقطي  تتحو+ل الكلمة من نب التوتر المزي إل نب الطول، وذلك وفق

الصوت الت:
ب   ب Ïـن َـ    ب ِـ ءب   ن َـ 

                          X          
611ش َـ ء                  ي َـ  ش ًـ    ي َـ  

           
             ًـ

ــزة إل  و الفارق بي توجيه القدماء و الدثي هو أن. القدماء يلجؤون ف تفيف الم
ــديث  القلب والبدال، وأم+ا الدثون فعندهم الذف ل غي اعتمادا على التقطيع الصوت ال
 ال.ذي يقوم على تشريح الهاز الصوت عند النسان، ف حي أن. النتيجة عند الفريقي واحدة؛

فالختلف ف التفسي فقط.
��¹4����](��Rp���3�$���(B� 612فتأت قبله الركات الثلث

109ينظر: عبد الصبور شاهي، القراءات ف ضوء علم اللغة الديث ص: - 610
109ينظر: عبد الصبور شاهي، القراءات ف ضوء علم اللغة الديث، ص: - 611
  وأبو عمرو الدان: التحديد ف التقان و التسديد ف صنعة153و152 ينظر: أبو عبد ال بن شريح، الكاف ف القراءات السبع ص: -612

714التجويد، ص:



1.��(X`́�نو قوله تعال:﴿� V�QB��K'Kk�/و﴿176﴾ النساء ،��fQ�f24﴾ الطور/
2.��$H، 49﴾  سبأ/��VÍK�QmV، و﴿30﴾ القصص/�KB�KÌK;�O?�Q نو قوله تعال:﴿�
﴿rÍK�QB��N̈fHK.11﴾ النور/
3.�tRe�Ml���M، و﴿136﴾ النعــام/�O4M��M نو قوله تعال: ﴿�M[a
fJMYODi.20﴾ العنكبوت/�O�O��M، ﴿24﴾ الؤمنون/�

ــف  فالمزة ف ذلك كل.ه وما أشبهه حيث وقع ف القرآن الكري أبدلا حزة عند الوق
 ،°،امري°، يبدى° ،شاطى°لو°، لو°عليها (ألفا و واوا و ياء)على حركة ما قبلها فقرأها (امرو

 613ذرا، اللو�، بدا)
 فتوجيه القدماء أن+ه المزة لا أرادت تفيفها ف الوقف ل يكن أن نعلها بي بي، لن.
 المزة بي بي تكون متحر+كة ف الوزن و الصل. ول يوقف على متحــر+ك. ول يكــن أن
ــا  ن�لقي حركتها على ما قبلها لن+ه متحر+ك ول يكن أن تبدل برف غيها لنا متحركة وم
 قبلها متحرك بثل حركته ؛ فلم يكن بد+ من الوقف عليها بالسكون إذ هو أصل الوقف. ومن
 شأن حزة التخفيف، جرت على البدل مرى الساكنة وحسن ذلك لوافقة الط. للفظ، فمن

 أم+ا رأي الدثي فعندهم الرف ل غي.614شأن حزة أن يتبع الط. ف وقفه.
�� 
<Rp���3�$ ال.ت هي لم الفعل فاتصل با ضمي أخرجها عن الطــر+ف أو��%	���

ــطة، لن.  ال.ت هي عي الفعل أو ال.ت هي فاء الفعل، ودخل عليها حرف زيادة فصي+رها متوس
 حرف الزيادة من بناء الكلمة ال.ت يزاد فيها كزوائد الضــارعة مثــل: (يــؤمن) واليــم ف

615(مؤمن).

وهو بدوره ينقسم إل قسمي: 
L$e_�� 
<RB�5©@�@}:ويأت قبله 

153- 152- ينظر: أبو عبد ال بن شريح، الكاف ف القراءات السبع، ص 613
113و1/112ينظر: مكي بن أب طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع،  - 614
1/425القناع - أبو جعفر بن بادش، 615
1/430ينظر: ممد بن الزري، النشر  - 616



1.�(X`M�MHKeO+Q�VDi و﴿75﴾ الائدة/��M'<fHM[Q�V، و﴿221﴾ البقرة/KBQ�VB�� نو قوله تعال: ﴿��O�a
.53﴾ النجم/

2.��$Hــف/����V�iFÿ نو قوله تعال: ﴿� ــف/%����O_i®UmO، و﴿13﴾ يوس  36﴾ يوس
�rو﴿i®K�O�/+45﴾ الج .

3.�tRe�O��K§i نو قوله تعال: ﴿�K�/و﴿150﴾ العراف ،�r'iJO?،/و﴿61﴾ يونس �r§iJM3﴾ 
.18الواقعة/

 فالمزة ف ذلك كل.ه و شبهه حيث وقع ف القرآن الكري أبدلا حزة واوا و ياء� وألفا
 من جنس حركة ما قبلها، فقرأ (مومن، يوفكون، الوتفكة، الــذ.يب، نبينــا، بي، شــان و

617كاس)

������ ��
<RB�5��©ــى ــو عل   وه
:618ضربي
1.��]�°� 
<RB﴿ :ويكون قبله فتح نو قوله تعال���V�iJM[/ــع16﴾ الكهف  . ول يق

ــا) ــرآن الكري (ألف  قبله ضم+ ول كسر، أبدل حزة هذه المزة وشبهها حيث وقعت ف الق
فقرأها (فاووا).

2.���DYH�� 
<RB :ويكون قبله
�(X�﴿ :نو قوله تعال #K%<VRiF��VSKYODi��Ml�M{O�﴾a/50يوسف.
��KDV+Q́�O نو قوله تعال: ﴿$3 ��8Kyd.283﴾ البقرة/�
�tR[﴿ :نو قوله تعال �O_KRiF���O�V>i.71﴾ النعام/�

ــا  فالمزة ف هذا و كل.ه أبدلا حزة واو³ا، وياء� وألفا من جنس حركة ما قبلها فقرأه
619( اللكوتون، ال.ذيت�من، الدآتنا)

1/426وأبو جعفر بن بادش، القناع145ينظر: أبو عبد ال بن شريح،  الكاف ف القراءات السبع ص - 617
      1/430ينظر: ممد بن الزري، النشر  - 618
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ــبه  وتفسي هذا عند القدماء أن. الضم+ يناسبه الواو والفتح يناسبه اللف والكسر يناس
620الياء.

أم+ا الدثي فمنهم من يرى غي ذلك لسببي:
ــاء.1 ــة، والي   انعدام العلقة الصوتية ف البدال بي الواو والضم+ة، واللف والفتح
والكسرة.
إن. دعوى البدال تؤد+ي إل القول بوجود قيمتي لقطع واحد..2

���3�
��>Ym{����3(�ARB��=��وتنقسم إل قسمي  �
1.����3�
�LYm{�](��RB�T(�ARBــاء  قد يكون ذلك الساكن ألفÃا أو ي

ــوله  أو واوا زائدتي وغي ذلك، فإن. كان ألفا فإن+ه يأت بعده كل. من الركات الثلث نو ق
$��³��O>Meتعال: ﴿��VXV0/و ﴿13﴾ البقرة ،r��O<O
�jMYOZ/و﴿58﴾ النفال ،u��OG/ــد  ،14﴾ الدي

ــكنت  فعند تفيف المزة هنا يسك.ن للوقف ث. تبدل ألفا من جنس ما قبلها لن. المزة لا س
 621للوقف ما عادت اللف حاجزا، فقلبت المزة ألفا لسكونا و انفتاح ما قبلها.

ــى ــرت عل  وف ذلك قال مك.ي بن أب طالب:«فإن وقفت بالسكون أو الشام ج
 البدل، ودب+رها حركة ما قبلها كالساكنة، فإن كان قبلها ألف و أبدلت منها ألفــا حــذفت
 إحدى اللفي للتقاء الساكني، نو: «أولياء، شاء، أنبياء» تبدل ف الوقف من المزة ألفا،

 فقرأها حزة (على 622لنفتاح ما قبلها... فيجتمع ألفان، فتحذف إحداها للتقاء الساكني»
 623سوا)، و(هم الس+فها)      و (جا)

ــال: ﴿ ــوله تع ــط نــو ق M���M��MYM�aوإذا كان الساكن واوا أو ياء مزيدتي للمد+ فق
r��V�f{/و﴿228﴾ البقرة ،Î�8K�O�/³، و ﴿19﴾ النعام�#K$b_ــا37﴾ التوبة/�  . ول يز تريكهم

 و عمرو الدان، جامع البيان ف القراءات السبع103و1/102ينظر: مكي بن أب طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع  - 620
. 67       و ينظر: ممد علي الصباغ، الضاءة ف بيان أصول القراءة ص:1/373

     1/432ينظر: ممد بن الزري، النشر،  - 621
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،Ûــري ــر�و�، ب Pعند التخفيف، وخف.فه حزة بالبدال من جنس الزائد و إدغامه فيه، فقرأها"ق 
624النسي+"

ــل ــزة بنق ــف الم  أم+ا إن كان الساكن غي ذلك من سائر الصوات فيكون تفي
ــوله ــو ق ــحيحا ن  حركتها إل ذلك الساكن، وير+ك با ث. تذف، فإذا كان الساكن ص

�³�Q و﴿44﴾ الجر/�Î�Q5VG و ﴿5﴾ الن+حل/Î�Q]Ksتعال: ﴿ODi��V�fgQ_O�/ـ، ﴿40﴾ الن+بأ  O���Q	O�a
K�Q�ODi102.625﴾ البقرة/�

 وخف.ف حزة المزة بنقل حركة المزة إل الساكن قبلها  ير±ك به ث§ يــذف.(̄دف¹)
و(جز¹) و(الر�) و(ال̄ر).

 وتوجيه ذلك على رأي القدماء "أن. المزة ل.ا وقع قبلها ساكن غي حرف مد� ولي�،
 ل يكن جعلها بي بي لن. هزة بي بي ل تقع بعد ساكن غي اللف لئل يتمع مــع هــو
ــا إذ ــى حكمه  قريب من الساكن ول يكن بدلا، إذ ليس قبلها حركة تدب±رها،  وتبدل عل
ــاء  البدل ف المز إنªما يري على حكم حركة ما قبله، ول حركة قبل هذه. فلم يبق إل§ إلق

 626حركتها على ما قبلها، فعليه العمل ف هذا.
 وإذا كان الساكن حرف عل.ة أصليا ياءö أو واوا سواء أكان حرف مد� نو قوله تعال:

﴿u�#K
K̀#�³، و﴿69﴾ الزمر/�u�#KGO، و﴿77﴾ هود/ V� /و﴿35﴾ النور، r�<��V
�Q���KBآل ﴾ 
 ،20﴾ البقرة/?r�Q#O. أم حرف لي، نو قوله تعال: ﴿76﴾ القصص/V_ORM>�³، و ﴿30عمران

$�K�Q<bو﴿��fNM�OB/حلª627. 60﴾ الن

كان لمزة ف تفيف المزة وجهان:
1.،ªجي ،ªنقل حركة المزة إل الرف الساكن ث§ حذفها فتقول: «سي 

628يضي²، س�وª، لتن�وª، شيª، الس�و±»

  و عبد الرحن بن إساعيل بن إبراهيم الشاطب، إبراز العان من75، وتقريب النشر ص: 1/424ينظر: أبو جعفر بن بادش، القناع  - 624
167حرز المان ف القراءات السبع، ص: 

68ينظر: ممد علي الصباغ، الضاءة ف بيان أصول القراءة ص: - 625
  1/111الكشف عن وجوه القراءات السبع - مكي بن أب طالب، 626
       74ينظر: ممد بن الزري،  تقرب النشر ص: - 627
     75الرجع نفسه ص: - 628



 قلب المزة إل حرف مانس لا قبله ث يدغم فيه فتقول سي+- حي+-.2
يضي+ – س�وª- لتنوª- شي+- السو².

ــا غي  قال مكëي:«و عل§ة ذلك أن§ الواو و الياء، لا خرجا عن تك.ن شبه اللف بكون
 زائدتي، أشبها سائر الروف غي اللف، فاز فيهما أن تلقى حركة المز عليها» كما يفعل

ذلك ف سائر الروف غي اللف وهو الختيار.
 أمªا الوجه الثان فإنªه لا بقيت ف الواو و الياء الصــليتي مشــابة بــالواو و اليــاء
 الزائدتي، ف أنªهما ساكنان كالزائدتي كان معهمــا البــدال والدغــام علــى التشــبيه

629بالزائدتي.

ــرى  ويرى القدماء أن§ كثرة البدال بي المزة من جهة  اللف و الواو من جهة أخ
سببه وجود علقة تقارب و تشابه بينها و بي هذه الروف .

 فقد جاء ف شرح اللوكي «اعلم أن§ المزة وإن كانت تســتثقل،  لــذلك دخلهــا
 التªخفيف بالذف و البدل، فهي تشبه حروف الد± و اللëي من حيث كانت تصو+ر بصورتا،

630فتكون تارة ألفا و تارة واوا، وتارة ياء�»

���3�
�LYm{� 
<RB�TU�ARB.وينقسم على قسمي 
��L$e_�� 
<RB،زائدة �ö فالساكن ال.ذي قبله ل يلو من أن يكون ألفا أو ياء 

ول يرد ف القرآن منه واوا زائدة.
K	V�u��O،و﴿91﴾ البقرة/��V�u��O4Oفإذا كان ألفا نو قوله تعال:﴿Q�M�/ــران  ،175﴾ آل عم

��u��O، و﴿11﴾ السراء/V�u��OZVsو﴿O+/و﴿61﴾ الشعراء ،QXf3V́ �O$K%/و﴿223﴾ البقرة ،QXf3V́ �O_Q�M�O�a
��O�KDKF�M، و﴿11﴾ النساء/i�O�/+وشبهه.26﴾ الج 

  110و1/109الكشف عن وجوه القراءات السبع  - مكي بن أب طالب، 629
102شرح اللوكي ف التصريف ص: - أبو الفتح عثمان بن جن، 630



ــراد 631فحكمه التسهيل بي بي أي بي المزة وبي الرف ال.ذي منه حركتها.  و ال
 بالتسهيل هنا بي بي وذلك لن. نقل الركة إل اللف متعذر لنªها ل تتحرªك و لنªها بــا

 632فيها من الد+ كأنªها حرف متحر+ك فيسهل المز بعدها بي بي
وال§ذي سهل. المزة هو أمران:

أحدها: خفاء اللف فكأنªه ليس قبلها شيء.
ــاء  والخر: زيادة الد+ ف اللف قام مقام الركة فيها كالدغم فأعرفه. وإن كانت ي

ــال: ﴿ ــوله تع �K�®��زائدة نو ق��OB���®	K_O0/و﴿4﴾ النســاء ،��M®	K�O�/و ﴿112﴾ النســاء ،
QXfHK+�M®	K�O�/وشبهه.161﴾ العراف ،

ــا، ــا، مري�  فحكمه إبدال المزة ياء ث§ إدغام الياء الول ف الثانية. فقرأها حزة (هني�
633خطي+ة، خط.ياتكم)

������� 
<RBصل به رسا أو منفصلªفالساكن قبله ل يلو من أن يكون مت 
634عنه.

فالتªصل به رسا يكون به ألفا وغي ألف؛ فما كان ألفا يكون ف موضعي: 
﴿:ياء النداء، نو قوله تعال����O>��M�����O��/و﴿21﴾ البقــرة ،VhOsu�����O�a

، 33﴾ البقرة/
وشبهه.28﴾ مري/���O�OwQ�fو﴿

﴿ :هاء التنبيه: نــو قــوله تعــالQX��VRQ%M�����O0/66﴾ آل عمـران، 
635 وشبهه، فحكمه التسهيل بي بي.19و﴿هآؤم﴾ الاق§ة/

 ، وعبد الرحن بن إساعيل بن إبراهيم الشاطب، إبراز العان من حرز المان ف القراءات1/428ينظر: أبو جعفر بن بادش، القناع  - 631
101، وعبد ال بن الوجيه الواسطي، الكن ف القراءات العشر، ص168السبع، ص:

    168ينظر: عبد الرحن بن إساعيل بن إبراهيم الشاطب، إبراز العان من حرز المان ف القراءات السبع ص: - 632
75ينظر: ممد بن الزري، تقريب النشر، ص: - 633
.1/432القناع  - أبو جعفر بن بادش، 634
103ينظر: عبد ال بن الوجيه الواسطي، الكن ف القراءات العشر، : - 635



أمªا غي اللف فيكون ف لم التعريف حيث وقع نو قوله تعال: ﴿الخرة﴾ البقرة/
 ، وال.ذي سو+غ636. وحكمه ف هذا النقل21، و﴿الول﴾ طه/61، و﴿الرض﴾ البقرة/94

 النقل على رأي القدماء«أن§ اللف والل§م، ال§ذين للتعريف ككلمة منفصلة مªا بعدها، لنªهما
ــار  دخل، بعد أن ل يكونا، لن. حذفها جائز، ولن§ الكلم مع عدمها مستقل مفهوم، فص
 ذلك بنلة ما هو من كلمتي فأجراه ف إلقاء الركة على الساكن مــرى مــا هــو مــن

637كلمتي». 

ــة.  وأمªا النفصل عنه رسا، فل يلو الساكن قبله من أن يكون صحيحا أو حرف عل§
638

�OBu�Oفالساكن الصحيح نو قوله تعال: ﴿�Q�OB/و﴿62﴾ البقرة ،�X	KM��� �MyOZ/ــرة  ﴾ البق
.63964﴾ طه/��Q�M{O�OtMYi[M، و﴿13﴾ إبراهيم/KB��Q��O_K�Q4M، و﴿10

ــن ــو م  فروى كثي من أهل الداء عن حزة تفيف هذا النوع بالنقل وألقوه با ه
640كلمة، وروى آخرون التحقيق.

.1/432- الرجع السابق، 636
   .1/109الكشف عن وجوه القراءات السبع  - مكي بن أب طالب، 637
.435 و1/434النشر  - ممد بن الزري، 638
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.        1/435ينظر: ممد بن الزري،  النشر - 640



 أمªا على رأي بعض الدثي فإنªهم أسقطوا المزة وأعادوا تشكيل القــاطع الصــوتية
نو:

 د َـ  ف ل َـ ح   ق َـ         ق َـ د  َـ  ف  ل َـ  ح  َـ   ""قد أفلح
َـ

ــا  قد أفلح حيث نقل الصامت من مقطعه صوب الركة مع ثبات الركة ف مقطعه
وهو عكس ما ذهب إليه القدماء.

2.�dYZ�]����3�$�@-�}aa.ا أن يكون حرف لي أو حرف مد�ªإم
Q#��O_Q��a، و﴿14إلــ﴾ البقــرة/ ���Q<��MYO���M�KkOفإن كان حرف لي نو قوله تعال: ﴿

OhOsu� ، فإنªه يلحق بالساكن الصحيح و حكمه النقل و التحقيق. و إن كان حرف27﴾الائدة/ 
 4﴾ البقرة/ �����ODK��MlK5��Q%fمد�، فإمªا أن يكون ألفا أو غيها، فإن كان ألفا نو قوله تعال: ﴿

فحكمه التسهيل بي والتحقيق.
��b_OBuوإن كان غي ألف فإمªا أن يكون واوا أو ياء، نو قوله تعال: ﴿��<f<f{/ــرة  ﴾ البق

642، فحكمه النقل و الدغام. 40﴾ البقرة/ ��8K�Q>O�K��K]�f . و﴿136

و تنقسم إل قسمي.643  الثالث: متحركة و قبلها متحرك 
���L$e_�� 
<RB�TU�ARBــو  وتأت هزته مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة ول تل

الركة الت قبلها من أن تكون ضمªة أو كسرة أو فتحة.
1.���B<D`p����
<Rp��I5D�� وتأت
�³
QXfHOضم± نو قوله تعال: ﴿ بعد.1�V4 و﴿196﴾البقرة ،/QXfHK
�³�V�K�a

.65﴾ الصاف§öات/ V§�³�V4�VLb%MJM3 و﴿6﴾ الائدة / 
ــال: ﴿.2 ــرة/ �M'<fFK5Q>OR��Q$VBبعد كسر نو قوله تع ،14﴾ البق   

��OSfFK ، و﴿38﴾ السراء/
O	�VLf®U ، ﴿37﴾ التوبة/K	f®K;�O<V>��و﴿i�V_O
 و شبهه.6﴾ العلى/

   1/435ينظر: ممد بن الزري،  النشر-  641
297 وعبد ال الوجيه الواسطي، الكن ف القراءات العشر ص:69ينظر: ممد علي الصباغ، الضاءة ف بيان أصول القراءة، ص: : 642
1/429 ينظر: أبو جعفر بن بادش،  القناع  -643



V�Vs<f®O���Mبعــد فتــح نــو قــوله تعــال: ﴿.3O�/255﴾ البقــرة، 
��³�O[� ، و﴿22﴾ الرعد/��M'�³�O4Q�O�O و ﴿168﴾ آل عمران/.]��³�O4Qs�Mو﴿Mــل/ ،7﴾ النح   

��xو﴿<f®O�/644 و شبهه.83﴾ السراء

2.I4<$Hp����
<RD���I5D��@-.a}و تأت
 ،14﴾ الحــزاب /
fYK®��V>�، و﴿108﴾ البقــرة/ 
MNK®Vبعد ضم± نو قوله تعال: ﴿.1

8﴾ التكوير/
QwMYK®Vو﴿
QXfHKFK4�O��jMبعد كسر نو قوله تعال: ﴿ .2Kk/و﴿54﴾ البقرة ، �O�K®K
�O�/ ــرة  65﴾ البق

�O�K®K��bqو ﴿�O�/و ﴿62﴾ البقرة .�O�K®K;�Ozi.31﴾ الكهف/�O�K®KHbRVB، و﴿29﴾ يوسف /�
ــال: ﴿.3 ــرة/K	K®ODi�O�bبعد فتح نو قوله تع ــائدة/�K®ODi�O+O��b،و﴿260﴾ البق  113﴾ ال

 ،وشبه ذلك حيث وقع وحكمها ف23﴾العنكبوت/�V$K®O>��، و﴿165﴾ العراف/�K®O	�r¤و﴿ 
 المزة الضمومة و الكسورة هو التسهيل بي بي أي بي المزة وما منه حركتها على أصل

.646التسهيل
5.��<Rep����
<Rp��I5D��@-,a}a:وتأت
ــران/���YbGO�VB .و﴿13﴾ آل عمرا̄ن/���V�U�O�Vبعد ضم± نو قوله تعال:﴿.1  145﴾ آل عم

��V�Vو﴿U�O�V%/و﴿104﴾ هود ،�V*̈O�V�/43﴾ النور.
M�M®���K?�O%a و﴿ 61﴾ الواقعة/��QXfHM®K2Q_V%O، و ﴿2" النور/��M�M®KBبعد كسر نو قوله تعال:".2

. 3﴾ الكوثر/?�OSM®K%�O.، و﴿8﴾ الن�QwM®KYVB/ª، و ﴿6﴾ الزم±ل /
�Oبعد فتح نو قوله تعال:﴿.3b�MJO+/و﴿203﴾ البقرة ،�J��M�O�/و﴿92﴾ النسـاء f'u±O_��O?a

�QXV>M، و﴿31﴾ يوسف/��JMHbRVB، و﴿2﴾الائدة/MJO
 . 8﴾ اللك/

1/429ينظر: أبو جعفر بن بادش،  القناع  - 644
102، وعبد ال بن الوجيه الواسطي، الكن ف القراءات العشر، ص:1/429 ينظر: الرجع نفسه،  -645
101، الرجع نفسه،  ص:1/429الرجع نفسه،  - 646

.1/437- ينظر: ممد بن الزري، النشر 647



 تفيف المزة الفتوحة بعد ضم� بإبدالا واوا، وف الفتوحة بعد كسر بإبدالا ياء�، أمªا
648 الفتوحة بعد فتح فتخف§ف بتسهيلها بي بي

����� 
<RB�T�ARB@-6}صل رســا أوªو يأت مت   
مفصل.

ــان، كحــروف  فإذا كان متööªصل رسا برف من حروف الع
 العطف و الر± ولم البتداء، و هزة الستفهام. فإن§ المزة تأت فيه مضمومة و مكســورة و

مفتوحة، و يأت قبل كل ë هذه الركات الثلث، كسر و فتح كما ف الشواهد التية:
1.�B<D`p��I5D��@.oa}: و تأت

ــال:﴿.1  بعد كسر نو قوله تع
�QXV0�M�fJK��QXV0�O ، و ﴿38﴾ العراف/Q�fJK وشبهه حيث وقع.39﴾  العراف/
ــال: ﴿.2 بعد فتح نو قوله تع
�O8K4�O�fJM[/ و﴿31﴾ الائدة ،�O#K��f�O�/و ﴿19﴾ النعام    ، ����O_	K+�f�O�/ــل  ، و ﴿16﴾ النªم
�QwO	K+�f�O�/ملöª23﴾ الن. 
2.I5�������D��a
I4<$Hp�@.�}: وتأت 
بعد كسر نو قوله تعال: ﴿.1
�r'�O$Q�K«K�/و ﴿178﴾ البقرة ،�rh�OBK«KmMK]�MY�K«K، و﴿21﴾ الطور/��r'����OÏK«K    و ﴿79﴾ الجر/a

، شبهه حيث وقع.1﴾ قريش/
ــال: ﴿.2 بعد فتح نو قوله تع

d'«[/و ﴿11﴾ النساء ،�yKFM�/و﴿47﴾ الواقعة ،�b%��/وشبهه.47﴾ الواقعة ،

234، 1/233إتاف فضلء البشر ف القراءات الربعة عشر - أحد بن ممد البنا، 648
.1/234- الرجع نفسه،649
.77تقريب النشر، صممد بن الزري، -  650
 1/384و أبو عمرو الدان، جامع البيان ف القراءات السبع 104ينظر : عبد ال بن الوجيه الواسطي، الكن ف  القراءات العشر ص:- 651



5.��<Rep��I5D��a@.1aa} و تأتـي
��Kبعد كسر نو قوله تعال: ﴿.1QBMJK� /و﴿109﴾ البقــرة ،�QXV>b%MJ��K�/275﴾ البقــرة، 

�KLQ�O<O�MJKو﴿O�/و ﴿11﴾ النساء ،�U8MJKmM[/185﴾العراف.
 97﴾ العــراف/�KBMJ��M[M�O، و﴿44﴾ العــراف/]�M'd�MJ��Mبعد فتح نو قوله تعال: ﴿.2

 و شبهه. 68﴾ السراء/��QXVRQ_KBMJM[Mو﴿
ــس  تفيف المزة  بإبدال الفتوحة بعد كسر ياء، و تسهيل بي بي ف الصور الم

ــدخول653الباقية  .و لمزة وجهان مستعملن: التسهيل كما سبق و ذكرنا لكونه متوسطا ب
 الز�وائد، والتحقيق لعدم العتداد بالز�وائد و تقيقها عند الوقف اعتمادا على كونن� فيه مبتدأة

 654ف الصل
إذا كان منفصل يكون أيضا متحر�كا بالركات الثلث و 

تأت قبله كل. الركات الثلث فتبلغ تسع صور و هي:
1.���B<D`p��I5D��@..

﴿ :ــال ��KBa�N̈��f3�Qبعد كسر نو قوله تع
r�bBf�/و ﴿41﴾ النساء r�bBf��O�Q�O�/45﴾ يوسف.

﴿ :بعد فتح نو قوله تعال��bBf��M'�M3/النحل ﴾
.44﴾ الؤمنون/�u��OG���bBf، و ﴿120

﴿ :بعد ضــم+ نــو قــوله تعــالf���b_OPi�a
QwMeKQcf�/13﴾ التكوير﴿ ،OSK®M�f��³��O	K�M�/32﴾ الحقاف.

 .234- ينظر: أحد بن ممد البنا، إتاف فضلء البشر ف القراءات الربعة عشر، ج،  652
 66- ينظر: ممد البيومي، الفتح الربªان ف القراءات السبع من طريق حرز المان، ص:653
.   104ينظر: عبد ال بن الوجيه الواسطي، الكن ف القراءات العشر ص: - 654
 - الرجع نفسه655



2.��I4<$Hp��I5D��@.@

 ﴿ :بعد كسر نو قوله تعــالK���Q�O��Q���KBa
�b�K>K0�O�i3Kk/و ﴿33﴾ النور ،�x_�qOAO+�M'QsO4M��i'Kk�K��O�Kmi.33 ﴾ النور/��

﴿ :بعد فتح نو قوله تعالr��O���Q�Kk�O���Q	M��a
.101﴾ الائدة/�OZ��Q�Q?M	�i'Kk�u��O، و ﴿240﴾ البقرة/
﴿ :بعد ضم+ نو قوله تعالVX��	K0�O�Q�Kk�V�M[Q�O��a
�K	rX ، و ﴿ 127﴾ البقرة/ORQ$VB�r��O�K��jMKk�³��O2O�/142 ﴾البقرة
5.����<Rep��I5D��@.,

﴿ :بعد كسر نو قوله تعال���O�u��KL	K[�/و ﴿97 ﴾ آل عمران ، O�KB�a
�Q�M��K��ODi�OhOsu، و﴿50﴾ العراف/��K�b�U4f��Q�KB�/و﴿58 ﴾ مري ،QXV0�QhM��K��MV�O0�/17 ﴾ الفرقان.
﴿ :بعد فتح نو قوله تعالi'M��M'<��V�ODi�ORM[M��/ــرة   ، و﴿75 ﴾ البق

��O>f�M�QBM��O��K�K[�MHiYKO�/و﴿10﴾ ممد ، �O>fYOGM��u��OG�/و﴿11 ﴾ النافقون �V�O����O2Q%M��u��O?�/عبس ﴾
22.

﴿ :بعد ضم+ نو قوله تعالQXV0�O_QmO�M��³��O2O%�/ــراف   و﴿100 ﴾ الع
V̂ �U�Uq���O>��M��V*V
<V�/46 ﴾ يوسف 

 قرأ حزة هذه الشواهد بتخفيف المزة بإبدال الفتوحة منها بعد ضم+ واوا، و بعــد
الكسر ياءö، ويسهل بي بي ف الشواهد السبعة الباقية.

h��D�?����h������	%��
��h��D�?����h������c<Ð��B�� 

 وما يكن التنبيه عليه أن+ه يوز الروم و الشام فيما ل تبدل المزة التطر+فة فيه حرف
مد، 

77 ص:، تقريب النشر: ممد بن الزري، ينظر -656
  .1/418ينظر: أبو جعفر بن بادش،  القناع  - 657



658وذلك  ف أربعة أصناف : 

Î�Q]Ks�aما نقلت فيه حركة المزة إل الساكن نو قوله تعال: ﴿.1
.28﴾ مري/�
�r�Q<O، و﴿44﴾ الجر/��Î�Q5VG ، و﴿5﴾ النحل/
ــال: ﴿.2  ما أبدل المزة فيه حرفا وأدغم فيه ما قبله نو قوله تع
�r�Q#O?/و﴿20﴾  البقرة ،�r��V�f{�/ و﴿228﴾ البقرة ،�Î�8K�O��/19﴾  النعام.

ــو.3  ما أبدلت المزة التحر+كة فيه واوا أو ياء� بركة نفسها على التخفيف الرسي ن
ــاء/���u��OR�KkO ، و﴿266﴾ البقرة/���³��MeO�V، و ﴿24﴾  الؤمنون/���fJMYODiقوله تعال: ﴿ ﴾ النبي

73.
 ما أبدلت فيه المزة الضمومة بعد الكسر ياء�، و الكسورة بعد الضم+ واوا نو قوله.4
�K�f، و﴿19﴾ العنكبوت /���VÍK�QmVتعال:̄ ﴿Q�ªY .23﴾ الواقعة/��

ــو  وأما إذا ما أبدلت حرف مد فل روم فيه ول إشام، سواء أكان سكونا لزما ن
�O��iقوله تعال: ﴿ i{�/أم عارضا نو قوله تعال: ﴿14﴾ السراء ،KÌK;�O?�Q�KB�/30 ﴾ القصص 

لن. هذه الروف سواكن ل أصل لا ف الركة.
ــف إذا ــد أل  و يوز الروم ف المزة التحر+كة التطر+فة إذا وقعت بعد متحر+ك أو بع

 ﴾ القصص/�?KÌK;�O و ﴿90﴾ البقرة/���³��O2Oكانت مضمومة أو مكسورة نو قوله تعال: ﴿
���f،     و﴿30Q�f ، فإذا رمت حركة المزة ف ذلك سهلتها بي بي، فتختزل24﴾ الطور/�

 659النطق ببعض الركة وهو الروم منلة النطق بميعها فتسهل.
1��I5D������h�¶����

 و م+ا عرف به حزة هو الشام الرف. و الشام هو خلط حــرف بــرف آخــر،
كخلط الصاد بالزاي+.

660أي: إشام الصاد صوت الزاي+ بعن إذاقة الصاد صوت الزاي+.

 . و أحد بن ممد البنا، إتاف فضلء البشر464و1/463 وممد بن الزري، النشر 1/418نظر:أبو جعفر بن بادش، القناع - ي� 658
.246 و1/245ف القراءات الربعة عشر 

1/464 ينظر: ممد بن الزري، النشر - 659
  220:ينظر ناية القول الفيد ف علم التجويد ص: - 660



  وقال ابن ماهد ف هذا الصدد:«غي أن. حزة كان يش+م الصاد فيلفظ با بي الصاد
ــال:﴿661والزاي+ » وذلك إذا كانت الصاد ساكنة و بعدها دال ــوله تع �a�V¦O���Q�M نــو ق

V���QqM{�a، و ﴿35النفال/���O�K���QqO+O��﴾a﴿���@-﴾ النعام/ ���M'<f[K�QqO، و﴿87﴾ النساء /
 .9﴾ النحل/

ــواه ــن أف  و معن إشام الصاد صوت الزاي̄� أي أن ينطق با "ظاء" كال.ت نسمعها م
ــاد ــاورة الص ــو م  العوام ف مصر فينطقونا "ظاء" غي لثوية، و ال.ذي سو+غ هذا النطق ه

 662الهموسة، للذال الهورة فتأث.ر الصوت الو+ل بالثان فأصبح مهورا مثله.
ــزة ــن ح  أم+ا إذا تر+كت "الصاد" ووقعت قبل الر+اء، فقد وردت القراءة التواترة ع

�K	�OXبإشام الصاد صوت الزاي+ نو قوله تعال:﴿ ORQ$VDi��M��O�Uq�¯.~QXK>Q	MYOZ�OwQDO�Q%M��O��Kyd��M��O�K��a
�K;�O#�، و ﴿6 و5﴾ الفاتة/K��/حيث وقع ف القرآن الكري وهــي لجــة153﴾ النعام  

663قيس.

 وحجة حزة ف هذه القراءة «أن+ه ل.ا رأى الصاد فيها مالفة للطاء ف الهر لن. الصاد
 حرف مهموس و الطاء حرف مهور، أشم+ الصاد لفظ الز+اي ال.ذي فيها، فصار قبل الطــاء
 حرفا يشبهها ف الطباق و الهر الل.ذين ها من صفة لطاء، و حسن ذلك.لن. الــز+اي مــن
 مرج السي، و الصاد مؤاخيه لا ف الصفي. و العرب تبدل السي صادا إذا وقع بعدها طاء�
ــون  أو قافÃا أو غين³ا أو خاء� لتسفل السي و هسها، وتصع+دها بعدها، و إطباقه و جهره، ليك

664عمل اللëسان من جهة واحدة، فذلك أحق+ عليهم».

�¥ ���h<
�B�jYZ�*{<���������
الراد بالط. هو الكتابة وهو على قسمي:

�#
 وهو ما طابق فيه الط. الل.فظ.}	�

105/106- ينظر: السن بن ممد بن خالويه، السبعة ف القراءات ص: 661
74ف اللهجات العربية، ص:- إبراهيم أنيس،  662
70 - ينظر: عبد الرحن بن ممد بن زنلة،  حجة لقراءات ص:663
35 و1/34 - مكي بن أب طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع664



��K#����Kما خالفه�aــواني ــه ق  بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أو فصل ول
. 665وأصول يتاج إل معرفتها

666وينقسم إل خسة أقسام: البدال، الثبات، الذف، القطع والوصل.

1-�l�������:وهو نوعان 
 أصل مطرد: وهو كل. هاء تأنيث رست تاء ووقف حزة عليها بالتاء موافقا ف ذلك

 667لصريح خط. الصحف.
وهي أربعة عشرة كلمة تكر+ر منها ستة اتفق على قراءته بالفراد وهي:

�KL��dY"رحت" ف سبع مواضع منها قوله تعال: ﴿.1��M�ODQ�O4�M'<VGQ�O��OSK®M�f��/البقــرة ﴾
218.

MYOZ�KLdY	�QXVRQ_f3�i�Kk�QXfHQ�Ñ��O���QZM"نعمت" ف أحد عشر موضعا منها قوله تعال: ﴿.2��OwODQ�K%�a
.103﴾ آل عمران/

K5�K5O�i"امرأت" ف سبع مواضع منها قوله تعال: ﴿.3��V�M�O�QB��/30 ﴾ يوسف.
O�K"سن+ت" ف خسة مواضع منها قوله تعال: ﴿.4b�MJi��Vwb_V
�QwÒ OB�Q�M�M[�/ــال  ﴾ النف

38.
�O�K�K��MHi"لعنت" ف موضعي ف قوله تعال: ﴿.5��jMYOZ�KLdY��OwO_Q�M�iNO�QPO_M[�/آل عمران ﴾

MYOZ�KLdY	KLQ و ﴿61��OwO_Q�M�d'M��/7 ﴾ النور.

Kl<V"معصيت" ف موضعي ف قوله تعال: ﴿.6b���KwO	KqQ�OBO��/9.668 و8 ﴾ الادلة 

669و غي الكر+رة سبعة:

jO_Q$VAi"كلمت" ف قوله تعال: ﴿.1��OSU�O4�VwODKYM3�/ 137 ﴾ العراف.

2/128 - ينظر: ممد بن الزري، النشر 665
60 التيسي ص: - ي�نظر: أبو عمرو الدان،666
1/319إتاف فضلء البشر ف القراءات الربعة عشر - أحد بن ممد البنا، 667

.1/320الرجع نفسه  - 668
1/321و أحد بن ممد البنا، إتاف فضلء البشر ف القراءات الربعة عشر2/131ينظر: ممد بن الزري، النشر  - 669



�QXfHM"بقيت" ف قوله تعال: ﴿.2���Q	O��KLdY��Vwb	K�O��/86﴾ هود.
�OZ�V�b	Q�r"قر+ت" ف قوله تعال: ﴿.3f{�/9 ﴾ القصص.
�KLdY"فطرت" ف قوله تعال: ﴿.4��O�O�i�K[�/30﴾ الروم.
�Kh<ª{b5"شجرت" ف قوله تعال: ﴿.5��O�O�OPO?�/43﴾ الد²خان.
.89 ﴾ الواقعة/��K�O%�Vwb_OGO	rX"جن+ت" ف قوله تعال: ﴿.6
�M'�O"ابنت" ف قوله تعال: ﴿.7QDKZ�OwO_Q���OXO�Q�OBO��/12 ﴾ التحري.

أم+ا ما اPختلف ف إفراده و جعه فقد وقف عليه حزة بالتا§ء عليه،
.115 ﴾ النعام/��Q�K��OSU�O4�f�ODKYM3�QwbDO+O}��قوله تعال: ﴿.1

O�KYKF�b$YK- قوله تعال: ﴿����O�u�.7 ﴾ يوسف/�
U�VPi- قوله تعال: ﴿��r��mO	M��#K[�/10 ﴾ يوسف.
.133 ﴾ طه/��KB�r���u±K�KLU�O4�Q- قوله تعال: ﴿
��M'<V_KBu- قوله تعال: ﴿�K��M[V�V�i.37﴾ سبأ/��
.40﴾ فاطر/�O��jMYOZ	�VLQ_KB�r�O_U- قوله تعال: ﴿

�r��Oقوله تعال: ﴿ODM��Q�KB�V�V�QzO+��OBO��/47 ﴾ فص±لت.
��- قوله تعال: ﴿ieV�����M�ODKG�/33 ﴾ الرسلت.

670و حزة قرأها بالمع ولذا وقف عليه بالتªاء.

671و النوع الثان من البدال هو الكلمات الخصوصة وهي ست��ة:

���O�Qقوله تعال: ﴿.1OB/207﴾ ف أربعة مواضع البقرة،  114 والنســاء/ 265 
.01والتحري/
.36 ﴾  الؤمنون/�O0	O0�O��O>Q	O��O>Qقوله تعال: ﴿.2

1/321وأحد بن ممد البنا، إتاف فضلء البشر ف القراءات الربعة عشر2/131ينظر: ممد بن الزري، النشر  - 670
.1/322والرجع نفسه 2/132الرجع نفسه  - 671



 ومري/4،100﴾ ف ثانيــة مواضــع: يوســف/������O�Kw��O�Mقــوله تعــال: ﴿.3
.102 و الصªافات/26 والقصص/42،43،44،45

.60 ﴾ الن+مل/��r�OPQ>O��O��Mقوله تعال: ﴿.4
O�K��O��Mقوله تعال: ﴿.5O��/03 ﴾ ص.
�b5V�iقوله تعال: ﴿.6�O��O��dY.19 ﴾ النجم/��

 وقف عليها جيعا حزة بالتªاء إل. حرفا واحدا وهو "مرضات"، فقــد اختلــف فيــه
عنه.وف رواية خلف عن سليم أ§نªه كان يقف عليها بالتªاء.

1!��m����
 يكن حصرما ثبت من الذوف رسا ف:

1.wH$����0a a.و تسم+ى اللاق وقد جاءت ف خسة أصول مطردة :
�M'<fYVRiما الستفهامي+ة إذا دخل عليه حرف جر+، فحذف ألفها مثل قوله تعال: ﴿.1O+�OXKYM[�a

.91﴾ البقرة/
 (هو- لو- ما هي - ولي- وهي) حيث وقع ف القرآن الكري فقد وقف عليه حزة.2

بغي "هاء".
ــال: ﴿.3  الن+ون الشد+دة من جع الناث سواء اتصل به شيء أم ل يت+صل، نو قوله تع

�QXfHM�V�O>i;M��b�V0 78﴾ /هود.
b#MYOZ��<fYQ�O+��dالشد+د البن: نو قوله تعال:﴿.4M��/31 ﴾ الن+مل.
ــرآن.5 ــبهه ف الق  النون الفتوحة نو: (العالي - بؤمني - ال§ذين – الفلحون) ش

672الكري. وقد وقف حزة على جيع هذه الصول بغي هاء متبعا ف ذلك خط. الصحف.

2.��¥Y���]�� 
ــعا  الذوف للساكن ومنه ما حذف لجل التنوين و هو ثلثون حرفا وأربعي موض

منها: قوله تعال:

136،137،138 و ممد بن الزري، النشر 1/524 و أبو جعفر بن بادش، القناع 31ينظر: أبو عمرو الدان، التيسي ص: - 672



﴿rs�OZ��MO��rÒ�O��O�Q	M��/و﴿173 ﴾ البقرة ،r¹�O�O+�Q�OZ�/ـ، ﴿23 ﴾ البقرةr���Q�M��QX��V>M�a
�r4���O0�r]V ، و﴿27 ﴾ القيامة/��K{O	OB�MN�r¦�O4�Q،و﴿25﴾ ق/��r�ORQ�VB، و ﴿195﴾العراف/ VG�a

.109﴾ التوبة/
ــا﴿ ــعا منه O�Q���V��aأم+ا حذف لغي التنوين هو أحد عشر حرفا ف سبعة عشر موض

M�ODiHKAiÛ ،  و﴿269﴾البقرة/� OAi�K��#K̀ i�O��/و ﴿20 ﴾ غافر ،KNQDb_��Ks�O��jMYOZ�/18 ﴾ الن+مل، 
Ks�O_VDiو ﴿��Ks�O_V��/و ﴿41 ﴾ ق ، �V4fy�_��K�Q�V+�/673 .5﴾ القمر     

 فما حذف لغي التنوين وللتنوين فإ.ن. حزة قد وقف عليه بغي ياء. أم+ا إثبات ما حذف
لفظا فينقسم إل متلف فيه ومتفق عليه.

1.�L	[�*YRzp�﴿  :فهو ســبع كلمــات هــي  �QLb_��O$ORO��/و ﴿259﴾ البقــرة ، 
K�K�ORi{�/ــزة و90﴾ النعام  ، حذف الاء منهما ف الوصل وأثبتهما ف الوقف لجل الرسم ح

ــل و20﴾ الاق.�§ة/��K��O$K	�QLO،  و ﴿19﴾ الاق.�§ة/�K��ORK3	�QLOالكسائي، ﴿ ــاء ف الوص  ، أثبت ال
الوقف فيهما حزة    و باقي السبعة كذلك.

K	�QLOو ﴿�OB�/و ﴿28﴾ الاق.�§ة ، �QLO	K%�M�iYV
  ،10 ﴾ القارعة/�K0��OB	QLO ، و﴿29﴾ الاق.�§ة/�
674حذف الاء منها ف الوصل حزة وأثبتها الباقون ف الالتي. 

2.�L	YZ�^e(Rpــو�    وهو ما حذف من الياءات والواوات واللفات للتقاء الساكني وه
M���ODiHKAiثابت ف الر+سم ، فالياءات نو  ﴿��#K+Q�V��/و﴿269 ﴾ البقــرة ، K#��QDV�i��8Ks���O>K��a

K4�OqQ�MJi، و﴿81﴾ الن+مل/��#K�f��/�³. و الواوات نو ﴿2 ﴾ الشر��O2O���OB�VLdY���<VAQDO��/الرعد ﴾
�M'u±i، و﴿39���<f�M{�/و﴿71﴾ البقرة ،O��Kyd���<�mV$O+��MO��/و﴿108 ﴾ النعام ،K4���b_���<f���O��a

. 59﴾ ص/
�KLdYKواللفات نو: ﴿�V�QDOAi���M�M{O��/و﴿15﴾ الن+مل ،O ���Omi���M�OmORQ
�O��/2 ﴾ يوســف

 وقع حزة على جيع ذلك وما أشبهه بالثبات لثبوتا رسا وحكما.5.675

.2/142ينظر: ممد بن الزري، النشر  - 673
  الرجع نفسه. - 674
2/143الرجع نفسه  - 675



3 -]y��v��
وهو نوعي: 

U�MJ��M3O��a�Qحذف ما ثبت رسا، وهو من الختلف فيه ويقع ف كلمة واحدة هي: ﴿.1
ــران/��U�MJM3O�KB�Q��Ó#KmO%�Q﴾، وقد ورد ف سبع مواضع من القرآن الكري: ﴿  و ف146﴾ آل عم

. 9، و الط.لق/13، و مم+د/60، العنكبوت/48 و45، و الج+ /105يوسف/
676وقف حزة عليها كل.ها بالن+ون.

 حذف ما ثبت لفظا: وهو من الت+فق عليه، وهو الواو والياء الثابتتي ف (هاء)�1
الكتابة لفظا م+ا حذف رسا، وذلك فيما وقع قبل الاء فيه متحر+ك نو: (إن+ه و به).

-����p���
 ﴾ السراء/��VZQ�O+��OB��Ô�M>�وهو القطوع رسا، الختلف فيه ف (أيªا ما) نو قوله تعال:﴿

 . فوقف حزة و الكسائي على (أي�ا) دون (ما) إشعارا بـأن. (ما) معها ليست مثلها مع110
ــن ــدلن م  حيث و إذا و أن. الوقف عليها دونا ل يل. با ف شيء لو ل تدخل عليها، ويب

�KhQ<Mالتنوين ف أي+ (ألف) و مال ف أربعة مواضع ﴿i��K��MV�O0�Kl�ODM[�/و ﴿78 ﴾ الن+ساء ، Kl���OB�a
K �ORKHi���MyO0/و﴿49 ﴾ الكهف ، Kl<V
b����MyO0�Kl�OB�/و﴿7 ﴾ الفرقان ،O��Kyd��Kl�ODM[�/العارج ﴾ 

677. وقف حزة فيها على الل§م منفصلة. 36

5-N���<�
OL��dY وأم+ا قطع الوصول، ف ثلثة أحرف هي: ﴿��d'MJMHQ�O��/ــص   ، و﴿82 ﴾ القص

VLb%MJMHQ�O�/أجعت الصاحف على كتابة الرفي كلمة واحدة موصولة، وقــد82 ﴾ القصص  
وقف حزة على الكلمات بأسرها.

KLdYKو الرف الثالث هو ﴿���V�VPQ$O���dM��/ــى25 ﴾ الن+مل ــزة عل  . وكذلك وقف ح
 678الكلمة بأسرها متب+عا رسم الصحف الكري.

1/525ينظر: أبو جعفر بن بادش، القناع  - 676
1/526 و أبو جعفر بن بادش، القناع 61ينظر: أبو عمرو الدان، التيسي ص - 677
152و2/151ينظر: ممد بن الزري، النشر  - 678



ــحف الكري ف  ونلص م+ا تقد+م من على مرسوم الط. أن. حزة كان يتبع رسم الص
�M﴿ ،10﴾ الحزاب/����O%<V_ªgالوقف ما عدا أحرفا نو قوله تعال:﴿<V
b� ،66﴾ الحزاب/��

﴿�MY	Kmb$��O ، و﴿67﴾ الحزاب/���K4�O<M{� /و ﴿15﴾ النسان�Os<VDM��/ــان/68﴾ هود ، الفرق
 679، فإن+هن+ ف رسم الصحف بألف و حزة وقف عليهن+ بغي ألف.51 والن+جم/38

1/514ينظر: أبو جعفر بن بادش، القناع ،  - 679
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���
 روى خلف عن سليم عن حزة أنªه كان يسكت على الرف الصحيح الساكن ال.ذي

 و الغرض680تتبعه هزة سكتا قصيا قبل نطق المزة. ويقصد بالسكت القصي القلل. الل§طيف 
 بذا السكت الستعانة على إخراج المز وتقيقه بالستراحة قبله، لن+ه بذه الوقيفة ل يــوز
ــوز ــا ل ي ــدأ ب ــا؛ و البت  إل§ التحقيق لن§ المزة قد صارت الوقيفة مضارعة للمبتدأ ب

 681تفيفها.

 وحزة ف جيع الطرق يسكت على الياء فيهما سكتة ث§ يهمز، قال لنا ممªد بن علي:
 سكتة خفيفــة ث§ــقال لنا ابن ماهد: كان حزة يسكت على الياء من ﴿شيء﴾ و﴿شيئا﴾ 

�KLKGQ�OcO��K�Q﴿يهمز، وقال أصحاب سليم سوى خل§د ف قوله تعال:ODi��O�Q	O�� ﴾/ل102البقرة. 
��³K¹Q4MJi﴿ول يسكت قبل المزة و نظي ذلك  ﴿الرض﴾ يقطع بعد الراء كما يقطع ف���iNKBa

��h<��V$i و﴿05الن+حل/﴾ �Î�Q]Ks﴿،  و91آل عمران/﴾ OB�Î�Q5VG/و﴿44﴾ الجــر ،V�K���QzV�a
u�Q�Oziــد رووا25﴾ النªمل/�  ، ول فرق بي هذه الواضع وبي قوله:﴿شيء﴾ و﴿شيئا﴾ و ق

ــذلك  عنه أنªه يسكت على الياء ث. يهمز إل§ أن§ يكون راعي ف هذين الرفي كثرة الدور ول
�Kخص+ها بالسكت دون غيها مªا يقل. دوره      وقياسهما:﴿Q	d���K�M®Q	O>M3�/49﴾ آل عمران، 

 682 و نظائره.31﴾ الر+عد/�O��QXMYM[M	K¤M®Q و﴿87﴾ يوسف/O���M	�V¤M®Qو﴿
 فإذا كان الساكن حرف مد+ نو﴿قالوا آمن+ا﴾ ل يسكت. وقد قال سليم «الد+ يزئ

 عن السكت عند الزيªات» وقال ف رواية غيه المع بي الد+ و السكت أحسن.
سي هذا السكت عن حــزة ف الكلمــة الواحــدة مطلقــا ﴿تيوحكى صاحب ال

.38﴾ فصلت/M'<VBMJQ$O���M، و﴿15قرآن﴾ يونس/

79ص:، متصر مذاهب القرªاء السبع بالمصار - أبو عمرو الدان، 680
681 -  ينظر: رسول صال علي+ أحد اللبوسي : الظواهر الصوتي�ة ف قراءة حزة بن حبيب الزيª§ات الكوف-مصر-الســكندرية –دار 

.78، ص:2006اليان- د.ط
  .399، ص:1جامع البيان ف القراءات السبع ج - أبو عمرو الدان، 682



ــف   وقرأ الد+ان على طاهر بن غلبون بالسكت للف و خل.د جيعا على لم التعري
وشيء شيئا فقط. 

1��wH$���������4��I5�����¦�e+W���]�R�W��LG����
   صار للف وجهان: أحدها السكون عند كل. ساكن بالشرط القد+م، وف"شــيء"

ــه683و"شيئا"، و الثان يتص+ بلم العرفة و"شيء" و"شيئا"    ف مثل ﴿الرض﴾ ويلحــق ب
كلمة (شيء) أو ف كلمتي نو ﴿ وجنªات ألفافا ﴾ ويسمªى الفصول.

وللف عن حزة ف هذا الباب الحكام التالي+ة:
"أل" و"شيء" نو: العلى و شيء كيف وردت، وله فيهما السكت وصل..1
الفصل  ويقرؤه خلف بالسكت وترك السكت و يكن تلخيصه من حيث السكت:.2
السكت على كل. ما ينقل فيه ورش با فيه لم التعريف، على لفظ شيء كيفما تر+ك.��
684السكت على لم التعريف وعلى لفظ "شيء" كيفما تر+ك..2

ــط  وصار لل§د وجهان أحدها: السكوت على لم التعريف و"شيء" و "شيئا" وفق
والخر ل سكوت لل§د ف موضع أصل. 

إن وقفت لمزة على الكلمة من ذلك. فإن. كانت الكلمة لفظ "شيء" و "شيئا"  
وقفت بتخفيف المزة وله وجهان على ما يأت، وإن كانت غيه نو:﴿قد أفلح﴾

ــزة ف  و﴿الرض﴾. فإن قلنا أن§ حزة ينقل الركة ف الوقف نقلت لن§ تفيف الم
 الوقف مذهبه، وإن قلنا ل ينقل وقفت للف بالسكت ف "الرض"، و بالسكت و عدمه ف
 "الرض" فلهما ثلثة أوجه للف وخل§د وجهان النقل وعدمه. وف الرض بالعكس لل.د

685ثلث  أوجه وللف وجهان النقل والسكوت. وهذا من عجيب ما ات+فق. 

 .كما روىOB��﴾686�OB O�Qولل.د ف الساكن الفصول عدم السكت قول واحدا نو:﴿
  ﴾ وصل ووقفا. وإذا��QXV>O+Q4MyQ%M﴾  وعلى ميم ﴿ YZ	X>خلف عن حزة بالسكت على ميم ﴿

161 - عبد الرحن بن إساعيل بن إبراهيم الشاطب،  إبراز العان من حرز المان ف القراءات السبع، ص:683
.114ه، ص:1425-2- وزارةالتربية والتعليم، أحكام القراءات للئمة السبعة-السعودية-الرياض- وزارة التربية والتعليم-ط684
الرجع السابق.-  685
119أحكام القراءات  للئمة السبعة، ص: - وزارة التربية والتعليم، 686



  ﴾ وحدها، كان له فيها وجهان تسهيل المزة الثانية و تقيقها.��QXV>O+Q4MyQ%Mوقف حزة على ﴿ 
 فيكون للف أربعة أوجه السكت وتركه وكل. تسهيل المزة الثانية وتقيقها. ويكون لل.د

وجهان فقط، وها تسهيل المزة و تقيقها إذ ل سكت عنده.
 ﴾ بل له فيه وف أمثــاله التحقيــق�� h�QXV>O+Q4MyQ%Mل نقل لمزة ف ميم المع ف نو: ﴿

  687للف    و خل.د،  السكت للف وحده.
(���D������	%��

��I5���_Z�(�p���;�<B��
ــادة  إذا كانت المزة أو+ل كلمة وحرف الد+ آخر كلمة أخرى فإن+هم يتلفون ف زي
 التمكي لروف الد+ هناك، و حزة وورش أطول القراء مد�ا سواء كان الد+ مت+صل أو منفصل

��b_OB ﴾ و ﴿�MWV�O0﴾ و﴿�_ §�b����O� �O>فكلها يقرأ بالشباع نو قوله تعال: ﴿��<f�M{.﴾688

1��Nqe_p����p��4���B��
 689فمقدار الد+ النفصل عند حزة الشباع، أي بقدار ست+ حركات.قال ابن ماهد 

ــتي»، ــتي و الخفوض  «و كان حزة يي+�ز ف الد+ بي المزتي التفقتي الرفوعتي والفتوح
��u����M�K �OA��Q�Mوروى خلف عن سليم أن. أطول الد+ عند حــزة مــا كــان مثــل: ﴿iYK+�a

K4�b_ ، وكذلك ما أتى من المزة مفتوحــا.39 ﴾ الؤمنون/�u��OG�VXV0O�O�M، و﴿47﴾ العراف/�
﴾.���O����O>وإن كان هزة واحدة مثل: ﴿

ــن- 687  ينظر: عبد الفتاح القاضي، البذور الزاهرة ف القراءات العشر التواترة من طريقي الشاطبية و الد+رة، مكة الكرمة، مكتبة أنس ب
. 24 مـ، ص:2002 هـ، 1423، 1مالك، ط

45ينظر: عمرو الدان، متصر ف مذاهب القر+اء السبعة بالمصار، ص: - 688
135ينظر: السن بن ممد بن خالويه، السبعة ف القراءات ص: - 689



7��NqRp���p��4���B��
 و مقدار الد+ التªصل مثل: (الصائمي، اللئكة، إسرائيل و أولئك) عند حزة هو الشباع أي
ــل ف ــد+ الت+ص  بقدار ست+ حركات. وقد ورد عن خلف عن سليم أن. حزة كان يقصر ال
ــل ف  "اللئكة"، "خائفي" و"إسرائيل" عنه، "ف جاء أحدهم"، و لكن+ه كان يطيل الد+ الت+ص

690(اللئكة، خائفي، و إسرائيل).

 اللف الول و اللف الثانية البدلة من المزة، و تزاد ألف ثالثة للفصــل بي اللفي فيمــد+
ــر و  ست+ حركات لن. مقدار اللف حركتان و على هذا يكون الوقف عليه وجهان، القص

 691الد+ ويكون القصر على تقدير حذف الول و الثانية. فحمزة يد+ بقدار ثلث ألفات.
 و قال ابن واصل: «حزة يقف على (هؤلء) بالد+ و الشارة إل الكسر من غي هز،

ويقف على:    
 ﴿�u��O	Q?M��Q�OZ��<fMJQ$O+��Mــف101﴾ الائدة/   بالد+، ول يشي إل المزة»، قال: «يق

���على﴿�e���b و ﴿177﴾ البقرة/�b̀   بالد+ و الشارة، قال: وإن شــئت ل177﴾ البقرة/�
ــئت ل2﴾ قريش/�K�MYQ�K4 K��ORU2تشر ومددت، قال: ويقف على ﴿ ــارة وإن ش   بالد+ والش

تشر».
ــأن+ه  كان حزة يد+ المدود و يشي إل الرفع و الفض بعد الد+ة و ل يروم المز، ك

692يؤمي ف الرفوع إل الواو و ف الخفوض إل الياء.

و كل. هزة قبلها ساكن أمد+ها حزة مد�ا طويل ث§ سكت عليها سكتة طويلة ث. أجزئ  مثل:
693(شيء).

  و قد سئل حزة عن الوقف على الساكن قبل المز و إفراطه ف الد± إل غي ذلــك فقــال:
ــروف  «كان حزة يأخذ بذلك على التعل.م، ومراده أن يصل إل ما نن عليه من إعطاء ال

694حقوقها ومستحقها».

 50تقريب النشر ص: - ممد بن الزري، 690
26ينظر: عبد الفتاح القاضي، البذر الزاهرة ف القراءات العشر التواترة من طريقي الشاطبية و الذµرة ص: - 691
1/370جامع البيان ف القراءات السبع  - أبو عمرو الدان، 692
62ينظر: أبو بكر أحد السن بن مهران الصبهان، البسوط ف القراءات العشر،ص:  - 693
2/530ينظر : علم الدين السخاوي، جال القر+اء  - 694



 أكثر م+ا يطيله ف  695يقول حزة أيضا: «إن+ما أزيد على الغلم ف الد+ ليأت بالعن ».  
(أولئك).

4��I5���Z�¹4�����B��5Pv���B��l�m���B��
 و أمªا مد+ البدل مثل:(آمن و إيان) فلم تالف فيه قراءة حزة باقي القراءات وكذلك

ــن696 مد+ الجز، فقد قرأه بالشباع مثل: (الضال.ي و داب+ة)   و الد+ العارض يوز فيه لكل. م
 القر+اء كل الوجه الثلثة و هي: الد+ و التوسط و القصر نو:(آدم – وآتى- وآوى - إي -

رب±ي). 
5 -����mp���p�I5��l�D�R
���;�<B 

 ومد+ البالغة ف النفي ف (ل) ال.ت للتبئة عن حزة نو(ل ريب –ل جرم – فل مرد+-
 ل قيل لم). والد+ ف هذا النوع ل يبلغ الشباع وقد اختلف ف إلاق حرف الل.ي وها الواو
 والياء الفتوح ما قبلهما بروف الد+، وذلك فيما إذا وقع بعدها هز متªصل متحر+ك أو ساكن

ــف/ ــوير/58واتفقوا جيعا على استثناء كلمتي ها (موئل – الوؤودة) ف الكه  .7 التك
 وكذلك مد+ البالغة للتعظيم ف قوله:  «ل إله إل§ ال». وقد مدªه حزة بأربع حركات أي مد�ا

697متوسطا. 

 وروي عن حزة عند اجتماع ساكني ف كلمة واحدة، فيحتمل أن يكون الــذوف
 الساكن الوªل وهنا تعيªن القصر لن§ اللف تكون مبدلة من هز فل يوز فيها إل§ القصر مثل
 (بدأ) و(أنشأ) عند الوقف لما. و إذا حذف الساكن الثان يوز الد+ و القصر لنªه حرف مد+

وقع قبل هز مغي بالبدل ف الكلمة ألفي.

198ص: 1993أبو عمرو الدان، التحديد ف التقان و التسديد ف صنعة التجويد/ -  -695
48، ص:1954ينظر علي بن القاصح: سراج القارئ البتدئ و تذكار القرئ النتهى – مصر- القاهرة- مطبعة الباب اللب، د..ط - 696
 - الرجع نفسه697



ــي: ــور وه  وم+ا يد+ لجل السكون  اللزم  الروف السبعة القط.عة ف فواتح الس
ــو: ﴿ ــي) ن ــون) و (الس ــاف) و (الن+ ــاف) و(الق (الل.م) و(اليم) و (الصاد) و (الك

Êp�/1﴾ العراف﴿ ،Ê�	>3/فيشبع فيها الد+ عند جيع القر+اء لجل الساكن.1﴾ مري ،
 و أم+ا حرف (العي) فللقرªاء فيه وجهان: التوسط و الطول وهو أول، و أمªا التوسط

فلنفتاح ما قبل الياء، و أمªا الطول فلجل السكون الل§زم.
 من كلë ما هو على حرفي فإنªه يب فيه القصر لنªه ساكن1﴾ طه/ ;Lو أمªا نو: ﴿

ــاء،  فيه بعد حرف الد+، وقد وقع من ذلك ف فواتح السور خسة أحرف وهي :(الطاء، ال
 الياء، الراء، الاء). وبقي من حروف فواتح السور حرف اللف وليس فيه حرف لي+ن حتªى

 698يد+ أو يقصر، هذا كل.ه إذا كان بعد حرف الد+ �حرف صحيح ساكن.

�I5���Z�s¥����*Y�����L��2R���]�R�W��LG����¤B�����AmD��

41الفتح الربªان ف القراءات السبعة من طريق حرز المان ص: - ممد البيومي، 698
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البدالمأكولالمز الساكن السبوق بتحر+ك.

 المز التحــر+ك الســبوق بســاكن
النقلالقرءانغي(و،ي).

ــاء  المز التحر+ك السبوق بواو أو ي
أصليي.

شيئا
سوء

ــع2) النقل(1وجهان(  ) لبدال م
الدغام

 هز متحر+ك ف وسط الكلمة مسبوقا
بألف.

التسهيل بي بي، بي الد+ و الطول.اللئكة

 هز متحر+ك ف طرف الكلمة مسبوق
بكلمة

 البدال مــع القصــر والتوســطشآء
والطول

ــاء ــواو وي  المز التحر+ك السبوق ب
زائدتي.

ءقرو
برىء

البدال مع الدغام

 المز الفتوح بعد كسر و الفتوح بعد
ضم+

فئة
فؤاد

البدال

 المز الكسور بعد ضم+ والضموم بعد
كسر

سئل
سنقرئك

 /التسهيل المزة بي بي1وجهان 
/البدال2

 الفتوح بعد فتح و الكسور بعد كسر
و الضموم بعد ضم+ 

الكسور بعد فتح

 سأل -  مت+كئي –
رءوسكم 

مطمئن+ – رءوف.

تسهيل المزة بي بي.

115أحكام القراءات للئمة السبعة ص: - وزارة التربية والتعليم، 699
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 على ألف منقلبة عن ياء ف الســم  والفعــ̄ل

أمال اللف التطر+فة  
أن+ى – عسى – يا ويلت – أسفا مت+ى. 

هدى

عسى

المالة

المالة

المالة وبشرىاللف التطر+فة بعد الر+اء

المالةالن+جوىما كان على وزن (ف§على)
المالةم�وسىما كان على وزن (فPعلى)

المالةعيسىما كان على وزن(̄فعلى)

 – لــدىكل. ألف رست ياء إل. : لدا الباب 
المالةطغىالناجر – ما ز+كى – دحاها – سجى -تلها

 كل. ألف وقعت ثالثة الكلمة و لمهــا وهــي
منقلبة عن واوا

المالةزك.اها

ــحى -الكلمات: الر+بوا  ــحاها – الض+  – ض
القوي

المالة الر+بوا

 – زاغ – خاب – خــافالفعال التالية: ران 
 – طاب – وضاقت – جآء – شاء – حاق -

زاد إن كان ف حالة الاضي الثلثي فقط.

المالةوقد خاب

المالةحم~أمال حروف (حي طهر) ف أوائل السور

 الراء و المزة من (رءا)بشرط أن ل يأت بعدها
المالةرءا كوكبا �صساكن فإن. وقع أمال وقفا

ــة  اللف الواقعة بي رائي راء مفتوحة و الثاني
المالةالبرارمكسورة

المالةالقه+اراللف الواقعة قبل راء متطر+فة مكسورة

المالةالتوراةكلمة (التوراة) حيث وقعت

.117 - ينظر: وزارة التربية والتعليم، أحكام القراءات للئمة السبعة، ص700
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الفاتة

ملكحذف اللفملك4
ـــراط (ز�)-إشام الصاد الز+ايالص+راط - صراط7 و 1  الص

صراط (ز�)
عليه�مضم+ الاء وقفا ووصل عليه̄¯م�7

غافر

حمأمال الاء ~حم1
فQأخ�ت�ه�م¤إدغام الذال ف الت+اءفQأöQخ�ذ¤ت�ه�م5¤
و قه�م ُُ السي+ئاتضم+ الاء و اليم وصلو̄قهم� السي+ئات9
ــاءالسي+ئات9 ــدل المــزة ي  أب

 وأدغمها فيما قبلهــا
وقفا

السي+ات

10Qات+دعو̄نأدغم الذال ف الت+اءإذ ت�دع�و¤ن
ــدمه،ي�ريكمُ� ءاياته13  له السكت و ع

لن+ه مفصول
آياتهص يريكم

ي̄فى أمال ألف يفىل يفى16
صشيءله السكت وصلشيء�16

القه+ا̄رقل.ل اللف و رق.ق الر+اءالقه+ار16
�KKتزأمال الياءتزى 17
موس̄ىأمال اللفموسى23
جا̄ءهمأمال اللفجآءهم25
ــعيظهر�...الفساد26  فتح الياء والاء ورف

الفساد
ي�ظه�ر...الفساد�

ع�ت²أدغم الذ.ال ف التاءعذت�27
 وقـــد28

جآءكم
 أدغم الد+ال ف

اليم مع المالة   
و قج+اءكم

121،122أحكام القراءات للئمة السبعة ص:  - وزارة التربية والتعليم، 701



�KKأرأمال اللفأرى29
باسÏأبدلا ألفا وقفابأس29

غافر

د�ا̄بأبدلا ألفا وقفادأب31
 أدغم الد+ال ف اليمو لقد جآءكم34

مع المالة
ولقج+اءكم

أتاهمأمال اللفصأتم 56و35
فأPطµلعبضم+ العيفأط.لع37
القرارقل.ل اللفالقرار39

الد+ن̄ياأمال الياءالد+نيا39،43،51
يز̄ىأمال الياء~يزى40
أنث̄ىأمال اللفأنثى40
فو̄قاه�أمال اللففöQو�قQاه�45

وحاق�أمال اللفوحاق89و45
 أمال الدى ف الاليموسى الدى53

و موسى وقفا
موس̄ى

وذكر̄ى، بل̄ىأمال اللف بلى~،وذكرى54 و50
هد̄ىأمال اللف وقفاهد³ى54 و50
 أمال اللف و سكتالعمى58

على أل
العم̄ى

فأن+̄يأمال اللففأن§62
66Qج̄آنأمال اللفجآءن
67Ã̄شي�وخ³اكسر السيشيوخا
يتوف.̄ىأمال اللفيتوف§ى67
مسمª̄ىأمال اللف وقفامسم�ى67
قض̄ىأمال اللف~قضى68
أنª̄ىأمال اللفأنªى69



فبيس�أبدلا ياء وقفافبئس�76
مثو̄ىأمال اللف وقفا  مثوى76
جاءأبدلا ألفا مع القصرجآء78
أغ̄نأمال اللفأغن82

جاءتمأمال اللفجآءتم83غافر
702باسناأبدلا ألفا وقفاصبأسنا85

�I5���Z�sd�������4�l<���������
وقد وافق خلف ف أغلب ما ذكرناه إل§ ف تفاصيل بعض البواب وهي:

1��w�H$��\
�- السكت على الساكن قبل المز وصل

﴾.��OB�OB O�Q  - له ف ا لساكن الفصول عدم السكت قول واحدا ﴿
﴾.�&jMYQZu   - له ف (أل) شيء وجهان وصل: السكت وترك السكن نو﴿

2��h���s���\
يلي: - وزاد على خلف ف الدغام ما

�i�ki� �O_i[O �- أدغم (ذال) ﴿إذ﴾ ف حروف الصفي(ش، ص، ز) نو: ﴿O�﴿ ،﴾�a
i�Kk �<VDVRQ�KDO
﴾ .b�c� �k﴾و ﴿

 ، له اللف)2(-كما يدغم الباء الزومة ف الفاء مثل: (يغلب فسوف، ذهب فمن)
 الدغام و الظهار.155﴾ النساء/��O�OmM;�iNOف﴿

.124.- 123 - وزارة التربية والتعليم، أحكام القراءات للئمة السبعة، ص702
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 أحكام الن+ون الساكنة: ل يترك الغنªة عند إدغام الن+ون الساكنة و التنوين (ف الــواو

�¦�﴾ و ﴿��>OB Ml�والياء) نو: ﴿� '<Y�Ð.﴾703

4����B����tRe��\
 ﴾ موضعان بسورة��+	L��S، ﴿9﴾ النساء/���]�له اللف ف هاتي الكلمتي: ﴿

40.704و39النªمل/

.120 - وزارة التربية والتعليم، أحكام القراءات للئمة السبعة ، ص703
 -  الرجع نفسه704
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ـى يفأمال ألف يفىل يفى
ىتزأمال الياءتزى

ـىموسأمال اللفموسى
ءهمـاجأمال اللفجاءهم

ىأرأمال اللفأرى
هماأتأمال اللفأتاهم
راالقرقل.ل اللفالقرار
االدنيأمال الياءالدنيا

ىي�جزأمال الياءي�جزى
ىأنثأمال اللفأنثى
هافوقأمال اللففوقاه

قاو حأمال اللفو حاق
ى، الدىموسأمال الدى ف الالي، وموسى وقفاموسى، الدى
ى، بلىوذكرأمال اللفوذكرى، بلى

ىه�دأمال اللف وقفاه�دى
ىالعمأمال اللف وسكت على ألالعمى

ـ�ـأمال اللففأن+ى ىفأن
ءنـياجأمال اللفجاءن
اشيوخـكسر الشيشيوخا
ىيتوف.ـأمال اللفيتوف.ى

ىمسم+ـأمال اللف وقفامسم+ى
ىقضـأمال اللفقضى
ىمثوأمال اللف وقفامثوى
ىأغنـأمال اللفأغن

.123 و122 - ي�نظر: وزارة التربية والتعليم، "أحكام القراءات للئمة السبعة"، ص ص: 705
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 ما يكن أن نستخلصه ف باب المالة والفتح وبي اللفظي أن خلف وافق حزة ف
 أغلب ما أماله كإمالة الروف القطعة (ح، ي، هـ، ط، ر) وإمالة كل ألف منقلبة عن

 ). و موضعان9 (النساء: K��[�O�K��ياء، وغيها ما ذكرناها وللف الوجهان ف كلمة 
�K+u	KLK��OSبسورة النمل: �  (9340 و.(

 ويوافق خل.د خلفا ف ما ذكرناه سوى أن له الوجهان ف (ويت+قه) الول بر
القاف والاء مع الصلة كخلف، والثان بكسر القاف مع إسكان الاء.

 اتفاقهما مع حزة على فتح السم لدى والفعل زكى وثلثة أحرف: وهي: إل
وعلى وحت.

 وروى خل.د ما كان فيه راء متطرفة مكررة مثل (البرار – والشرار - والقرار)
بالفتح، ورواه جهور الغاربة والصريي عن حزة من روايته بي بي.
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ــبيب ــن ح  بعد هذه الولة بي كتب القراءات و كتب الصوتيات ف ظلë قراءة حزة ب

الزيªات توصلت إل النتائج التية:

 اختص+ حزة بإدغام الروف التقاربة و التجانسة و التماثلة ف الخرج و الصفة.1

فغلب الدغام على الظهار ف قراءته.

 أكثر حزة من المالة بطريق الرواية ف قراءته حت+ى أصبحت سته ال§ت يعرف با،.2

ــرة  و شاركه الكسائي ف هذا إل. أن§ حزة كانت له الظوة ف التفرد± بإمالة عش

ö.أفعال و أساء سبق ذكرها

 تتاز قراءة حزة بأنªها من القراءات ال§ت تكثر فيها درجات الد± الربع الطوªلة فهي.3

من أشبع القراءات مد�ا.

 الوقف من أشهر الظواهر الصوتيªة ف قراءة حزة ، وقد تفرªد حزة بتخفيف المزة.4

التوسط§ة و التطر±فة.

 اختار بعض الن²حاة منهم الفر+اء قراءة حزة مصدرا من مصادر الدªرس النحوي± و.5

جعلها ف مقد±مة القرªاء السبع.



 الرسم القرآن له علقة ف توجيه القراءات القرآنيªة و هذا ما أثبته حزة ف قراءته.6

كوقفه على بعض الكلمات متبعا ف ذلك خط � الصحف.

 يكن الستفادة من علم القراءات ف تصصات عدªة بشــكل عــام، وف علــم.7

ــن  اللسنية بشكل خاص. لنªه مبن² أول على النطق و الداء ولن يلج حاه إل§ م

 يد ال§ذي يركز² على مارج الروف و صفاتا ...وهذا كلµه يعن بهمرª بعلم التجو

علم اللسانيات. فالعلمان يدمان بعضهما.

 إن§ القراءة التواترة ل يكن رد+ها بج+ة مالفتها لقياس العربيªة –لنªها سنªة متبعة-.8
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  ^مbوا و_هbق_ال 96//88

  طسم 01215و184النمل

  ZهeلZل bو_ق_ال_ ال^ح_م̂د 15//210

  Zم^لeالن Zع_ل_ى و_اد 18//210

  ZهeلZوا لbدbي_س^ج eأ_ل 25//211

  eوا ع_ل_يbت_ع^ل eأ_ل 31//209

  _يكZأ_ن_ا آ_ت 39//185226و

  Zهeم_ع_ الل sل_هZأ_ئ 60//95

  Zم^يbي ال^عZه_ادZب 81//210

  _ونbقZم^ ل_ ي_ن̂طbف_ه 85//132

  طسم 01181القصص

  vع_ي^ن bةeرbق 09//207

  ZئZن̂ ش_اطZم 30//193205و

  _كZف_ذ_ان 32//114

ىhف̂ت_رbم 36//178

  eو_ي^ك_أ_ن 82//211

  _ينZزZع^جbمZم^ بbو_م_ا أ_ن^ت 22133العنكبوت

  bن̂ ب_ع̂دZو_م bن̂ ق_ب̂لZم 0460الروم

  Zهeط^ر_ة_ اللZف 30//208

  ZهZن̂ ف_ض^لZوا مbت_ب^ت_غZو_ل 46//133

  و_ل_ق_د^ ض_ر_ب^ن_ا 58//162

  vيمZأ_ل vع_ذ_ابZب bف_ب_ش\ر̂ه 07130لقمان

  bولbذ^ ت_قZو_إ 37166الحزاب



_قeو_ل_ق_د^ ص_د 20167سبأ

  vيرZن̂ ظ_هZم^ مbن^هZم bو_م_ا ل_ه 22//133

  _ونbنZآ_م Zف_اتbرbي ال^غZف 37//208

  bئZب̂دbو_م_ا ي 49//193

  يZع_ل_ى ن_ف̂س tلZم_ا أ_ضeنZف_إ bن̂ ض_ل_ل̂تZل̂ إbق 50//133

  bن̂هZم vع_ل_ى ب_ي\ن_ة 40208فاطر

  Zي\ئeو_م_ك^ر_ الس 43//192

  ^مbر^هZن̂ذbم^ أ_م^ ل_م^ تbم^ أ_أ_ن̂ذ_ر^ت_هZع_ل_ي^ه sو_س_و_اء 10131يس

  ^مZيهZأ_ي̂د bل_ت̂هZو_م_ا ع_م 35//07

  _وا ال̂ي_و̂مbو_ام^ت_از 59//28

200الصافات65﴾كأنeه رءbوس﴿

  _ينZت_ ح 209ص03 و_ل_

  _ل_ق_د̂ ظ_ل_م_ك 24//167

  Zارeوا النbص_ال 59//210

  vث 41الزمر06 فZي ظbلbم_اتv ث_ل_

  ي_ا ح_س^ر_ت_ا 56//185

ZرZل_د_ى ال^ح_ن_اج18189غافر

210//20﴾يقض بالحق\﴿

  اhأ_ن̂د_اد bون_ ل_هbو_ت_ج^ع_ل 09132فص+لت

  vن^ ث_م_ر_اتZم bجbو_م_ا ت_خ^ر 47//208

  bل_ ي_س^أ_م 49//213

  vيلZو_كZم^ بZو_م_ا أ_ن̂ت_ ع_ل_ي^ه 06133الش+ورى

  bم_ا ي_ش_اء bقbي_خ^ل 49//58

  _ونbبZن^ق_لbل_ى ر_ب\ن_ا ل_مZا إeنZو_إ 14132الز+خرف



  eمtالص bعZس̂مbأ_ف_أ_ن̂ت_ ت 40//41

  _ونbثbم^ ي_ن^كbذ_ا هZإ 50//131

 bن̂هZك_ مbذ_ا ق_و̂مZإ hم_ر^ي_م_ م_ث_ل bب_ اب̂نZرbا ضeو_ل_م  
ي_صZدtون_ 

57
//

13

  وه_اbمbث^تZورbي أZتeال bةeل̂ك_ ال^ج_نZو_ت 72//165

ر_ب\يZب bذ̂تbن\ي عZإ20166الد+خان

  Zومtقeش_ج_ر_ة_ الز 43//208

^مbهbم^ و_م_م_اتbم_ح^ي_اه 21190الاثية

ذ^ ص_ر_ف^ن_اZو_إ 29168الحقاف

203//32﴾أولياء أولئك﴿

204م�ـحم+د10﴾للكافرين أمثالها﴿

ص_ف�ىbم 15//178

Zارeي النZف sدZخ_ال 15//190

 ^مbت_ق^و_اه17//179

  ه_اbين_ أ_م^ث_الZرZل^ك_افZو_ل 97//201

Zارeفbع_ل_ى ال^ك bاءeدZأ_ش29190الفتح

  واbنeف_ت_ب_ي vن_ب_أZب sقZم^ ف_اسbن̂ ج_اء_كZإ 06132الجرات

  واbين_ اق^ت_ت_لZنZؤ̂مbن_ ال̂مZم Zف_ت_انZن̂ ط_ائZو_إ 09//133

  _كZول_ئbب^ ف_أbو_م_ن̂ ل_م^ ي_ت 11//169164 و

  \ال^ح_قZب Zال̂م_و̂ت bو_ج_اء_ت^ س_ك^ر_ة 1907ق
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  م_ا ر_أ_ى 11182الن+جم

 ن^ت_ه_ىbال̂م
 و14

42
178

  ل_ق_د̂ ر_أ_ى 18//182



  ىeزbت_ و_ال^ع eالل 19//209

  ̂أeن_بbأ_م^ ل_م^ ي 36//192

ول_ىb 56//187  مZن_ النtذbرZ ا̂ل

210القمر05﴾تغن الن2ذر ﴿

  _س_ق_ر eوا م_سbوقbذ 48//41
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2747و26
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  vيمZن_ع bةeو_ج_ن 89//208

 ه_اZي ز_و̂جZك_ فbلZج_ادbي تZتeق_و̂ل_ ال bهeع_ اللZق_د̂ س_م  
 

167الادلة01
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  واbين_ ك_ف_رZذeال Zف_م_ال 36211العارج

  hيلZر^آ_ن_ ت_ر^تbال^ق Zو_ر_ت\ل 04152الز+مل

Zه_ارeي ا_لنZل_ك_ ف07//190
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 vيرZي_س bغ_ي^ر

49الد+ثـر10و09
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  sف^رbص sم_ال_ةZج 33//208

 bولbو_ي_ق bم_ت^ ي_د_اهeم_ا ق_د bال̂م_ر^ء bرbي_و̂م_ ي_ن̂ظ  
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196 و41النبأ40

  اhخ_ل^ق tم^ أ_ش_دbأ_أ_ن^ت 2795النازعات

 ن^ت_ه_اه_اbم44//178

  bذ_ا ش_اء_ أ_ن̂ش_ر_هZإ eمbث 22204و132عـبــس

  ^ف_تZز^لbأ bةeال^ج_ن 13203الـتكوير



  _يمZم̂ أ_ن̂ ي_س^ت_قbن^كZم_ن̂ ش_اء_ مZل 28//132

  _و\بbه_ل̂ ث 36167 و 164الطففي

  _قZلbخ eمZم bن̂س_انZا̂ل Zرbف_ل^ي_ن̂ظ 0549الطارق

  ^ق_تZلbك_ي̂ف_ خ ZلZبZل_ى ا̂لZون_ إbرbأ_ف_ل_ ي_ن̂ظ 17132الغاشية

 ) يZب_ادZي عZي فZلbي 29 ف_اد̂خZتeي ج_نZلbو_اد̂خ (2950الفجـر30و

  bودbب_ت^ ث_مeك_ذ 11163الشمس

  ىeا ت_ل_ظhم^ ن_ارbكbف_أ_ن̂ذ_ر^ت 1441الليل

 ) ح_ىtذ_ا س_ج_ى 1 و_الضZإ Zي̂لeو_الل (149الض+حى2و

  ^ذ_ا ف_ر_غ̂ت_ ف_ان^ص_بZف_إ 0749الشرح

  _ي خ_ل_قZذeر_ب\ك_ ال Zاس̂مZاق̂ر_̂أ ب 0110العلق

ق^و_ىeالت12//179

ه_ ي_ر_ىeالل eأ_نZب 14//188

  Zي_ةZاصeالنZل_ن_س^ف_ع_ن^ ب 15//49

  Zال̂ق_د̂ر Zي ل_ي^ل_ةZف bا أ_ن^ز_ل^ن_اهeنZإ 01132القدر

  اhض_ب^ح Zي_اتZو_ال^ع_اد 0149العاديات

  Zوشbال̂م_ن^ف Zه̂نZك_ال^ع bب_الZال^ج bونbو_ت_ك 0507القارعة

 ) ^2 و_ان^ح_ر eنZإ (0261الكوثر03و
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فهرسة الحاديث النبو2يـة

 ):" أنزل هذا القــرآن علـى ســبعة أحـرف فـاقرؤوا مـا تيسـرقال الرسول (

05منه"........ص: 

 ):"إن. جبيل وميكائيل أتي�ان فقعد جبيل عن يين وميكائيــل عــنو قال الرسول (
ــبعة ــغ س  يساري فقال جبيل: اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل است̄زده، حت+ى بل

.08أحرف، وكل. حرف شافÏ كا̄ف".........ص: 



فهرسة البيات الشعرية
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ثPم� قQالPوا أQت�حب²ها؟ قPل¤ت� ب�ه�ر³ا
 

ع�د�د� الرªم�̄ل والQص�ى والت²راب 
  

��Z�2��l<{�

لQي�ت� وه�ل¤ ي�ن�فQع� ش�ي�ئÃا لQي�ت�
 

لQي�ت� ش�ب�اب³ا ب�وع� فاش�ت�ر�ي�ت� 
  

�j2Z&��l�{�

وب�ان�ت� ̄به�ا غPر�اب�ات� النªو�ى
 

و� ب�د+لQت� ش�و�قQه�ا اد±كQار�ا
  

�84�q%&����c�<���l�{�

فآلQي�ت� ل أQشربه حتªى ي�ـ̄مل§ن
 

بش�ي�ئ ول أمله حتªى ي�فارقا 
  

��Z�2��l�{�

̄حيكQت� علQى ̄ن̄يين� إذ¤ ت�ح�اك�
 

ت�خ�ت�̄بطP الشو�ك� ولQ ت�ش�اك� 
  

�845P�������DA�B�l�{�

Qن�ز�لQه� ب̄ه ا̄لله أªلن
 

 Qي�ن�ا و�ص�لQا منه ̄إلQذQو�ه�ك
  

�8459������D�A�B�l�{�



والöخ�ذP بالتªج�وي̄د حـت�ـم¹ لQ̄زم
 

من لQـم ي�جو±د القPرآن آ̄ثـــم 
  

���	�4�)�������DZ�l�{�

و� الل§̄ه م�ا أQد�̄ري و̄إن¤ كPن�ت� د�ا̄ري³ا
 

̄بس�ب�عÏ ر�̄مي� الQم�ر أم� ̄ب̄ثم�ا̄ن
  



قائمة المصادر والمراجع
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أول: الكتب الطبوعة

�	������RH����
 البراهيمي، ممد، الجة ف تويد القرآن- الغرب- الدار البيضاء- الكتبة السلفية-.1

 هـ.1415-1ط

.1950ابن العشى، ميمون، - ديوان العشى الكبي- مصر القاهرة- مكتبة الداب- دط- .2

.1971-4الصوات اللغوية- مصر- القاهرة- مكتبة النلو الصرية- ط،  إبراهيم،أنيس.3

 -9""""""""، ف اللهجات العربية- مصر- القاهرة- مكتبــة النلــو الصــرية- ط.4

1995.

 ابن بادش، أبو جعفر بن خلف النصاري، القناع ف القراءات السبع- تقيق عبد اليد.5

 -1قطامش- سوريا- دمشق- ط

هـ. 1402

 ابن السن الواسطي، أبو العز القلنسي وممد إرشاد، البتدأ تذكرة النتهي ف القراءات.6

 العشر- تيقي عمر

 حدان الكبيسي- مكة



 -1الكرمة- ط

1404/1984.

 ابن الزري، شس الدين أب الي ممد بن ممد بن علي، منجد القرئي ومرشد.7

الطالبي-لبنان –

 بيوت-دار الكتب

 ،العلمية –د.ط-

1980هـ/1400

م.  

 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""، غاية النهاية ف طبقات القراء برجستراس.8

 -لبنان-بيوت- دار الكتب

هـ /1402-1العلمية –ط

م.1982

 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""، تقريب النشر ف القراءات العشر - لبنان.9

بيوت- دار الكتب العلمية-ط

م. 2002هـ/1-1423

 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""، شرح طيبة النشر ف القراءات العشر –.10

 تقيق:أنس مهرة –لبنان بيوت



-1–دار الكتب العلمية –ط

م.    2000 هـ/1420

 النشر ف القراءات العشر- تقيق:علي""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""، .11

ممد الصباغ –مصر القاهرة –

الطابع التجارية الكبى-د.ط-

د.ت.

 ابن جن، أبو الفتح عثمان، الصائص- تقيق- علي النجار- لبنان- بيوت- عال.12

.2006الكتب- دط- 

 """"""""""""""""، التصريف الملوكي- تقيق عرفان مطرجي- لبنان- بيوت-.13

.2005مؤسسة الكتب الثقافية- دط- 

 """"""""""""""""، التسب ف تبي وجوه شواذ القراءات واليضاح عنها- تقيق.14

 عبد الليم النجار وعبد الفتاح شلب- مصر- القاهرة-

.1999اللس العلى للشؤون السلمية-دط-

 """"""""""""""""، سر صناعة العراب تقيق- حسن هنداوي- سوريا- دمشق-.15

.1985دار القلم- دط- 

 ابن خالويه، السن بن ممد، الجة ف القراءات السبع – تقيق عبد العال سال.16

- دت.1مكرم- لبنان- بيوت- دار الشروق- ط



 """""""""""""""، إعراب القراءات السبع وعلل.ها – تقيق عبد الر+حان العثيمي –.17

م  .1992- 1مصر – القاهرة- مكتبة الاني- ط

 ابن سراج النحوي البغدادي، أبو بكر ممد بن سهل، الصول ف النحو – تقيق عبد.18

 السي الفتلي- لبنان-

 بيوت- مؤسسة الرسالة-

.1985هـ/1405، 1ط

 ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب، البدال- تقيق ممد ممد شرف- مصر-.19

 القاهرة- اليئة العامة لشؤون مطابع الميية-

.1398/1978دط- 

 ابن شريح، أبو عبد ال، الكاف ف القراءات السبع- تقيق- جال الدين ممد.20

 شرف- مصر- طنطا- دار الصحابة للتراث-دط-

دت.

 ابن شقرون، ممد، اللخص الفيد فيما ل بد منه من التجويد- الغرب الرباط-.21

.1982- 2مطبعة المنية- ط

 ابن صبة، علي بن أحد، العقد الفريد ف فن التجويد- تقيق شعبان ممد-.22

 إساعيل- مصر- القاهرة- الكتبة الزهرية للتراث-

.1987 /1367دط- 



ابن عصفور، علي بن مؤمن، المتع ف التصريف- تقيق- فخر الدين قباوة- ليبيا –.23

 . 1983- 5تونس- الدار العربية للكتاب- ط

 ابن عقيل، باء الدين عبد ال، شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك- تقيق ممد مي.24

 الدين عبد الميد- لبنان- بيوت- الكتبة العصرية-

.1990دط- 

 بن غلبون القري اللي، أبو السن بن عبد النعم، التذكرة- ف القراءات الثمان-ا.25

 تقيق أين رشدي- السويد-

 الدينة النورة- الماعة اليية

 -1لتحفيظ القرآن الكري- ط

م.1991 هـ 1412

 """""""""""""""""""""""""""""""، الستكمال لبيان جيع ما يأت ف كتاب ال عز+.26

 وجل. ف مذاهب القراء السبعة ف التفخيم

 والمالة وما كان ف اللفظي ممل- تقيق

عبد الفتاح بيي إبراهيم – الدينة النورة –ط

م. 1991هـ/1412- 1

 ابن فارس، أحد، معجم مقاييس اللغة – تقيق عبد السلم ممد هارون- دار.27

.1979الفكر- دط 



 ابن قتيبة، أبو ممد عبد ال بن مسلم، تأويل مشكل القرآن – مصر- القاهرة- دار.28

.1973هـ/1393- 2التراث- ط

 ابن القاصح، علي، سراج القارئ البتدئ وتذكار القرئ النتهي- مصر- مطبعة الباب.29

.1954اللب- دط- 

  أبو الفضل جال الدين ممد،  لسان العرب- دار لسان العرب- لبنان-،ابن مكرم.30

بيوت- دط- دت.

ابن يعيش، موفق الدين، الشرح الفصل- لبنان- بيوت- عال الكتب- دط- دت..31

 أبو زرعة، عبد الرحان بن ممد بن زجلة،  حجة  القراءات  - تقيق:سعيد الفغان.32

 –لبنان –بيوت مؤسسة الرسالة

م.1982هـ/1402-2–ط

 أبو زيد، ممد، هدي الرسول (ص) متصر من زاد العاد- مصر- القاهرة- مطبعة.33

- دت.5الستقامة- ط

 أبو علي البغدادي، السن بن ممد، الروضة ف القراءات الحدى عشرة- تقيق.34

 مصطفى عدنان ممد سلمان- الامعة

  .1999-1419التنصرية كلية الداب- 

 السترابيدي، رضي الدين ممد بن السن، شرح شافية ابن الاجب –تقيق:ممد.35

 نور السن وممد الزفزاف وحي

الدين عبد الميد –لبنان بيوت-



دار الكتب العلمية –د.ط-

م.1975

 /1415 1الشقر، ممد سليمان، معجم علوم اللغة العربية- مؤسسة الرسالة- ط.36

1995.

 الشـمون، أحد بن ممد، منار الدى ف بيان الوقف والبتداء – سوريا –.37

دمشق- دار الصحف- دط- دت.

 """"""""""""، شرح الكودي على ألفية ابن مالك ف النحو والصرف- الزائر- عي.38

ميلة-دط-دت.

الشوح، صبي، إعجاز القراءات القرآنية دراسة ف تاريخ القراءات و اتاه القراء –.39

م.1998هـ/1419-1مصر-القاهرة-مكتبة وهيبة –ط

 الصبهان، أبو بكر أحد السين بن مهران، - البسوط ف القراءات العشر- تقيق.40

 جال الدين ممد شرف- مصر

 القاهرة- دار الصحابة للتراث -

.2003هـ/1424دط – 

 آل إساعيل، نبيل إبراهيم، علم القراءات نشأته – أطواره- أثره ف العلوم الشرعية-.41

 -1الملكة العربية السعودية- مكتبة الثوبة- ط

1421/2000.



 هـ1403- 2الندلسي، أبو حيان، البحر اليط- سوريا- دمشق- دار الفكر- ط.42

.

 النصاري، أبو زيد، النوادر –تقيق:سعيد الوري الشرتون –لبنان بيوت-دار.43

 –د.ت.2الكتاب العرب  ط

 النطاكي، ممد، اليط ف أصوات اللغة العربية ونوها وصرفها- لبنان- بيوت- دار.44

الشرق العرب- دط- دت.

 النباري، أبو البكات، أسرار العربية- تقيق ممد بجة- البيطار- سوريا- دمشق-.45

دط- دت. 

 النصاري، أبو عبد ال جال الدين بن هشام، أوضح السالك إل ألفية بن مالك-.46

سوريا- دمشق- دار الفكر- ط

م.1974هـ/1394- 6

 الباقلن، القاضي، النصاف فيما يب اعتقاده ول يوز الهل به- تقيق ممد زاهد.47

 -2الكوثري- مصر- القاهرة- الكتبة الزهرية للتراث- ط

.2000 هـ/1421

 باكلي، سليمان بن عيسى، التلوة الصحيحة قراءة نافع روايتا قالون وورش –الزائر.48

هـ/1420–غرداية –الطبعة العربية-د.ط-

م. 1999



 برجشراسر، التطور النحوي للغة العربية- الملكة السعودية –الرياض- مصر –.49

.1982القاهرة- مكتبة خاني- دار الرفاعي-دط -

 بروكلمان،كارل، فقه اللغات الساميات- ترجة رمضان عبد التواب- الرياض-.50

.1977دط- 

 -1البسة، ممود علي، العميد ف علم التجويد- مصر- القاهرة- دار العقيدة- ط.51

.2003هـ/1424

 -7بشر، كمال، علم اللغة العام- علم الصوات- مصر- القاهرة- دار العارف- ط.52

1984.

 البغدادي، ممد عبد ال بن علي بن النبلي، الختيار ف القراءات العشر- تقيق عبد.53

 العزيز بن ناصر الصب-

 السعودية- الرياض – دط-

دت.

-2البكوش، الطيب، التصريف العرب من خلل علم الصوات الديث –تونس-ط.54

م.1987

 البنا، أحد بن ممد، إتاف فضلء البشر للقراءات الربعة عشر السمى "منتهى.55

 المان والسرات ف علوم القراءات" تقيق شعبان ممد

 -1إساعيل- لبنان- بيوت- عال الكتب- ط

م.    1987هـ/1407



بن دومي، خالد قاسم، - دللت الظاهرة الصوتية ف القرآن الكري- عمان –.56

 الردن- جدار للكتاب العالي- عال الكتب الديث-

 .2006-1ط

 بو خلخال، عبد ال، الدغام عند علماء العربية ف ضوء البحث اللغوي الديث –.57

 الزائر - ديوان الطبوعات الامعية- دط-

 البهنساوي، حسام، الدراسات الصوتية عند.2000

 العلماء العرب والدرس الصوت الديث- مصر-

.2005- 1القاهرة- مكتبة الزهراء – ط

 البيومي، ممود، الفتح الربان ف القراءات السبعة- من طريق حرز المان- تقيق.58

 عبد العزيز بن ناصر- السعودية- مكتبة الالك- فهد الوطنية-

دط- دت.

ــة- دط.59 ــة الوطني  التميمي، حسام سعيد، أباث ف أصوات العربية- بغداد- الكتب

1998.

 التونسي، إبراهيم الارغن، النجوم الطوالع على الدرر اللوامع – تونس- الطبعة.60

- دت.2التونسية- ط

التهاون، ممد، كشاف اصطلحات الفنون- لبنان- بيوت- شركة خياط- دط- دت..61



 الثعالب، أبو النصور عبد اللك بن ممد، فقه اللغة و سر العربية- تقيق إييل نسيب.62

 -1– بنان- بيوت- دار اليل- ط

1418 -1998.

 -1جاسر، ممد عبد الغن، الوسوعة السلمية- مصــر- القــاهرة- دار البهــان- ط.63

2006.

 جبل، ممد حسن، وثاقة النص القرآن من الرسول (ص) إل أمته- مصر- طانطا-.64

دار الصحابة بالتراث- دط- دت.

 الراري، ممد بن موسى الشروين، تويد القرآن الكري على رواية ورش ن نافع.65

 بطريق الزرق – الزائر- عي ميلة- دار

.2008الدى- دط- 

 الزائري، أبو بكر جابر، العلم والعلماء- لبنان بيوت – دار الكتب العلمية- مصر-.66

القاهرة- دار الكتب السلفية-دط- دت.

 الوهري، أبو نصر إساعيل بن حاد، - الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)-.67

 تقيق أحد عبد الغفور عطار- مصر-

.1954القاهرة- دط- 

-1حسان، تام، اللغة العربية معناها ومبناها- الغرب- الدار البيضاء- دار الثقافة- د.68

م.2006هـ/1421



 حسين، أبو بكر، الصطلحات الصوتية ف مصادر القراءات دراسة ف كتاب التيسي.69

 ف القراءات السبع للدان – مصر- القاهرة- مكتبة الداب-

.2008هـ/1429- 1ميدان الوبرا-ط

 السين، عبد الرحان عاشور خضراوي،  الـمهذب ف علوم القرآن –الزائر -دار.70

هـ/1425-1البلغ – ط

م.2005

 أحكام التجويد –مصر مكتبة الرضوان د.ط-د.ت.""""""""""""""""""""""""""""،.71

 حد، غان قدوري، الدراسات الصوتية  لدى علماء التجويد- بغداد- مطبعة اللود-.72

.1986 1ط

 الصري، روضة جال، النهل الفيد ف أصول القراءات والتجويد –سوريا –دمشق.73

م.2005هـ/1426-2-دار الكلم الطيب – ط

 اللبوسي، رسول صال علي أحد، الظواهر الصوتية ف قراءة حزة الزي�ات الكوف  -.74

مصر القاهرة- دار اليان  د.ط -

م.2006

 المزاوي، ممد رشاد، الصطلحات اللغوية: الديثة ف اللغة العربية- تونس- كلية.75

م.177- 14الداب والعلوم النسانية- العدد 

الموي، يعقوب، معجم الدباء لبنان بيوت- دار الشرق- دط- دت..76



 الميدي، عادل هادي حادي، الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية- ف قراءة.77

 الحدري- البصري- مصر- القاهرة – مكتبة

.1425/2005- 1الثقافة الدينية- ط

 الطيب، عبد اللطيف، معجم القراءات أصول ومصطلحات وفهارس-مصر- القاهرة.78

دار سعد الدين .د.ط –د.ت.  

ــة-د.ط-.79 ــة الامعي الويسكي، زين كامل، متارات صوتية – مصر الزاريطــة-دار العرف

 م.2007

 الدان، أبو عمرو عثمان بن سعيد، متصر ف مذاهب القراء السبعة بالمصار- تقيق.80

 أحد- ممود عبد السميع الشافعي- لبنان-

 -1420بيوت- دار الكتب العلمية- 

2000.

 الفتح والمالة تقيق: أبو سعيد عمر بن غرامة العمري-"""""""""""""""""""""""، .81

 هـ1422- 1لبنان- بيوت- دار الفكر- ط

2002.

 جامع البيان ف القراءات السبع: تقيق عبد الرحيم"""""""""""""""""""""""، .82

 الطرهون ويي مراد- مصر- القاهرة- دار

.1427/2006الديث- دط- 



 التحديد ف التقان والتسديد ف صنعة التجويد- تقيق"""""""""""""""""""""""، .83

 أحد عبد التواب الفيومي- مصر – القاهرة- كلية

.1993- 1اللغة العربية- ط

ــب- دط-.84  داود، ممد ممد، العربية وعلم اللغة الديث -مصر- القاهرة- دار غري

دت.

الدهش، عبد الرحان، القوال الشاذة ف التفسي- نشأتا – وأسبابا – وآثارها-.85

-1السعودية الدينة النورة – سلسلة الكمة –ط

م.2004هـ/1425

 الراجحي، عبد الرحان، اللهجات العربية ف القراءات القرآنية –الزاريطة –دار.86

العرفة الامعية –د.ط-د.ت.

 الرازي، أبو بكر عبد القادر، متار الصحاح- لبنان- بيوت- دار ومكتبة اللل-.87

م.1988دط-

 الرازي، أبو حات، الزينـة- تقيق حسي بن فيض ال المدان – مصر- القاهرة-.88

.1985مطبعة الرسالة- دط- 

 الرافعي، مصفى صادق، إعجاز القرآن والبلغة النبوية- لبنان- بيوت- دار الكتاب.89

.1424/2004العرب دط- 

 -1""""""""""""""، تاريخ آداب العرب- لبنان- بيوت- دار الكتاب العرب- ط.90

1424 -2003.



.2003- 3ابن أب ربيعة، عمر، الديوان – لبنان- بيوت- دار صادر- ط.91

 الردين، ممد علي عبد الرحان، فصول ف علم اللغة العام – الزائر- عي ميلة- دار.92

.2007الدى- دط- 

ــة- ط.93 ــدار الماهيي  -3رفيدة، إبراهيم عبد ال، النحو وكتب التفسي- ليبيا- ال

1990.

 الروين، ممد عبد الكري، متصر عوم القرآن- الزائر- باتنة- دار الشهاب- دط-.94

1987.

 الزركشي، بدر الدين، البهان ف علوم القرآن- تقيق ممد أبو الفضل إبراهيم-.95

لبنان بيوت- دار العرفة للطباعة والنشر- دط- دت.

 الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم السري، – إعراب القرآن- القسم الول- تقيق إبراهيم.96

 النباري- مصر- القاهرة- اليئة العامة-

.  1963لشؤون مطابع الميية- دط- 

 الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحان بن ممد بن أب سعيد، المل- تقيق- علي.97

 توفيق المد- لبنان-

 بيوت- مؤسسة

 -5الرسالة- ط

م.1996هـ 1417



الزفزاف، ممد، التعريف بالقرآن والديث- لبنان- بيوت- دار الكتب العلمية- ط.98

.1980هـ/1400- 2

 الزمشري، أبو القاسم ممود بن عمر، الفصل ف صنعة العراب -لبنان – بيوت-.99

.2003دار ومكتبة اللل- دط- 

 الزبيدي، أبو بكر ممد بن السن الندلسي، تاج العروس- لبنان – بيوت- دار.100

.1306-1مكتبة الية – ط

ــة- ط.101 ــان- بيوت- دارة الداث  -1السامرائي، إبراهيم، ف اللهجات العربية القدية- لبن

1994.

 سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبز، الكتاب – تقيق- عبد السلم هارون-.102

 -3لبنان بيوت- عال الكتب- ط

1983. 

 """""""""""""""""""""""""""، الكتاب – تقيق- عبد السلم هارون- لبنان.103

.1991- 1بيوت- دار اليل- ط

 سعد، ممد توفيق ممد، شذرات الذهب- مصر- القاهرة- جامعة الزهر.104

.2001 – 1422- 1الشريف- ط

.1962السعران، ممد، علم اللغة- رأي ومنهج- مصر-  القاهرة- دط- .105

 السخاوي، علم الدين، جال القراء وكمال القراء – تقيق علي حسن البواب-.106

م.1987- 1408- 1مكة الكرمة- ط



 السلر، أمي الدين أبو ممد عبد الوهاب، طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم.107

 وقراءاتم – تقيق أحد ممد عزوز

 – بيوت- صيدا الكتبة العصرية-

 هـ1423- 1الدار النمودجية- ط

2003.

 سلمة، ممد حسن، النحو البسط لعشاق اللغة العربية- مصر- القاهرة- دار.108

.1425/2005- 1آفاق- ط

 السيوطي، جلل الدين، متصر التقان ف علوم القرآن – لبنان – بيوت- دار.109

. 1987هـ/ 1407- 2النفائس-ط

 """"""""""""، بغية الوعاة ف طبقات اللغويي والنحاة- تقيق ممد أبو الفضل.110

.1979-2إبراهيم – لبنان- بيوت- دار الفكر- ط

 """"""""""""، الشباه والنظائر ف النحو- لبنان بيوت- دار الكتب العلمية- دط-.111

دت.

 """"""""""""، الزهر ف علوم اللغة وأنواعها- لبنان- بيوت- دار الكتب العلمية-.112

م. 1998هـ/1418- 1ط

ــعادة-دط-.113 ــة الس ــع– مطبع  """"""""""""، هع الوامع ف شرح جــع الوام

هـ.1327



 """"""""""""، التقان ف علوم القرآن- تقيق ممد أبو الفضل إبراهيم- مصر.114

هـ.1405- 3القاهرة- دار التراث –ط

 سيب، خي الدين، القراءات القرآنية نشأتا- أقسامها- حجيتها – الزائر- دار.115

.2005اللدونية-دط- 

 السيد، عبد الميد، دراسات ف اللسانيات العربية –الشاكلة –التنغيم-رؤى.116

هـ/1425-1تليلية-الردن عمان-دار حامد-ط

م.2004

 السياف، أبو سعيد، ما ذكره الكوفيون من الدغام –تقيق:صبيح التميمي –دار.117

الشباب د.ط-د.ت .

 الشاطب، عبد الرحان بن إساعيل بن إبراهيم، إبراز العان من حرز المان ف.118

 القراءات السبع –تقيق: إبراهيم

 عطوة عوض – مصر – الزهر

الشريف – دار الكتب العلمية –

د.ط-د.ت.

 شاهي، عبد الصبور، أثر القراءات ف تقيق الصوات والنحو العرب- عمرو بن.119

-1العلء –مصر- القاهرة  -مكتبة الاني – ط

م.1987هـ/14070



النهج الصوت للبنية العربية رؤية جديدة ف الصرف العرب –"""""""""""""""""، .120

هـ/1400لبنان - بيوت – مؤسسة الرسالة د.ط-

م.1900

هـ.1289الشدياق، فارس أحد، سر الليال ف القلب والبدال- الستانة- دط- .121

 -3الشلب، عبد الفتاح، المالة ف القراءات واللهجات العربية- دار الشروق- ط.122

1983.

-1شواهنة، سعيد ممد، القواعد الصرف صوتية-الردن –عمان-الوراق-ط.123

 م الشيازي، ابن أب مري أب عبد نصر، الوضح2007

 ف وجوه القراءات وعللها – تقيق عمر حدان الكبيسي

 – السعودية- جدة- الماعة اليية لتحفيظ القرآن

.1993- 1الكري- ط

الصابون، ممد علي، التبيان ف علوم القرآن- الزائر- قسنطينة- مكتبة رحاب ط.124

م.1986 هـ1407- 3

 الصفاقسي، أبو السن علي بن ممد النوري، تنبيه الغافلي وإرشاد الاهلي عما.125

 يقع لم من الطأ حال تلوتم

 لكتاب ال البي- تونس- دط-

دت.



 الصيغ، عبد العزيز، الصطلح الصوت ف الدراسات العربية –سوريا- دمشق -دار.126

م.2000هـ/1421-1الفكر -  ط

 الضباع، علي ممد، الضاءة ف بيان أصول القراءة- مصر- القاهرة- الكتبة.127

.1420/1999- 1الزهرية للتراب-ط

 طاهري، عبد الباسط، متصر التجويد على رواية ورش –الزائر-بوزريعة-مطبعة.128

م.2001هـ/1422زاعياش-د.ط-

 الطويل، السيد رزق، ف علوم القراءات مدخل ودراسة وتقيق-مكة- أم القرى.129

م.  1985هـ/1405-1-الفيصلية-ط

.1976ظاظا، حسن، كلم العرب – من قضايا اللغة العربية- دار النهضة العربية-دط -.130

 العاكوب، عيسى علي وعلي السعد الشتيي، الكاف ف علوم البلغة العربية-.131

 العان- البيان- البديع- الامعة

.1993الفتوحة – دط 

عبد الليل، عبد القادر، الصوات اللغوية – الردن -عمان –دار الصفاء –د.ط-.132

م.1998هـ/1418

ــاب- دط-.133  عبد الفتاح، تقية، اليسر ف علوم القرآن، الزائر، بوزريعة، قصر الكت

دت.

هـ1397-7عداس، عزة عبيد، فن التجويد- سوريا- حص- مكتبة الغزال- ط.134

1971.



 عطية، جرجي شاهي، سلم اللسان ف الصرف والنحو البيان- لبنا- بيوت- دار.135

- دت.4ريان للطباعة- ط

 -3عمر، أحد متار، " دراسة الصوت اللغوي- مصر- القاهرة-عال الكتب- ط.136

م.1985هـ/1405

 عيسان، رحيمة، اليسر ف أحكام الترتيل برواية ورش عن نافع من طريق الزرق-.137

الزائر- عي ميلة- دار الدى- دط- دت.

 العين، بدر الدين ممد بن أحد بن موسى، القاصد النحوية ف شرح شواهد شروح.138

 اللفية- تقيق باسل عيون السود

 لبنان – بيوت- دار الكتب

 /1426- 1العلمية- ط

2005.

 الغليين، مصطفى، جامع الدروس العربية- لبنان- طرابلس- الؤسسة الديثة.139

.2004- 1للكتاب- ط

 الغوثان، يي عبد الر+زقاء،  علم التجويد- أحكام نظرية وملحظات تطبيقية-.140

سوري- مشق- دار الغوثان- مؤسسة الرازي- ط

4 -1425/ 2004.

 الفاراب، أبو نصر ممد بن ممد بن طرفان، الوسيقى الكبي – تقيق غطاس عبد.141

 الالك خشبة وممود ممد



 النفي- مصر- القاهرة- دار

الكتاب العرب- دط- دت.

 الفارسي، أبو علي السن عبد الغفار، الجة للقراء السبعة- تقيق بدر الدين.142

 قهوجي وبشي جويان- لبنان-

 -1بيوت- دار الأمون للتراث ط

1404/1984.

الفاخري، صال سليم عبد القادر، الدللة الصوتية ف اللغة العربية –السكندرية-.143

الزاريطة- مؤسسة الثقافة الامعية –د.ط-

م .2007

 الفراء، أبو زكرياء يي بن الزي+ات بن عبد ال،  معان القرآن- ممد علي النجار.144

 وأحد يوسف نات- لبنان-

 -2بيوت- عال الكتب- ط

1991   . 

 الفراهيدي، الليل بن أحد، العي تقيق الهدي الخزومي وإبراهيم السامرائي،.145

 منشورات وزارة الثقافة والعلم للعراق- دط

1981.  

 الفضلي، عبد الادي، القراءات القرآنية- تاريخ وتعريف- لبنان-بيوت- دار.146

م.1985هـ/1405- 3القلم- ط



 الواف ف شرح الشاطبية، ف القراءات السبع – الدينة النورة- مكتبة""""""""""""، .147

.1983- 1الدار- ط

 فندريس، اللغة، ترجة عبد الميد الدواخلي وممد القماص- مصر- القاهرة-.148

.1950مكتبة- النلو الصرية-دط- 

 الفيوزأبادي، القاموس اليط- لبنان- بيوت- دار إحياء التراث العرب ومؤسسة.149

.1977 هـ/1417- 1التاريخ العرب- ط

 الفيومي، أحد بن ممد القري، الصباح الني- لبنان بيوت- الكتبة العلمية- دط- دت..150

قابة، عبد الليم بن ممد الادي، متصر الامع لصول رواية ورش عن نافع –.151

الزائر-دار البلغ جسور –د.ط-د.ت.

 القراءات القرآنية – تاريها - ثبوتا–حجيتها-أحكامها-""""""""""""""""""""""، .152

 تقيق:مصطفى سعيد الن –لبنان بيوت-دار الغرب

م .1995-1السلمي-ط

 القاضي، عبد الفتاح، البذور الزاهرة ف القراءات العشر التواترة من طريق الشاطبية.153

-1والدرة –مكة الكرمة مكتبة أنس بن مالك ط

م.2002هـ/1423

 القباقب، ممد بن خليل بن أب أبكر شس الدين بن عبد ال، إيضاح الرموز ومفتاح.154

 الكنوز الامع

 للقراءات الربعة



 عشرة- تقيق –

 فرحات – عياش-

 الزائر-  بن

 عكنون- ديوان

 الطبوعات

 الامعية- دط-

1995.

 القسطلن، شهاب الدين، لطائف الشارات لفنون القراءات-تقيق:عامر السيد.155

 عثمان وزميله ,مصر-القاهرة-دار إحياء التراث

هـ.1392السلمي-د.ط-

 قضاة، ممد عصام مفلح، الواضح ف أحكام التجويد- الردن- عم+ان- دار.156

.1418/1998- 3النفائس- ط

ــة- ط.157  -7القطان، مناع، - مباحث ف علوم القرآن- مصر- القارة- مكتبة وهب

دت.

 ض السائل التعلقة بالقرآن عن طريق التقان  -مصر مطبعةعقطب، طاهر، التبيان لب.158

هـ.1334-1النار-ط

 """"""""""، التوجيه النحوي للقراءات القرآنية –الزائر-ديوان الطبوعات.159

الامعية- د.ط-د.ت.



 القمحاوي، ممد الصادق، البهان ف تويد القرآن- مصر- القاهرة- دار ابن.160

.2003هـ/1424- 1الوزي- ط

 """""""""""""""""، البحث والستقراء ف تراجم القراء- مصر- القاهرة- مكتبة-.161

- دت.1الكليات- الزهرية- ط

 القيسي، مكي بن أب طالب، التبصرة ف القراءات السبع- تقيق ممد غوث.162

 -2الندوي- مطبوعات الدار السلفية- ط

1982.

 """"""""""""""""""، البانة عن معان القراءات – تقيق عبد الفتاح إساعيل شلب-.163

مصر- القاهرة- مكتبة نضة- مصر- دط- دت.

 """"""""""""""""""، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها- تقيق.164

 مي الدين رمضان- سوريا دمشق- ممع اللغة العربية-

1984.

 كامل، حسن البنا، الامع ف تويد قراءة القرآن- مصر- السكندرية – دار.165

اليـمان- دط- دت.

 كشك، أحد، من وظائف الصوت اللغوي- ماولة لفهم صرف ونوي ودلل مصر.166

م .2006- 1– القاهرة- دار غريب- ط

.1915- 2الكنتوري، كرامت، فقه اللسان - الند – ط.167



 اللبدي، ممد سي نيب، معجم الصطلحات النحوية والصرفية – مؤسسة.168

 . 1986- 2الرسالة- ودار الفرقان-ط

 ماريوباي، أسس علم اللغة ترجة أحد متار عمر- منشورات جامعة- طرابلس.169

.1973كلية التربية- دط  

 -7البارك، ممد، فقه اللغة وخصائص العربية- لبنان- بيــوت- دار الفكــر- ط.170

1981.

 الـمبد، أبو العباس ممد بن يزيد، القتضب- تقيق حسن ممد- لبنان-.171

بيوت- دار الكتب العلمية- دط-دت.

الـمتول، صبي، دراسات ف علم الصوات-مصر-القاهرة-د.ط-د.ت ..172

 التول، ممد، الروض النظي ف ترير أوجه الكتاب الني- تقيق خالد حسن أبو.173

.2004/ 1425الود- دط- 

 ممد، علء جب، الدارس الصوتية عند العرب- النشأة والتطور- لبنان بيوت- دار.174

.2006هـ 1427- 1الكتب العلمية- ط

ــديا-دط-،ممود.175   عزيز خليل، الفصل ف النحو والصرف- الزائر- قسنطينية- دار نومي

دت.

 ميسن، ممد سال، الهذب ف القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر-.176

.1389/1978- 2دار النوار- ط



 """"""""""""، القراءات وأثرها ف علوم العربية – مصر- القاهرة- دار التاد.177

م.1984 هـ 1404العرب- دط- 

 """"""""""""، القتبس باللهجات العربية والقرآنية الدينة النورة- الامعة السلمية.178

.1986– مؤسسة شباب الامعة- دط- 

 مموعة من العلماء وطلبة ف العال السلمي- تفسي العشر الخي من القرآن.179

 الكري ف كتب زبدة التفاسي

الملكة العربية السعودية ط

12/1426.

 الـمسؤول، عبد العلي، اليضاح ف علم القراءات- الردن – إربد-عال الكتب.180

م.2008هـ/1428-1–ط

 الشهدان، حودي زين الدين، قراءة حزة بن حبيب الزيات- دراسة نوية.181

وصرفية- لبنان- بيوت- دار الكتب العلمية- ط

1 -1427 -2006.

 مصباحي، بلقاسم، هبة الرحان ف تويد القرآن – الزائر- عي ميلة- دار الدى- دط-.182

دت .

 مصطفى، إبراهيم والزي+ات أحد حسن وعبد القادر حامد والنجار ممد علي،.183

 العجم الوسيط- مصر- القاهرة- مطبعة

 .1972- 2العارف- ط



مطر، عبد العزيز، لن العامة ف ضوء الدراسات اللغوية الديثة –مصر- القاهرة –.184

م.1966دار القومية –د.ط-

معبد، ممد أحد، اللخص الفيد ف علم التجويد: مصر- القاهرة- دار السلم- ط.185

هـ.1422- 6

 النل، ممود العال، أنوار الربيع ف الصرف والعان والبديع- مصر- القاهرة-.186

.1319مكتبة اليان- دط- 

 الهدوي، أبو العباس، شرح الداية- تقيق حازم سعيد حيدر- السعودية-.187

.1995- 1الرياض- مكتبة الر+شد- ط

م.1987مهدي، عبد الميد،  أمة القرآن-الزائر – باتنة-شركة الشهاب-د.ط-.188

موقاري، متار، أحكام التلوة- الزائر- برج الكيفان- دار الناء- دط- دت..189

ــة الســعادة –دط-.190 نـجا، إبراهيم، التجويد والصوات- مصر- القاهرة- مطبع

1972 .

 النجار، نادية رمضان، اللغة وأنظمتها بي القدماء والدثي- مصر- السكندرية-.191

دار الوفاء- دط- دت.

 النعيمي، حسام الدين، الدراسات للهجية عند بن جن بغداد منشورات وزارات.192

.    1980الثقافة والعلم- دار الرشيد- دط- 

 نر، هادي، التفسي اللغوي الجتماعي للقراءات القرآنية- الردن- عمان-  جدار.193

.1429/2008- 1للكتاب العالي- عال الكتب الديثة- ط



النيبان، عبد البديع، الوانب الصوتية ف كتب الحتجاج للقراءات –سوريا-.194

-1دمشق-دار الغوثان  للدراسات القرآنية-ط

م.2006هـ/1427

 النووي، يي بن شرف،  صحيح مسلم- شرح النووي- لبنان- بيوت- دار إحياء.195

.1984- 3التراث العرب- ط

 هداية، ممود حامد، الستفيد ف أحكام التجويد- لبنان بيوت- دار الشروق.196

العرب- دط- دت

هلل، عبد الغفار حامد، أبنية العربية ف ضوء علم التشكيل الضوئي –مصر –.197

هـ/1399القاهرة-دار الطباعة المدية –د.ط-

م.1979

 اللهجات العربية :نشأة وتطورا-مصر –القاهرة-دار الفكر العرب""""""""""""""، .198

م.1998هـ/1418–د.ط -

 الواسطي، عبد ال بن ممد عبد الؤمن بن الوجيه، الكن ف القراءات العشر-.199

 تقيق- هناء- المصي-

 لبنان- بيوت- دار الكتب

 -2العلمية- ط

.1998هـ/1419



 -2وزارة التربية والتعليم أحكام القراءات للئمة الســبعة- الســعودية- الريــاض- ط.200

1425.

 الوعر، مازن، قضايا أساسية ف علم اللسانيات الديث- سوريا- دمشق- مطبعة.201

العجلون – دط- دت.

 ولد أباه، ممد الختار، - تاريخ القراءات ف الشرق والغرب- الملكة الغربية- بن.202

 زناسن- منشورات النظمة السلمية- دط-

1422/2001.

 ياقوت، ممود سليمان، معاجم الوضوعات ف ضوء علم اللغة الديث- مصر-.203

.2002السكندرية- دار العرفة الامعية- دط- 

 يوسف، حسن عبد الليل، علم قراءة اللغة العربية- الصول والقواعد والطرق-.204

مصر- القاهرة- مكتبة الداب- ميدان أوبرا –ط

.2001هـ و1422- 1
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 بوروبة ، الهدي، "ظواهر التشكيل الصوت عند النحاة واللغويي العرب حت ناية.205

 القرن الثالث الجري"،  رسالة دكتوراه  مطوطة  نوقشت ف

 .2001/2002تلمسان 



 بن حد، بن اعلي، ظاهرة الوقف بي القراء والنحاة: أبو عمرو وسيبويه نوذجي:.206

  هـ،1419 هـ، 1418دراسة لغوية، رسالة ماجستي، 

 مـ.1998 مـ، 1997

 حفار، عز الديـن، تعليمية أصوات اللغة العربية بي اللقاء والتلقي - رسالة.207

 ماجستي – إشراف سيدي ممد غيثري- جامعة تلمسان-

م 2005 – 2004هـ /1426هـ 1425

 سيب، خي الدين، السلوب والداء: دراسة صوتية تباينية ف القراءات القرآنية،.208

 1424شراف: ممد عباس، جامعة تلمسان، إرسالة دكتوراه، 

 مـ.2004 مـ، 2003 هـ، 1425هـ - 
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  هيام، مكانة البحث اللغوي العرب القدي- ملة الفكر العرب – العددانكريسريه،.209

 .          1979 آذار 09    و 08

 ، داود، دور القواعد الصوتية ف استعمال العجم- جامعة الكويتية- اللةعبده.210
م. 1986 – 23العربية للعلوم النسانية- العدد 

 ، جعفر، حركات النجرة- اللة العربية للدراسات اللغوية- السودان-ميغن.211
 .1983 - 1الرطوم- معهد اللغة العربية- العدد 
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