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الحمػد   رب الاػالميف والصػوة والسػوـ سمػػو سػيد ولػد سػدناف  أفصػ  مػػف 

 نطؽ بالضاد وسمو آله وأصحابه والتابايف.

 وباػد....

فتاتبر الدراسة الصوتية حجر األسػاس لكؿ دراسػة لغويػةح حيػث أف الصػوت 
هػػو الانصػػر األساسػػو فػػو المجتمػػو الكومػػوح وقػػد سنػػو بػػه سمماؤنػػا القػػدامو مػػف 

ييف وأهػػؿ التجويػػد واألداء سنايػػة جػػابت إليهػا انتبػػار سممػػاء الغػػرب  وكانػػت فػػو المغػو 
جانب كبير منها صونًا لتووة القرآف كما تمقاهػا الصػادؽ األمػيف مػف جبريػؿ سميهمػا 

 السوـ.  

وهػو الجانػب الصػوتو فػو سػورة األحقػاؼ  وقد تناوؿ بحثو المحػور السػابؽ
وسددًا مف الفهارس الفنية الكاشػفة سمػا  وقد قسمته مقدمة وتمهيد وفصميف وخاتمة

 فو البحث.

فقػد ألقيػت فيهػا الضػوء سمػو أهميػة الدراسػة الصػوتية  وكيػؼ  -:أِب ادلمذِخ 
أنهػػا تاػػد حجػػر األسػػاس لكػػؿ دراسػػة صػػوتية  كمػػا ألقيػػت الضػػوء سمػػو مػػد  سنايػػة 

 الامماء واهتمامهـ بها.

 وينقسـ فصميف : :  فهو بانواف " دراسة تمهيدية " ٚأِب اٌجبة األٚي  
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 اٌفصً األٚي ثؼٕٛاْ : " ٔشأح ػٍُ اٌصٛر١بد " 

و قػػد ألقيػػت فيػػه  الضػػوء  سمػػو نشػػية سمػػـ الصػػوتيات سنػػد القػػدماء مبينػػة 
جهود سمماء الاربية فو ميداف الدرس الصوتو   وكػاا تحػدثت سػف البحػث الصػوتو 

 سند المحدثيف الغرب والارب .
 سح األدمبف " اٌفصً اٌضبٟٔ ثؼٕٛاْ : " ثني ٠ذٞ سٛ

وقػػد  ألقيػػت فيػػه الضػػوء  سمػػو سػػورة األحقػػاؼ  مجػػاؿ البحػػث مبينػػة مػػوطف 
نزولها   وسدد آياتها   وسر تسميتها باألحقاؼ   وكاا األهداؼ السامية التو دسػت 

 إليها .
 ٠ٕٚمسُ فصٍني :« اٌذسط اٌصٛرٝ فٝ سٛسح األدمبف » صُ رٕبٌٚذ

 :صالصخ ِجبدش  ٠ٕٚمسُ« اٌصٛاِذ » اٌفصً األٚي : ثؼٕٛاْ 

 «.الهمز والتسهيؿ » بانواف  ادلجذش األٚي :

 «.اإلبداؿ بيف األصوات الصامتة » بانواف ادلجذش اٌضبٔٝ : 

 «.الفؾ واإلدغاـ » : بانواف ادلجذش اٌضبٌش 
 ٠ٕٚمسُ صالصخ ِجبدش :« اٌصٛائذ » : ثؼٕٛاْ اٌفصً اٌضبٔٝ 

 «.تااقب الحركات » : بانواف ادلجذش األٚي 

 «.الفت  واإلمالة » بانواف  -:ش اٌضبٔٝ ادلجذ

 «.المد والقصر » بانواف  -ادلجذش اٌضبٌش :

 وهو سبارة سف تمخيص ونتائج لمبحث. -:صُ اخلبدتخ 

 ثـ تميها الفهارس وهو :
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 فهرس المصادر والمراجو.

 فهرس الموضوسات.

هػػاا وا  أسػػيؿ أف يػػوفقنو فػػو هػػار الدراسػػة خدمػػة لمقػػرآف الكػػريـ كتػػب قػػد 
ف كانػػت األخػػػر  فىنػػه ليسػػػادنو أف أتمقػػو مػػػا يػػدلنو سمػػػو خطػػػي و  فقػػت فمػػػف ا  وان

مػف قبػؿ ومػف باػد فهػو الااصػـ مػف الػالؿ  ويهدينو إلػو صػواب فيػه  واألمػر   
 والموفؽ لمحؽ والهاد  إلو الصواب  وصمو المهػـ سمػو سػيدنا محمػد رسػوؿ ا  

 ايف.وسمو جميو األنبياء والمرسميف وسمو آله وصحبه أجم

 
 زينب زيادة دسوقو البغداد    

 األستاا المشارؾ بقسـ أصوؿ المغة

 جاماتي الطائؼ واألزهر     
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 اٌجبة األٚي 

 ثؼٕٛاْ " دساسخ دت١ٙذ٠خ"
 وينقسـ فصميف : 

 اٌفصً األٚي : " ٔشأح ػٍُ اٌصٛر١بد"

 " ثني ٠ذٞ سٛسح األدمبف " اٌفصً اٌضبٟٔ :
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 اٌفصً األٚي 

 ٌصٛر١بد "" ٔشأح ػٍُ ا
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 اٌفصً األٚي 

 " ٔشأح ػٍُ اٌصٛر١بد " 
 رٛؼئخ :

لقد كانػت خدمػة القػرآف الكػريـ والخػوؼ سميػه مػف المحػف والتحريػؼ الباسػث 
  وسػػوؼ أسػػرض لجهػػود (1)األوؿ لاممػػاء الاربيػػة سمػػو السػػبؽ فػػو البحػػوث الصػػوتية

ؾ سمػػو هػػؤ ء الاممػػاء لكػػو نتاػػرؼ سمػػو أهػػـ األفكػػار والقضػػايا التػػو تناولوهػػا  والػػ
 الوجه التالو:

 أٚالً: اٌجذش اٌصٛرٝ ػٕذ اٌٍغ٠ٛني ٚإٌذبح:

كاف سمماء الاربية مف النحاة والمغوييف قد سبقوا سمماء التجويػد فػو دراسػة 
األصػػوات الاربيػػة  وكانػػت دراسػػتهـ لهػػا تتناسػػب مػػو حاجػػة الموضػػوسات التػػو كػػانوا 

ربية يتجمو فو محػاو ت   وأوؿ تفكير صوتو وصؿ إلينا سف سمماء الا(2)ياالجونها 
 سمماء الاربية اآلتية:

  مػػف وضػػو رمػػوز  -هػػػ ٜٙالمتػػوفو سػػنة  –مػػا قػػاـ بػػه أبػػو األسػػود الػػدؤلو
 صػػػػػػوتية لمحركػػػػػػات فػػػػػػو القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ لقسػػػػػػـ مهػػػػػػـ مػػػػػػف األصػػػػػػوات 

                                                           

  الطباة ٕٛ( المقدمة فو أصوات المغة الاربية مو التطبيؽ سمو باض األحكاـ التجويدية ص1)
 ـ  مطباة األمانة.ٜٚٛٔ-هػ ٚٓٗٔلو األو 

 –  طباة مطباة الخمود ٚٗ( الدراسات الصوتية سند سمماء التجويد د/ غانـ قدور  الحمد ص2)
 بغداد.
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 .(1)المغوية وهو الحركات 

  فػػو محاولػػة منػػه  -هػػػ ٜٛالمتػػوفو سػػنة  –مػػا قػػاـ بػػه نصػػر بػػف ساصػػـ
بة حيث توصؿ بجهػودر إلػو وضػو نظػاـ اإلسجػاـ والػنقط إلصوح نظاـ الكتا

لمتمييز بيف الحروؼ المتشابه كػ )الباء  والتاء  والثاء( ممػا ييسػر القػراءة  
 –أيضػًا  –ويجاؿ النطػؽ بهػار األصػوات سمػو سػهًو كما يرجػو لػه الفضػؿ 

فػػو الترتيػػب الهجػػائو لاصػػوات الاربػػة )أ  ب  ت  ث.. .. ( الػػؾ الترتيػػب 
 .(2)لنا اليـو الماهود

   فو محاولػة (3)هػ ٓٚٔما قاـ به سبقر  الارب الخميؿ بف أحمد الفراهيد  
مف أشػهر المحػاو ت وأكثرهػا د لػة سمػو الػوسو الصػوتوح حيػث قػدـ سمػًو 
صوتيا سظيما أفاد منه أهؿ التجويد واألداء  والمهتمػوف بالدراسػات المغويػة 

وف أوؿ المؤسسػػػيف لامػػػـ   ممػػػا اسػػػتحؽ ماػػػه أف يكػػػ(4)قػػػديمها وحػػػديثها 
  وخير شاهد سمو الؾ كتاب )الايف(ح حيػث (5)األصوات مف سمماء الاربية 

                                                           

  وفقه المغة د/ سبد ٗٚ( سمـ الصوتيات د/ سبد الازيز سوـ  د/ سبد ا  ربيو محمود ص1)
  ٓٔسبد الفتاح البركاو  ص  ومقدمة فو سمـ اصوات الاربية د/ ٓٛٔالازيز سوـ ص
ـ  ومقدمة فو أصوات المغة الاربية وفف األداء القرآنو د/ ٕٗٓٓ -هػ ٕٗٗٔالطباة الثالثة 

  الطباة ٛٚ  والبحث المغو  سند الارب د/ أحمد مختار سمر صٖٔسبد الفتاح البركاو  ص
 الراباة .

  بتصرؼ  وسمـ ٘ٚص ( سمـ الصوتيات د/ سبد الازيز سوـ  د/ سبد ا  ربيو محمود2)
 .ٖٔالصوتيات د/ أبو الساود الفخرانو ص

 .٘ٚ( سمـ الصوتيات ص3)
 .ٖ( الحروؼ واألصوات فو ضوء الدراسات الصوتية الحديثة ص4)
 .ٕٛ( مقدمة فو أصوات المغة الاربية ص5)
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بنو هاا الماجـ سمو أساس صوتو  وقد استهمه الخميؿ ابػف أحمػد بمقدمػة 
صوتية استبرها الامماء أوؿ دراسة صػوتية منظمػة فػو تػاريف الفكػر المغػو  

مقدمػػة سػػف مخػػارج الحػػروؼ   وقػػد تحػػدث الخميػػؿ فػػو هػػار ال(1)سنػػد الاػػرب
وقسػػمها إلػػو صػػحيحة وماتمػػة كما تحػػدث سػػف الا قػػة واإلصػػمات  ورتػػب 

. ومػػػف أهػػػـ (2)ماجمػػػه ترتيبػػػا صػػػوتيًا مبتػػػدئا بػػػالحمؽ ومنتهيػػػًا بالشػػػفتيف 
أنػػه: وضػػو الشػػكؿ الماػػروؼ  كمػػا وضػػو رمػػزًا خاصػػًا  –أيضػػًا  –إنجازاتػػه 

لهػػاا الرمػػز بالػػاات  لمهمػػزة وهػػو سبػػارة سػػف رأس سػػيف صػػغيرة "ء"  واختيػػارر
يشار بمد  الاوقة الوطيدة بػيف صػوتو الاػيف والهمػزة المتقػاربيف مخرجػًا  

 –كما اهتـ  (3)« »ّ  وكالؾ وضو رمزًا لمصوت المدغـ فو غيرر وهو الشدة 
بما سمو فو الاصر الحديث بامـ الصوات النطقو أو الفسيولوجوح  –أيضًا 

ر إلػػو مػػا ياػػرض لاصػػوات حيػػث سػػرؼ الجهػػاز الصػػوتو لأنسػػاف  وأشػػا
الاربيػػة فػػو السػػياؽ مػػف ظػػواهر كاإلدغػػاـ  كمػػا حػػاوؿ حصػػر مػػواد المغػػة 
وكمماتها  وكاا مارفة ا قترانات الصػوتية  والػتوـؤ والتنػافر بػيف األصػوات  

 .(4)وتوصؿ إلو نظاـ اإليقاع وموسيقو الشار

   حيػػث انطمػػؽ فػػو دراسػػته  -هػػػ ٓٛٔالمتػػوفو سػػنة  –مػػا قػػاـ بػػه سػػيبويه
                                                           

ـ  واألصوات المغوية ٜٙٛٔ( األصوات ووظائفها  محمد منصؼ القماطو  ص؟  بتصرؼ ط 1)
 .٘ٓٔ  ٗٓٔيـ أنيس صد/ إبراه

  وما بادها  ومقدمة فو سمـ أصوات الاربية وفف ٓٔ( مقدمة فو سمـ أصوات الاربية ص2)
   وما بادها.ٚٗ  والدراسات الصوتية سند سمماء التجويد صٖٔاألداء القرآنو ص

  ودراسات فو سمـ ٙٚ  ٘ٚ( سمـ الصوتيات د/ سبد الازيز سوـ  د/ سبد ا  ربيو محمود ص3)
   ط المتنبو.ٖٔصوتيات د/ أبو الساود الفخرانو صال

 . ٜٕ  بتصرؼ  ومقدمة فو أصوات المغة الاربية صٕٖ( دراسات فو سمـ الصوتيات ص4)
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لاصػػػوات الاربيػػػة مػػػف منطمػػػؽ صػػػوتو بحػػػت  وهػػػو أثػػػر تجػػػاور الحػػػروؼ 
ومػػف أهػػـ مؤلفاتػػه  (1)المتماثمػػة والمتقاربػػة والمتجانسػػة فػػو سمميػػة اإلدغػػاـ

التػػو احتػػوت سمػػو الاديػػد والاديػػد مػػف الدراسػػات والبحػػوث الصػػوتية كتػػاب 
 )الكتاب( الا  ضـ كمًا هائًو مف الدراسات الصوتية ومف أهـ القضايا التػو

 وردت فو كتاب سيبويه:

خولهػا  موضػحًا مػف  (2)قاـ سيبويه بوصؼ تفصػيمو ألصػوات الاربيػة   - 
ويمكػػف أف نستشػػؼ الػػؾ مػػف  (3)سػػدد الحػػروؼ  مرتبػػًا إياهػػا سمػػو حسػػب المخػػارج 

 قوله: )فيصؿ حروؼ الاربية تساة وسشروف حرفًا : الهمزة واأللؼ والهاء....الف(.

 .(4)ة اإلدغاـ قاـ بامؿ دراسة واساة لظاهر - 

 .(5)سجؿ موحظات جيدة تتامؽ بالحركات وبكمها الزمنو -

 تنػػاوؿ ظػػواهر صػػوتية مختمفػػة كاألحكػػاـ المتامقػػة بػػالهمزة مػػف تحقيػػؽ - 
 .(6)وتسهيؿ وبيف بيف 

                                                           

 .ٗٔ  ومقدمة فو أصوات المغة الاربية صٕٔ  ٔٔ( مقدمة فو سمـ أصوات الاربية ص1)
المغة الاربية د/ أحمد   وأبحاث فو سمـ أصوات ٚٚ( سمـ الصوتيات د/ سوـ  ود/ ربيو ص2)

   وما بادها.ٗٔسبد التواب الفيومو ص
 .ٜٕ( مقدمة فو أصوات المغة الاربية د/ فتحو الدابولو ص3)
  وما بادها  والمقتضب ٕٖٗ  ٖٔٗص ٗ  وينظر الكتاب لسيبويه جٚٚ( سمـ الصوتيات ص4)

ٕ/ٜٕٔ. 
 .ٚٗٗ  ٖٛٗ/ٗبادها   وما ٗٗ٘/ٖ  وينظر قوؿ سيبويه فو الكتاب ٚٚسمـ الصوتيات ص( 5)
 .ٚٗ٘/ٖ( الكتاب 6)
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 .(1)األحكاـ التو تتامؽ بالفت  واإلمالة -
 .(2)حديثه سف الحروؼ الساكنة والحروؼ المتحركة -
 .(3)واإلبداؿ واكر سمتهما الصوتية حديثه سف اإلسوؿ-

حديثه سف اإلدغاـ حيث نجدر فو الجػزء الرابػو وقػد تحػدث سنػه فػو بػاب سػمار  -
 إلو غير الؾ مف المباحث الصوتية المتناثرة فو ثنايا هاا الكتاب . (ٗ))باب اإلدغاـ( 

وقد أيد سمـ الصوتيات الحديث كثيرًا مما اهب إليػه سػيبويه وأسػتاار الخميػؿ 
 .(٘)كثير مف الدراسات الصوتية  فو

هػػػ أحػػد سممػػاء القػػرف الرابػػو الهجػػر  ٕٜٖابػػف جنػػو أبػػو الفػػت  سثمػػاف   -
ح حيػث أخػات (6)وأوؿ سمماء المغػة الػايف افػردوا الدراسػات الصػوتية بمؤلػؼ مسػتقؿ 

الدراسات الصوتية سمػو يػد هػاا الاػالـ مرحمػة ا سػتقوؿ بمػا سػجمه فػو كتابػه )سػر 
  وياد  (7)ف بحوث صوتية مهمة جدًا فو ميداف الدرس الصوتو صناسة األسراب( م

وياد كتابه بحؽ أوؿ كتاب مستقؿ فو سمـ األصوات فو الاربية  وربما فو كثير مف 

                                                           

 .ٕٖٗ/ٗ( السابؽ 1)
   وما بادها.ٖٙ٘/ٖ  وما بادها  ٕٔٙ/ٕالايف  (2)
 ( الكتاب باب اإلدغاـ.3)
 .ٖٔٗ/ٗ( الكتاب ٗ)
 .ٕٖ( دراسات فو سمـ الصوتيات ص٘)
   بتصرؼ.ٜٕ( مقدمة فو أصوات المغة الاربية صٙ)
صرؼ  مقدمة فو أصوات المغة الاربية وفف األداء بت ٕٔ( مقدمة فو سمـ أصوات الاربية صٚ)

  سمـ الصوتيات د/ سبد ٔٛٔ  فقه المغة د/ سبد ا  ربيو محمود  د/ سوـ صٗٔالقرآنو ص
 .ٜٚا  ربيو محمود  د/ سبد الازيز سوـ ص
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   ومف أهـ القضايا الصوتية التو تناولها هاا الكتاب:(1)المغات أيضاً 

 سدد حروؼ الماجـ وترتيبها واوقها. -

 وصفًا تشريحيًا دقيقًا. وصؼ مخارج الحروؼ وهو األصوات -

 بياف الصفات الاامة لمحروؼ وتقسيمها إلو أقساـ مختمفة. -

ما يارض لمصوت فو بنية الكممة مف تغير يؤد  إلو اإلسػوؿ أو اإلبػداؿ  -
 أو اإلدغاـ أو النقؿ أو الحاؼ.

 نظرية الفصاحة فو المفظ المفرد  وأنها راجاة إلو تيليفه مف  -

 .(2)ج أصوات متباسدة المخار 
 .(3)الفرؽ بيف الفونيـ والفوف  -

 .(4)حديثه سف الحركات وأنها أبااض حروؼ المد  -
 ٚميىٓ أْ ٔسزشف رٌه ِٓ خالي ػشض ألٛاي اثٓ جىن ا٢ر١خ:

حيث نرار يقوؿ فو مقدمػة كتابػه موضػحًا الهػدؼ مػف تصػنيؼ هػاا الكتػاب: 
نهػا وكيػؼ موقاػه )كتابا يشتمؿ سمو جميو أحكاـ حروؼ الماجـ وأحواؿ كؿ حرؼ م

                                                           

 .ٜٚ( سمـ الصوتيات د/ سبد ا  ربيو صٔ)
دمة فو سمـ أصوات المغة الاربية وفف   ومقٜٚ( سمو الصوتيات د/سوـ  د/ سبد ا  ربيو صٕ)

  وسمـ الصوتيات د/ أبو ٖٔ  ٕٔ  ومقدمة فو سمـ أصوات الاربية ص٘ٔاألداء القرآنو ص
 .ٖٖالساود الفخرانو ص

 .ٖٓ( مقدمة فو أصوات المغة الاربية مو التطبيؽ سمو باض األحكاـ التجويدية صٖ)
 .٘ٔ( مقدمة فو أصوات المغة الاربية صٗ)
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 .(1)فو كوـ الارب( 

ثـ يقوؿ فو مارض حديثه سف أحواؿ الحػروؼ ومخارجهػا وأحكػاـ مجهورهػا 
ومهموسػػها: )وأاكػػر أحػػواؿ هػػار الحػػروؼ فػػو مخارجهػػا ومػػدارجها وانقسػػاـ أصػػنافها 
وأحكاـ مجهورها ومهموسها وشديدها ورخوها وصحيحها وماتمها ومنفتحها .. .الف 

)(2). 

الفرؽ بيف الحرؼ والحركة  وموضحا نػوع الحػروؼ األصػوؿ  ويقوؿ موضحاً 
والفروع: )وأاكر فرؽ ما بيف الحركة والحرؼ وأيف محؿ الحركة مف الحرؼ  هػؿ فػو 
فػػروع مستحسػػنة والحػػروؼ التػػو هػػو فػػروع مسػػتقبحة  والحركػػات التػػو هػػو فػػروع 

 .(3)متولدة سف الحركات كتفرع الحروؼ مف الحروؼ(
 ػٕذ ػٍّبء اٌمشاءاد ٚاٌزج٠ٛذ صب١ًٔب: اٌجذش اٌصٛرٝ

كاف لامماء القراءات والتجويد دوٌر بػارٌز فػو ميػداف الدراسػات الصػوتية. أمػا 
سمماء التجويد فىف دراستهـ لمصوات كانت تػرتبط بشػكؿ أساسػو بماالجػة مػا يسػمو 
بالمحف الخفو وهو الخمؿ الػا  يطػرأ سمػو األصػوات مػف جػراء سػدـ توفيتهػا حقوقهػا 

الصػػفات أو مػػا يطػػرأ سميهػػا مػػف األحكػػاـ سنػػد تركيبهػػا فػػو الكػػوـ  مػػف المخػػارج أو
  وبػػاا فقػػد اهػػتـ سممػػاء التجويػػد (4)المنطػوؽ  وهػػاا هػػو ميػػداف سمػػؿ سممػػاء التجويػػد

 بدراسة القضايا اآلتية:
 .مخارج الحروؼ 

                                                           

 .ٔ٘/ٔسر الصناسة  ( مقدمة1)
 .ٖٔ/ٔ( مقدمة سر الصناسة 2)
 .ٔ٘  ٗ  ٖ/ٔ( مقدمة سر الصناسة 3)
   بتصرؼ.ٓ٘( الدراسات الصوتية سند سمماء التجويد ص4)
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 .صفات الحروؼ 
 .أحكامها التركيبية وهو الاناصر األساسية لامـ التجويد 
  وتقسيمها  ويتضمف الؾ دراسة آلة النطػؽ ومخػارج إنتاج األصوات المغوية

 الحروؼ وصفاتها.
  دراسػة مػػا ينشػي سنهػػا مػف األحكػػاـ  أ  الظػواهر الصػػوتية سنػد تركيبهػػا فػػو

 الكوـ المنطوؽ.
 .ماالجة سيوب النطؽ وأمراض الكوـ 
  رسـ منهج تاميمو لاصوات يتمثػؿ فػو التمقػو المباشػر سػف المامػـ المػتقف

 (.1المستمر سمو نطؽ األصوات ثانيًا) أوً   ثـ التدريب

 ومف أشهر الامماء الايف اهتموا بتمؾ القضايا:
 .)ابف مجاهد فو كتابه )السباة فو القراءات 
 (و  )شػػرح قصػػيدة أبػػو  الػػدانو فػػو كتابيػػه: )التحديػػد فػػو اإلتقػػاف والتجويػػد

 مزاحـ الخاقانو(.
 .)القرطبو فو كتابه )الموض  فو التجويد 
 ه )التمهيد(.الاطار فو كتاب 
  )الحسػػف بػػف القاسػػـ المػػراد  فػػو كتابيػػه: )المفيػػد فػػو شػػرح سمػػدة المجيػػد 

 و)شرح الواضحة(.
 .)ابف الجزر  فو كتابه )التمهيد فو سمـ التجويد 
 )(2)المرسشو فو كتابه )جهد المقؿ. 

                                                           

   بتصرؼ.ٛٙ( الدراسات الصوتية سند سمماء التجويد ص1)
 وما بادها بتصرؼ. ٓ٘( الدراسات الصوتية سند سمماء التجويد ص2)
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وأما سمماء القراءات فقد تناولوا األصوات مػف الناحيػة التطبيقيػةح حيػث كػاف 
 .(1)األرض ومف سميها امـ خدمة لمقرآف الكريـ إلو أف يرث ا وما زاؿ هاا ال

 وقد اتبو سمماء القراءات المنهج اآلتو فو دراسة األصوات:
 .رواية النص القرآنو الكريـ 
  ضبط حروفه كما نقمتها طبقات سمماء القراءة طبقة سف طبقػة حتػو تنتهػو

 الايف تمقوا  –رضواف ا  سميهـ  –إلو طبقة الصحابة 
  القرآف مف النبو (2). 
  الحديث سف مخارج الحروؼ وصفاتها وأحكامها وطػرؽ القػراءة وغيرهػا مػف

اا تتبانا كتب القراءات نجدها   تخمو مػف الحػديث (3)المباحث الصوتية  . وان
 سف هار القضايا الصوتية.

 صبٌضًب: اٌجذش اٌصٛرٝ ػٕذ ػٍّبء اٌؽت ٚاٌزشش٠خ
 الفسيولوجية بحاجة ماسة دراسة لما كانت أسضاء النطؽ مف الناحية

سمماء الطب والتشري  ح بغرض التارؼ سمو مواطف الضاؼ والقصور التو 
تصػػػيب أسضػػػاء النطػػػؽح والػػػؾ حرصػػػًا سمػػػو سوجهػػػا وضػػػمانا لتحسػػػيف األصػػػوات 

سادتها لوضاها الطبياو.  وان

فػػىف سممػػاء الطػػب والتشػػري  قػػد اهتمػػوا بهػػار الدراسػػات الصػػوتية وكػػاف لهػػـ 
اػػاؿ فػػو ميػػداف الػػدس الصػػوتو ويػػيتو سمػػو رأس هػػؤ ء الاممػػاء الػػايف دور بػػارز وف

                                                           

  وما ٕٗات المغة الاربية مو التطبيؽ سمو باض األحكاـ التجويدية ص( مقدمة فو أصو ٔ)
 بادها بتصرؼ.

 بتصرؼ. ٕٓ( الدراسات الصوتية سند سمماء التجويد صٕ)
 بتصرؼ. ٖٖ( مقدمة فو أصوات المغة الاربية مو التطبيؽ سمو باض األحكاـ التجويدية صٖ)
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أولوا اهتمامهـ بالدراسات الصوتية فسيولوجيًا الاالـ الطبيب ابف سينا المتػوفو سػنة 
 ومف أهـ إنجازاته فو ميداف الدرس الصوتو:« هػ ٕٛٗ» 

والؾ ضمف  (1)قدـ بحثًا سف مخارج األصوات سمو اساس تشريحو سممو -
وقػػد تنػاوؿ فػو هػػار الرسػالة الصػػوت  (2)«أسػػباب حػدوث الحػروؼ»المسػماة  رسػالته

. فقػػد جاػػؿ لمصػػوت (3)اإلنسػػانو كظػػاهرة طبيايػػة أ  تناولػػه مػػف الناحيػػة الفيزيائيػػة
اإلنسانو صفات منها: الثقيؿ  والحاد  واألممػس  والصػمب   والمتخمخػؿ  كمػا تحػدث 

ثالػػث لتشػػري  الحنجػػرة ابػػف سػػينا سػػف المخػػارج    والمحػػابس  وخصػػص الفصػػؿ ال
باض  الدراسات الصوتية  ح  –كالقانوف  –ضمف باض مؤلفاته األخر   (4)والمساف 

وبػػاا تكػػوف أسمالػػه فتحػػًا كبيػػرًا فػػو الدراسػػات الصػػوتية ومنهجػػا جديػػدًا فػػو ماالجػػة 
 .(5)قضاياها يتباه الكثيروف مف سمماء الغرب اآلف

نما أضاؼ إليها لـ يقتصر ابف سينا سمو وصؼ األصوات الاربي - ة فقط  وان
ما سماه مف أصوات غير سربية تنتمو إلو لغات أخر   وسمو سبيؿ المثاؿ نرار فو 
الفصؿ الخامس مف كتابه وقد تحدث فيه سف وصؼ األصوات الفارسية مقارنا بينها 

                                                           

 .ٔٛ( سمـ الصوتيات د/ سوـ  د/ سبد ا  ربيو ص1)
  وينظر األصوات المغوية د/ ٖٗ( دراسات فو سمـ الصوتيات د/ أبو الساود الفخرانو ص2)

   وما بادها.ٖٙٔإبراهيـ أنيس ص
  ومقدمة فو سمـ أصوات الاربية ٚٔ( مقدمة فو أصوات المغة الاربية وفف األداء القرآنو ص3)

 ـ.ٕٜٜٔ  وما بادها بتصرؼ طباة األنجمو المصرية ٗٔص
  ومقدمة فو أصوات المغة ٔٔ  وينظر أسباب حدوث الحروؼ صٜٖٔلمغوية ص( األصوات ا4)

 . ٜٜ  والبحث المغو  سند الارب صٖ٘  ٖٗالاربية ص
 .ٖٗ( دراسات فو سمـ الصوتيات ص٘)
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ولػاا : فػىننو أر  كمػا رأ  أسػتاانا الػدكتور/ سبػد الفتػاح  (1)وبػيف األصػوات الاربيػة 
أف ابػػف سػػينا جػػدير بػػيف يكػػوف هػػو المؤسػػس األوؿ لامػػـ  –رحمػػه ا   –البركػػاو  

 .(2)األصوات الااـ والمقارف 
 ساثؼًب: اٌجذش اٌصٛرٝ ػٕذ اٌجالغ١ني

كػػاف لاممػػػاء البوغػػػة دور بػػػارز فػػػو ماالجػػػة القضػػػايا الصػػػوتية ويمكػػػف أف 
نستشػػؼ الػػؾ مػػف خػػوؿ محػػاو تهـ الجػػادة فػػو الحػػديث سػػف قضػػية الػػتوـؤ وتػػيليؼ 

لكوـ والكمـ مف األصػوات  ولهػار القضػية جػاور سميقػة سنػد سممػاء األدب والبيػاف ا
كالجػػػاحظ والرمػػػانو  وكػػػاا تاػػػرض لهػػػا سبػػػد القػػػاهر الجرجػػػانو فػػػو كتابيػػػه )د ئػػػؿ 

 .(3)اإلسجاز( و )المقتصد(  وكالؾ فاؿ السكاكو فو )المفتاح(
ا   وتحػػدث أيضػػًا ابػػف سػػناف الخفػػاجو سػػف مخػػارج األصػػوات   وصػػفاته  -

 وجاؿ تيليؼ الكممة مف حروؼ متباسدة المخارج اوؿ  شرط مف شروط الفصاحة.
كما أف هناؾ اتجاهػًا آخػر نظػر إلػو التركيػب الصػوتو لمكممػات  وبخاصػة  -

الكممات القرآنية بما أنها تمثؿ وجهًا مف وجور إسجاز القرآف الكريـ ومنهـ البػاقونو 
صػػػؿ الخػػػامس الاديػػػد مػػػف المباحػػػث فػػو كتابػػػه )إسجػػػاز القػػػرآف( حيػػػث اكػػػر فػػػو الف

الصوتية المتامقة بتيليؼ الكممة القرآنية مف حيث مخارج الحروؼ وصفاتها  ومبينػًا 

                                                           

 .ٕٙ( أسباب حدوث الحروؼ صٔ)
  ومقدمة فو أصوات المغة الاربية وفف األداء القرآنو ٗٔ( مقدمة فو سمـ أصوات الاربية صٕ)

 .ٚٔص
  ودراسات فو سمـ الصوتيات ٔٛ  ٓٛ( سمـ الصوتيات د/ سوـ  د/ سبد ا  ربيو صٖ)

 .ٖٗص
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 .(1)سر اختيار حروؼ ماينة لفوات  السور وغير الؾ 
 رؼم١ت:

أقوؿ: إنه سمو الرغـ مما توصؿ إليه سمماء الاربية مف إنجازات ومجهودات 
سػػػات الصػػػوتية إ  أنهػػػـ لػػػـ يسػػػتفيدوا منهػػػا حػػػؽ اات قيمػػػة وبػػػاؿ فػػػو ميػػػداف الدرا

ا ستفادة  ولـ ينتفاوا بما تركه الخميػؿ وسػيبويه وابػف جنػو وابػف سػينا وغيػرهـ مػف 
لغػػوييف   وبوغيػػيف  وسممػػاء قػػراءات حػػؽ ا نتفػػاع بخػػوؼ سممػػاء التجويػػد الػػايف 
اسػػػػتفادوا اسػػػػتفادة جمػػػػة مػػػػف الدراسػػػػات الصػػػػوتية وبخاصػػػػة فػػػػو دراسػػػػة اآليػػػػات 

آنيةالكريمة  كما أقوؿ: رغـ هاا الكـ الهائؿ مف التػراث الصػوتو إ  أف ماظػـ مػا القر 
جمػػو فػػو مصػػنفات صػػوتية كػػاف مػػف صػػنو المستشػػرقيف غيػػر الاػػرب مػػف أمثػػاؿ: 

 .«شادر  وفو رس  وغيرهـ»
 البحث الصوتو فو الاصر الحديث

 أوً  : البحث الصوتي سند الارب 
هار الدراسة سمػو الاػالـ الاربػو سمػو أما فو الاصر الحديث فقد هبت رياح 

 يد كثير مف الامماء المصرييف.
 وفيما يمو سرض لباض هؤ ء الامماء وأهـ إنجازاتهـ ومؤلفاتهـ فو 

 ميداف الدرس الصوتو:
الػػػا  وهػػػب حياتػػػه لمدراسػػػات  –رحمػػػه ا   –الػػػدكتور بخػػػاطرر الشػػػافاو  -

ه إنشػػاء أوؿ  مامػػؿ الصػػوتية  وقػػد تػػـ بفضػػؿ جهػػودر وجهػػود باػػض المخمصػػيف ماػػ
جاماػػػة  –لمصػػػوتيات فػػػو مصػػػر  وربمػػػا فػػػو الاػػػالـ الاربػػػو  والػػػؾ بكميػػػة اآلداب 

                                                           

  ٖٖ( ينظر مقدمة فو أصوات المغة الاربية مو التطبيؽ سمو باض األحكاـ التجويدية صٔ)
 «.ٗ»  ط الحمبو ط ٔٛولوستزادة ينظر: إسجاز القرآف لمباقونو ص
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 .(1)اإلسكندرية
الدكتور إبراهيـ أنيس ومف أهـ مؤلفاتػه فػو ميػداف سمػـ الصػوتيات كتػاب  -
 .(2)بالمغة الاربية« األصوات المغوية»بانواف 

 صوتو كثيرا مف الدكتور سبد الحميد الدواخمو حيث قدـ لمفكر ال -
«      المغػػػػػة»األفكػػػػػار سنػػػػػدما تػػػػػرجـ مػػػػػو الػػػػػدكتور محمػػػػػد القصػػػػػاص كتػػػػػاب 

 .(3)لفندريس 
 «.المغة أصوات»الدكتور سبد الرحمف أيوب حيث صنؼ كتابا بانواف  -
الدكتور تماـ حسػاف حيػث وضػو مػنهج الػدرس الصػوتو والػؾ فػو كتابػه  -

 .(4)«مناهج البحث فو المغة»
-سمػػػـ المغػػػة الاػػػاـ»حيػػػث صػػػنؼ كتابػػػا بانػػػواف: الػػػدكتور كمػػػاؿ بشػػػر  -
 «.األصوات

الػػدكتور سبػػد ا  ربيػػو محمػػود الػػا  ياػػد أوؿ باحػػث سربػػو ياػػد رسػػالة  -
 .(5)«النبر فو نطؽ الاربية الفصحو بالاالـ الاربو المااصر»لمدكتوراة سف 

سمـ المغػة مقدمػة »الدكتور محمود الساراف حيث صنؼ كتابا أطمؽ سميه  -
  -حيث ضمنه بحثا قيمًا سف سمـ الصوتيات.« اربولمقارئ ال

األستاا سبد الرحمف صال  حيث أفادنا بتاريخه لمدراسػات المغويػة والصػوتية 
 فو مجمة المسانيات.

                                                           

 بتصرؼ. ٜٛسوـ  د/ سبد ا  ربيو محمود ص ( سمـ الصوتيات د/ سبد الازيز1)
 بتصرؼ. ٖٛ( دراسات فو سمـ الصوتيات د/ أبو الساود الفخرانو ص2)
 بتصرؼ. ٜٛ( سمـ الصوتيات ص3)
 بتصرؼ. ٜٛ( سمـ الصوتيات صٗ)
   بتصرؼ.ٜٖ  ٖٛ( دراسات فو سمـ الصوتيات ص٘)
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الدكتور محمد أحمد أبو الفرج سمو الرغـ مف أنه لـ يقدـ مؤلفًا فو مجاؿ  -
ا مف الخارج سند سودته  الصوتيات ولكنه ترؾ مكتبًة صوتيًة ولغويًة ضخمًة جاء به

 .(1)كانت مقصدًا لمطوب والدارسيف فو جاماة اإلسكندرية وغيرها
الػػدكتور سبػػد الازيػػز سػػوـ أوؿ باحػػث سربػػو ياػػد رسػػالة لمػػدكتوراة سػػف  -

 «.التزميف فو نطؽ الاربية الفصحو بمصر المااصرة»
 «دراسات صوتية»الدكتورة تغريد السيد سنبر ولها كتاب بانواف :  -
 «.دراسة الصوت المغو »الدكتور أحمد مختار سمر وله كتاب بانواف:  -
دراسػػة السػػمو »الػػدكتور سػػاد سبػػد الازيػػز مصػػموح ولػػه كتػػاب بانػػواف:  -

 .(2)«والكوـ
 صب١ًٔب : اٌجذش اٌصٛرٝ ػٕذ اٌغشث١ني

لـ يكف لامماء الغرب قصب السبؽ فو هاا المجاؿح فقد كاف الؾ مف نصيب 
قوماف مػف  إ لـ يسبؽ الغربييف فو هاا الامـ »ؿ برجشتراسر: يقو« ود والاربناله»

وسػوؼ أقػـو بىلقػاء الضػوء  «.أقواـ الشػرؽ وهمػا أهػؿ الهنػد يانػو البراهمػة والاػرب
 سمو البحث الصوتو سند الغربييف والؾ سمو النحو التالو:

  تنػػػاوؿ اليونػػػانيوف القػػػدماء األصػػػوات المغويػػػة بالبحػػػث والدراسػػػة  وكانػػػت
 .(3)شوبة بالمنطؽ والؾ ألنهـ كانوا فوسفة أبحاثهـ م

  أمػا الرومػػاف فقػػد كػانوا تومػػاة لميونػػانييف  ومػػف ثػـ كانػػت ماػػارفهـ بمثابػػة
رجػػو الصػػد  لماػػارؼ اليونػػاف  ويمكػػف أف نستشػػؼ الػػؾ مػػف خػػوؿ سقػػد 

                                                           

 بتصرؼ. ٜٓ  ٜٛ( سمـ الصوتيات صٔ)
 بتصرؼ. ٜٖيات ص( دراسات فو سمـ الصوتٕ)
 بتصرؼ. ٓٛٔ( مقدمة فو أصوات المغة الاربية ص3)
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  وتػػػػػػراكس   وبويمػػػػػػوف   برسػػػػػػكياف »مقارنػػػػػػة لمػػػػػػا كتبػػػػػػه كػػػػػػؿ مػػػػػػف 
 .(ٔ)« وأرسطوطاليس

  كػػاف البحػػث فػػو األصػػوات يشػػكؿ جػػزًءا مػػف أجػػزاء وفػػو الاصػػور الوسػػطو
النحػػػػو بمانػػػػار الاػػػػاـ   ومانػػػػار فػػػػو ااؾ الوقػػػػت سمػػػػـ القػػػػراءة والكتابػػػػة 
الصػػحيحيف  وكانػػت غايػػة البحػػث الكشػػؼ سػػف كيفيػػة تكػػوف المقػػاطو مػػف 
الحروؼ    وتكوف الكممات مف المقاطو  وتكوف الجمؿ مف الكممات والػؾ 

 .(ٕ)كمه بطريقة صحيحة 
دأت الدراسػػات الصػػوتية الحديثػػة فػػو أوروبػػا فػػو منتصػػؼ القػػرف هػػاا وقػػد بػػ

ـ  كتابػًا ٓ٘ٙٔحيػث ألػؼ فػو سػاـ « جػونز»السابو سشر سمو يد الاالـ ا نجميػز  
 بدأر بفصؿ سف التكمـ وسف صنو أصوات المغة.« ة اإلنجميزيةاألجرومي»فو 

يػد وكانت دراساته انطوقًا مف الجانػب الفسػيولوجو التشػريحو فاسػتطاع تحد
 .(3)األصوات الصامتة والحركات طبقًا لمواضو نطقها

ثػػـ توالػػت باػػد الػػؾ الاديػػد مػػف الدراسػػات فػػو ميػػداف الػػدرس الصػػوتو ومػػف 
 أشهر وأهـ هار اإلنجازات واألسماؿ:

 " ـ مػػف جهػػود فػػو مجػػاؿ البحػػث الصػػوتو ٖ٘ٙٔ" لػػساو مػػا قػػاـ بػػه الاػػالـ
ألصػػوات حيػػث تحػػدث سػػف نطػػؽ األصػػوات بدقػػة كبيػػرة  كمػػا قػػارف بػػيف ا

 .(4)اإلنجميزية وما يناظرها فو الابرية واليونانية
                                                           

   بتصرؼ.ٚٔ  ٙٔ( مقدمة فو سمـ أصوات الاربية ص1)
بتصرؼ  وسمـ المغة أسسه ومناهجه د/ البركاو    ٜٔ( مقدمة فو أصوات المغة الاربية ص2)

 .ٚ٘  ومدخؿ إلو سمـ المغة الحديث ص ٖٜص
   بتصرؼ.ٖ٘أبو الساود الفخرانو ص( دراسات فو سمـ الصوتيات د/ 3)
  بتصرؼ  وسمـ المغة أسسه ٕٔ( مقدمة فو أصوات المغة الاربية وفف األداء القرآنو ص4)



 
 

 
 
 

 

 اديدسوقي البغد ةد / زينب زياد"   الدرس الصوتي " في سورة األحقاؼ في ضوء الدرس المغوي الحديث 

 

0012 

  "ـ  مػف جهػود فػو مجػاؿ البحػث الصػوتو ٜٙٙٔما قاـ بػه الاػالـ "هولػدر
حيث وصؼ أسضاء النطؽ وصفًا دقيقًا  كما ميز بيف األصػوات المجهػورة 

 .(1)والمهموسة ووصؼ نطؽ الهمز وصفًا سمميًا وصحيحًا 
  سف حس اإلنساف. ـٓٓٚٔ« مارتدو » دراسة الاالـ الفرنسو 
  ـ  التػػو توصػػؿ فيهػػا إلػػو وضػػو ٔٛٚٔ« هػػالنج » دراسػػة الاػػالـ األلمػػانو

 .(2)نظاـ لمحركات  وترتيبها سمو أسس فسيولوجية
   كتابػًا أطمػؽ سميػه  حيث صػنؼ ـٜٔٚٔ «فوف كامميف»ما كتبه الاالـ النمساو

  (3)ة التػو اخترسهػاسػف الماكينػة الناطقػ)سممية الػتكمـ اإلنسػانو(وقد تحػدث فيػه 
كما احتو  هاا الكتاب  سمو مامومات صوتية دقيقة سف األصػوات المركبػة التػو 

 .(4)تيتو  فو أواخر الكممات أو أوائمها فو كؿ المغات األوربية 
  الحس»حيث قاـ بدراسة سف « ميمر»ما قاـ به الاالـ الفرنسو. » 
  أسػػس » بانػػواف: حيػػث صػػنؼ كتابػػا « بريػػؾ»مػػا قػػاـ بػػه الاػػالـ األلمػػانو

 .(5)« الفسيولوجية وسستماتيكية المغة
  سمػػـ »حيػػث صػػنؼ كتابػػا أطمػػؽ سميػػه « هػػيمـ هػػولترز»مػػا قػػاـ بػػه الاػػالـ

وأدخؿ المنهج الفيزيػائو فػو ماالجػة الصػوت اإلنسػانو  « إدراكات الصوت

                                                                                                                                                    

 .ٜ٘ومناهجه ص
 .ٖٚ  وسمـ الصوتيات د/ سبد ا  ربيو محمود صٛٔ( مقدمة فو سمـ أصوات الاربية ص1)
 .ٖٙ( دراسات فو سمـ الصوتيات ص2)
 .ٖٛبتصرؼ  وسمـ الصوتيات د/ سوـ ص  ٖٗ( سمـ الصوتيات ص3)
 بتصرؼ. ٜٔ( مقدمة فو سمـ أصوات الاربية ص4)
 بتصرؼ. ٖٙ( دراسات فو سمـ الصوتيات ص5)
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 .(1)إلو جانب المنهج الفسيولوجو مما أحدث ثورة كبيرة 
 و شػهد اتجػاهيف مختمفػيف فػو دراسػة وما أف جاء القرف التاسو سشر حتػ

 األصوات وهما:
األوؿ: دراسة أنمػاط األصػوات المغويػة التػو سمػرت فتػرة طويمػة مػف الػزمف 

بػػػوب »فػػػو جماسػػػة لغويػػػة محػػػددة  وسمػػػو رأس هػػػاا ا تجػػػار الاالمػػػاف 
 .(3) «ـٚٙٚٔمبولد هفوف ». والاالـ (2)«ـ٘ٛٚٔـ  جـر ٜٔٚٔ

غويػػة والتركيػػب األكوسػػتيكو والفيزيػػائو الثػػانو: دراسػػة سمميػػة صػػنو األصػػوات الم
 .(4)«ميمر  تروتمف  سميؼ»لمظواهر الصوتية وسمو رأس هاا ا تجار 

  سمػػو يػػد (5)ـٜٔٛٔثػـ باػػد الػػؾ ظهػػر سمػػـ األصػػوات التجريبػػو أو اآللػػو  
. وقػد (6)«سمـ الصوتيات التجريبو»وأطمؽ سميه « روسمو»الاالـ الفرنسو 
 برلينو الطبيب ال –أيضًا  –وقد استفاد منه 

 «(7)«آفات الصوت والكوـ»فتقدـ بالؾ سمـ « جوتسماف. 
  ـ  أنشئ أوؿ مامؿ صوتو فو جاماة باريس.ٜٚٛٔوفو سنة 
  الػا  « تروبتسػكو »ثـ تطورت باد الؾ الدراسات الصوتية سمو يد الاالـ

                                                           

 بتصرؼ. ٗٛ( سمـ الصوتيات د/ سوـ  ود/ سبد ا  ربيو ص1)
 بتصرؼ. ٖٙ( دراسات فو سمـ الصوتيات ص2)
 .٘ٛ( سمـ الصوتيات ص3)
 .ٖٚ  ودراسات فو سمـ الصوتيات صبتصرؼ ٘ٛ( سمـ الصوتيات ص4)
 بتصرؼ. ٜٖ( مقدمة فو أصوات المغة الاربية مو التطبيؽ سمو باض األحكاـ التجويدية ص5)
   بتصرؼ.ٙٛ  سمـ الصوتيات صٖٛ  ٖٚ( دراسات فو سمـ الصوتيات ص6)
القرآنو    بتصرؼ  ومقدمة فو أصوات المغة الاربية وفف األداءٕٓمقدمة فو سمـ أصوات الاربية ص( 7)

 .ٜٖ  ومقدمة فو أصوات المغة الاربية مو التطبيؽ سمو باض األحكاـ التجويدية صٕٕالقرآنو ص



 
 

 
 
 

 

 اديدسوقي البغد ةد / زينب زياد"   الدرس الصوتي " في سورة األحقاؼ في ضوء الدرس المغوي الحديث 

 

0014 

  كما (1)أسس سمـ الفونولوجيا والا  يانو بنظاـ المغة وليس بحدث التكمـ
 «.روستو»الاالـ  –أيضًا  –أسهـ فو تقدمها 

  منهجػػًا سمميػػًا لمبحػث الاممػػو الصػػوتو أطمػػؽ « زيفرنػر»ـ  قػػدـ ٖٜٙٔوفػو سػػاـ
 .(2)وهو منهج خاص فو البحث الفوناتيكو « يماتر نفو »سميه 

 «  Generative Phonology »ثـ ظهر سمـ الصوتيات التوليد   -
يد المغػوييف األمػريكييف  وهو سبارة سف نظرية البناء أو التركيب الصوتو لمغة سمو

 .(3)«ومسكو  هالوشت »
وفػػو القػػرف الاشػػريف زاد اهتمػػاـ المغػػوييف الغػػرب بالدراسػػات الصػػوتية فاختمفػػت  -

مناهجهػػا وزاد اسػػتفادتها بغيرهػػا مػػف الامػػـو األخػػر  كالطػػب  وهندسػػة ا تصػػا ت  فاسػػتفاد 
سػػوف فػػو كثيػػر مػػف منهػػا األطبػػاء فػػو سػػوج حػػا ت الصػػـ والػػبكـ  واسػػتفاد منهػػا المهند

فػو هػاا  –أيضػًا  –المخترسات الحديثة الخاصة با تصا ت السمكية والوسمكية.كما ظهػرت 
تروبتسػكو   »القرف الاديد مف المدارس الصػوتية كالمدرسػة الفونولوجيػة ومػف روادهاأيضػا

 (4)«. بواتيه ماراتينيه »والمدرسة الفرنسية ومف روادها « ياكبسوف  شاليكه

                                                           

 .ٙٛ( سمـ الصوتيات د/سوـ  د/ ربيو ص1)
 بتصرؼ. ٚٛ( سمـ الصوتيات ص2)
 بتصرؼ. ٚٛ( سمـ الصوتيات د/ سوـ ص3)
  بتصرؼ  ٓٗ  ٜٖة صمقدمة فو أصوات المغة الاربية مو التطبيؽ سمو باض األحكاـ التجويدي( 4)

 .ٖٛ  ٖٚ  ودراسات فو سمـ الصوتيات صٛٛ  ٚٛوسمـ الصوتيات د/ سوـ  د/ ربيو ص
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 اٌضبٟٔ  اٌفصً
 

 األدمبف  ثني ٠ذٜ سٛسح
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 اٌفصً اٌضبٟٔ
 ثني ٠ذٜ سٛسح األدمبف  
 : أٚالً: ِٛؼٓ ٔضٚذلب

سورة األحقاؼ سػورة مكيػة نزلػت بمكػة قػاؿ القرطبػو: وهػو مكيػة فػو قػوؿ  
جمػػياهـ. وأخػػرج ابػػف مردويػػه سػػف ابػػف سبػػاس وابػػف الزبيػػر قػػا : نزلػػت سػػورة حػػـ 

أقرأنػو »كـ وصححه سف ابػف مسػاود قػاؿ: األحقاؼ بمكة وأخرج ابف الضريس والحا
األحقاؼ وأقرأهػا آخػر فخػالؼ قراءتػه  فقمػت مػف أقرأكهػا؟ فقػاؿ رسػوؿ  رسوؿ ا  

  فقمػت يػا غيػر اا  فيتينػا رسػوؿ ا     فقمت: وا  لقد أقرأنو رسوؿ ا  ا  
وكػاا  قػاؿ:  رسوؿ ا : ألـ تقرئنو كاا وكاا؟  قاؿ: بمو  وقاؿ اآلخر: ألـ تقرئنو كػاا

فقاؿ: ليقرأ كؿ واحد منكمػا مػا سػمو  فىنمػا همػؾ مػف  بمو  فتمار وجه رسوؿ ا  
ـْ ولـ يختمؼ منها إ  فو آيتيف وهما قوله تاالو: .(1)«كاف قبمكـ با ختوؼ ُقْؿ َأرََأْيُت

ػػف َبِنػػيإِ  آَمَف فػػيَؿ َسَمػػو ِمْثِمػػِه ِإْسػػرَائِ  ف َكػػاَف ِمػػْف ِسنػػِد المكػػِه َوَكَفػػْرتـُ ِبػػِه َوَشػػِهَد َشػػاِهٌد م 
 . (2)َواْسَتْكَبْرُتـْ 

 (3)(.َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأْوُلوا اْلَاْزـِ ِمَف الرُُّسؿِ وقوله: 
                                                           

( فت  القدير الجامو بيف فنو الرواية والدراية مف سمـ التفسير لمحمد بف سمو الشوكانو 1)
  ٕٔ  لمقاضو أبو محمد األندلسو صٚ/٘ٔ  والمحرر الوجيز ٖٔ  ٕٔالمجمد الخامس ص

ح الماانو فو تفسير القرآف الاظيـ والسبو المثانو لالوسو أبو الفضؿ شهاب   ورو ٖٔ
  وصفوة التفاسير ٖ/ٕٙ  وتفسير المراغو: أحمد مصطفو المراغو  ٖ/ٕٙالديف األلوسو 

 ـ..ٜٜٛٔ-هػ ٔٓٗٔ  ط األولو ٘محمد سمو الصابونو القسـ السادس سشر ص
 .ٓٔ( سورة ا حقاؼ مف اآلية رقـ 2)
 .ٖ٘ألحقاؼ مف اآلية رقـ ( سورة ا3)
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 قػػػػػاؿ باػػػػػض المفسػػػػػريف: هاتػػػػػاف آيتػػػػػاف مػػػػػدنيتاف وضػػػػػاتا فػػػػػو سػػػػػورة 
 .(2)حيث أشارتا إلو إسوـ سبد ا  بف سوـ  وهو إنما أسمـ باد الهجرة (1)مكية
 :ػذد آ٠برٙب :صب١ٔبً 

سػػدت آيهػػا سنػػد جمهػػور أهػػؿ األمصػػار أرباػػًا وثوثػػيف  وسػػدها أهػػؿ الكوفػػة 
 (3)خمسًا وثوثػيف  وا خػتوؼ فػو الػؾ منبػو سمػو أف حػـ تاتبػر آيػة مسػتقمة أـ   

 .(4)وقيؿ أربو وثوثوف آية 
 صبٌضًب: أ٘ذاف سٛسح األدمبف :

مػاء فوبػد وأف تكػوف لما كانت هػار السػورة مػف السػور المكيػة كمػا قػاؿ الام
 أهدافها نفس أهداؼ السور المكية مف حيث:

 أنها تتناوؿ الاقيدة فو أصولها الكبر  "الوحدانية  الرسالة  الباث  الجزاء. أٚالً:
أف محور السورة الكريمة يدور حػوؿ الرسػالة والرسػوؿ و ثبػات صػحة رسػالة صب١ًٔب: 
 وصدؽ القرآف. محمد 
تها سػػف القػػرآف الاظػػيـ المنػػزؿ مػػف سنػػد ا  بػػالحؽ ثػػـ أنهػػا تحػػدثت فػػو بػػداي صبٌضااب:

تناولت األوثاف التو سبدها المشػركوف وزسمػوا أنهػا آلهػة مػو ا  تشػفو لهػـ سنػدر  
                                                           

 .ٚ/٘ٔ( المحرر الوجيز فو تفسير الكتاب الازيز ٔ)
 .ٖ/ٕٙ  وروح الماانو لالوسو ٘/ٕ٘( التحرير والتنوير ٕ)
  أيسر التفاسير ٘/ٙٔ  صفوة التفاسير ٕ/ٕٛ  التفسير الكبير ٙ/ٕ٘( التحرير والتنوير ٖ)

  تنوير المقباس ٚٙٔ/ٖٔصافو    الجدوؿ فو إسراب القرآف وصرفه وبيانه  محمودٗٗ/ٕٙ
لبناف  ماالـ التنزيؿ فو  –  ط دار الكتب الاممية بيروت ٕٕٗمف تفسير ابف سباس ص

 .ٕٓٔ/٘التفسير والتيويؿ 
 .ٕٔ/٘  تفسير المراغو ٕ/ٕٛ( التفسير الكبير لأماـ الفخر الراز  ٗ)
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 فبينت ضولهـ وخطيهـ فو سبادة ما   يسمو و  ينفو.
أنها تناولت نمواجيف مف البشر فو هػدايتها وضػولها  أولهػا الولػد الصػال    ساثؼًب:
قيـ فو فطرته  البار بوالديه  ونمواج الولد الشقو المنجرؼ سف الفطػرة الاػاؽ المست

 لوالديه  الا  يهزأ ويسخر مف اإليماف والباث والنشور ومآؿ كؿ منهما.
ونتيجػة طغيػانهـ حيػث « سػاد»مػو قومػه الطػاغيف  « دهػو »تناولت قصة  :خبِسبً 

 أهمكهـ ا  بالري  الاقيـ.
ة النفر مف الجف الػايف اسػتماوا إلػو القػرآف وآمنػوا بػه ثػـ ختمت السورة بقص :سبدسبً 

رجاوا مناريف إلو قومهـ يدسونهـ إلو اإليماف  تػاكيرا لمماانػديف مػف ا نػس بسػبؽ 
 .(1)الجف لهـ إلو اإلسوـ 

 ساثؼًب :األدمبف ادلؼىن ٚسش اٌزس١ّخ
 أٚالً: ِؼىن األدمبف 

نة ثػـ قػاؼ مثنػاة باػدها األحقاؼ: أوله همزة مفتوحة بادها حاء مهممة ساك
 .     (2)مف الرمؿ « حقؼ»ألؼ   وآخرها فاء موحدة جمو 

يقوؿ الخميؿ بف أحمد : األحقاؼ جمػو حقػؼ  وهػو الرمػؿ الاظػيـ الماػوج   
وقاؿ سطاء : األحقاؼ رماؿ بػود الشػحر  وقػاؿ مقاتػؿ: هػو بػاليمف فػو حضػرموت. 

جبػػاؿ  ولػػـ تبمػػك أف تكػػوف وقػػاؿ ابػػف زيػػد: هػػو رمػػاؿ مبسػػوطة  مسػػتطيمة  كهيئػػة ال
 .(3)جباً  

                                                           

 .٘/ٙٔ( صفوة التفاسير  محمد سمو الصابونو ٔ)
 .ٓٔارد اكرها فو القرآف الكريـ  ساد بف سبد ا  بف جنيدؿ ص( ماجـ األمكنة الو 2)
( فت  القدير الجامو بيف فنو الرواية والدراية مف سمـ التفسير محمد بف سمو الشوكانو 3)

 .«ؼح ؽ »  الايف مادة ٕٕ/٘
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وقيػؿ : الحقػػؼ: رمػػؿ مسػتطيؿ مرتفػػو فيػػه اسوجػاج وانحنػػاء ومنػػه أحقوقػػؼ 
 .(2). ووزف أحقاؼ: افااؿ (1)الشوء اسوج 

وقيؿ األحقاؼ: حقوؼ النار  أ : سنة النػار حقبػًا باػد حقػب  ويقػاؿ: بجبػؿ 
بػاليمف قػاـ سميػه وأنػار  نحو اليمف ويقاؿ: نحو الشاـ بجبػؿ الرمؿ ويقػاؿ كػاف مكانػاً 

 .(3)قومه 
 وقاؿ أبو سبيدة: الحقؼ الرمؿ الماوج  ومنه قيؿ لمماوج: محقوؼ.

 .(4)وقاؿ الفراء: )األحقاؼ( واد بيف سماف ومهرة 
وقاؿ الجوهر : قاؿ مجاهد: هو أرض مف حسمو تسمو باألحقاؼ وِحسػمو 

انػب   يكػاد القتػاـ اسـ أرض بالباديػة فيهػا جبػاؿ شػواهؽ ممػس الجو « بكسر الحاء»
 يفارقها قاؿ النابغة:

 (٘)دقاؽ الترب محتـر القتاـ   فيصب  ساقًو بجباؿ حسمو 
وقاؿ الحمبو: أحقاؼ الجبؿ ما نضػب سنػه المػاء زمػاف الغػرؽ  كػيف ينضػب 

 الماء مف األرض ويبقو أثرر.
أنػه قػاؿ: خيػر واد  -كـر ا  وجهػه –ورو  الطفيؿ سف سمو بف أبو طالب 

النػاس واد باألحقػاؼ وواد بحضػرموت يػدسو برهػوت  وهػو تمقػو فيػه أرواح بيف فػو 
الكفار وخير بئر في الناس بئرزمـز   وشر بئر فو الناس بئر برهوت  وهو فو الػؾ 

                                                           

 .ٕٗ/ٕٙ  روح الماانو لالوسو ٖ٘/ٛ( البحر المحيط 1)
 .ٜٛٔ/ٕٙ( الجدوؿ فو إسراب القرآف 2)
 .ٕ٘ٗتنوير المقباس مف تفسير ابف سباس ص( 3)
 .ٕٚ/ٕٛ( التفسير الكبير لأماـ فخر الديف الراز  4)
  ونظـ الدرر ٕٗٓ/ٙٔ  والجامو ألحكاـ القرآف «ؼ -ؽ  - ح»( الصحاح لمجوهر  مادة 5)

 .ٖٙٔ  ٕٙٔ/ٛٔلأماـ برهاف الديف البقاسو 
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 . (1)الواد  بحضرموت
واختمؼ أهؿ التيويؿ فو الموضو الا  به هػار األحقػاؼ فقػاؿ باضػهـ: هػو 

اؾ  وقػاؿ آخػروف: بػؿ هػو واد بػيف سمػاف جبؿ بالشاـ. روار ابف سباس وابػف الضػح
 ومهرة.

 وقيؿ: كانت منازؿ ساد وجماستهـ حيث باث ا  إليهـ هودًا.
 وقيؿ: كانوا حيًا باليمف.

وقاؿ الخميؿ: األحقػاؼ: جبػؿ محػيط بالػدنيا  مػف زبرجػدة خضػراء تمهػب يػـو 
 .(2)القيامة  فيحشر الناس سميه مف كؿ أفؽ  وينطبؽ هاا الوصؼ سمو جبؿ قاؼ

 صب١ًٔب: سش رس١ّخ األدمبف ثٙزا االسُ:

سميت سورة األحقاؼ بهاا ا سـ لاكر لفظ األحقاؼ فيها  وهو مساكف ساد 
الايف أهمكهـ ا  بطغيانهـ وجبػروتهـ  وكانػت مسػاكنهـ باألحقػاؼ مػف أرض الػيمف 

. (ٖ) ِباأَلْحَقػاؼِ  َواْاُكػْر َأَخػا َسػاٍد ِإْا َأنػَاَر َقْوَمػهُ واآلية التو اكر فيها هاا المفظ هػو:
 كما أف هاا المفظ لـ يرد فو غيرها . (ٗ)

                                                           

 ٙٔ/ٔٔفسير القرآف   وجامو البياف فو تٕٗٓ/ٙٔ( الجامو ألحكاـ القرآف 1)
  ٔٔ  ٓٔ( ماجـ األمكنة الوارد اكرها فو القرآف الكريـ لساد بف سبد ا  بف جنيدؿ ص2)

 «.ؼ  -ؽ  - ح»بتصرؼ  الايف لمخميؿ بف أحمد مادة 
 .ٕٔ( سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ 3)
 .٘/ٙٔ( صفوة التفاسير 4)
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 اٌجبة اٌضبٟٔ 
 "اٌذسط اٌصٛرٟ يف سٛسح األدمبف"

 ينقسـ فصميف :
 « اٌصٛاِذ »  اٌفصً األٚي :

 :وينقسـ ثوثة مباحث 
 «.الكمز والتسكيل »  المبحث األول :

 «.اإلبدال بين األصوات الصامتة »  المبحث الثانى :
 «.الفك واإلدغام »  حث الثالث :المب

 « اٌصٛائذ » اٌفصً اٌضبٔٝ : 

 وينقسـ ثوثة مباحث :
 «.تعاقب الحركات » المبحث األول : 

 «.الفتح واإلمالة » المبحث الثانى : 
 المد والقصر » المبحث الثالث : 
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 اٌفصاً األٚي 
 «اٌصٛاِذ  "

 

 :وينقسـ ثوثة مباحث 
 «.التسكيل الكمز و» المبحث األول : 

 «.اإلبدال بين األصوات الصامتة » المبحث الثانى : 
 «.الفك واإلدغام » المبحث الثالث : 
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 ادلجذش األٚي
 اذلّضح ثني اٌزذم١ك ٚاٌزس١ًٙ

 صٛساذلّضح
لمهمػػزة الاربيػػة صػػور وأشػػكاؿ متاػػددة نطػػؽ بهػػا الاػػرب وهػػار الصػػور يمكػػف 

 تقسيمها صورتيف هما: 
 ممخ :اٌصٛسح األٚىل اذلّضح احمل

 رؼش٠ف اٌزذم١ك فٝ اٌٍغخ:: 
التحقيؽ فو المغة: مصدر حقؽ تحقيقًا  إاا أتو بالشيء سمو حقػه  وجانػب 
الباطؿ فيه..... ومانار: أف يؤتو بالشيء سمو حقه مف غير زيػادة فيػه و  نقصػاف 

 . (ٕ). والتحقيؽ ضد التسهيؿ (ٔ)منه 
يف خارجػػػػات مػػػػف والتحقيػػػػؽ فػػػػو ا صػػػػطوح: اإلتيػػػػاف بػػػػالهمزة أو بػػػػالهمزت

 .(ٖ)مخارجهف متدافاات منهف فو صفاتهف 
 –. وسػرؼ (ٗ)كما سرفور أيضًا بينه: " أف تاطو الهمزة حقها مػف اإلشػباع " 

 (٘)بينه :" إسطاء الهمزة حقها أثناء النطؽ بها دوف إبداؿ أو نقؿ "  –أيضًا 
 أو هػػػػو : أف تخػػػػرج الهمػػػػزة نبػػػػرة قويػػػػة   ينحػػػػو بهػػػػا نحػػػػو حػػػػرؼ مػػػػف 

  (ٙ)ميفحروؼ ال
                                                           

 .ٙالتمهيد فو سمـ التجويد  بف الجزر  ص  (ٔ)
 ؽ(  -ؽ-)ح  ٚٗٔ  ٙٗٔ  مختار الصحاح ص ٔٔمهيد فو سمـ التجويد صالت (ٕ)
 .ٔٔالتمهيد فو سمـ التجويد ص (ٖ)
 .ٖٕ/ٔلساف الارب  بف منظور  (ٗ)
ز(  أثر القراءات فو األصوات والتجويد والنحو –ـ  -)مادة )هػ  ٛٛ/ٔالماجـ الوسيط  (٘)

 .ٛٓٔالاربو ص 
 .ٜمف مباحث الهمزة الاربية ص  (ٙ)
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 اٌصٛسح اٌضب١ٔخ:اذلّضح ادلسٍٙخ أٚ ادلخففخ :
يقػػوؿ ابػػف الجػػزر  فػػو بيػػاف ماهيػػة التسػػهيؿ: " وأمػػا ِؼااىن اٌزساا١ًٙ 

 .(ٔ)التسهيؿ فهو سبارة سف تغيير يدخؿ الهمزة " 
وقد سرفور بينه: أف تزاؿ نبرة الهمزة بحافها  أو إبدالها حرؼ ليف  أو الميؿ 

 . (ٕ)بها نحور 
ينه: أف تصير الهمزة صائتًا مف الصوائت الماروفػة بالحركػات وسرؼ أيضًا ب

  (ٖ)فتكوف ألفًا إف سبقت بفت  أو ياًءا إف سبقت بكسر أو واوًا إف سبقت بضـ. 
 .(ٗ)أو هو: لفظ ما بيف الهمزة والحركة 

 أشىبي رس١ًٙ اذلّضح 
 ٌزس١ًٙ اذلّضح أسثؼخ صٛس ٘ٝ:

 أٚالً: ثني ثني 
 . (٘)لهمزة وبيف الحرؼ الا  منه حركتها وهو أف تجاؿ الهمزة بيف ا

 صب١ًٔب: اٌجذي 
 سرفػػػػه ابػػػػف الجػػػػزر  بينػػػػه: إقامػػػػة األلػػػػؼ واليػػػػاء والػػػػواو مقػػػػاـ الهمػػػػزة  

 . (ٙ)سوضًا سنها
 صبٌضًب: احلزف :

                                                           

 .ٓٔالتمهيد فو سمـ التجويد ص  (ٔ)
 .ٜمف مباحث الهمزة الاربية ص  (ٕ)
 ٛ٘دراسات فو المهجات الاربية والقراءات القرآنية د/ سبد الفتاح أبو الفتوح إبراهيـ ص  (ٖ)

 ٔٚبتصرؼ  ماكرة فو التجويد ص /
 . ٔٚماكرة فو التجويد ص  (ٗ)
 .ٔٔ ٓٔد ص بتصرؼ  التمهيد فو سمـ التجوي ٖ٘/ٔسر الصناسة  (٘)
 .ٔٔالتمهيد فو سمـ التجويد ص  (ٙ)
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 . (ٔ)وهو إسدامها دوف أف تبقو لها صورة 
 ساثؼًب: اٌزخف١ف: 

ف حػاؼ الصػوت وقد سرفه ابف الجزر  بينه " سبارة سف مانو التسهيؿ وسػ
مف الهاءات وسػف فػؾ الحػرؼ المشػدد القػائـ سػف مثمػيف ليكػوف النطػؽ بحػرؼ واحػد 
مف المضافيف خفيؼ الوزف  ساريًا مف الضغط ساطًو فو صناسة الخػط مػف سومػة 

 . (ٕ)التشديد التو لها صورة فو النقط " 

 ِٛلف اٌمجبئً اٌؼشث١خ ِٓ اٌزذم١ك ٚاٌزس١ًٙ
و أف تحقيؽ الهمزة مف لهجات تميـ وقيس وأسد تكاد تجمو كتب الاربية سم

ومف جاورها  أ  قبائؿ وسط شبه الجزيرة الاربية وشرقيها  وأف تسهيمها لهجة أهؿ 
 . (ٖ)الحجاز 

فػػىاا انظرنػػا إلػػو القبائػػؿ الاربيػػة نجػػد أف القبائػػؿ التػػو تحقػػؽ الهمػػزة ليسػػت 
فيبػػدلوف األلػػؼ  سػػواًء فػػو التحقيػػؽ  بػػؿ مػػنهـ مػػف يػػاهب فػػو التحقيػػؽ مػػاهبًا بايػػداً 

 .(ٗ)والواو والياء همزة وهـ بنو أسد

                                                           

 وما بادها بتصرؼ.  ٓٔالتمهيد فو سمـ التجويد ص  (ٔ)
 .ٔٔ  ٓٔالتمهيد فو سمـ التجويد ص  (ٕ)
  المهجات الاربية فو القراءات ٓ٘٘/ٗ  الكتاب ٖٔ/ٖ  شرح الشافية ٖٖٕ/ٕهمو الهوامو  (ٖ)

  المهجات الاربية فو القراءات ٖٖٙ/ٔ  المهجات الاربية فو التراث ٕٔٔالقرآنية ص 
 .٘ٓٔالقرآنية ص 

بتصرؼ  المهجات الاربية فو القراءات فو القراءات القرآنية  ٖٙٔ/ٙالبحر المحيط  (ٗ)
 .ٕٔٔص
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 ػٍخ حتم١ك اذلّضح :
إف تحقيػػؽ الهمػػزة يناسػػب البيئػػة البدويػػة ح حيػػث ثبػػت أنهػػا صػػوت شػػديد ح 

ح لػاا كػاف تحقيػؽ  (ٔ)ألنها صوت حنجر  انفجار     هػو بػالمهموس و  بػالمجهور
رسة فو النطؽ وتتابو مقاطو الهمزة سند البدو طبياية يفرضها سميهـ ميمهـ إلو الس

الكػػوـ فػػو سجمػػة  وكػػاف يخفػػؼ مػػف هػػار الاجمػػة و يحػػد منهػػا نبػػر باػػض المقػػاطو 
والضغط سميه إليضاحه بغية اإلبانػة سػف المػراد مػف الكػوـ  وموقػو النبػر فػو الكػوـ 

 .(ٕ)كاف دائمًا أبرز المقاطو التو يوليها البدو  كؿ اهتمامه وضغطه 
 ػٍخ ختف١ف اذلّضح :

كانػت الهمػزة حػرؼ سػفؿ فػو الحمػؽ وباػد سػف الحػروؼ  وحصػؿ طرفػًا   لما
ًً شديدًا مستثقًو مف أقصو الحؽ  ولما كانت  وفو النطؽ به تكميفًا  ولما كانت حرفَا

ح (ٖ)كما ير  ابف يايش –أدخؿ الحروؼ  فاستثقؿ النطؽ بها وكاف إخراجها كالتهوع 
الايف اشتهروا باألناة  (ٗ)الحجاز  لاا ساغ فيها التخفيؼ وهو لغة قريش وأكثر أهؿ 

فو النطؽ فمػـ يكونػوا بحاجػة إلػو المزيػد مػف وسػائؿ إيضػاح المفػظ فمػـ يهمػزوا  بػؿ 
لجيوا إلو طرائؽ أخر  سبر سنها الامماء بتسهيؿ الهمزة  أو تميينها أو تخفيفها  أو 

 .      (٘)إبدالها أو حافها 

                                                           

 .ٗٔٔالمهجات الاربية فو القراءات فو القراءات القرآنية ص (ٔ)
 .ٕٙخصائص لهجتو تميـ وقريش ص  (ٕ)
 بتصرؼ.  ٚٓٔ/ٜشرح المفصؿ  (ٖ)
 .٘ٔٔالمهجات الاربية فو القراءات القرآنية ص  (ٗ)
 .ٕٙخصائص لهجتو تميـ وقريش ص  (٘)
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 بفأِضٍخ حتم١ك اذلّضح ٚرس١ٍٙٙب ِٓ سٛسح األدم
 ادلجذش األٚي
 اذلّضح ادلفشدح 

 .(ٔ)تاريفها: هو: " التو لـ توصؽ مثمها ". أو " لـ تجتمو مو همز آخر"
 وهو تنقسـ قسميف: ساكنة ومتحركة. 

 أٚالً: اذلّضح اٌسبوٕخ
ويمكػػف تقسػػيـ هػػار الهمػػزة ثوثػػة أقسػػاـ باستبػػار الحركػػة التػػو تكػػوف قبمهػػا  

 ارة مكسورًا  وأخر  مضمومًا. فيحيانًا يكوف ما قبمها مفتوحًا  وت
وفيمػػا يمػػو سػػرض لمػػا ورد فػػو سػػورة األحقػػاؼ مجػػاؿ البحػػث والدراسػػة مػػف 

 همزات ساكنة: 
 الهمزة الساكنة باد فت   -أ

 وقد وردت الهمزة الساكنة باد فت  فو سورة األحقاؼ فو موضايف هما: 
ژڦ ژ  قاؿ تاالو: .ٔ

 (ٕ). 
 .(ٖ) ژ ڦ  ژقاؿ تاالو:  .ٕ

 زٖ اذلّضح ِٛلف اٌمشاء ِٓ ٘
 اختمؼ القراء فو الهمزة الساكنة باد فت  وجاءت أقوالهـ كمايمو: 

جميػو الػؾ بىبػداؿ الهمػزة فيػه حػرؼ مػد  (٘)و أبو سمرو (ٗ)قرأ أبو جافر  -

                                                           

 .ٚٗٔ  إبراز الماانو صٜٜٔ/ٔوما بادها  اإلتحاؼ  ٖٙ/ٕالكتاب  (ٔ)
 .ٕٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٕ)
 .ٕٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٖ)
 .ٜٖٓ/ٔالنشر  (ٗ)
 .ٕٓٓ/ٔ  اإلتحاؼ ٗٛ/ٔالكشؼ  (٘)
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بحسػػب حركػػة مػػا قبمػػه  فتبػػدؿ ألفػػًا إاا سػػبقت بفػػت   وتبػػدؿ يػػاًءا إاا سػػبقت 
 بكسر  وتبدؿ واوًا إاا سبقت بضـ. 

فو  وابػف كثيػر  وساصػـ  وابػف سػامر  وحمػزة  والكسػائو قرأ الباقوف وهػـ نػا -
 .(ٔ)بالهمز وهو قراءة صحيحة 

اختمؼ سف ورش فرو  سنػه مػف طريػؽ األصػبهانو التسػهيؿ بىبػدالها ألفػًا   -
 .(ٕ)ورو  سنه مف طريؽ األزرؽ اإلبداؿ إاا وقات الهمزة فاّءا مف الؾ 

 اذلّضح اٌسبوٕخ ثؼذ وسش : -ة
 اد كسر فو سورة األحقاؼ فو موضايف هما: وردت الهمزة الساكنة ب

ژۋ  ٴۇۈژ قاؿ تاالو:  .ٔ
 (ٖ). 

 .(ٗ) ژڤ    ژ  قاؿ تاالو: .ٕ
 أٚالً : ِٛلف اٌمشاء ِٓ ٘زٖ اذلّضح :

 اختمؼ القراء فو الهمزة الساكنة باد كسر وجاءت أقوالهـ كما يمو: 
جميػػو الػؾ بىبػػداؿ الهمػػزة فيػػه حػػرؼ مػػد  (ٙ)وأبػػو سمػػر  (٘)قػرأ أبػػو جافػػر  -

سػػب حركػػة مػػا قبمػػه  فتبػػدؿ ألفػػًا إاا سػػبقت بفػػت   وتبػػدؿ يػػاًءا إاا سػػبقت بكسػػر  بح
 وتبدؿ واوًا إاا سبقت بضـ. 

قرأ الباقوف وهـ نافو  وابف كثير  وساصـ  وابف سامر  وحمزة  والكسػائو  -
                                                           

 .ٕ/ٕ  الحجة ٕٖٔالسباة  بف مجاهد ص (ٔ)
 ٜٖٔ/ ٔالنشر  (ٕ)
 .ٗاألحقاؼ مف اآلية رقـ (ٖ)
 .ٕٕاألحقاؼ مف اآلية رقـ (ٗ)
 .ٜٖٓ/ٔالنشر (٘)
 .ٕٓٓ/ٔ  اإلتحاؼ ٗٛ/ٔالكشؼ (ٙ)
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 .(ٔ)بالهمز وهو قراءة صحيحة 
 اختمػػؼ سػػف ورش فػػرو  مػػف طريػػؽ األصػػبهانو التسػػهيؿ بىبػػدالها ألفػػًا  -

 ورو  سنه مف طريؽ األزرؽ اإلبداؿ إاا وقات فاًءا مف الؾ. 
 صب١ًٔب: ِٛلف إٌذبح 

اتفػػؽ النحػػاة سمػػو إبػػداؿ الهمػػزة المفػػردة السػػاكنة بىبػػدالها حػػرؼ مػػد بحسػػب 
ف كػػاف مػػا قبمهػػا مكسػػورًا  حركػػة مػػا قبمهػػا  فػػىف كػػاف مػػا قبمهػػا مفتوحػػًا أبػػدلت ألفػػًا  وان

ف كاف ما قبمها مضمو   . (ٕ)مًا أبدلت واوًا أبدلت ياًءا  وان

 : صب١ًٔب: اذلاّضح ادلزاذشوخ
 الهمزة المتحركة وقبمها متحرؾ 

 وفيما يمو سرض لما ورد مف صور تمؾ الهمزة فو سورة األحقاؼ: 
 الهمزة المفتوحة باد فت   -

 وردت الهمزة المفتوحة باد فت  فو سورة األحقاؼ فو موضايف هما:  
 .(ٖ) ژھ ژ  قاؿ تاالو: .ٔ
 .(ٗ) ژھ ژ  لو:قاؿ تاا .ٕ

 ِٛلف اٌمشاء ِٓ اذلّضح ادلفزٛدخ ثؼذ فزخ:
 اختمػػػػػؼ مػػػػػااهب القػػػػػراء فػػػػػو الهمػػػػػزة المفتوحػػػػػة باػػػػػد فػػػػػت  والػػػػػؾ سمػػػػػو 

 النحو التالو: 

                                                           

 .ٕ/ٕٓ  الحجة ٕٖٔالسباة ص (ٔ)
 .ٙٔٔ/ٜ  شرح المفصؿ ٔ٘٘/ٖالكتاب (ٕ)
 .ٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ (ٖ)
 .ٓٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ (ٗ)
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  (ٕ)  وأبػػو جافػػر(ٔ)تسػػهيؿ الهمػػزة الثانيػػة " بػػيف بػػيف " وهػػو قػػراءة نػػافو  .ٔ
والػؾ إاا وقاػت باػد همػزة  (ٗ)  وورش مػف طريػؽ األصػبهانو (ٖ)وقالوف 

  ستفهاـ نحو " رأيت ".ا
إبداؿ الهمزة الثانية ألفًا خالصة ومد األلؼ المبدلة مدًا مشباًا وهو قراءة  .ٕ

 .(٘)ورش مف طريؽ األزرؽ 
 .(ٙ)قرأ الكسائو: )أريتـ وأريتكـ وأريت( بغير همز و  ألؼ  .ٖ
قرأ ابف كثير وساصـ  وأبو سمرو  وابف سامر  وحمزة الؾ كمه فو القرآف  .ٗ

 .(ٚ)بالهمز 
 موقؼ القبائؿ الاربية مف الهمزة المفتوحة باد فت   ب١ًٔب:ص

سز  تحقيؽ الهمزة المفتوحة باد فت  لبنو تميـ  وسز  تسهيمها " بيف بػيف 
 .(ٛ)" ألهؿ الحجاز"

 ًب: اذلّضح ادلزذشوخ ٚلجٍٙب سبوٓ :صبٌض
لمهمػػزة المتحركػػة وقبمهػػا سػػاكف سػػدة صػػور  ومػػف الصػػور التػػو وردت فػػو 

 سورة األحقاؼ :

                                                           

 .ٓٔ/ٗ  الحجة ٜٖٛ/ٔالنشر (ٔ)
 .ٜٕٗ/ٕ  الحجة ٜٖٛ/ٔالنشر (ٕ)
 .ٕٙٓ/ٔاإلتحاؼ (ٖ)
 .ٜٖٛ/ٔالنشر (ٗ)
 .ٜٖٛ/ٔالنشر (٘)
 .ٜٖٛ/ٔالنشر  ٜٓ/ٗ  الحجة ٕٚ٘السباة ص  (ٙ)
 .ٖٙٓ/ٔ  اإلتحاؼ ٜٖٚ/ٔ  النشر ٕٚ٘  السباة صٓٔ/ٗالحجة  (ٚ)
 .ٕٔٔ/ٜو ما بادها بتصرؼ شرح المفصؿ  ٕٗ٘/ٖالكتاب  (ٛ)
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 الهمزة المكسورة وقبمها ألؼ.  -ٔ
 الهمزة المكسورة وقبمها سكوف.  -ٕ
 الهمزة المفتوحة وقبمها ساكف.  -ٖ

 وقد وردت هار الصور الثوث فو سورة األحقاؼ وهو: 
 أٚالً: اذلّضح ادلىسٛسح ٚلجٍٙب أٌف 

وردت الهمزة المكسورة وقبمها ألؼ فو سورة األحقاؼ فو موضو واحد وهػو 
 .(ٔ) ژے ے  ژ قوله تاالو: 
 موقؼ القراء مف الهمزة المتحركة وقبمها سكوف     

 )المكسورة وقبمها ساكف(       
 . (ٕ)قرأ أبو جافر بتسهيؿ الهمزة " بيف بيف " وقرأ الباقوف بالهمز

 وفيها سدة أوجه:
 تسهيؿ الهمزة الثانية مّدًا وقصرًا. -ٔ
 إبداؿ الهمزة ياًءا سمو اتباع الرسـ وهو شاا. -ٕ
المفظ بياء واحدة باد األلؼ مو أنه غير ممكف وهػو أشػا حاؼ الهمزة و  -ٖ

 .(ٖ)مف األوؿ 
 صب١ًٔب: اذلّضح ادلزذشوخ ٚلجٍٙب سىْٛ )ادلىسٛسح ٚلجٍٙب سبوٓ( 

 وردت الهمزة المكسورة وقبمها ساكف فو سورة األحقاؼ فو موضايف هما: 
 .(ٗ) ژۇ ژ قاؿ تاالو  -ٔ

                                                           

 .ٓٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٔ)
 .ٖٖٙ/ٔالنشر  (ٕ)
 .ٖٗٙ ٖٖٙ/ٔالنشر  (ٖ)
 .ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٗ)
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 . (ٔ) ژۋ ۋ ژ  قاؿ تاالو: -ٕ
 ح ادلىسٛسح ٚلجٍٙب سبوٓ ِٛلف اٌمشاء ِٓ اذلّض

 قرأت أـ الهيثـ بتسهيؿ الهمزة بىبدالها واوًا فتصير سمو هار القراءة أفودة. -
بدالها واوًا ورش فو حالتو الوصؿ والوقؼ. -  وقرأها أيضًا بالتسهيؿ وان
 أما حمزة فقد قرأها بالتسهيؿ و إبدالها واوًا حاؿ الوقؼ فقط. -
 . (ٕ)وقرأها الباقوف بتحقيؽ الهمزة  -

 بٌضًب: اذلّضح ادلفزٛدخ ٚلجٍٙب سىْٛ )ادلزذشوخ ٚلجٍٙب سبوٓ(ص
وردت الهمػػزة المفتوحػػة وقبمهػػا سػػاكف فػػو سػػورة األحقػػاؼ فػػو موضػػو واحػػد 

 .(ٖ) ژپ پ ژ  وهو : قوله تاالو:
  ِٛلف اٌمشاء ِٓ ٘زٖ اذلّضح 

 قرأها ابف كثير وورش بتسهيؿ الهمزة بحافها. -
 .(ٗ)وقرأها الجمهور بتحقيؽ الهمزة  -

                                                           

 .ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٔ)
 ٖ٘ٔ  التيسير ٕٖٗ/٘  البحر المحيط ٓٚٔ/ٕ  ا تحاؼ ٜٕ/ٕالنشر  (ٕ)
 .ٜٕمف اآلية رقـ سورة األحقاؼ  (ٖ)
 .ٓٗ/ٕالبحر المحيط  (ٗ)
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 ادلجذش اٌضبٔٝ
 اذلّضربْ اجملزّؼزبْ

 اذلّضربْ اجملزّؼزبْ فٝ وٍّخ ٚادذح ػٍٝ صٛسرني : 
 الصورة األولو: أف تتحرؾ الهمزتاف وتكوف األولو منهما زائدة لوستفهاـ. 

الصورة الثانية: أف تتحرؾ الهمزة األولو وهو زائدة لغيػر ا سػتفهاـ وسػكوف 
 الثانية.

 األحقاؼ والؾ كما يمو:  وقد وردت الصورتاف فو سورة
 الصػػػػػورة األولػػػػػو: تحػػػػػرؾ الهمػػػػػزتيف واألولػػػػػو منهمػػػػػا زائػػػػػدة لوسػػػػػتفهاـ  

 والثانية ساكنة .
 أِضاٍزٙب ِٓ ساٛسح األدمبف 

  وقد ورد الؾ فو سورة األحقاؼ فو موضو واحد و هو:
 .(ٔ) ژ ىئ   ژقاؿ تاالو:  

 موقؼ القراء مف الهمزتيف :
القػػراء: " قػػرأر بهمػػزة واحػػدة سمػػو الخبػػر يقػػوؿ ابػػف الجػػزر  موضػػحًا موقػػؼ 

نػافو  وأبػو سمػرو  والكوفيػوف  والبػاقوف بهمػزتيف سمػو ا سػتفهاـ وهػـ: ابػف كثيػػر  
وابػػػف سػػػامر  وأبػػػو جافػػػر  وياقػػػوب  وهػػػـ سمػػػو أصػػػولهـ المػػػاكورة مػػػف التسػػػهيؿ 
والتحقيؽ  والفصؿ و سدمه  إ  أف الداجونو سف هشاـ مف طريؽ النهروانو يسػهؿ 

و  يفصؿ  والمفسػر يحقػؽ ويفصػؿ....  واكػر الحػافظ أف الصػور  سػف ابػف الثانية 
اكواف يخير بيف تحقيؽ الهمزتيف ماًا بو فصؿ  وبيف تحقيػؽ األولػو وتميػيف الثانيػة 

 (ٕ)مو الفصؿ" 
                                                           

 . ٕٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٔ)
  ٚٚٙ  التبصرة فو القراءات السبو ص ٘٘٘/ٕ  التاكرة فو القراءات الثماف ٕ٘ٚ/ٔالنشر  (ٕ)
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 تفصيؿ القوؿ فو أقواؿ القراء :
 قرأ أبو حيوة وهشاـ: " أاهبتـ " بهمزة واحدة مطولة سمو ا ستفهاـ. 

" بهمػزتيف قرأ الح سف  ونصر  وأبو الاالية  وياقوب  وابػف كثيػر:  " أََأاهبػتـُ
 محققتيف  واختارر أبو حاتـ. 

 وقرأ الباقوف بهمزة واحدة مف غير مد سمو الخبر وكمها لغات. 
واختار أبػو سبيػد تػرؾ ا سػتفهاـ ألنػه قػراءة أكثػر أئمػة السػباة وهػـ: نػافو  

 وساصـ  وأبو سمرو  وحمزة  والكسائو. 
وقد سمؿ الػؾ بػيف تػرؾ ا سػتفهاـ أحسػف ح ألف إثباتػه يػوهـ أنهػـ لػـ يفامػوا 
ثباتػه حسػف أيضػًا  يقػوؿ القائػؿ:  الؾ  كما تقوؿ : أنا ظممتؾ ؟ تريد أنا لـ أظممػؾ وان

 . (ٔ)اهبت فامت كاا  يوبف و يقوؿ أاهبت فامت ! كؿ الؾ جائز 
األسػرج  وابػف كثيػر وقرأ قتادة  ومجاهد  وابف وثاب  وأبو جافر  والحسف  و 

 بهمزة واحدة مطولة. 
وقػػرأ ابػػف سػػامر بهػػزتيف حققهمػػا ابػػف اكػػواف  ولػػيف الثانيػػة ابػػف هشػػاـ وابػػف 

 كثير فو رواية سنه. 
 (ٕ)وهناؾ رواية أخر  سف هشاـ وهو الفصؿ بيف المحققة والممينة بيلؼ-

ومف خوؿ سرض أقواؿ الامماء السابقة يمكف القوؿ: إف فو كممػة )أاهبػتـ( 
                                                                                                                                                    

 .ٕٖٚالحجة فو القراءات السبو ص 
  ٜٕ/٘ٔالوجيز    المحررٚٙٔ/ٗ  إسراب القرآف لمنحاس ٜٜٔ/ٙٔالجامو ألحكاـ القرآف  (ٔ)

  نظـ ٕٔ/٘فت  القدير  ٖٕ/ٕٙ  روح الماانو لالوسو ٘ٔ/ٔٔجامو البياف لمطبرسو 
  التفسير الكبير لأماـ فخر الديف الراز  ٓٙٔ/ٛٔالدرر فو تناسب اآليات والسور لمبقاسو 

ٕٛ/ٕ٘  
 .ٚٚٙ  التبصرة فو القراءات السبو ص ٖٕ/ٕٙروح الماانو لالوسو  (ٕ)
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 قراءات هو: 
 تحقيؽ الهمزتيف  -ٔ

 وهو قراءة ساصـ  وحمزة  والكسائو  وابف اكواف فو رواية سنه. 
 وقد سزيت هار القراءة لبنو تميـ. 

 تحقيؽ الهمزة األولو وتخفيؼ الثانية " بيف بيف " 
 وهو قراءة ابف هشاـ وابف كثير فو رواية سنه. 

 وقد سزيت هار القراءة ألهؿ الحجاز. 
دخاؿ ألؼ بينهما. تخف -ٖ  يفهما وان
دخاؿ ألؼ بينهما.  -ٗ  تحقيقيهما وان
 تسهيؿ الثانية بىبدالها ألفًا محضة.  -٘

 ِٛلف اٌمجبئً اٌؼشث١خ ِٓ اذلّضرني. 
 سز  تحقيؽ الهمزتيف لبنو تميـ  وتسهيمهما ألهؿ الحجاز.

 الصورة الثانية: تحرؾ األولو وهو زائدة لغير ا ستفهاـ والثانية ساكنة 
ردت الهمزتػػاف المجتماتػػاف فػػو كممػػة واحػػدة أو همػػا زائػػدة لغيػػر ا سػػتفهاـ و 

والثانية ساكنة فو سورة األحقاؼ فو ثمانية مواضو  وقد وردت فيها الهمػزة األولػو 
 وهار المواضو هو:  مفتوحة والثانية ساكنة

 .(ٔ) ژ ٺ ٺ ژ قاؿ تاالو: -ٔ
 .(ٕ) ژ ڭ ڭ ژقاؿ تاالو:  -ٕ
 .(ٔ) ژ ۅ ۅ ژقاؿ تاالو:  -ٖ

                                                           

 .ٚمف اآلية رقـ  حقاؼاألسورة  (ٔ)
 .ٓٔمف اآلية رقـ  األحقاؼسورة  (ٕ)
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 .(ٕ) ژ ہ ہ ژاؿ تاالو: ق -ٗ
 .(ٖ) ژ ڦ ڦ ژقاؿ تاالو:  -٘
 .(ٗ) ژ ې ې ژقاؿ تاالو:  -ٙ
 .(٘) ژ ۈئ ۈئ ژقاؿ تاالو:  -ٚ
 .(ٙ) ژ حئ جئ ژقاؿ تاالو:  -ٛ

موقػػػؼ القػػػراء مػػػف الهمػػػزتيف المجتماتػػػيف فػػػو كممػػػة واألولػػػو زائػػػدة لغيػػػر 
 ا ستفهاـ والثانية ساكنة:

كممػة وكانػت األولػو اتفؽ القػراء باإلجمػاع سمػو أنػه إاا اجتمػو همزتػاف فػو 
متحركة لغير ا ستفهاـ والثانية ساكنة  ففو هار الحالة  تبدؿ الهمػزة الثانيػة منهمػا 
فو جميو الػؾ حػرؼ مػّد مػف جػنس مػا قبمهػا  فتبػدؿ ألفػًا باػد المفتوحػة  ويػاًءا باػد 
المكسورة  وواوًا باد المضمومة إبداً   زمًا واجبًا لجميو القراء بو خوؼ سػنهـ فػو 

 .(ٚ)ؾ ال
 صب١ًٔب: ِٛلف إٌذبح ِٓ ٘برني اذلّضرني 

كما اتفؽ القراء سمو إبداؿ الهمػزتيف  اتفػؽ النحػاة أيضػًا سمػو الػؾ واتحػدت 
آراؤهػػػـ ومػػػف هػػػؤ ء النحػػػاة سػػػيبويه حيػػػث يقػػػوؿ فػػػو حكػػػـ الهمػػػزتيف: " واسمػػػـ أف 

                                                                                                                                                    

 .ٔٔمف اآلية رقـ  األحقاؼسورة  (ٔ)
 .ٚٔمف اآلية رقـ  األحقاؼسورة  (ٕ)
 .ٕٕمف اآلية رقـ  األحقاؼسورة  (ٖ)
 .ٕٙمف اآلية رقـ  األحقاؼسورة  (ٗ)
 .ٕٚمف اآلية رقـ  األحقاؼسورة  (٘)
 .ٕٛ مف اآلية رقـ األحقاؼسورة  (ٙ)
 .ٕٜٔ/ٔ  اتحاؼ فضوء البشر ٕ٘ٛ/ٔالنشر  (ٚ)
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آدـ  الهمزتيف إاا التقتا فو كممػة واحػدة لػـ يكػف بػدُّ مػف بػدؿ اآلخػرة....  ومػف الػؾ 
 أبدلوا مكانها األلؼ  ألف ما قبمها 

. ويقػػوؿ ابػػف ياػػيش: " إاا اجتمػػو همزتػػاف ازداد الثقػػؿ ووجػػب (ٔ)مفتػػوُحًُ " 
التخفيؼ  فىاا كانتا فو كممة واحدة كػاف الثقػؿ أبمػك ووجػب إبػداؿ الثانيػة إلػو حػرؼ 

 . (ٕ)ليف نحو آدـ وآخر " 
 اٌزؼ١ًٍ اٌصٛرٝ ذلزا اإلثذاي 

دامو هاا اإلبػداؿ ح نظػرًا ألف هػاا الصػوت يتطمػب جهػدًا سمؿ سمماء المغة الق
سقميًا كبيرًا ومضنيًا  فقد شبهه سمماء الاربية بالتهوع وقد سمؿ سيبويه لالؾ بقولػه: 

. مف لـ يخففها ح ألنه باد مخرجهػا ح وألنهػا (ٖ)" واسمـ أف الهمزة إنما فاؿ بها هاا 
مخرجػًا فثقػؿ الػؾ سمػيهـ ح ألنػه  نبرة فو الصدر تخرج باجتهاد  و هو أباد الحروؼ

 .(ٗ)كالتهوع " 
كما أشار مكو بف أبو طالب إلو التفسير الصوتو لهاا اإلبداؿ حيػث يقػوؿ: 
" إف الهمزة الثانية لما كانت   تنفصؿ منها األولو  و  تفارقها فػو جميػو تصػاريؼ 

لكػوـ فتركػوا الكممة  استثقموا الؾ فيها  مو كثرة استامالهـ لػالؾ وكثرة تصػرفه فػو ا
تحقيقهػػا اسػػتخفافًا  إا كػػانوا يخففػػوف المفػػرد اسػػتخفافًا  لثقػػؿ الهمػػزة المفػػردة  فػػىاا 
تكررت كاف الؾ أسظـ ثقًو. فىاا ألزمت كؿ واحدة منهػا األخػر  كػاف الػؾ أشػد ثقػًو  

 (٘)فرفضوا استاماؿ التحقيؽ لمثانية فو هاا النوع"
                                                           

 .ٕ٘٘/ٖالكتاب  (ٔ)
 .ٙٔٔ/ٜشرح المفصؿ  (ٕ)
 يقصد اإلبداؿ. (ٖ)
 . ٚٙٔ/ٕالكتاب  (ٗ)
 .ٓٚ/ٔالكشؼ  (٘)
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 ذاي ِٛلف احملذصني ٚرؼ١ٍٍُٙ اٌصٛرٟ ذلزا اإلث
اهب المحدثوف إلو أف الهمزة أشؽ األصوات  وأف سممية النطؽ بهػا حينمػا 

 . (ٔ)تكوف محققة تاتبر مف أشؽ الامميات الصوتية 
اا كانػت الهمػزة المفػردة  وقد سبر الدكتور إبراهيـ أنيس سف الػؾ بقولػه: " وان

طها قد احتاجت إلو جهد سضمو جاؿ المغة الاربيػة تفػر منهػا بتسػهيمها مػرة  وسػقو 
مرة أخر   فمما  شؾ فيه أف توالو همزتيف أشؽ ويحتاج إلو جهد سضمو أكثر فو 

 (ٕ)نطقها " 

                                                           

  المهجات الاربية نشية وتطورًا ٚٚفو المهجات الاربية ص ٜٔاألصوات المغوية ص (ٔ)
 .ٕٓٔص

 . ٜٔاألصوات المغوية ص  (ٕ)
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 ادلجذش اٌضبٟٔ
 " اإلثااذاي ثني األصٛاد اٌصبِزخ " 

   أٚالً : رؼش٠ف اإلثذاي:
 اإلثذاي يف اٌٍغخ :

مصدر أبدلت كذا من كذذا ذذا أممهذم ممهمذم  أل ا صذ  »: ٠مٛي اثٓ ِٕظٛس

 َبدَّ  الشيء غّيره ". »: ٠ٚمٛي أ٠عبً  .(ٔ)«آخرء مكهن شيء فيم جع  شي

 .(ٕ)«ويقوؿ ابف سيدر: بْدؿ الشيء وَبَدُله وَبديُمُه: الخمؼ منه. والجمو إبداؿ
الياء والداؿ والوـ أصٌؿ واحٌد  وهو قياـ الشػيء مقػاـ : »٠ٚمٛي اثٓ فبسط

دكلت الشيء إاا غيرته ولػـ الشيء الااهب يقاؿ: هاا َبَدؿ الشيء وبديمه  ويقولوف: بَ 
 .(ٖ)«تيت له َببَدٍؿ 

 اإلثذاي يف اإلصؽالح:
 أٚالً: رؼش٠فٗ ِٓ ٚجٙخ ٔظش إٌذ٠ٛني ٚاٌصشف١ني:

 جاؿ حرؼ مكاف آخر »: ػشفٗ إٌذ٠ْٛٛ ٚاٌصشف١ْٛ ثأٔٗ
ٚدشٚفٗ مطمقًا سواء أكاف الحرفاف مف أحرؼ الامة  أـ كانا صحيحيف  أـ مختمفػيف.

 .(ٗ)« «هدأت موطياً » ذتب١ٔخ دنّؼٙب لٌٛه:

                                                           

 ؿ( . –د  –مادة )ب  ٖٕٔ/ٔالارب  لساف (ٔ)
 ؿ( . –د  –مادة )ب  ٖٕٔ/ٔلساف الارب  (ٕ)
 ؿ( . –د  –مادة )ب  ٕٓٔ/ٔمقاييس المغة  (ٖ)
  حاشية ٕ٘ٙ/ٔ  الخصائص ٜٚٔ/ٖ  شرح الشافية ٚ/ٔ  شرح المفصؿ ٕٖ/ٔالممتو  (ٗ)

 . ٖٙٙ/ٕ  التصري  بمضموف التوضي  ٜٕٚ/ٗالصباف 
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 رؼش٠فٗ ِٓ ٚجٙخ ٔظش اٌٍغ٠ٛني:
 َسركؼ المغويوف اإلبداؿ سدكة تاريفات منها:

 .(ٔ)جاؿ حرؼ مكاف حرؼ آخر مطمقًا -
  صب١ًٔب :ششٚغ اإلثذاي:

 أٚالً: ششٚؼٗ ػٕذ اٌمذاِٟ:
وغيرر أف يكوف هناؾ تقارب صوتي  (ٕ)اشترط القدامو وسمو رأسهـ ابف جنو

 المبدؿ منه.بيف المبدؿ و 
 صب١ًٔب: ششٚؼٗ ػٕذ احملذصني:

والػدكتور سبػد  (ٖ)اشترط باض المحدثيف وسمو رأسهـ الدكتور إبػراهيـ أنػيس
موحظة الاوقػة الصػوتية بػيف المبػدؿ والمبػدؿ منػه كالتقػارب فػي  (ٗ)الصبور شاهيف

 المخرج أو الصفة. بينما وافؽ الدكتور صبحي الصال  القدماء رأيهـ في التقارب في
 المخرج   الصفة.

 ٚاشرتاغ اٌذوزٛس ػجذ اٌغفبس ٘الي صالصخ ششٚغ دىت ٠زُ اإلثذاي ٟٚ٘:   
 وجود الاوقة الصوتية.-ٔ
 اتحاد الكممتيف في المانو سمو سبيؿ الحقيقة.-ٕ
 .(٘)اتحاد الكممتيف في ا شتقاؽ -ٖ

                                                           

 . ٜٕٚ/ٗحاشية الصباف  (ٔ)
 . ٓٛ  ٘٘/ٔسر الصناسة  (ٕ)
 . ٘ٚمف أسرار المغة صػ (ٖ)
 وما بادها. ٜٕٛأثر القراءات في األصوات والنحو الاربي صػ (ٗ)
 . ٕٙٔالمهجات الاربية نشية وتطورًا صػ (٘)
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 : أِضٍخ اإلثذاي ثني احلشٚف اٌصبِزخ ِٓ سٛسح األدمبف
ت في سورة األحقاؼ وقد وقػو فيهػا اإلبػداؿ بػيف الحػروؼ الصػامتة األمثمة التي ورد

 اإلثذاي ثني )إٌْٛ( ٚ)ادل١ُ(  كما يمي:

 وقو اإلبداؿ بيف )النوف( و)الميـ( في سورة األحقاؼ في موضايف هما:
 .(ٔ) ژڀ ڀ ژ  قاؿ تاالو:-ٔ
 .(ٕ) ژڤ ڤ ژ  قاؿ تاالو:-ٕ

 اٌزؼ١ًٍ اٌصٛرٟ ٌإلثذاي :
وقات )النوف الساكنة( قبؿ )الباء( فتيثرت بها  وانقمبت  يمكف القوؿ: إنه قد

إلػػو صػػوت وسػػط بينهػػا وبػػيف )البػػاء( وهػػو )المػػيـ(  والػػاي سػػوغ هنػػا أف )النػػوف( 
 . (ٖ)تشترؾ مو )الميـ( في الغنة 

 ػٍخ إثذاي إٌْٛ ١ًِّب :
تكمػػف سمػػة إبػػداؿ النػػوف ميمػػًا فػػي تقػػارب صػػوتي )النػػوف( و)المػػيـ( مخرجػػًا 

.وأمػا المػػيـ فتخػػرج مػػف (ٗ)مػػف طػرؼ المسػػاف مػػو أصػوؿ الثنايػػا الاميػػا فػالنوف تخػػرج 
. وقد أشار سيبويه إلػو سمػة إبػداؿ النػوف ميمػًا (٘)انضماـ الشفتيف أثناء النطؽ بها 

وتقمػػب النػػوف مػػو البػػاء ميمػػًا ألنهػػا مػػف موضػػو تاتػػؿ فيػػه »إاا جػػاورت البػػاء بقولػػه 
ولػـ يجامػوا النػوف  .. ..موضػو المػيـالنوف  فيرادوا أف تدغـ هنا إا كانػت البػاء مػف 

بػػاءًا لباػػدها فػػي المخػػرج  وأنهػػا ليسػػت فيهػػا غنػػة  ولكػػنهـ أبػػدلوا سػػف مكانهػػا أشػػبه 
                                                           

 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٖٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 بتصرؼ. ٖٗٗالاربية صػالدراسات الصوتية سند سمماء  (ٖ)
 .ٚٙاألصوات المغوية صػ (ٗ)
 .ٜٚمقدمة في أصوات المغة الاربية صػ (٘)
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 (ٔ)«.الحروؼ بالنوف وهي الميـ  والؾ قولهـ: شمباء  سمبر يريدوف: شنباء وسنبراً 
 ِٛلف احملذصني ِٓ ٘زا اإلثذاي:

يمػًا( إاا جػاورت )البػاء( ح اهب المحدثوف إلو أف )النػوف السػاكنة( تبػدؿ )م
نظرًا لمتيثر  وقد أشار كثير منهـ إلو الؾ ومنهـ الدكتور إبراهيـ أنيس حيػث يقػوؿ: 

إاا جاورت النػوف البػاء مجػاورة مباشػرة  حظنػا أف النػوف تتػيثر بالبػاء وتقمػب إلػو »
صػوت أنفػو شػػبيه بالبػاء فػي المخػػرج  وهػاا الصػوت هػػو المػيـ. أي أف النػوف تفقػػد 

 .(ٕ)ولكف   تفقد صفتها األنفية مخرجها
فالنوف صوت مجهور  متوسط  مستفؿ  ٘زا ِٓ د١ش ادلخبسط أِب ِٓ د١ش اٌصفبد: 

 الؽ  أغف. وأما الميـ في صوت مجهور  متوسط  منفت   مستفؿ  الؽ  أغف.
 ِسٛؽ اإلثذاي:

نظرًا لما بيف صػوتي )النػوف( و)المػيـ( مػف تقػارب فػي المخػرج واشػتراؾ فػي 
فاتح ونتيجة لالؾ تـ اإلبداؿ بينهما وكاف هاا مسػوغًا قويػًا مػف مسػوغات جميو الص
 اإلبداؿ .

                                                           

 .ٖ٘ٗ/ٗالكتاب  (ٔ)
  مقدمة في أصوات المغة الاربية ٖ٘ٔ  دراسات في أصوات المغة صػٖٚاألصوات المغوية صػ (ٕ)

 .ٜٕٔصػ
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 ادلجذش اٌضبٌش
 اٌفه ٚاإلدغبَ

  رؼش٠ف اإلدغبَ: 
 .(ٔ)إدخاؿ الشيء في الشيء : اإلدغبَ ٌغخ: ِؼٕبٖ اإلدخبي أٞ

أدغمت المجاـ في الفرس: إاا أدخمته فيه  وأدغمت الميت في المحد إاا : ٠مبي
 .(ٖ)إدخاؿ حرؼ في حرؼ: اإلدغبَٚ . (ٕ)فيه جامته

  ٚ ػٕذ  اٌمشاء:

 .(ٗ)«المفظ بحرفيف حرفًا كالثاني مشددًا  »: ػشفٗ اثٓ اجلضسٞ ثأٔٗ
 ألسبَ اإلدغبَ 

 أٚالً: ػٕذ اٌمذِبء )اٌمشاء(:
 قسـ القدماء اإلدغاـ أقسامًا متاددة باستبارات متاددة وهي: 

 ينقسـ قسميف هما: : ثني ادلزجبٚس٠ٓ أٚالً: ثبػزجبس دسجخ اٌزفبػً ٚأصشٖ
 :اٌىٍٟ )اٌزبَ( -ٔ

 .(٘)فناء الصوت األوؿ في الثاني دوف أف يترؾ أثرًا : ٚ٘ٛ 
 .(ٙ)إدراج الحرؼ األوؿ في الثاني ااتًا وصفة : أٚ ٘ٛ

 .(ٚ)أف ياهب الحرؼ وتبقو صفته: ٚ٘ٛ(اجلضئٟ )إٌبلص -ٕ
 

                                                           

 ـ(. -غ  –ينظر لساف الارب  بف منظور مادة )د  (ٔ)
 .ٗٓٔية القوؿ المفيد في سمـ التجويد لمشيف محمد مكي نصر صػينظر نها (ٕ)
 ـ( –غ  –تهايب المغة لازهري مادة )د  (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٔ  اإلتقاف ٖٗ/ٔ  اإلتحاؼ ٕٗٚ/ٔالنشر في القراءات الاشر  (ٗ)
 .ٙٛٔبتصرؼ  األصوات المغوية صػ ٖٕٔالرساية صػ (٘)
 .ٕٛٔنهاية القوؿ المفيد صػ (ٙ)
 .ٖٜلمهجات صػالمقتبس مف ا (ٚ)
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 .(ٔ)إدراج الحرؼ األوؿ في الثاني ااتًا   صفة :أٚ ٘ٛ

 ينقسـ قسميف هما: صب١ًٔب: ثبػزجبس دبي احلشف األٚي ِٓ سىْٛ ٚدشوخ  
 .(ٕ)إدغاـ ساكف في متحرؾ :ٚ٘ٛ اٌصغري -1

 :اٌىجري -2
وهو: ما كاف الحػرؼ األوؿ مػف الحػرفيف فيػه متحركػًا سػواء أكانػا مثمػيف  أـ 

 .(ٖ)متجانسيف  أـ متقاربيف 
 ألسبَ اإلدغبَ ػٕذ اثٓ جىن:

 دغبَ لسّني ّ٘ب:أِب اثٓ جىن فمذ لسُ اإل
 وقد سبقت اإلشارة إليهما. (ٗ)اإلدغاـ األكبر وهاا القسـ يشمؿ الصغير والكبير  .ٔ
دنػاؤر منػه  »اإلدغاـ األصغر وقد سرفه بينه:  .ٕ تقريب الحػرؼ مػف الحػرؼ وان

 .(٘) «مف غير إدغاـ يكوف هناؾ 
 صب١ًٔب: ألسبَ اإلدغبَ ػٕذ احملذصني:

 هما:يقسـ المحدثوف تيثر األصوات نوسيف 
 وفيه يتيثر الصوت األوؿ بالثاني. Regressiveتيثر رجاي  .ٔ
 (ٙ)وفيه يتيثر الصوت الثاني باألوؿ. Progressiveتيثر تقدمي  .ٕ

                                                           

 .ٕٛٔنهاية القوؿ المفيد صػ (ٔ)
 .ٕ٘/ٔ  اإلتقاف ٔٗٔ/ٕالخصائص  (ٕ)
  المهجات الاربية في ٖٕٔ/ٔ  اإلتقاف في سمـو القرآف ٜٓٔ/ٔ  ا تحاؼ ٕٗٚ/ٔالنشر  (ٖ)

 بتصرؼ. ٖٔٔالقراءات القرآنية صػ
 بتصرؼ.ٖٔٔالمهجات الاربية د/سبدر الراجحي صػ (ٗ)
 .ٖٔٔمهجات الاربية صػ  الٔٗٔ/ٕالخصائص  (٘)
 .ٖٔٔ  المهجات الاربية في القراءات القرآنية صػٓٚفي المهجات الاربية د/إبراهيـ أنيس صػ (ٙ)



 
 

 
 
 

 

 اديدسوقي البغد ةد / زينب زياد"   الدرس الصوتي " في سورة األحقاؼ في ضوء الدرس المغوي الحديث 

 

0045 

 ِٛلف اٌمجبئً اٌؼشث١خ ِٓ اٌفه ٚاإلدغبَ

 انقسمت القبائؿ الاربية حياؿ ظاهرة الفؾ واإلدغاـ قسميف هما:
 قبائؿ تؤثر اإلدغاـ.: اٌمسُ األٚي -ٔ
 قبائؿ تؤثر الفؾ.: بٟٔاٌمسُ اٌض -ٕ

 –وقػػد أجماػػت الروايػػات الاربيػػة سمػػو نسػػبة ظػػاهرة اإلدغػػاـ لمقبائػػؿ البدويػػة 
وهػػي:  –وهػػي تمػػؾ القبائػػؿ التػػي كانػػت تسػػكف وسػػط شػػبه الجزيػػرة الاربيػػة وشػػرقيها 

تميـ  وطيئ  وأسد  وغني  وسبػد القػيس  وبكػر بػف وائػؿ ح حيػث ياػد اإلدغػاـ سػمة 
ب سميهػػا النطػػؽ باألصػػوات المتجػػاورة حينمػػا تكػػوف مػػف سػػماتهاح نظػػرًا ألنػػه يصػػا

متقاربة أو متماثمة نظرًا لتداخمها واختوطها  فقد كانت هار القبائؿ تجن  إلو الخفػة 
 والسرسة في كومها.

كمػػا سػػز  اإلظهػػار إلػػو القبائػػؿ الحجازيػػة ح حيػػث كانػػت تجػػن  إلػػو التػػيني 
 وسدـ الخمط بينهما.والوضوح في كومها وفي النطؽ  وكاا تحقيؽ األصوات 

 وهار القبائؿ هي: قريش وثقيؼ وكنانة واألنصار وهايؿ.
وهػػار ليسػػت قاسػػدة مطػػردة فػػي كػػؿ القبائػػؿ الحجازيػػة  بػػؿ منهػػا مػػف آثػػرت 

 (ٔ)اإلدغاـ ومالت إليه.
 ِٛلف اٌمشاء ِٓ اٌفه ٚاإلدغبَ

 –كمػػا انقسػػمت القبائػػؿ الاربيػػة حيػػاؿ اإلظهػػار واإلدغػػاـ طائفتيف كػػاف هػػاا 
 حاؿ القراء حيث انقسموا طائفتيف : -أيضاً 

                                                           

وما بادها بتصرؼ  المهجات الاربية في القراءات القرآنية  ٔٚفي المهجات الاربية صػ (ٔ)
 د/سبد وما بادها  محاضرات في المهجات الاربية  ٖٗٔ  مف لغات الارب صػٕٖٔصػ

  المهجات الاربية في روايات غريب الحديث واألثر دراسات صرفية ٛٚالحميد أبو سكيف صػ
 وما بادها. ٕٛٔونحوية لمدكتور أبو الساود الفخراني صػ
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 : قراء اشتهر سنهـ اإلدغاـ وهـ: أبو سمرو ابف الاوءاٌؽبئفخ األٚىل

الكبيػر(  والكسػػائي وحمزة وابف سػامر. وهػػـ مػف قػػراء  ـ)ونسػب إليػه اإلدغػػا 
 الكوفة والشاـ. 

الطائفػػة الثانيػػة : قػػراء اشػػتهر سػػنهـ اإلظهػػار وهػػـ: أبػػو جافر ونػػافو مف 
  (ٔ)اصـ وياقوب مف الكوفة والبصرة. الحجاز س

أقػػػوؿ إنػػػه سمػػػو الػػػرغـ مػػػف نسػػػبة اإلظهػػػار لمحجػػػازييف واإلدغػػػاـ  رؼم١ااات:
لمتميميػيف إ ك أف الػؾ لػـ يكػف حػائًو أو ماناػًا مػف وجػود قػراءات باإلدغػاـ لقػراء مػف 
أهػػػؿ الحجػػػاز  وهػػػـ بػػػالؾ يخػػػالفوف السػػػمة الاامػػػة لمبيئػػػة الحضػػػرية التػػػي تميػػػؿ 

يمنػو مػف وجػود قػراءات باإلظهػػار لقػراء مػف بنػي تمػيـ مخػالفيف بػػالؾ  لمتيني كمػا  
السمة الاامة لبيئتهـ البدوية مف الخفة والسرسة في الكوـ ويمكف أف يكوف هاا مف 

 قبيؿ تيثر القراء بغيرهـ مف القبائؿ األخر .
إ ك أنكنػػا نخػػرج بنتيجػػة مهمػػة وهػػي أف كتػػب المغػػة قػػد أجماػػت سمػػو نسػػبة 

 حجازييف واإلدغاـ لمتميمييف.اإلظهار لم
 : ِٛلف احملذصني ِٓ اإلدغبَ

أشار المحدثوف إلػو أف اإلدغػاـ ظػاهرة لغويػة موجػودة فػي لهجاتنػا الحديثػة 
وجػػد اإلدغػػاـ  »ومػػف هػػؤ ء الاممػػاء الػػدكتور أحمػػد سمػػـ الػػديف الجنػػدي حيػػث يقػػوؿ:
لهجاتنا:َحػّدُتهـ سماته في لهجاتنا الحديثة فنحف نقوؿ:قالكؾ جاؿك لؾ كما نسػمو فػي 

في حدثهـ كما نشيت باض األساليب الاامية مف قبؿ اإلدغػاـ  ومػف الػؾ قولنػا:إش 
زيكؾ وأصؿ هاا: أي شيء زيؾ. فػاهب التنويف وكػالؾ حركػة اإلسراب وأبػدلت الشػيف 

                                                           

 .ٖ٘ٔالمهجات الاربية في القراءات القرآنية صػ (ٔ)
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 (ٔ)«زايًا وأدغمت في الزاي
ومػػػف خػػػوؿ مػػػا سػػػبؽ يتبػػػيف لنػػػا أف اإلظهػػػار واإلدغػػػاـ لهجتػػػاف ماروفتػػػاف 

اف سنػد القبائػؿ الاربيػة كما أف لأدغػاـ صػد  فػي لهجاتنػا الحديثػة فميسػت مشهورت
 بمازؿ سنه.

 أِضٍخ اإلدغبَ ِٓ سٛسح األدمبف 

 أٚالً: اإلدغبَ اٌصغري 

 أٚالً:إدغبَ ادلزّبصٍني: 

أشػػار كثيػػر مػػف سممػػاء القػػراءات إلػػو أف كػػؿ متمػػاثميف التقيػػا وكػػاف أولهمػػا 
وؿ منهما لغة وقراءة وقد أشار إلػو الػؾ كثيػر ساكف ففي هار الحالة يجب إدغاـ األ 

كؿ حرفيف التقيا أولهمػا سػاكف  »مف سمماء القراءات ومنهـ ابف الجزري حيث يقوؿ:
  (ٕ).«وكانا مثميف أو جنسيف وجب إدغاـ األوؿ منهما لغة وقراءة 

واسمـ أف الحرؼ إاا كاف ساكنًا ولقيػه مثمػه متحركػًا لػـ  «ويقوؿ ابف مجاهد:
  (ٖ) .«دغاـ األوؿ في الثاني   يجوز إ  الؾيكف إ  إ

فيمػػا المػػدغـ مػػف المتمػػاثميف فوقػػو فػػي سػػباة سشػػر  »ويقػػوؿ السػػيوطي: 
 حرفًا وهي:الباء والتاء والثاء والحاء والراء والسيف والغيف والفاء والقاؼ و

الكاؼ والوـ والميـ والنوف والواو والهاء واليػػػػػػاء....  وشػػػػػػرطه أف يمتقػػػػػػي 
  (ٗ).«ًا....الف المثوف خط

                                                           

 .ٗ ٖالمهجات الاربية في التراث د/أحمد سمـ الديف الجندي صػ (ٔ)
 .ٜٔ/ٕر في القراءات الاشر النش (ٕ)
 .ٕ٘السباة في القراءات صػ (ٖ)
 .ٕٗٓ/ٔاإلتقاف في سموـ القرآف  (ٗ)
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 أِضٍخ إدغبَ ادلزّبصٍني ِٓ سٛسح األدمبف

يمكػػػف تقسػػػيـ األمثمػػػة التػػػو وردت فػػػو سػػػورة األحقػػػاؼ مػػػف قبيػػػؿ إدغػػػاـ 
 المتماثميف كما يمو: 

 إدغبَ ادل١ُ يف ِضٍٙب إدغبًِب ثغٕخ:

المػػيـ حػػرؼ مػػف الحػػروؼ الشػػفوية يخػػرج مػػف انطبػػاؽ الشػػفتيف وهي حػػرؼ 
  (ٔ) اا كاف مدغمًا أو مخففًا... أغف تظهر غنته مف الخيشـو إ

 اٌغٕخ ػٕذ اٌمذِبء\

(: ٚاٌغٕخ ػٕذ اٌمذِبء ٟ٘  .(ٕ) )صوت يخرج مف الخيشـو

  (ٖ) النوف والميـ. :ٚدشفب اٌغٕخ ّ٘ب

 .(ٗ) وتاد الغنة صفة مركبة في جسـ الميـ   تنفؾ سنه
 اٌغٕخ ػٕذ احملذصني

ألاف سنػػػد نطػػػؽ المػػػيـ األثػػػر السػػػماي الػػػاي تدركػػػه ا: اٌغٕاااخ ػٕاااذ احملاااذصني ٘اااٟ
وليسػػت الغنػػة إ  إطالػػة لصػػوت  ».ومػػف المحػػدثيف مػػف فسػػر الغنػػة بقولػػه:(٘)والنػػوف

                                                           

 .ٓٚٔ/ٔالنشر  (ٔ)
 .ٗٙٔ/ٔالكشؼ لمكي  (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٗالكتاب  (ٖ)
  غاية المريد في سمـ ٕٔ  هداية المستفيد صػٖٔ  تيسير التجويدصػٕ٘ٔحؽ التووة صػ (ٗ)

 .ٔٓٔػ  منهاج التووة صٙٚالتجويد صػ
 ط   ٖٔٔمقدمة في سمـ أصوات الاربية د/سبد الفتاح البركاوي صػ (٘)
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 .(ٔ) «النوف  مو تردد موسيقي محبب فيها 

وهاا التفسير يؤيدر وياضدر الدرس الصوتي الحديث حيث توصؿ المحدثوف 
 إلو أف هناؾ شبهًا بيف جرياف الغنة في الخيشـو وبيف حروؼ المد.

: فكما أف حروؼ المد تتميز بجرياف النفس حرًا طميقًا في مجرار ُ ٠مٌْٛٛفٙ
 ) خوؿ الحمؽ والفـ  كػالؾ الغنػة يجػري فيهػا الػنفس خػوؿ تجويػؼ األنػؼ )الخيشػـو
مف غير سائؽ. ولو أوقؼ الناطؽ ابابة الوتر مف الصوتيف فػي أثنػاء نطػؽ حػروؼ 

 .(ٕ) ار األصوات مقابؿ مهموسالمد والغنة لبطمت أصواتها وصارت نفسًا  فميس له
 أدىبَ ادل١ُ اٌسبوٕخ

وقد أشار إلو الؾ كثير مف ١ٌٍُّ اٌسبوٕخ صالصخ أدىبَ ِٕٚٙباإلدغبَ ثغٕخ ػٕذ ١ُِ ِضٍٗ 
.......  وأما إاا كاف ساكنًا فمه أحكاـ ثوث »الامماء ومنهـ ابف الجزر  حيث يقوؿ:

د المػيـ ويطمػؽ الػؾ فػي كػؿ مػيـ األوؿ:اإلدغاـ بغنة سند ميـ مثمه كىدغػاـ المػيـ سنػ
ـك مف أسس  ـك هـك أ   (ٖ).«مشددة نحو: دمكر ياّمر الي

اا لقػو المػيـ  »وقد أشار إلو الػؾ أيضػًا مكػي بػف أبػي طالػب حيػث يقػوؿ: وان
 .(ٗ) «وهي ساكنة ميـ أخر  وجب اإلدغاـ 

فىاا جاء باد الميـ الساكنة ميـ تدغـ األولو بالثانية لتصػبحا واحػدة مشػددة 
 .(٘)تظهر سميها الغنة.. وزف حركتيف 

                                                           

 .ٔٚاألصوات المغوية صػ (ٔ)
 وما بادها. ٜ٘دراسة الصوت المغوي صػ (ٕ)
 .ٓٚٔ/ٔالنشر (ٖ)
 .ٕٚٓالرساية صػ (ٗ)
  ٙٚ  غاية المريد صػٕٔ  هداية المستفيد صػٖٔ  تيسير التجويدصػٕ٘ٔحؽ التووة صػ (٘)
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 صب١ًٔب: إدغبَ ادلزمبسثني )إدغبَ صغري(

 أٚالً:إدغبَ )اٌشاء( اٌسبوٕخ يف )اٌالَ(:

إاا تقػػارب الحرفػػاف مخرجػػًا وصػػفة وكػػاف األوؿ منهمػػا سػػاكٌف وجػػب إدغػػاـ 
 .(ٔ)األوؿ في الثاني بدوف غنة

ت مخارجهػا.... )بػاب حػروؼ قربػ: ٚلذ أشبس إىل رٌه اثآ اجلاضسٞ د١اش ٠ماٛي
 الخامس: الراء الساكنة سند الوـ نحو: 

 .(ٖ) ...... الف((ٕ)پپ  ژ پ ژ
 أمثمة إدغاـ الراء الساكنة فو الوـ مف سورة األحقاؼ   

وقد ورد إدغاـ )الراء( الساكنة في )الػوـ( إدغػاـ صػغيرًا فػي سػورة األحقػاؼ 
ژڇ ڇ  ژفي موضو واحد وهو قوله تاالو: 

 (ٗ). 
يمكف القوؿ إنه قد تيثر الصػوت األوؿ وهػو)الراء( بالصػوت  ٌصٛرٟ ٌإلدغبَ:اٌزؼ١ًٍ ا

 الثاني وهو )الوـ( تيثرًا كميًاح لاا تـ اإلدغاـ بينهما. وهػاا مػف قبيػؿ التػيثر الرجاػي.
( والؾ بقمػب )الػراء( السػاكنة إلػو  ـْ وتكوف الكممة باد اإلدغاـ في النطؽ هكاا )يْغِفمكُك

 ثو وباا يتـ اإلدغاـ بينهما.لفظ )الوـ( حتو يتما

وإلدغػاـ » ٠مٛي أثٛ ػّش ٚثٓ اٌؼالء ِشاريًا إىل إدغابَ )اٌاشاء( اٌسابوٕخ يف )اٌاالَ(:

                                                                                                                                                    

  قواسد ٔٓٔ  منهاج التووة صػٚٔ  الرائد في تجويد القرآف صػٖٔٙفي اإلتقاف صػ التحديد
 .ٖٕ  ماكرة في التجويد صػٕٗالتجويد صػ

 .ٚٔٗ  الدراسات الصوتية سند سمماء التجويد صػ٘٘ٔحؽ التووة صػ (ٔ)
 (.٘ٙسورة مريـ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 .ٖ٘ٚ/ٕالنشر  (ٖ)
 (.ٖٔ)سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٗ)
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)الراء( في )الوـ( وجه لطيؼ مف القياس  وهو أف لفظ المدغـ يصير كمفػظ المػدغـ 
 فيه  فىاا أدغمت )الراء( في الوـ صارت  مًا  والمفظ بػوـ مشػددة أسػهؿ وأحػؽ مػف

  (ٔ).«النطؽ بحرؼ مكرر يقـو مقاـ حرفيف ثـ بمفظ باد الوـ  فهاا بي ف
تقاربهمػا فػي المخػرج « الػوـ»فػي « الػراء»يمكف إف الاي سوغ إدغػاـ  ِسٛؽ اإلدغبَ:

 واشتراكهما في باض الصفات.

فػالراء صػوت لثػوي مكػرر مجهػور. ويتكػوف هػاا الصػوت بػيف : أِب ِآ د١اش ادلخاشط
سمػػو المثػػة تكػػرارًا سػػرياًا  وفػػي هػػار الحالػػة يكػػوف المسػػاف  تتكػػرر ضػػربات المسػػاف

مسترخيًا في طريؽ الهواء الخارج مف الرئتيف  وتتاباب األوتار الصوتية سند النطؽ 
 به.

وأمػا الػػوـ فهػػي: صػػوت أسػػناني لثػوي جػػانبي مجهػػور منحرؼ.ويتكػػوف هػػاا 
بحيػث توجػد  الصوت بيف ياتمد طرؼ المساف سمػو أصػوؿ األسػناف الاميػا مػو المثػة 

سقبة في وسط الفـ تمنػو مػرور الهػواء منػه  ولكػف مػو تػرؾ منفػا لهػاا الهػواء مػف 
وتتابػاب األوتػار الصػوتية  –وهػاا هػو مانػو الجانبيػة  –جانبي الفـ أو مف أحدهما 

 (ٕ)سند النطؽ به.
 فالراء تخرج مف طرؼ المساف مو أصوؿ الثنايا الاميا قريبًا مف الظهر.

فػػة المسػػاف األماميػػة مػػو التصػػاقهما بمػػا يحاايهػػا مػػف والػػوـ تخػػرج مػػف حا
 األسناف.

                                                           

 .ٕٚينظر اإلدغاـ الكبير لمداني صػ (ٔ)
/ تيات د / سبد ا  ربيو محمود  دبتصرؼ  سمـ الصو  ٜٕٔاألصوات صػ –( سمـ المغة الااـ ٕ)

 .ٕٗٚ  ٖٕٚسبد الازيز سوـ صػ
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أدخػؿ مػف النػوف فػي ظهػر  (ٔ)أف طػرؼ المسػاف مػو الػراء ٚاٌفشق ثني )اٌالَ( ٚ )اٌاشاء(:
 .(ٕ)المساف  نحرافه إلو الوـ 

 فالراء صوت مجهور  مستفؿ  منفت   الؽ  متوسط  مكػرر. ٚأِب ِٓ د١ش اٌصفبد:
 ؿ  منفت   الؽ  أغف.والوـ صوت مجهور  مستف

الجهػر  وا سػتفاؿ  وا نفتػاح  واإلا ؽ  والتوسػط ح لػاا كػاف : فّٙب ٠زفمابْ يف صافبد
 التقارب مخرجًا وصفة مسوغًا لأدغاـ.

 يف )اٌالَ( ِٛلف اٌمشاء ِٓ إدغبَ )اٌشاء( اٌسبوٕخ

أدغـ )الراء( الساكنة في )الوـ( أبػو سمػرو مػف روايػة السوسػي  واختمػؼ -
 واية الدوري فروار باإلدغاـ واإلظهار.سنه مف ر 
 وقرأ الباقوف باإلظهار قراءة صحيحة.-
 .(ٖ)واألكثروف سمو اإلدغاـ والوجهاف صحيحاف سف أبي سمرو -

 صب١ًٔب: إدغبَ )اٌذاي( يف )اٌشني(:

تدغـ )الداؿ( في )الشيف( إدغامًا صغيرًا وقد ورد الؾ في سورة األحقاؼ في 
 .(ٗ) ژڻ ڻ ژ و: موضو واحد وهو قوله تاال

والػداؿ تػدغـ فػي » ٚلذ أشبس وضري ِٓ اٌؼٍّبء إىل رٌه ِٚإُٙ اثآ اجلاضسٞ د١اش ٠ماٛي:
سشػػرة أحػػرؼ: التػػاء  والثػػاء  والجػػيـ  والػػااؿ  والػػزاي  والسػػيف  والشػػيف  والصػػاد  
والضاد  والظاء بيي حركة تحركػت الػداؿ  إ  إاا فتحػت وقبمهػا سػاكف فىنهػا   تػدغـ 

                                                           

 .ٕٕ  ٕٔالتجويد الميسر صػ (ٔ)
 .ٕٕٕبتصرؼ  التحديد في اإلتقاف صػ ٕ٘/ٔالايف  (ٕ)
 .ٖ٘ٚ/  ٕالنشر  (ٖ)
 (.ٓٔورة األحقاؼ مف اآلية رقـ )س (ٗ)
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ىنها تدغـ فيها سمو كؿ حاؿ لمتجػانس.......  وفػي الشػيف موضػااف: إ  في التاء ف
 .(ٕ)« في الحرفيف مف يوسؼ واألحقاؼ...... الف  (ٔ) ژڻ ڻ ژ 

 ِٛلف اٌمشاء ِٓ إدغبَ)اٌذاي( يف )اٌشني(:

رو  إظهار هاا الحػرؼ سػف الػدوري مػف طريػؽ ابػف مجاهػد وسػف السوسػي 
 مف طريؽ الخزاسي مف أجؿ اجتماع الساكنيف.

ويقوؿ ابف الجزري: والصحي  أف الخوؼ في الؾ هو في اإلخفػاء واإلدغػاـ 
 .(ٖ)مف كوف الساكف قبمه حرفًا صحيحًا. وهاا ماهب المحققيف وبه قرأ الداني 

ٟ ٌإلدغبَ: بالصوت « الداؿ»إنه قد تيثر الصوت األوؿ وهو : ميىٓ اٌمٛي اٌزؼ١ًٍ اٌصٛر
 دغػاـ بينهمػا. وهػاا مػف قبيػؿ التػيثر الرجاػي.تيثرًا كميًا فتـ اإل« الشيف»الثاني وهو 

 ومسوغ اإلدغاـ هو تقارب الحرفيف مخرجًا وصفة.
 فالداؿ تخرج مف طرؼ المساف وأصوؿ الثنايا الاميا. أِب ِٓ د١ش ادلخشط:

 .(ٗ)والشيف تخرج مف وسط المساف مو ما فوقه مف الحنؾ األسمو
ي: ا سػػتفاؿ  وأمػػا مػػف حيػػث الصػػفات: فهمػػا يشػػتركاف فػػي صػػفات سػػدة وهػػ

 . لاا كاف التقارب في المخرج والصفة مسوغًا لأدغاـ.(٘)وا صمات  وا نفتاح 
يمكػػف القػػوؿ إف الػػاي سػػوغ اإلدغػػاـ هنػػا هػػو تقاربهمػػا فػػي المخػػرج  ِسااٛؽ اإلدغاابَ:

شتراكهما في باض الصفات.  وان

                                                           

 (.ٕٙسورة يوسؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 .ٕٕٔ/ٔالنشر  (ٕ)
 بتصرؼ. ٕٕٔ/ٔالنشر  (ٖ)
 .ٙٚ  ٛٗاألصوات المغة صػ (ٗ)
 .ٖٓ  ٜٕ  قواسد التجويد صػٕٓٔ  ٕٓٔاألصوات وكماؿ بشر صػ –سمـ المغة الااـ  (٘)
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 صبٌضًب: إدغبَ ادلزجبٔسني )إدغبَ صغري(

 أٚالً: إدغبَ )اٌزاي( يف )اٌصبد(

د إدغاـ )الااؿ( في )الصاد( في سورة األحقاؼ إدغامًا صغيرًا فػو موضػو ور 
 .(ٔ) ژٱ ٻ ژ واحد وهو قوله تاالو: 

ٞ إىل رٌه د١ش ٠مٛي ظهارها سند ستة : ٚلذ أشبس اثٓ اجلضس )ااؿ: إا اختمفوا فيىدغامها وان
 .(ٕ)..( ژٱ ٻ ژ  «:الصاد»أحرؼ وهي حروؼ تجد  والصفير...... و 

 إدغبَ )اٌزاي( يف )اٌصبد(: ِٛلف اٌمشاء ِٓ

 أدغمهما في الحروؼ الستة ومنها الصاد أبو سمرو وهشاـ. -
 .(ٖ)وأظهرها سندها نافو وابف كثير  وساصـ  وأبو جافر  وياقوب -

إدغػػاـ )الػػااؿ( السػػاكنة مػػف )إا( سنػػدما يميهػػا أي مػػف الحػػروؼ : ٚأِااب اٌااذٚسٞ فٍااٗ -
 .(ٗ)«ت  ج  د  ز  س  ص» الستة 

إنه قد تيثر الصوت األوؿ وهو )الػااؿ( السػاكنة : ميىٓ اٌمٛي صٛرٟ ٌإلدغبَ:اٌزؼ١ًٍ اٌ
 بالصوت الثاني وهو )الصاد( تيثرًا رجايًا ح لاا تـ اإلدغاـ بينهما.

 و١ف١خ اإلدغبَ: 
وسػػف كيفيػػة اإلدغػػاـ يمكػػف القػػوؿ: إنػػه قػػد قمبػػت )الػػااؿ( إلػػو لفػػظ )الصػػاد(  

                                                           

 (.ٜٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 .ٖٚٙ/ٕالنشر  (ٕ)
 .ٖٚٙ/ٕالنشر  (ٖ)
 ٓٙٔ( حؽ التووة صػ ٕ.)ٓٙٔ( صػٔحؽ التووة هامش ) (ٗ)
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رفنا(. ژٻ ٱ ژ فتماثو فتـ اإلدغاـ بينهما.وتقرأ:  صك   (ٔ) باد اإلدغاـ )وان
 ممػػا بػػيف طػػرؼ المسػػاف »: أِااب ِاآ د١ااش ادلخااشط: ف١مااٛي ساا١ج٠ٛٗ ػاآ سلااشط اٌاازاي

  (ٕ)«وأطراؼ الثنايا
 وسند المحدثيف: تخرج مما بيف طرؼ المساف وأطراؼ الثنايا الاميا.

وهي تتكوف بيف يندفو ماه الهواء مارًا بالحنجرة  فيحرؾ الوتريف الصوتييف  
ـ يتخا الهواء مجرار في الحمؽ والفـ حتو يصؿ إلو مخرج الصػوت  وهنػاؾ يضػيؽ ث

 .فالااؿ صوت رخو مجهور. (ٖ)هاا المجر  فيسمو نوسًا قويًا مف الحفيؼ
ومػػنهـ مػػف قاؿ:إنهػػا تخػػرج مػػف ظهػػر المسػػاف مػػو التصػػاقه بػػرؤوس الثنايػػا 

 .(ٗ)الاميا
المسػاف مقاػرًا وأما الصاد فهي صػوت رخػو مهمػوس  سنػد النطػؽ بػه يكػوف 

منطبقًا سمو الحنؾ األسمو  مو تصاد أقصو المساف وطرفه نحو الحنؾ  ومػو رجػوع 
 .(٘)المساف إلو الوراء قميًو ككؿ األصوات المطبقة 

 اإلصمات والرخاوة.: ٚأِب ِٓ د١ش اٌصفبد فّٙب ٠شرتوبْ يف صفزني فمػ ّ٘ب

 صب١ًٔب: اإلدغبَ اٌىجري 
 أٚالً: إدغبَ ادلزّبصٍني

ما كاف األوؿ مف الحرفيف فيػه متحركػًا سػواء أكانػا مثمػيف  : غبَ اٌىجري ٘ٛاإلد
                                                           

 .ٓٙٔ( صػٔحؽ التووة هامش ) (ٔ)
 .ٖٗٗ/ٗالكتاب  (ٕ)
 .ٜٕٙ  دراسة الصوت المغوي صػٚٗاألصوات المغوية صػ (ٖ)
 .ٖٓالتجويد الميسر صػ (ٗ)
 .ٕٓٔ  سمـ المغة الااـ األصوات صػٙٚاألصوات المغوية صػ (٘)
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 .(ٔ)أـ جنسيف  أـ متقاربيف
وينسػػب اإلدغػػاـ الكبيػػر ألبػػي سمػػرو بػػف الاػػوء  والحسػػف البصػػري  وابػػف 
محيصف  واألسمش  وطمحة بف مصػرؼ  وسيسػو بػف سمػر  ومسػممة بػف سبػد ا   

 .(ٕ)قوب ومسممة بف محارب  كما نسب أيضًا ليا
وقد أشار كثيػر مػف الاممػاء إلػو حقيقػة اإلدغػاـ الكبيػر ومػنهـ الػداني حيػث 

 يقوؿ: 
وحقيقة إدغاـ الحرؼ المتحرؾ في مثمه أف يسكف ثـ يدغـ  وحقيقة إدغػاـ »

 .(ٖ)«المتقارب أف ينقمب إلو لفظ الثاني ثـ يدغـ
 أمثمة إدغاـ المتماثميف إدغامًا كبيرًا مف سورة األحقاؼ    

إدغاـ المتماثميف إدغامًا كبيرًا في سورة األحقاؼ ويمكف تصنيؼ األمثمة  ورد
 التو وردت فيها كما يمو:
 أٚالً: إدغبَ اٌشاء يف ِضٍٙب:

ورد إدغاـ الراء في مثمها إدغاما كبيرًا في سػورة األحقػاؼ فػي موضػو واحػد 
ژڌ ڌ ڎ   ڍژ وهو قوله تاالو: 

 (ٗ). 
 ِٛلف اٌمشاء ِٓ ٘زا اإلدغبَ :

 أبو سمرو وياقوب وغيرهـ بىدغاـ الركاء في مثمها إدغامًا كبيرًا. قرأ
إنه قد تيثر الصوت األوؿ وهو )الػراء( بالصػوت : ميىٓ اٌمٛي اٌزؼ١ًٍ اٌصٛرٟ ٌإلدغبَ:

 الثاني وهو )الراء( تيثرًا رجايًا ح لاا تـ اإلدغاـ بينهما.
                                                           

 .ٕٛٓ/ٔالنشر  (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔوما بادها  والكشؼ  ٕٓٔ/ٔبتصرؼ  إتحاؼ فضوء البشر  ٜٕٓ/ٔالنشر  (ٕ)
 .ٙٔٔالسباة  بف مجاهد صػ (ٖ)
 (.ٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
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 وات اآلتية:لكي تتـ سممية اإلدغاـ  بد مف إتباع الخط و١ف١خ اإلدغبَ:
 تحاؼ حركة )الراء( األولو.: أٚالً  
 باد الحاؼ تمتقي بالراء الثانية التقاءًا مباشرًا دوف فاصؿ.: صب١ٔبً  
 تدغـ )الراء( األولو في الثانية.: صبٌضبً  

 ومسوغ اإلدغاـ هنا هو تماثؿ الراءيف مخرجًا وصفًة.
 صب١ًٔب: إدغبَ ادل١ُ يف ِضٍٙب:

ا إدغامًا كبيرًا في سورة األحقػاؼ فػي موضػو واحػد ورد إدغاـ الميـ في مثمه
ژڳ ڳ ڱ  ژوهو قوله تاالو: 

 (ٔ). 
ٟ ٌإلدغبَ: ٓ اٌمٛي اٌزؼ١ًٍ اٌصٛر بالصوت « الميـ»إنه قد تيثر الصوت األوؿ وهو : ميى

 تيثرًا رجايًا ح لاا تـ اإلدغاـ بينهما.« الميـ»الثاني وهو 
 مف اتباع الخطوات اآلتية:لكي تتـ سممية اإلدغاـ  بد  و١ف١خ اإلدغبَ:

 تحاؼ حركة الميـ األولو.: أٚالً  
 باد الحاؼ تمتقي بالميـ الثانية التقاًءا مباشرًا دوف فاصؿ.: صب١ٔبً 

 تدغـ الميـ األولو في الثانية. صبٌضًب: 

 ومسوغ اإلدغاـ هنا هو تماثؿ الميميف مخرجًا وصفًة.
 صبٌضًب: إدغبَ إٌْٛ يف ِضٍٙب:
في مثمها في سورة األحقاؼ إدغامًا كبيرًا في موضػو واحػد  ورد إدغاـ النوف

ژڱ ژ وهو قوله تاالو: 
 (ٕ). 

                                                           

 (.ٖ  ٕسورة األحقاؼ مف اآليتيف رقـ ) (ٔ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
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ٟ ٌإلدغبَ: إنه قد تيثر الصوت األوؿ وهو )النوف( بالصوت : ميىٓ اٌمٛي اٌزؼ١ًٍ اٌصٛر
 الثاني وهو)النوف( الثانية تيثرًا رجايًاح لاا تـ اإلدغاـ بينهما.

 دغاـ  بد مف اتباع الخطوات اآلتية:لكي تتـ سممية اإل و١ف١خ اإلدغبَ:
 أوً : تحاؼ حركة النوف األولو.

 ثانيًا: باد الحاؼ تمقو بالنوف الثانية التقاءًا مباشرًا دوف فاصؿ.
 ثالثًا: تدغـ االنوف األولو في الثانية.

 تماثؿ النونيف مخرجًا وصفًة. :ومسوغ اإلدغاـ هو
 ِٛلف اٌمشاء ِٓ إدغبَ إٌْٛ يف ِضٍٙب:

دغـ النوف في النوف هشاـ سف ابػف سػامر  وهػي قػراءة الحسػف وحكاهػا أ -
 .(ٔ)أبو حاتـ ورواها محبوب سف أبي سمرو  وسوـ ومحبوب سف ابف كثير 

         .(ٖ)  وقرأ أبو حيوة بنوف واحدة مشددة(ٕ)وقرأ الجمهور بنونيف  -

                                                           

 .ٖٗٙ/ٕ  ٖٕٓ/ٔالنشر  (ٔ)
روح المااني  ٗٔ  ٖٔ/ٔٔ  جامو البياف ٘ٙٔ/ٗ  إسراب القرآف لمنحاس ٕٙ/٘ٔالمحرر الوجيز  (ٕ)

  إسراب القراءات ٕٗ/ٕٛ  التفسير الكبير لمرازي ٕٓ/٘  فت  القدير ٜٕ  صفوة التفاسير صػٕٓ/ٕٙ
 .ٜٖٔ  مختصر ابف خالويه صػٙٚٗالشواا صػ

  التبصرة ٙ٘٘/ٕ  التاكرة في القراءات ٜٖ٘/ٕي   تفسير البيضاو ٜٚٔ/ٙٔالجامو ألحكاـ القرآف  (ٖ)
  أضواء البياف ٕٚٗ  طوئو البشر في توجيه القراءات الاشر صػٚٚٙفي القراءات السبو صػ

 .ٕٚ٘  التحديد في اإلتقاف صػٜٖٛصػ
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 الَ احلشف ثني اإلظٙبس ٚاإلدغبَ

 لتي تمحؽ الحروؼ. ـ الحرؼ هي الوـ المتطرفة ا
فػي حػرفيف  –فػي القػرآف الكػريـ  –وسميت بالؾ لوجودهػا فػي الحػرؼ وهػي 

 «.بؿْ »و « َهؿْ »هما: 
 أدىبَ الَ احلشف اٌسبوٕخ ادلزؽشفخ

 ٌالَ احلشف وجم١خ اٌالِبد اٌسبوٕخ ادلزؽشفخ أدذ دىّني:

 ويحدث الؾ إاا جاورت  مًا أوراًءا بادها.: أٚالً: اإلدغبَ  

 والؾ سند بقية األحرؼ.: إلظٙبسصب١ًٔب: ا  

 ِٛلف اٌمشاء ِٓ ٘زٖ اٌالَ:

مػػف سػػورة المطففػػيف وسػػكت باػػدها سػػكتة قبػػؿ « بػػؿْ »أظهػػر حفػػص  ـ -
راف سمػو قمػوبهـ( والػؾ مػف طريػؽ  –ا بتداء بػ )راف سمػو قمػوبهـ( فقرأهػا )كػّو بػؿ 

 وله مف طريؽ الطيبة وجهاف اإلدغاـ  والسكت مو اإلظهار. –الشاطبية 
في التاء بادها سند قػراءة )هػؿ تػر ( حيػث وردت « هؿْ »غـ الدوري  ـ أد-

 .(ٔ)«هتكري»في سورتي الممؾ والحاقة  فقرأها 
( ٚإظٙبس٘ب-

ْ
( ٚ )ثً

ْ
اختمفػوا « بؿْ »و « هؿْ ») ـ: : أِب اثٓ اجلضسٞ ف١مٛي يف إدغبَ الَ )ً٘

ظهارهػػا سنػػد ثمانيػػة أحػػرؼ وهػػي: التػػاء  والثػػاء  والػػزاي   والسػػيف  فػػي إدغامهػػا وان
وهػي الػزاي  والسػيف « بػؿْ »والضاد  والطاء  والظاء  والنوف منها خمسػة تخػتص بػػ 

                                                           

  ٕٙ  ماكرة في التجويد صػٚٛ  غاية المريد صػٛٔٔ  ٚٔٔ( صػٔحؽ التووة هامش ) (ٔ)
 .ٕ٘ٔ  منها ج التووة صػٖٕالرائد في التجويد صػ
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وحرفػػاف يشػػتركاف « الثػػاء»وهػػو « هػػؿْ »والضػػاد  والطػػاء  والظػػاء وواحػػد يخػػتص بػػػ 
ژىئ يئ ژ فيهما ماًا وهما: التاء والنوف.....  والضاد 

 (ٔ))..... (ٕ). 

 »أٚالً: ِٛاظغ إدغبَ الَ 
ْ
  ٚإظٙبس٘ب« ثً

 فٝ سٛسح األدمبف 

ظهارها فو هار اآلية:  موقؼ القراء مف حكـ إدغاـ  ـ )بْؿ( وان
 أدغـ الوـ منها في الضاد الكسائي ووافقه حمزة.-
وروار الجمهور سف خود باإلظهار وبه قرأ الداني سف أبي الحسف واختػار -
 اإلدغاـ.

 ورو  المطوسي سف خمؼ إدغامه.-
  (ٖ)ا هو الصواب والاي سميه الجمهوروأظهرها هشاـ سند الضاد وها-

 ٚإظٙبس٘ب ِٓ سٛسحاألدمبف ِٛاظغ إدغبَ الَ )ثً(   

ظهارها في موضايف هما:« بؿْ »ورد في سورة األحقاؼ إدغاـ  ـ   وان
ژىئ يئ ژ  :لبي رؼبىل-ٔ 

 (ٗ). 

ظهارها فو هار اآلية:  موقؼ القراء مف حكـ إدغاـ  ـ )بْؿ( وان
 كسائي ووافقه حمزة.أدغـ الوـ منها في الضاد ال-
وروار الجمهور سف خود باإلظهار وبه قرأ الداني سف أبي الحسف واختػار -

                                                           

 (.ٕٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 .ٖٕٛ/ٔوما بادها  اإلقناع  ٖٔٔ  السباة صػٖٔٚ/ٕالنشر  (ٕ)
 بتصرؼ. ٖٔٚ/ٕ( النشر ٖ)
 (.ٕٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
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 اإلدغاـ.
 ورو  المطوسي سف خمؼ إدغامه.-
 .(ٔ)وأظهرها هشاـ سند الضاد وهاا هو الصواب والاي سميه الجمهور-
ژک گ  ژ : ٚلٌٛٗ رؼبىل-ٕ 

 (ٕ). 

ظها  رها فو هار اآلية:موقؼ القراء مف حكـ إدغاـ  ـ )بْؿ( وان
 سندها.« بؿْ »  خوؼ في إظهار  ـ ٠شٜ اٌمشاء أٔٗ  -

 »صب١ًٔب: ِٛاظغ إظٙبس الَ 
ْ
 يف سٛسح األدمبف« ً٘

ىئ مئژفي موضو واحػد وهػو قولػه تاػالو: « هؿْ »ورد في سورة األحقاؼ  ـ 

ژيئ 
 . وهاا مف مواضو إظهار الوـ. (ٖ) 
والتػي « هؿْ »و « بؿْ »ثة الخاصة بػ أر  مف خوؿ ما سبؽ أف المواضو الثو : رؼم١ت

ورد اكرهػا فػػي سػورة األحقػػاؼ مػف المواضػػو التػػي تظهػر فيهػػا الػوـ ألف الاممػػاء قػػد 
 حالتيف وهما:« بؿ»و « هؿْ »نصوا سمو أف لوـ 

 اإلدغاـ  والؾ إاا وقو بادها )الوـ( أو )الراء(.: أٚالً  

 اإلظهار  والؾ سند بقية األحرؼ.: صب١ٔبً  

 ثني اإلظٙبس ٚاإلدغبَ  أي اٌزؼش٠ف
 ـ التاريؼ هي:  ـ ساكنة زائدة سف بنية الكممة مسبوقة بهمزة  ِفِٙٛٙب:

و « كالشػػمس»وصػػؿ مفتوحػػة سنػػد البػػدء  وباػػدها اسػػـ سػػواء صػػ  تجريػػدها سنػػه 
                                                           

 بتصرؼ. ٖٔٚ/ٕ( النشر ٔ)
 (.ٕٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٖ٘آلية رقـ )سورة األحقاؼ مف ا (ٖ)
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 .(ٔ)«التي»و « الاي»  أـ لـ يص  كػ «القمر»
ثة فو تقػو وهي التي تقو قبؿ الحروؼ الهجائية سمومًا إ  حروؼ المد الثو 

 .(ٕ)الوـ قبمها بحاؿح إا فيه الجمو بيف الساكنيف 
 دبٌزٙب ثبٌٕسجخ دلب ٠مغ ثؼذ٘ب ِٓ دشٚف اذلجبء: 

 لوـ التاريؼ بالنسبة لما يقو بادها مف حروؼ الهجاء حالتاف هما:
وتسػػمو فيهػػا الػػوـ بػػالوـ القمريػػة  ويػػتـ الػػؾ إاا وقػػو باػػد  احلبٌااخ األٚىل: اإلظٙاابس:

 حرؼ مف الحروؼ األرباة سشر اآلتية: «أؿ»« ـ»

 .(ٖ) ٞ( –ٚ  -٘ا  –َ  –ن  –ق  –ف  –ؽ  –ع  –ر  –ح  –ط  –ة  –)ء 

 .(ٗ) وقد جمات هار الحروؼ في: )ابك حجكؾ وخؼ سقيمه(
 وقد أضاؼ آخروف )الوـ( إلو المجموسة السابقة.

 اٌسش يف إظٙبس اٌالَ ِغ ٘زٖ احلشٚف:

هػار الحػروؼ فػي التباسػد بػيف مخػرج الػوـ يكمف السر في إظهار الوـ مػو 
 .(٘)ومخرج هار الحروؼ 

 احلبٌخ اٌضب١ٔخ:اإلدغبَ

فيهػػا بػػالوـ الشمسػػية وهػػي تخػػتص باألرباػػة « أؿ»وفػػي هػػار الحالػػة تسػػمو 

                                                           

 .ٕٛ  غاية المريد في سمـ التجويد صػٙٔٔحؽ التووة صػ (ٔ)
 .ٜٔٔمنهاج التووة صػ (ٕ)
 .ٕٓالرائد في تجويد القرآف صػ (ٖ)
 .ٔ٘  التجويد الميسر صػٕٔهداية المستفيد في أحكاـ التجويد صػ (ٗ)
 .ٕٓٔ  منهاج التووة صػٖٛغاية المريد في سمـ التجويد صػ (٘)
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 سشر حرفًا الباقية مف أحرؼ الهجاء وقد جمات في أوائؿ كمـ هاا البيت:
ـك ِصػػػػػْؿ َرِحمػػػػًا تفػػػػزاا ِنَاػػػػػـ  ِطػػػػْب ثُػػػػ

 

  (ٔ)وَء ظػػػػػٍف ُزْر شػػػػػريفًا لمكػػػػػـرَدْع ُسػػػػػ 
 

 وهي سمو الترتيػب:)ت  ث  د  ا  ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ؿ  ف(
وجب إدغامها  ويسػمو إدغامػًا « أؿ« » ـ»فىاا وقو حرؼ مف هار األحرؼ باد  (ٕ)

ح لظهورها سند النطؽ بهػا فػي لفػظ  (ٖ)شمسيًا  وتسمو الوـ حينئا بالوـ الشمسية 
  (ٗ)هار التسمية سمو كؿ اسـ يماثمه في إدغامها منه. )الشمس(  ثـ غمبت

 .(٘)خمو الوـ مف السكوف ووضو شدة سمو الحرؼ الاي بادها: ٚػالِزٙب

يكمػف السػر فػي إدغػاـ الػوـ فػي هػار  اٌسش يف إدغبَ اٌاالَ ِاغ ٘ازٖ احلاشٚف:
 .(ٙ)الحروؼ في التماثؿ بالنسبة لوـ  والتقارب لما سداها مف بقية الحروؼ

إدغاـ الوـ فػي النػوف تصػب  النػوف مشػددة فيجػب إظهػار الغنػة سمػو  وسند
 .(ٚ)النوف المشددة وزف حركتيف 

                                                           

 .ٗٛة المريد صػغاي (ٔ)
 .ٙٔٔحؽ التووة صػ (ٕ)
 .٘ٛغاية المريد صػ (ٖ)
 .ٕٔٔمنهاج التووة صػ (ٗ)
 .٘ٛغاية المريد صػ (٘)
  ٘ٛ  غاية المريد صػٖٔ  هداية المستفيد صػٚٔٔ  حؽ التووة صػٕٔٔمنهاج التووة صػ (ٙ)

 .ٕٔالرائد صػ
 .ٚٔٔحؽ التووة صػ (ٚ)
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 األدمبف يف سٛسح« أي»ِٛاظغ إدغبَ الَ 

 في سورة األحقاؼ مو سدة أحرؼ هي:  «أؿ»ورد إدغاـ  ـ 
 «:اٌشاء»يف « أي»أٚالً: إدغبَ الَ 

 حقاؼ في موضايف هما: في سورة األ« الركاء»في « أؿ»ورد إدغاـ  ـ 
 .(ٔ) ژڑ ڑ ژ  :لبي رؼبىل-ٔ 

ژەئ وئ وئ ۇئ  ژ  :لبي رؼبىل-ٕ 
 (ٕ). 

أؿ «  ـ»يمكػػف القػػوؿ إنػػه قػػد تػػيثر الصػػوت األوؿ وهػػو اٌزؼ١ٍااً اٌصااٛرٝ ٌإلدغاابَ: 
 بينهما.تيثرًا رجايًاح لاا تـ اإلدغاـ « الراء»بالصوت الثاني وهو 

ًا وصػفًة  فهمػا مػف األصػوات ومسوغ اإلدغاـ هنا هػو تقػارب الحػرفيف مخرجػ
المجهػػورة  المنفتحػػػة  المتوسػػطة  الالقيػػػة ح كمػػا أف هنػػػاؾ شػػبه بينهمػػػا كمػػا يػػػر  
المحػػدثوف فػػي قػػرب مخارجهمػػا  إضػػافة إلػػو أنهمػػا يشػػتركاف فػػي نسػػبة وضػػوحهما 
الصوتي  حيث ياداف مػف أوضػ  األصػوات السػاكنة فػي السػمو  ولهػاا أشػبهت مػف 

 .(ٖ)هار الناحية أصوات الميف 
 يف اٌسني:« أي»صب١ًٔب: إدغبَ الَ 

 فػػػػػػي السػػػػػػيف فػػػػػػي سػػػػػػورة األحقػػػػػػاؼ فػػػػػػي « أؿ»ورد إدغػػػػػػاـ  ـ  
 موضايف هما : 

                                                           

 .(ٜسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٖ٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 بتصرؼ. ٗٙاألصوات المغوية لمدكتور إبراهيـ أنيس صػ (ٖ)



 
 

 
 
 

 

 اديدسوقي البغد ةد / زينب زياد"   الدرس الصوتي " في سورة األحقاؼ في ضوء الدرس المغوي الحديث 

 

0065 

ژ ٴۇۈ ۈ ژ :لبي رؼبىل-ٔ 
 (ٔ). 

ژڻ ڻ ڻ ژ  :لبي رؼبىل-ٕ 
 (ٕ). 

ٟ ٌإلدغبَ: ميىٓ اٌمٛي إنه قد تيثر الصوت األوؿ وهو ) ـ( أؿ بالصوت  :اٌزؼ١ًٍ اٌصٛر
 يثرًا رجايًاح لاا تـ اإلدغاـ بينهما.الثاني وهو )السيف( ت

 ومسوغ اإلدغاـ هنا هو التقارب بيف هايف الحرفيف في المخرج والصفة.
فحػرؼ السػيف يخػرج مػف رأس المسػاف مػو اقترابػه مػف أصػوؿ : أِب ِآ د١اش ادلخاشط

. وأمػػا الػػوـ فمخرجػػه مػػف حيػػث يتصػػؿ طػػرؼ المسػػاف بيصػػوؿ المثنايػػا (ٖ)الثنايػػا الاميػػا
 .(ٗ)الاميا

 المساف يشترؾ في كميهما.ف
أنهمػا مجهػوراف  شػديداف  : ٚأِب ِٓ د١ش اٌصفبد: فّٙب ٠شرتوبْ يف صفبد ػذ٠ذح ٟٚ٘

 منفتحاف  مستامياف. ومسوغ اإلدغاـ هو التقارب بينهما مخرجًا وصفًة.
 يف اٌصبد« أي»صبٌضًب: إدغبَ الَ 

 في الصاد في سورة األحقاؼ في موضايف هما:« أؿ»ورد إدغاـ  ـ 
 .(٘) ژک گ  کژ  :لبي رؼبىل-ٔ 
 .(ٙ) ژڃ ڃ     ژ :لبي رؼبىل-ٕ 

أؿ «  ـ»إنػػه قػػد تػػيثر الصػػوت األوؿ وهػػو : اٌزؼ١ٍااً اٌصااٛرٟ ٌإلدغاابَ: ميىاآ اٌمااٛي
                                                           

 (.ٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٖٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 .ٖٓالتجويد الميسر صػ (ٖ)
 .ٗٙاألصوات المغوية صػ (ٗ)
 (.ٙٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٕٕة األحقاؼ مف اآلية رقـ )سور  (ٙ)
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 تيثرا رجايًا ح لاا تـ اإلدغاـ بينما.« الصاد»بالصوت الثاني وهو 
 ومسوغ اإلدغاـ هنا هو تقارب الحرفيف مخرجًا وصفًة.

مخرج: فالوـ تخرج مف مقدـ المساف بما فيه طرفه مو المثة  أما مف حيث ال
فهػػي حػػرؼ لثػػوي أسػػناني. والصػػاد تخػػرج مػػف مقػػدـ المسػػاف مػػو المثػػة الاميػػا خمػػؼ 

 .  (ٔ)األسناف فهي حرؼ لثوي

 الجهر  الا قة.: ٚأِب ِٓ د١ش اٌصفبد:فّٙب ٠شرتوبْ يف صفزني ّ٘ب
 يف اٌالَ« أي»ساثؼًب: إدغبَ الَ 

 فػػػػػػي سػػػػػػورة األحقػػػػػػاؼ فػػػػػػي سشػػػػػػرة « الػػػػػػوـ»فػػػػػػي « أؿ»ـ ورد إدغػػػػػػاـ  
 مواضو هي:

 .(ٕ) ژگ ڳ  ژ: لبي رؼبىل-ٔ 

 .(ٖ) ژے ۓ ۓ ژ  :لبي رؼبىل-ٕ 

 .(ٗ) ژٺ ژ  :لبي رؼبىل-ٖ 

ژڭ ۇ  ڭژ  :لبي رؼبىل-ٗ 
 (٘). 

ژۅ ژ  :لبي رؼبىل-٘ 
 (ٙ). 

                                                           

 بتصرؼ. ٖٙٔدراسات في سمـ الصوتيات د/ أبو الساود الفخراني صػ (ٔ)
 (.ٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٚسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٓٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٔٔية رقـ )سورة األحقاؼ مف اآل (ٙ)
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ژڍ ڌ ژ  :لبي رؼبىل-ٙ 
 (ٔ). 

 .(ٕ) ژگ گ   ژ :لبي رؼبىل-ٚ 
 .(ٖ) ژڳ ڳ ژ  :لبي رؼبىل-ٛ 
 .(ٗ) ژڭ ڭ  ژ  :لبي رؼبىل-ٜ 
ژۆئ ۈئ ۈئ  ژ  :لبي رؼبىل-ٓٔ 

 (٘). 
يمكػػف القػػوؿ إنػػه قػػد تػػيثر الصػػوت األوؿ وهػػو ) ـ أؿ( اٌزؼ١ٍااً اٌصااٛرٟ ٌإلدغاابَ: 

بالصوت الثاني وهو )الوـ( تيثرًا كميًاح لػاا تػـ اإلدغػاـ بينهمػا. وهػاا مػف قبيػؿ التػيثر 
 و تماثؿ الحرفيف مخرجًا وصفًة.الرجاي. ومسوغ اإلدغاـ هنا ه

 «إٌْٛ»يف « أي»خبِسًب: إدغبَ الَ 

 فػػػػػي سػػػػػورة األحقػػػػػاؼ فػػػػػي أرباػػػػػة « النػػػػػوف»فػػػػػي « أؿ»ورد إدغػػػػػاـ  ـ 
 مواضو هي:

ژىث يث   ژ :لبي رؼبىل-ٔ 
 (ٙ()ٚ). 

ژېئ ېئ   ژ  :لبي رؼبىل-ٕ 
 (ٛ). 

                                                           

 (.ٙٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٙٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٛٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٕٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٙٔ  ٗٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٙٔ  ٗٔية رقـ )سورة األحقاؼ مف اآل (ٚ)
 (.ٕٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)



 
 

 
 
 

 

 اديدسوقي البغد ةد / زينب زياد"   الدرس الصوتي " في سورة األحقاؼ في ضوء الدرس المغوي الحديث 

 

0068 

ژپ ڀ ڀ  ژ  :لبي رؼبىل-ٖ 
 (ٔ). 

ژٻ پ ژ  :لبي رؼبىل-ٗ 
 (ٕ). 

ژۆ ۆ    ژ  :بىللبي رؼ-٘ 
 (ٖ). 

ٟ ٌإلدغبَ: ميىٓ اٌمٛي أؿ «  ـ»إنه قد تيثر الصوت األوؿ وهو : اٌزؼ١ًٍ اٌصٛر
 تيثرًا رجايًا ح لاا تـ اإلدغاـ بينهما.« النوف»بالصوت الثاني وهو 

 ومسوغ اإلدغاـ هو التقارب في المخرج والصفة.
  اف.أما مف حيث المخرج فهما متقارباف في المخرج وهو طرؼ المس

 .(ٗ)وقد قيؿ إنهف مف مخرج واحد 
 .(٘)وأما مف حيث الصفات فالنوف صوت أسناني لثوي أنفي مجهور

 .(ٙ)والوـ صوت أسناني جانبي مجهور
الجهػر  والتوسػط  ا سػتفاؿ  وا نفتػاح  والا قػةح لػاا : وّب أّٔٙاب ٠شارتوبْ يف صافبد

 حسف اإلدغاـ بينهما.

 أدىبَ إٌْٛ ٚاٌز٠ٕٛٓ اٌسبوٕخ
 .(ٚ)التي   حركة لها مف مثؿ: ِمْف وَسْف : ْٕٛ اٌسبوٕخ ٟ٘اٌ

                                                           

 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٜٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٖٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 بتصرؼ. ٜٖٖالتحديد فو اإلتقاف صػ (ٗ)
 .ٖٓٔاألصوت صػ –سمـ المغة الااـ  (٘)
 .ٜٕٔصػ األصوات د/ كماؿ بشر (ٙ)
 .ٕٗٔ  مقدمة في أصوات المغة الاربية صػٙٔٔنهاية القوؿ المفيد صػ (ٚ)
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التي تثبت لفظًا وخطًا ووصًو ووقفًا وترد في األسماء واألفااؿ والحروؼ وتقو  أٚ٘ٝ:
 .(ٔ)متوسطة ومتطرفة 

 .(ٕ)نوف ساكنة زائدة تمحؽ آخر اإلسـ لفظًا وتفارقه في الخط والوقؼ: ٚاٌز٠ٕٛٓ ٘ٛ
 .(ٖ)نوف تثبت لفظًا   خطاً : ٚػشفٙب اٌس١ٛؼٟ ثأٔٙب
 .(ٗ)سبارة سف حركة قصيرة بادها نوف مثؿ: رجؿ وجمؿ ٚاٌز٠ٕٛٓ ػٕذ احملذصني:

 أدٛاي إٌْٛ اٌسبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ
 ٌٍْٕٛ اٌسبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ أسثغ دبالد ٟ٘::

  صب١ًٔب: اإلدغبَ.  أٚالً: اإلظٙبس. 
 ساثؼًب: اإلخفبء.  صبٌضًب: اإللالة. 

 ْ اٌسبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓأٚالً: إظٙبس إٌٛ 
 .(٘)البياف واإليضاح :رؼش٠ف اإلظٙبس: يف اٌٍغخ

 (ٙ)إخراج كؿ حرؼ مف مخرجه مف غير غنة في الحرؼ المظهر : ٚفٝ االصؽالح
 ٚلذ ػشف رؼش٠فبد ػذ٠ذح ِٕٚٙب:

إخراج الحرؼ مف مخرجه مف غير غنة و  وقؼ و  سكت و  تشػديد فػي  -
 .(ٚ)الحرؼ الُمْظُهر أو المْظِهْر 

النطػػؽ بػػالنوف مػػف مخرجهػػا وبحػػرؼ اإلظهػػار مػػف مخرجػػه مػػو تبيػػيف كػػؿ -
                                                           

 .ٖٙبتصرؼ  قواسد التجويد صػ ٙٔٔنهاية القوؿ المفيد صػ (ٔ)
  ٓ٘ٔوما بادها بتصرؼ  دراسات في التجويد واألصوات صػ ٙٔٔنهاية القوؿ المفيد صػ (ٕ)

 .ٕٗٔمقدمة في أصوات المغة الاربية صػ
 .٘ٓٗ/ٗهوامو همو ال (ٖ)
 .ٕٛ٘مف أسرار المغة صػ (ٗ)
 .ٗ٘غاية المريد في سمـ التجويد صػ (٘)
 .ٚ  هداية المستفيد صػٖٙ  التجويد الميسر صػٓٛمنهاج التووة صػ (ٙ)
 .٘  الرائد صػٚٔٔ  نهاية القوؿ المفيد صػٖٗٔحؽ التووة صػ (ٚ)
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 .(ٔ)منهما وا حتراس مف الغنة بينهما 
 .(ٕ)إخراج الحرؼ مف مخرجه مف غير غنة مستطالة-
 .(ٖ)إخراج الحرؼ مف مخرجه مف غير غنة كاممة-
خراجها مف مخرجها واضحيف بغير غنة  - إظهار النوف الساكنة والتنويف  وان

إاا جاء بادهما أحد حػروؼ اإلظهػار التػي هػي حػروؼ الحمػؽ السػتة )الهمػزة   والؾ
 .(ٗ) الايف  الحاء  الغيف  الخاء  الهاء(

 .(٘)النوف الساكنة والتنويف الواقاتيف قبؿ أحرؼ اإلظهار: ٚاحلشف ادلظٙش ٘ٛ
 .(ٙ)أو هو فصؿ الحرؼ األوؿ مف الثاني مف غير سكت سميه -

الامػة فػي اإلظهػار فػي: الباػد بػيف مخػرج النػوف ومخػارج هػار تكمف اٌؼٍخ يف اإلظٙبس: 
الحروؼ ألف النػوف والتنػويف يخرجػاف مػف طػرؼ المسػاف  وهػار الحػروؼ تخػرج مػف 

 .(ٚ)الحمؽ  وكمما باد المخرج كاف اإلظهار أشد وأقو 
فمػػػػيس بينهمػػػػا تقػػػػارب أو تجػػػػانس يسػػػػتوجب اإلدغػػػػاـ أو اإلخفػػػػاء فتاػػػػيف 

 .(ٛ)اإلظهار
مكػي ابػف أبػي طالػب حيػث يقػوؿ: ِٓ اٌؼٍّابء إىل ػٍاخ اإلظٙابس ِٚإُٙ: ٚلذ أشبس وضري 

والامة في إظهار الؾ سند هار الحروؼ أف الغنة والنوف َبُاَد مخرجهمػا مػف مخػرج »
                                                           

 .ٖٚقواسد التجويد صػ (ٔ)
 .ٗٔماكرة في التجويد صػ (ٕ)
 .ٗ٘غاية المريد في سمـ التجويد صػ (ٖ)
 .ٖٗتيسير التجويد صػ (ٗ)
 .ٗ٘غاية المريد صػ (٘)
 .ٖٙ  التجويد الميسر صػٓٛمنهاج التووة مف صػ (ٙ)
 .ٖٚقواسد التجويد صػ (ٚ)
 .ٖٗ  تيسير التجويد صػ٘٘غاية المريد في سمـ التجويد صػ (ٛ)
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نمػػا يقػػو اإلدغػػاـ فػػي أكثػػر الكػػوـ لتقػػارب مخػػارج الحػػروؼ فممػػا  حػػروؼ الحمػػؽ  وان
 . (ٔ)«ولـ يحسف غيرر تباسدت المخارج وتباينت وجب اإلظهار  الاي هو األصؿ 

وباض الارب يجر  الغيف والخاء مجر  الكػاؼ وتكػوف مػو الهمػزة  »: ٠ٚمٛي س١ج٠ٛٗ
بي نػػة موضػػاها مػػف الفػػـح والػػؾ أف هػػار  –والهػػاء  والاػػيف  والحػػاء  والغػػيف  والخػػاء 

الستة تباسدت سف مخرج النوف  وليست مف قبيمهػا فمػـ تخػؼ هاهنػا  كمػا لػـ تػدغـ 
كمػا أف حػروؼ المسػاف   تػدغـ فػي حػروؼ الحمػؽ  وهػو قولػؾ: في هاا الموضو  و 

مف أجؿ زيد  ومػف هنػا  وِمػْف خمػؼ  ومػف حػاتـ  ومػف سميػؾ  ومػف غمبػؾ  ومنحػٌؿ 
 .(ٕ)«بيكنة. هاا األجود واألكثر

وقد اكر باض القراء في كتبهـ أف الغنة باقية فيهما قبؿ حروؼ »: ٠ٚمٛي اثٓ اجلضسٞ
 .(ٖ)«الحمؽ

 زمذ ف١ٙب إٌْٛ اٌسبوٕخ         ادلٛاظغ اٌزٟ اٌ
 ِغ دشٚف احلٍك يف سٛسح األدمبف 

التقػػت النػػوف السػػاكنة والتنػػويف فػػي سػػورة األحقػػاؼ مػػو حػػروؼ الحمػػؽ فػػي 
 مواضو كثيرة وهي:

 أٚالً:اٌزمبءإٌْٛ اٌسبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ ِغ اذلّضح:
وردت النػػػوف السػػػاكنة والتنػػػويف مػػػو الهمػػػزة فػػػي سػػػورة األحقػػػاؼ فػػػي سػػػدة 

 مكف تصنيفها كما يمي:     مواضو ي
 أٚالً: ِضبي إٌْٛ اٌسبوٕخ ِغ اذلّضح

 وردت في سورة األحقاؼ في ستة مواضو هي:
ژائ ەئ  ژ  :لبي رؼبىل-ٔ 

 (ٔ). 
                                                           

كي بف أبي طالب تحقيؽ أحمد حسف فرحات الرساية لتجويد القراءة وتحقيؽ لفظ التووة لم (ٔ)
 ـ.ٖٜٚٔ -هػ ٖٜٖٔوما بادها ط األولو دمشؽ  ٖٕٙصػ

 .ٗ٘ٗ/ٗالكتاب  (ٕ)
 .ٙٙالتمهيد في سمـ التجويد صػ (ٖ)



 
 

 
 
 

 

 اديدسوقي البغد ةد / زينب زياد"   الدرس الصوتي " في سورة األحقاؼ في ضوء الدرس المغوي الحديث 

 

0072 

ژڱ ں ژ  :لبي رؼبىل-ٕ 
 (ٕ). 

ژہ ہ ژ  :لبي رؼبىل-ٖ 
 (ٖ). 

ژڄ ڄ  ژ :لبي رؼبىل-ٗ 
 (ٗ).  

ژڤ ڤ ژ  :لبي رؼبىل-٘
 (٘). 

ژڦ ڦ ژ  :لبي رؼبىل-ٙ 
 (ٙ). 

تكمف سمة اإلظهار في التقاء )النوف السػاكنة( بيحػد حػروؼ الحمػؽ وهػي :ػٍخ اإلظٙبس
 )الهمزة( فامتنو اإلدغاـ ووجب ا ظهار نظرًا لباد مخرجيهما.

 صب١ًٔب: ِضبي اٌز٠ٕٛٓ ِغ اذلّضح
 ورد الؾ في سورة األحقاؼ في خمسة مواضو هي:

ژې ې  ژ  :لبي رؼبىل-ٔ 
 (ٚ). 

ژٻ ٻ  ژ :لبي رؼبىل-ٕ 
 (ٛ). 

ژڳ ڱ  ژ :لبي رؼبىل-ٖ 
 (ٜ). 

ژ مئجئ حئژ  :لبي رؼبىل-ٗ 
 (ٔٓ). 

ژٹ ڤ ژ  :لبي رؼبىل-٘ 
 (ٔ). 

                                                                                                                                                    

 (.٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.٘ٔمف اآلية رقـ ) سورة األحقاؼ (ٗ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٕٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٕٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 (.ٕٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)
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تكمػػف سمػػة اإلظهػػار فػػي التقػػاء )التنػػويف( بيحػػد حػػروؼ الحمػػؽ وهػػي ػااااٍخ اإلظٙاابس: 
 )الهمزة(  فامتنو اإلدغاـ وتايكف اإلظهار نظرًا لباد مخرجيهما.

 ٚاٌز٠ٕٛٓ ِغ احلبء صب١ًٔب: اٌزمبء إٌْٛ اٌسبوٕخ
 ورد في سورة األحقاؼ أمثمة لمتنويف مو الحاء والؾ في موضايف هما: 

ژپ  ٻٻژ  :لبي رؼبىل-ٔ 
 (ٕ). 

ژٺ  ٺٺ ژ :لبي رؼبىل-ٕ 
 (ٖ). 

 أما النوف فمـ يرد فو سورة األحقاؼ أمثمة  لتقائها مو الحاء.
وؼ الحمػؽ وهػو الحػاء  تكمف سمة اإلظهار فو التقاء )التنويف( بيحد حر ػٍخ اإلظٙبس: 

 فامتنو اإلدغاـ وتايف اإلظهار لباد مخرجيهما. 
 صبٌضًب:اٌزمبء إٌْٛ اٌسبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ ِغ اخلبء 

مػو الخػاء فػو موضػو واحػد ) النػوف السػاكنة ورد فو سورة األحقاؼ التقاء(
 .(ٗ) ژٺ ٺ ژ وهو: قوله تاالو: 

لنػػوف السػػاكنة( مػػو ويكمػػف السػػر فػػو اإلظهػػار فػػو التقػػاء )ا ػاٍخ اإلظٙابس:
 أحد حروؼ الحمؽ وهو)الحاء(  فامتنو اإلدغاـ وتايف اإلظهار. 

وأمػػػا بالنسػػػبة  لتقػػػاء )التنػػػويف( مػػػو الخػػػاء فمػػػـ تػػػرد لػػػه أمثمػػػة فػػػو سػػػورة 
 األحقاؼ مجاؿ الدراسة والبحث.

                                                                                                                                                    

 (.ٖٓآلية رقـ )سورة األحقاؼ مف ا (ٔ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 .ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٗ)
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 ساثؼًب: اٌزمبءإٌْٛ اٌسبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ ِغ اٌؼني 
 ني. أٚالً: ِضبي اٌزمبء إٌْٛ اٌسبوٕخ ِغ اٌؼ

ورد فو سورة األحقاؼ التقاء)النوف الساكنة( مو )الايف( فو ثوثة مواضو  
 .(ٔ) ژې ې ژ  لبي رؼبىل -ٔوهو: 
 .(ٕ) ژہ ہ ہ ژ  لبي رؼبىل - 2
ژڦ ژ  =لبي رؼبىل 3

 (ٖ). 
 صب١ًٔب: ِضبي اٌزمبء اٌز٠ٕٛٓ ِغ اٌؼني 

 ا: ورد التقاء )التنويف( فو سورة األحقاؼ مو )الايف( فو موضايف هم
 .(ٗ) ژجت حت خت ژ  :لبي رؼبىل -ٔ
 .(٘) ژہ ہ ہ ژ  :لبي رؼبىل -ٕ

تكمف سمة اإلظهار فو التقاء )النوف الساكنة( و)التنويف( بيحد حروؼ  ػاٍخ اإلظٙابس:
 الحمؽ وهو )الايف(  فامتنو اإلدغاـ وتايف اإلظهار. 

 خبِسًب: اٌزمبء إٌْٛ اٌسبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ ِغ اٌغني 
 األحقاؼ مجاؿ البحث والدراسة. لـ يرد له أمثمة فو سورة

 سبدسًب: اٌزمبء إٌْٛ اٌسبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ ِغ اذلبء 
 أٚالً: ِضبي اٌزمبء إٌْٛ اٌسبوٕخ ِغ اذلبء 

ورد التقاء )النوف الساكنة( مو )الهاء( فو سورة األحقاؼ فػو موضػو وهػو 
 . (ٙ) ژ جبحب ژقوله تاالو: 

                                                           

 .ٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٔ)
 .ٓٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٕ)
 .٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٖ)
 .ٕٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٗ)
 .ٖٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ (٘)
 .ٕٛ  ٙٔسورة األحقاؼ مف األيتيف رقـ  (ٙ)
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لنوف الساكنة( و )التنويف( بيحد حروؼ تكمف سمة اإلظهار فو التقاء )اػٍاخاإلظاٙبس:  
 الحمؽ وهو )الايف(  فامتنو اإلدغاـ وتايف اإلظهار. 

 أما بالنسبة  لتقاء)التنويف( مو )الهاء( فمـ ترد له أمثمة فو سورة األحقاؼ .
 موقؼ القراء مف إظهار النوف الساكنة والتنويف سند أحرؼ الحمؽ الستة 

وف سنػػد سػػتة أحػػرؼ وهػػو حػػروؼ الحمػػؽ اتفػػؽ القػػراء سمػػو أف اإلظهػػار يكػػ
 منها أرباة بو خوؼ وهو الهمزة  والهاء  والايف  والحاء. 

ولكنهـ اختمفوا فو الحرفيف اآلخريف وهما )الغػيف( و)الخػاء( فقػرأ أبػو جافػر 
 .(ٔ)باإلخفاء سندهما وقرأ الباقوف باإلظهار 

 وٍّخ  إظٙبس إٌْٛ اٌسبوٕخ ػٕذ )ا١ٌبء( ٚ)اٌٛاٚ( إرا اجزّؼب فٝ 
اتفػػػؽ القػػػراء باإلجمػػػاع سمػػػو وجػػػوب إظهػػػار النػػػوف السػػػاكنة سنػػػد )اليػػػاء( 

أ  يمتنػػو اإلدغػػاـ والغنػػة فػػو نحػػو:  و)الػػواو( بشػػرط اجتماسهػػا فػػو كممػػة واحػػدة.
 . (ٕ)"صنواف   وقنواف  الدنيا  وبنياف " ح لئو يشتبه بالمضاؼ 

)الػدنيا( فقػط حيػث لػـ ورد الؾ فو سورة األحقاؼ فو كممػة ِضبٌٗ ِٓ سٛسح األدمبف : 
. وقػد (ٖ) ژىئ ی ی ژ ترد مػف هػار الكممػات إ  هػار الكممػة فػو قولػه تاػالو: 

 اتفػػػػػؽ القػػػػػراء سمػػػػػو وجػػػػػوب إظهػػػػػار النػػػػػوف فػػػػػو هػػػػػار الكممػػػػػة  جتماسهػػػػػا فػػػػػو 
 كممػػػػػة واحػػػػػدة مػػػػػو النػػػػػوف السػػػػػاكنة  فػػػػػامتنو اإلدغػػػػػاـ وتاػػػػػيف اإلظهػػػػػار ح لػػػػػئو 

 يشتبه بالمضاؼ.

                                                           

 بتصرؼ.  ٕٖٛ/ٕالنشر  (ٔ)
 .ٜ  هداية المستفيد ص ٘ٗٔ/  ٔبتصرؼ  اإلتحاؼ  ٖٗٛ/  ٕالنشر  (ٕ)
 .ٕٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٖ)
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 صبٔا١ًب: اإللااالة
 .(ٕ)وقيؿ: تحويؿ الشيء سف وجهه  .(ٔ)فو المغة: الستر : رؼش٠فٗ أٚالً  

 .(ٖ)قمب النوف الساكنة أو التنويف ميمًا مخفاة بغنة  :ٚاصؽالدبً 
أو هو: قمب النوف الساكنة أو التنويف ميمًا والؾ سند حرؼ واحد وهو"الباء 

 .(ٗ)" مو مراساة إظهار الغنة واإلخفاء 
أو التنويف ميماً مخفاة فو المفظ   فو الخط مو أو هو: قمب النوف الساكنة 

 .(٘)بقاء الغنة 
األوؿ: صاوبة النطؽ بالنوف ثـ الباء  والؾ لما فو النوف مػف الغنكػة  ٚجاٗ اإللاالة : 

و  إطباؽ فيها  والباء تحتاج إلو إطبػاؽ و  غنػة فيهػا  و  يتػيتو إخفػاء النػوف فػو 
ف ك   (ٙ)انت الباء أقػو  منهػا وتتصػؼ كػالؾ بالغنػةالباء مو بقاء الغنة واإلطباؽ وان

وأيضػػًا فػػىف النػػوف السػػاكنة والتنػػويف سنػػد موقاتهمػػا لحػػرؼ البػػاء يتاػػار اإلظهػػار 
واإلدغاـ لثقؿ فو النطؽ  والؾ لما بيف النوف والتنويف وبػيف البػاء مػف اخػتوؼ فػو 

مػف سػدـ  المخرج  كما يصاب اإلخفاء ألف فيه باض الثقؿ أيضًا لما بيف المخػرجيف
التناسػػػب فتوصػػػؿ إليػػػه تقمػػػب النػػػوف أو التنػػػويف ميمػػػًا ح ليسػػػهؿ اإلخفػػػاء  والػػػؾ 
لمشػػاركتها لمبػػاء فػػو المخػػرج وفػػو صػػفات الجهػػر  وا سػػتفاؿ  وا نفتػػاح  وا ا ؽ  
ومشاركتها لمنػوف فػو الغنػة والجهػر  والتوسػط  وا سػتفاؿ  وا نفتػاح  واإلا ؽ. أ  

 .(ٚ)فو جميو الصفات 
                                                           

 ٓٔهداية المستفيد فو أحكاـ التجويد صػ  (ٔ)
   قواسد التجويد ٚٔصػماكرة فو التجويد  (ٕ)
 ٓٗ  قواسد التجويد صػٖٙغاية المريد فو سمـ التجويد صػ (ٖ)
 ٓٗ  التجويد الميسر صػٖٙتيسير التجويد صػ (ٗ)
 ٓٔالرائد فو التجويد صػ (٘)
  ٓٗقواسد التجويد صػ  (ٙ)
 .ٖٗٛ/  ٕوما بادها  النشر  ٖٚ٘/  ٔ  اإلقناع ٗٙغاية المريد ص  (ٚ)
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 إخفاء هار الميـ سند الباء.الثانو: 
الثالث: إظهار الغنػة مػو اإلخفػاء وهػو صػفة المػيـ المقموبػة   صػفة النػوف 
والتنويف. وليحترز سف التمفظ باإلقوب مف كز الشفتيف سمو الميـ المقموبػة بػؿ يمػـز 

 .(ٔ)تسكينها بتمطؼ مف غير ثقؿ و  تاسؼ 
  صب١ٔب:أِضٍخ اإللالة اٌىت ٚسدد فٝ سٛسح األدمبف

 وردت فو سورة األحقاؼ نمااج كثيرة لأقوب يمكف تصنيفها كما يمو:
 أٚالً: ِضبي إلالة إٌْٛ اٌسبوٕخ ِغ اٌجبء

 ورد الؾ فو سورة األحقاؼ فو موضايف هما:  
 .(ٕ) ژڀ ڀ ژ قاؿ تاالو:  -ٔ

 .(ٖ) ژڦ ڦ ژ قاؿ تاالو:  -ٕ

 صب١ًٔب: ِضبي إلالة اٌز٠ٕٛٓ ِغ اٌجبء
 و خمسة مواضو هو: ورد الؾ فو سورة األحقاؼ ف

 .(ٗ) ژڇ ڇ ژ  :لبي رؼبىل -ٔ
 .(٘) ژجح مح ژ  :لبي رؼبىل -ٕ

 .(ٙ) ژىئ  مئحئژ  :لبي رؼبىل -ٖ

 .(ٚ) ژ حئ جئیژ : لبي رؼبىل -ٗ

                                                           

 .ٗٙ  نهاية القوؿ المفيد ص ٖٙغاية المريد ص  (ٔ)
 .ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٕ)
 .ٖٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٖ)
 .ٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٗ)
 .ٗٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (٘)
 .ٕٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٙ)
 .ٖ٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٚ)
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ففو األمثمة السابقة وقات )النوف الساكنة( و)التنػويف( قبػؿ )البػاء( فتػيثرت 
نمػا انقمبػ ت النػوف بها وتغير نطقها ولـ يصؿ الػؾ إلػو حػد الفنػاء التػاـ فػو البػاء  وان

 .(ٔ)إلو صوت وسط بينها وبيف الباء وهو الميـ  يشارؾ النوف فو الغنة 
تكمف سمة قمب النوف والتنويف ميمػًا فػو كػؿ ػاٍاخ لٍت إٌْٛ ٚاٌز٠ٕٛٓ ١ًِّب : 

ما سبؽ فو تقػارب المخػرجيف سنػد المػيـ والبػاء  وسػدـ إظهػار النػوف لتاػار اإلتيػاف 
بػػاء  وامتنػػو اإلدغػػاـ هنػػا  خػػتوؼ المخػػرج بالغنػػة فػػو النػػوف مػػو إطبػػاؽ الشػػفتيف لم

. وقػػد أشػػار سػػيبويه إلػػو سػػر قمػػب النػػوف مػػو البػػاء ميمػػًا بقولػػه: (ٕ)وقمػػة التناسػػب 
"وتقمب النوف مو الباء ميمًا ألنها مف موضو تاتؿ فيه النوف  فػيرادوا أف تػدغـ هنػا 

ضػػو  إا كانػػت البػػاء مػػف موضػػو المػػيـ  كمػػا أدغموهػػا فيمػػا قػػرب مػػف الػػراء فػػو المو 
فجاموا ما هو مف موضو ما وافقها فػو الصػوت بمنزلػة مػا قػرب مػف أقػرب الحػروؼ 
منها فو الموضو  ولـ يجاموا النوف باًءا لبادها فو المخرج  وأنها ليست فيها غنة  
ولكػػنهـ أبػػدلوا مػػف مكانهػػا أشػػبه الحػػروؼ بػػالنوف وهػػو المػػيـ  والػػؾ قػػولهـ: شػػمباء 

 .(ٖ)“وْسمبر يريدوف: شنباَء وسنبرًا 
 موقؼ المحدثيف مف قمب النوف الساكنة والتنويف ميمًا سند موقاتها الباء 

اهػب المحػػدثوف إلػو أف النػػوف السػاكنة والتنػػويف تقمبػاف ميمػػًا سنػد موقاتهػػا البػػاء 
والؾ نتيجة التيثر  وقد أثار المحدثوف إلو الؾ ومػنهـ الػدكتور إبػراهيـ أنػيس حيػث يقػوؿ: 

ورة مباشػػرة  حظنػػا أف النػوف تتػػيثر بالبػػاء وتقمػػب إلػػو صػػوت )إاا جػاورت النػػوف البػػاء مجػػا
أنفو شبيه بالباء فو المخرج  وهاا الصوت هو الميـ. أ  أف النوف تفقػد مخرجهػا ولكػف   

                                                           

 بتصرؼ. ٗٗٗ  ٖٗٗسمماء الاربية ص الدراسات الصوتية سند  (ٔ)
 .ٖٚ  ٖٙتيسير التجويد ص  (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/  ٗالكتاب  (ٖ)
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. كما اهب باض المحػدثيف إلػو أف النطػؽ بػالنوف السػاكنة يتطمػب (ٔ)تفقد صفتها األنفية( 
الػػؾ يتنػػافو الحرفػػاف فنػػيتو بحػػرؼ يتفػػؽ مػػو اسػػتمرار مػػرور الهػػواء بالتقػػاء الشػػفتيف وسنػػد 

النوف فو الغنة ومو الباء فو المخرج مف الشفتيف وهو الميـ وبهار الكيفيػة   يمكػف نطػؽ 
 . (ٕ)الصوتيف إ  سف طريؽ اإلقوب 

 صبٌضب : اإلخفبء 
 .(ٖ)فو المغة: الستر يقاؿ: أخفيت الكتاب أ  سترته سف األسيف رؼش٠فٗ 

 .(ٗ)يء إاا استتر وتوار  كما يقاؿ: اختفو الش
النطؽ بالحرؼ بصفة بيف اإلظهػار واإلدغػاـ ساريػًا سػف التشػديد مػو بقػاء : ٚاصؽالدبً 
 .(٘)الغنة 

أو هو: إخفاء النوف الساكنة فو الحرؼ اآلخر مو بقاء الغنة وبدوف تشديد 
(ٙ). 

أو هػػو: النطػػؽ بحػػرؼ سػػاكف سػػار سػػف التشػػديد سمػػو صػػفة بػػيف اإلظهػػار 
 .(ٚ)قاء الغنة فو الحرؼ األوؿ وهو هنا النوف الساكنة والتنويف واإلدغاـ مو ب

أشار ابػف الجػزر  إلػو حػروؼ اإلخفػاء حيػث يقػوؿ: " اإلخفػاء وهوسنػد بػاقو : دشٚفٗ
حػػروؼ الماجػػـ وجممتهػػا خمسػػة سشػػر حرفػػًا وهػػو: التػػاء  والثػػاء  والجػػيـ  والػػداؿ  

                                                           

 .ٖٚاألصوات المغوية ص  (ٔ)
 .ٜٕٔ  مقدمة فو أصوات المغة الاربية ص ٖ٘ٔدراسات فو أصوات المغة ص  (ٕ)
 .ٙٙغاية المريد فو سمـ التجويد ص (ٖ)
 . ٓٗقواسد التجويد ص  (ٗ)
 .ٔٔ  الرائد ص ٕٗ  التجويد الميسرص ٙٙمـ التجويد ص غاية المريد فو س (٘)
 .ٔٗ  ٓٗقواسد التجويد  (ٙ)
 .ٓٔ  هداية المستفيد صٖٚ  تيسير التجويد ص ٜٔمنهاج التووة ص (ٚ)
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ء  والفػاء  والقػاؼ  والكػاؼ( والااؿ والزا   والسيف  والشيف  والضاد  والطػاء  والظػا
 . وقد جمات فو أحرؼ أوائؿ كممات هاا البيت: (ٔ)

 صؼ ا اثنا كـ جاد شخص قد سػما 
 

 

 (ٕ)دـ طيبػػًا زد فػػو تقػػو ضػػو ظالمػػا  

كيفيته: سند ورود حرؼ اإلخفاء باد النوف الساكنة أو التنويف تمفظ النػوف   
 . (ٖ)حرؼ اإلخفاء الا  يميها ويسمو صوت الغنة مف الخيشـو  و  تشدد  و  يشدد 

(ٖ) . 
 ِشارجٗ: أٚالً: ِشارت دشٚف اإلخفبء دشٚف اإلخفبء ػٍٝ صالس ِشارت ٚ٘ٝ: 

 أقربها مخرجًا إلو النوف ثوثة أحرؼ وهو: )الطاء  والداؿ  والتاء(.  -ٔ
 أبادها مخرجًا مف النوف حرفاف وهما: )القاؼ  والكاؼ(.  -ٕ
 .(ٗ)طة فو القرب والبادأوسطها سند الحرؼ الاشرة الباقية فهو متوس -ٖ

 صب١ًٔب: ِشارت اإلخفبء
أسوهػػػا سنػػػد الطػػػاء والػػػداؿ والتػػػاء لقػػػرب مخػػػرج النػػػوف مػػػف مخػػػرج هػػػار  -ٔ

 الحروؼ فيكوف اإلخفاء قريبًا مف اإلدغاـ. 
أدناهػػا سنػػد القػػاؼ والكػػاؼ لباػػد مخػػرج النػػوف مػػف مخػػرج هػػايف الحػػرفيف  -ٕ

 فيكوف اإلخفاء قريبًا مف اإلظهار.
الاشرة الباقية لادـ قربها منها جدًا  و  باػدها سنهػا  أوسطها سند األحرؼ -ٖ

 .(٘)جدًا فيكوف اإلخفاء متوسطًا بينهما 

                                                           

 . ٖ٘ٛ/ٕالنشر  (ٔ)
 .ٔٔ  هداية المستفيد صٜٗٔحؽ التووة ص  (ٕ)
 ٜٗٔحؽ التووة ص  (ٖ)
 .ٚٙغاية المريد فو سمـ التجويد ص (ٗ)
 .ٛٙغاية المريد ص (٘)
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 اٌسش فٝ رس١ّزٗ ثبإلخفبءاحلم١مٝ 
 سمو إخفاًءا : إلخفاء النوف الساكنة والتنويف سند هار الحروؼ. 

وسػمو حقيقيػًا: ألنػه متحقػؽ فػو النػوف السػاكنة والتنػويف أكثػر مػف غيرهػا  
فػػاء فػػو المػػيـ السػػاكنة لػػد  اليػػاء سػػواء أكانػػت أصػػمية أـ مقموبػػة مػػف النػػوف فاإلخ

ف كانػت مخفػار مػو  الساكنة والتنويف   يتحقؽ كتحققه مػو النػوف والتنػويف  فهػو وان
الغنػػة إ  أنهػػا ليسػػت مادومػػة بالكميػػة  بػػؿ هػػو مسػػتورة باػػض الشػػيء  أمػػا النػػوف 

دومة كمية  ولػـ يبػؽ منهػا إ  الغنػة والتنويف حالة اإلخفاء فىف ااتهما تكاد تكوف ما
 .(ٔ)فقط كما يشهد بالؾ النطؽ 

طريقة النطؽ باإلخفاء توصؽ جزئو مخرج صرؼ اإلخفاء مػف و١ف١خ إٌؽك ثبإلخفبء : 
 .(ٕ)دوف ضغط سميهما حتو تستوفو الغنة 

 منبرط اإلخفبء اٌىت ٚسدد فٝ سٛسح األدمبف
مجػػاؿ البحػػث والدراسػػة فػػو وردت نمػػااج كثيػػرة لأخفػػاء فػػو سػػورة األحقػػاؼ 

 مواضو كثيرة  وقد رتبتها حسب حروؼ الهجاء. 
 أٚالً: ِضبي إخفبءإٌْٛ اٌسبوٕخ ِغ اٌزبء 

وقػػو اإلخفػػاء بػػيف )النػػوف السػػاكنة( و)التػػاء( فػػو كممػػة واحػػدة فػػو سػػورة 
 األحقاؼ فو موضو 

 .(ٖ) ژحتژ  واحد وهو قوله تاالو:
 يف مو الداؿ فو كممتيف ثانيًا: مثاؿ إخفاء النوف الساكنة والتنو 

 مثاؿ إخفاء النوف الساكنة مو الداؿ فو كممتيف  - ٔ

                                                           

 . ٕٜ  ٜٔمنهاج التووة ص (ٔ)
 .ٛٔماكرة فو التجويد ص (ٕ)
 .ٕٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٖ)
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ژىئ ىئ ژ وقو الؾ فو سورة األحقاؼ فو موضو واحد وهو قوله تاالو: 
 (ٔ). 

 مثاؿ إخفاء التنويف مو الداؿ فو كممتيف  - ٕ
 .(ٕ) ژى ى ژ  وقو الؾ فو سورة األحقاؼ فو موضو واحد وهو قوله تاالو:

 ضبي إخفبء إٌْٛ اٌسبوٕخ ِغ اٌزاي فٝ وٍّزني صبٌضًب: ِ
وقو اإلخفاء بيف النوف الساكنة مو الااؿ فو كممتيف فو سورة األحقاؼ فػو 

 .(ٖ) ژڇ ڍ ژ موضو واحد وهو قوله تاالو 
 ساثؼًب: ِضبي إخفبء إٌْٛ اٌسبوٕخ ِغ اٌسني فٝ و١ٍّنت 

ة األحقػاؼ فػو وقو اإلخفاء بيف النوف الساكنة والسيف فػو كممتػيف فػو سػور 
 .(ٗ) ژژ ڑ ژ موضو واحد وهو قوله تاالو: 

 خبِسًب : ِضبي إخفبء اٌز٠ٕٛٓ ِغ اٌفبء فٝ وٍّزني 
 وقو اإلخفاء بيف التنويف والفاء فو كممتيف فو أرباة مواضو وهو: 

 .(٘) ژۆ ۈ ژ قاؿ تاالو:  -ٔ
 .(ٙ) ژک ک ژ قاؿ تاالو:  -ٕ
 .(ٚ) ژھ ھ ژ قاؿ تاالو:  -ٖ
 .(ٛ) ژڳ ڳ ژ  قاؿ تاالو: -ٗ

                                                           

 .٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٔ)
 .ٛٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٕ)
 .ٖٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٖ)
 .ٙٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٗ)
 .ٗحقاؼ مف اآلية رقـ سورة األ (٘)
 .ٙٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٙ)
 .ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٚ)
 .ٕٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٛ)
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 سبدسًب: ِضبي إخفبء اٌز٠ٕٛٓ ِغ اٌمبف 
 وقو اإلخفاء بيف التنويف والفاء فو كممتيف فو خمسة مواضو هو: 

 .(ٔ) ژٺ ٺ ژ  قاؿ تاالو: -ٔ

ژٹ ٹ ژ قاؿ تاالو:  -ٕ
 (ٕ). 

 .(ٖ) ژوئ ۇئ  ژ قاؿ تاالو: -ٖ
 .(ٗ) ژۈ ۈ ژ  قاؿ تاالو: -ٗ
 .(٘) ژۓ ڭ ژ قاؿ تاالو:  -٘

 اٌمبف فٝ وٍّزني سبثؼًب: ِضبي إخفبء إٌْٛ اٌسبوٕخ ِغ 
وقو اإلخفاء بيف النوف الساكنة والقاؼ فػو كممتػيف فػو سػورة األحقػاؼ فػو 

 .(ٙ) ژڻ ڻ ژ موضو واحد وهو قوله تاالو: 
مػػف خػػوؿ اكػػر مواضػػو اإلخفػػاء فػػو اآليػػات السػػابقة التػػو وردت فػػو سػػورة  رؼم١اات:

ب الترتيػب األحقاؼ يتبيف لنا أف اإلخفاء قد وقو مو األحرؼ اآلتية وهػو مرتبػة حسػ
القػاؼ( والػؾ فػو كممػة وفػو  –الفػاء  –السػيف  –الػااؿ  –الداؿ  –األلفبائو: )التاء 

 كممتيف فو الباض دوف اآلخر. 
أشػػار ابػػف الجػػزر  إلػو سمػػة اإلخفػػاء بقولػػه: )واسمػػـ أف اإلخفػػاء سنػػد  ػٍاااخ اإلخااافبء :

تنػويف لػـ يقربػا أئمتنا هو حاؿ بيف اإلظهار واإلدغاـ. قاؿ الدانو: والؾ أف النػوف وال
مف هار الحروؼ كقربهما مف حروؼ اإلدغاـ  فيجب إدغامها فيهف مف أجؿ القرب  
ولـ يبادا منهف كبادهما مف حروؼ اإلظهار فيجب إظهارهما سندهف مف أجؿ الباد  

                                                           

 .ٚسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٔ)
 .٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٕ)
 .ٔٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٖ)
 .ٛٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٗ)
 .ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (٘)
 .ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٙ)
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فمما سدـ القرب الموجب لأدغاـ والباػد الموجػب لأظهػار أخفيػا سنػدهف   مػدغميف 
ءهما سمو قدر قربهما منهف وبادهما سنهف  فما قربػا منػه و  مظهريف  إ  أف إخفا

كانػػا سنػػدر أخفػػو ممػػا باػػدا سنػػه. قػػاؿ: والفػػرؽ سنػػد القػػراء والنحػػوييف بػػيف المخفػػو 
 (ٔ)والمدسـ أف المخفو مخفؼ والمدغـ مشدد(

                                                           

 . ٖ٘ٛ/ٕالنشر  (ٔ)
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 اإلخفبء ِٓ ِٕظٛس ػٍُ اٌٍغخ احلذ٠ش   

: " الدرجػة التػو يقوؿ الدكتور إبراهيـ أنيس موضحًا حقيقػة وماهيػة اإلخفػاء
تمو إظهار النػوف هػو مػا اصػطم  القػدماء سمػو تسػميته باإلخفػاء  ويكػوف هػاا مػو 
خمسػػة سشػػر صػػوتًا سنػػد جمهػػور القػػراء هػػو: القػػاؼ.... والفػػاء  ولػػيس مػػا سػػمور 
باإلخفػػاء إ  محاولػػة اإلبقػػاء سمػػو النػػوف  والػػؾ بىطالتهػػا ممػػا أد  إلػػو مػػا نسػػميه 

مػا يسػمونه باإلخفػاء ميػؿ النػوف إلػو مخػرج الصػوت بالغنة. هاا إلو أننا نمحػظ مػو 
 . (ٔ)المجاور لها " 

كما أشار الدكتور أحمػد مختػار سمػر إلػو كيفيػة وقػوع اإلخفػاء مػو األحػرؼ 
 . (ٕ)الخمسة سشر بقوله:)فهو تطوؿ وتميؿ إلو مخرج الصوت الا  بادها( 

  ساثؼًب: اإلدغابَ
 أٚالً:إدغبَ ادلزجبٔسني )إدغبًِب صغريًا(

 ٓ رص١ٕف األِضٍخ اٌىت ٚسدد فٝ سٛسح األدمبف وّب٠ٍٝ: ميى
 أٚالً:إدغبَ إٌْٛ اٌسبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ فٝ ادل١ُ 

 . (ٖ)اتفؽ القراء سمو إدغاـ النوف الساكنة والتنويف فو الميـ إدغامًا بغنة 
 وقػػػػد ورد الػػػػؾ فػػػػو سػػػػورة األحقػػػػاؼ فػػػػو سػػػػدة مواضػػػػو يمكػػػػف تصػػػػنيفها  
 كما يمو:

 ٌسبوٕخ فٝ ادل١ُ )أ(ِضبي إدغبَ إٌْٛ ا 
 ورد الؾ فو سورة األحقاؼ فو موضايف وهما: 

                                                           

 .ٔٚ  ٓٚاألصوات المغوية ص (ٔ)
 . ٖٖٗدراسة الصوت المغو  ص (ٕ)
  حؽ ٖٙ  تيسير التجويد ٗٗٔ/ٔ  اإلتحاؼ ٖٖٛ/ٕ  النشر ٜٔٔنهاية القوؿ المفيد  (ٖ)

 .ٜٙ  ٜ٘التووة ص 
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 . (ٔ) ژے ھ  ژ  قوله تاالو: -ٔ
 .(ٕ) ژەئ وئ ژ قاؿ تاالو:  -ٕ

 )ة( أِضٍخ إدغبَ اٌز٠ٕٛٓ ِغ ادل١ُ 
 ورد الؾ فو سورة األحقاؼ فو خمسة سشر موضاًا وهو: 

 .(ٖ) ژ ۀڻ ڻژ  قاؿ تاالو: -ٔ
 .(ٗ) ژۋ ۅ ۅ ژ قاؿ تاالو:  -ٕ
 .(٘) ژۉ ې ې ژ  لو:قاؿ تاا -ٖ
 .(ٙ) ژٹ ٹ ژ  قاؿ تاالو: -ٗ
 .(ٚ) ژژ ڑ ژ قاؿ تاالو:  -٘
 .(ٛ) ژں ڻ  ژقاؿ تاالو:  -ٙ
 .(ٜ) ژھ ھ ژ  قاؿ تاالو: -ٚ

 .(ٓٔ) ژې ې ژ قاؿ تاالو:  -ٛ
 .(ٔٔ) ژىئ  ىئ ژ قاؿ تاالو:  -ٜ

                                                           

 .ٕٙاؼ مف اآلية رقـ سورة األحق (ٔ)
 .٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٕ)
 .ٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٖ)
 .ٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٗ)
 .ٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (٘)
 .ٚسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٙ)
 .ٜسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٚ)
 .ٜسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٛ)
 .ٓٔورة األحقاؼ مف اآلية رقـ س (ٜ)
 .ٔٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٓٔ)
 .ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٔٔ)
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 .(ٔ) ژ ەئى ائ ائژ  قاؿ تاالو: -ٓٔ

 .(ٕ) ژڈ ژ ژ قاؿ تاالو:  -ٔٔ

 .(ٖ) ژ کک کژ قاؿ تاالو:  -ٕٔ

 .(ٗ) ژپ  ٻ ٻژ قاؿ تاالو:  -ٖٔ

 .(٘) ژڳ ڱ ژ قاؿ تاالو:  -ٗٔ

 .(ٙ) ژ جئی ی یژ قاؿ تاالو:  -٘ٔ
يمكف القػوؿ: إف الػا  سػوغ اإلدغػاـ فػو كػؿ مػا سػبؽ هػو ِسٛغبد اإلدغبَ : 

 التجانس فو الصفة والمخرج. 
أما مف حيػث التجػانس فػو الصػفة: نجػد أنهمػا يشػتركاف فػو صػفات سديػدة 

وسػػط بػػيف الشػػدة والرخػػاوة يقػػوؿ ابػػف كػػالجهر  وا نفتػػاح  وا سػػتفاؿ  والغنػػة  والت
الجزر : " النوف حرؼ أغف مجهور بيف الشدة والرخاوة  منفتحة مستفمة فيهػا غنػة 

 "(ٚ). 
 .(ٛ)وسند المحدثيف: صوت أسنانو لثو  أنفو مجهور 

فالنوف تخػرج حػيف ينػدفو الهػواء مػف الػرئتيف محركػًا الػوتريف الصػوتييف  ثػـ يتخػا 
و إاا وصػػؿ إلػػو الحمػػؽ هػػبط أقصػػو الحنػػؾ فيسػػد بهبوطػػه فتحػػه مجػرار فػػو الحمػػؽ أوً   حتػػ

                                                           

 .ٜٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٔ)
 .ٕٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٕ)
 .ٕٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٖ)
 .ٜٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٗ)
 .ٕٖية رقـ سورة األحقاؼ مف اآل (٘)
 .ٖ٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٙ)
 . ٜٗ/  ٔالتمهيد فو سمـ التجويد  بف الجزر   (ٚ)
 . ٖٓٔاألصوات د / كماؿ بشر ص  (ٛ)
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الفـ ويتسرب الهواء مف التجويؼ األنفو محدثًا فو مرورر نوسًا مػف الحفيػؼ   يكػاد يسػمو 
فهو فو هاا كػالميـ  غيػر أنػه يفػرؽ بينهمػا بػيف طػرؼ المسػاف مػو النػوف يمتقيػاف بيصػوؿ 

 .(ٔ)واف المااف يمتقياف الثنايا الاميا  وأف الشفتيف مو الميـ هما الاض
وقػػد أشػػار المحػػدثوف سنػػد حػػديثهـ سػػف حرفػػو الغنػػة )النػػوف والمػػيـ( إلػػو 
انخفاض الحنؾ فو أثناء نطؽ األصوات األنفية  فهـ قد أشاروا إلو أف الحنػؾ المػيف 

 . (ٕ)ينخفض حيف نطؽ الميـ والنوف فيتمكف الهواء مف النفاا 
.  هػػو بالشػػديد و  (ٖ)ور والمػػيـ سنػػد المحػػدثيف صػػوت شػػفو  أنفػػو مجهػػ

فالا  سوغ اإلدغاـ هنا هو المشاركة التو بينهمػا وبينهػا فػو الغنػة حتػو  (ٗ)بالرخو.
 . (٘)كينؾ تسمو النوف كالميـ  والميـ كالنوف لنداوة صوتيهما 

يمكف القوؿ: إنه قد تيثر الصوت األوؿ وهو )النوف الساكنة( اٌزؼ١ًٍ اٌصٛرٝ ٌإلدغبَ 
صوت الثػانو وهػو )المػيـ( تػيثرًا كميػًا ح لػاا تػـ اإلدغػاـ بينهمػا. وهػاا أو )التنويف( بال

 مف قبيؿ التيثر الرجاو. 
وقػػد أطمػػؽ المحػػدثوف سمػػو هػػاا النػػوع مػػف التػػيثر )التػػيثر الرجاػػو المػػدبر( 

 .(ٙ)وسمو كامًو أو تامًا هنا نظرًا لفناء )النوف( فو )الميـ( فناًءا تامًا 
اكػػرت سػػابقًا ح ألف المػػيـ حػػرؼ أغػػف والغنػػة والغنػػة هنػػا خاصػػة بػػالميـ كمػػا 

                                                           

  سمـ المغة د/ ٚٙٔوما بادها  األصوات د. كماؿ بشر ص  ٙٙاألصوات المغوية ص  (ٔ)
 . ٙٛ  أسس سمـ المغة ما ريو با  ص ٗٛٔالساراف ص 

 .٘ٗصوات المغوية ص األ (ٕ)
 .ٖٓٔاألصوات المغوية ص  (ٖ)
  سمـ المغة د/ محمود ٚٙٔوما بادها  األصوات د/ بشر ص  ٙٙاألصوات المغوية ص  (ٗ)

 .ٙٛ  أسس سمـ المغة ص ٗٛٔالساراف ص 
 . ٜٖٕالتحديد فو اإلتقاف والتسديد فو صناة التجويد لمدانو ص  (٘)
 بتصرؼ. ٖٚاألصوات المغوية ص  (ٙ)
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 صفة مركبة فو جسمها. 
 ثانيًا: إدغاـ النوف الساكنة والتنويف فو " الواو " إدغامًا بغنة 

تػػدغـ النػػوف السػػاكنة والتنػػويف فػػو الػػواو إدغامػػًا بغنػػة وقػػدوردت فػػو سػػورة 
ف( فقط األحقاؼ فو خمسة مواضو مو موحظة أف األمثمة كمها خاصة بىدغاـ)التنوي
 مو )الواو( أما )النوف( الساكنة فمـ ترد لها أمثمة فو سورة األحقاؼ وهو: 

 .(ٔ) ژ ېئېئ ېئژ  قاؿ تاالو: -ٔ

 .(ٕ) ژپ  پ ژ قاؿ تاالو:  -ٕ

 .(ٖ) ژڀ  ڀڀژ قاؿ تاالو:  -ٖ

 .(ٗ) ژڭ ڭ ۇ ژ قاؿ تاالو:  -ٗ

 .(٘) ژڭ ۇ ژ قاؿ تاالو:  -٘

نػػوف السػػاكنة والتنػػويف موقػػؼ القػػراء مػػف إدغػػاـ النػػوف والمػػيـ والػػواو واليػػاء فػػو ال
يقػػوؿ ابػػف الجػػزر  مشػػيرًا إلػػو موقػػؼ القػػراء مػػف هػػاا اإلدغػػاـ "..... النػػوف والمػػيـ والػػواو 
واليػاء وهػػو حػػروؼ " ينمػػو" تػػدسـ فيهػػا النػػوف السػػاكنة و التنػػويف بغنػػة نحػػو: )سػػف نفػػس  

ئو حطة نغفر  مف ماؿ  مثو ما  مف واؿ( والتنويف بو غنة واختمؼ سف الدور  سف الكسػا
 .(ٙ) فو الياء..... إلف(

                                                           

 .ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٔ)
 .٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٕ)
 .٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٖ)
 .ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٗ)
 .ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (٘)
  ٜٖ  ٖٛ  قواسد التجويد سمو رواية حفص سف ساصـ بف أبو النجود ص ٖٖٛ/ٕالنشر  (ٙ)

= ماكرة فو التجويد ص  ٖٙوما بادها  تيسير التجويد ص  ٖٛسر ص   التجويد الميٜٖ
  غاية المريد ٚ  الرائد فو تجويد القرآف ص ٜ  هداية المستفيد فو أحكاـ التجويد ص ٙٔ

 . ٜ٘فو سمـ التجويد ص 
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 اٌزؼ١ًٍ اٌصٛرٝ ٌإلدغبَ 
يمكف التاميؿ لهاا اإلدغاـ صوتيًا طبقًا  خػتوؼ القػراء فػو حكػـ بقػاء الغنػة 

 سمو النحو التالو: 
 اٌٛجٗ األٚي: اإلدغبَ ِغ ثمبءاٌغٕخ 

وبنػػػاًء سمػػػو هػػػاا الوجػػػه يمكػػػف القػػػوؿ: إنػػػه قػػػد تػػػيثر الصػػػوت األوؿ وهػػػو 
لثانو وهو )الواو( تيثرًا جزئيًا غيػر محػض مػو بقػاء الغنػة  وهػو )التنويف( بالصوت ا
 تيثر جزئو رجاو. 

 اٌٛجٗ اٌضبٔٝ: اإلدغبَ ثغري غٕخ 
)التنػويف(  وبناًء سمو هاا الوجه يمكف القوؿ إنه قد تيثر الصوت األوؿ وهو

بالصوت الثػانو وهػو )الػواو( تػيثرًا كػامو محضػًا بػدوف غنػة ح وبػاا يكػوف التػيثر تػاـ 
 جاو. ر 

يمكف القوؿ: إف الا  سوغ اإلدغاـ هنا هو المؤاخاة التو بيف النوف ِسٛؽ اإلدغابَ :  
والتنويف والواو فو المخرج إا كانا يخرجاف مف بيف الشفتيف ح وأيضًا ألف المد الػا  

 .(ٔ)فو الواو بمثابة الغنة التو فو الميـ 
 اٌٛاٚ ػٕذ احملذصني: 

الػػدكتور كمػػا ؿ بشػػر صػػوت صػػامت أو الػػواو سنػػد المحػػدثيف كمػػا وصػػفها 
نصؼ حركػة مػف أقصػو المسػاف مجهػور نحػو الػواو فػو )ولػد(  ويمكػف وصػفه بينػه 

 . (ٕ)شفو  كالؾ  حيث إف الشفتيف تضماف سند النطؽ به 
 أِب ِٓ ِٓ د١ش اٌصفبد:

فيشتركاف فو صفات كثيرة وهو: ا نفتاح  وا ستفاؿ  والجهر  كما أف الغنة 

                                                           

 .ٜٖٕالتحديد فو اإلتقاف والتسديد فو صناة التجويد ص  (ٔ)
 .ٖٖٔشر ص األصوات د/ كماؿ ب –سمـ المغة الااـ  (ٕ)
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ه المد والميف  المايف فو " الياء" و " الػواو " ح لػاا حسػف اإلدغػاـ التو فو الميـ تشب
(ٔ) . 

 ٚأِب ِٓ ٔبد١خ ادلخشط:
فىف " الواو " تشترؾ مو " الميـ " فو المخرج ح لاا تدغـ فيها نظرًا لوشتراؾ 

 . (ٕ)فو المخرج
 و١ف١خ اإلدغبَ: 

رؼ الػػا  يػتـ إدغػاـ النػوف السػاكنة بسػقوطها ااتهػا فػو تقػرأ  بػؿ يشػدد الحػ
سمػو الحػرؼ المشػدد وزف  –التو هو صفة مف صفات النوف  –يميها وتظهر الغنة 

 . (ٖ)حركتيف 
 ِٛلف اٌمشاء ِٓ اٌغٕخ: 

اختمؼ القراء فو حكـ الغنػة فػو إدغػاـ النػوف السػاكنة والتنػويف فػو )الػواو( 
 و)الياء( مف كممتيف والؾ سمو النحو التالو: 

اليػاء" و" ف " و " التنػويف " فػو " الػواو "قرأ خمؼ سف حمزة بىدغػاـ " النػو -
 . (٘)  ووافقه فو الؾ المطوسو سف األسمش (ٗ)بغير غنة
اختمػػؼ سػػف الػػدور  سػػف الكسػػائو فػػو " اليػػاء " فػػرو  سنػػه أبػػو سثمػػاف  -

 .(ٙ)الضرير اإلدغاـ بغير غنة  ورو  سنه جافر بف محمد تبقية الغنة كالباقيف

                                                           

 .ٗٙٔ/ٔالكشؼ  (ٔ)
  ٖٖٔ  سمـ المغة الااـ األصوات ص ٜٖٕ  التحديد فو اإلتقاف ٗٙٔ/ٔالكشؼ  (ٕ)
 . ٘ٗٔحؽ التووة ص  (ٖ)
 .٘ٗٔ/  ٔ  إتحاؼ فضوء البشر ٖٖٛ/  ٕ  النشر ٗٙٔ/  ٔالكشؼ سف وجور القراءات  (ٗ)
 .٘ٗٔ/  ٔاإلتحاؼ  (٘)
 .٘ٗٔ/  ٔ  النشر ٖٖٛ/  ٕالنشر  (ٙ)
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 .(ٔ)ألفص  وقرأ الباقوف فيها بالغنة وهو ا -
 ثالثًا: إدغاـ النوف الساكنة والتنويف فو )الياء( 

 تدغـ النوف الساكنة والتنويف فو " الياء " إدغامًا بغنة فو كممتيف.
مػو موحظػة أف هػاا  -وقد ورد الؾ فو سورة األحقاؼ فو موضو هو احػد 

د لػػه أمػػا )التنػػويف( فمػػـ تػػر  -المثػػاؿ خػػاص بىدغػػاـ النػػوف السػػاكنة فقػػط فػػو )اليػػاء( 
 .(ٕ) ژہ ہ ھ ژ أمثمة فو سورة األحقاؼ مجاؿ الدراسة ومثالها هو: قاؿ تاالو: 

يمكف القوؿ: إف الا  سوغ اإلدغاـ هنا هو أنهما يشتركاف فػو ِسٛؽ اإلدغبَ 
صػػفات سديػػدة كا نفتػػاح  وا سػػتفاؿ  والجهػػر  كمػػا أف الغنػػة الموزمػػة لمنػػوف تشػػبه 

اا حسػػف اإلدغػػاـ بينهمػػا.موقؼ القػػراء فػػو حكػػـ ح لػػ (ٖ)المػػد والمػػيف المػػايف فػػو اليػػاء 
إبقػػاء الغنػػة سنػػد إدغػػاـ النػػوف السػػاكنة والتنػػويف فو"اليػػاء" اختمػػؼ القػػراء فػػو إبقػػاء 
 الغنة سند إدغاـ )النوف( الساكنة و )التنويف( فو )الياء( والؾ سمو النحو التالو: 

 قرأ خمؼ وحمزة بىدغامهما بغير غنة. -
لكسػػائو فػػرو  سنػػه اإلدغػػاـ بغيػػر غنػػة ورو  واختمػػؼ سػػف الػػدور  سػػف ا -

 سنه بقاء الغنة.
 .(ٗ)وقرأ الباقوف بالغنة وهو األفص   -

 اٌزؼ١ًٍ اٌصٛرٝ ٌإلدغبَ 
 يمكف تاميؿ الظاهرة صوتيًا طبقًا  ختوؼ القراء فو بقاء الغنة سمو النحو التالو: 

                                                           

 .٘ٗٔ/  ٔ  اإلتحاؼ ٖٖٛ/  ٕالنشر  (ٔ)
 .ٖٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٕ)
 .ٜٔٔ  نهاية القوؿ المفيد ص ٘ٗٔ/  ٔ  اإلتحاؼ ٖٖٛ/  ٕ  النشر ٗٙٔ/  ٔالكشؼ  (ٖ)
 .٘ٗٔ/  ٔ  اإلتحاؼ ٖٖٛ/  ٕ  النشر ٗٙٔ/  ٔالكشؼ  (ٗ)
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كػف القػوؿ: إنػه قػد تػيثر وبنػاًء سمػو هػار القػراءة يماٌٛجٗ األٚي: اإلدغبَ ِغ ثمبء اٌغٕاخ 
الصػػوت األوؿ وهػػو )النػػوف السػػاكنة( بالصػػوت الثػػانو وهػػو )اليػػاء( تػػيثرًا جزئيػػًا غيػػر 

 محض مو بقاء الغنة  وهو تيثر رجاو جزئو.
وبنػاًء سمػػو هػار القػراءة يمكػف القػػوؿ: إنػه قػد تػػيثر اٌٛجاٗ اٌضاابٔٝ: اإلدغابَ ثغااري غٕاخ 

ثػانو وهػو )اليػاء( تػيثرًا كػامًو محضػًا الصوت األوؿ وهو )النوف الساكنة( بالصوت ال
 بدوف غنة  وهو تيثر تاـ رجاو.

 صب١ًٔب: إدغبَ ادلزمبسثني )إدغبًِب صغريًا( 
 ميىٓ رص١ٕف األِضٍخ اٌىت ٚسدد ِٓ ثبة إدغبَ ادلزمبسثني إدغبِب صغريًا وّب ٠ٍٝ:

 أٚالً:إدغبَ إٌْٛ اٌسبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ فٝ اٌالَ 
تنويف( فو )الوـ( إدغامًا كامًو بغنة وهو يماثػؿ تدغـ )النوف الساكنة( و )ال

إدغاـ الػوـ الشمسػية ح إا تػدخؿ النػوف بػالحرؼ إدخػاً  كػامًو فػو يبقػو لهػا أ  أثػر 
 .(ٔ)مف صفاتها 

وقد أشار إلو هاا اإلدغاـ ابف الجزر  حيث يقوؿ: " وأما الحكـ الثػانو وهػو 
" يرممػوف " منهػا: حرفػاف بػو  اإلدغاـ فىنه ييتو سند ستة أحرؼ أيضػًا وهػو حػروؼ

 ." (ٖ).....(ٕ)غنة وهما الوـ والراء نحو: " فىف لـ تفاموا " 
 وقد ورد الؾ فو سورة األحقاؼ فو سدة مواضو هو: 

 أٚالً: إدغبَ )إٌْٛ اٌسبوٕخ( فٝ)اٌالَ(
تػدغـ )النػوف السػػاكنة( فػو )الػوـ( إدغامػػًا كػامًو بغنػة فػػو كممتػيف وقػػد ورد 

 ألحقاؼ فو موضايف هما: الؾ فو سورة ا
 .(ٗ) ژۆئ ۆئ ۈئ ژ  قاؿ تاالو: -ٔ

                                                           

 .٘ٗٔ  ٗٗٔحؽ التووة ص  (ٔ)
 .ٕٗسورة البقرة مف اآلية رقـ  (ٕ)
 .ٖٔٛ/ٕالنشر  (ٖ)
 .٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٗ)
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 .(ٔ) ژڈ ڈ ژ ژ  قاؿ تاالو: -ٕ
 صب١َٔب: إدغبَ )اٌز٠ٕٛٓ( فٝ )اٌالَ( 

 ورد الؾ فو سورة األحقاؼ فو موضايف هما:
 .(ٕ) ژڱ ڱ ژ  قاؿ تاالو: -ٔ

 .(ٖ) ژڦ ڦ ژ قاؿ تاالو:  -ٕ
)التنػويف( موقؼ القراء مف حكػـ إبقػاء الغنػة فػو إدغػاـ )النػوف السػاكنة( و 

 فو )الوـ(. 
 اهب الجمهور مف أهؿ األداء وجمة أئمة التجويد إلو إدغامهما بو غنة.  -
اهػػب كثيػػر مػػف أهػػؿ األداء وسمػػو رأسػػهـ نػػافو  وابػػف كثير وأبػػو سمػػرو   -

وابف سامر  وساصـ وأبو جافر  وياقوب وغيرهـ إلو اإلدغاـ مو إبقاء الغنة. وأجاز 
 .(ٗ)آخروف الوجهيف ماًا 

يمكػف القػوؿ : إف الػا  سػوغ اإلدغػاـ بينهمػا هػو تقاربهمػا سٛغبد اإلدغبَ: ِ
فػػو المخػػرج والصػػفة أمػػا مػػف حيػػث المخػػرج : فقػػد تقاربػػا فػػو المخػػرج وهػػو طػػرؼ 

 . (٘)المساف. وقد قيؿ: إنهف مف مخرج واحد 
. والػوـ (ٙ)وأما مف حيث الصفات: فالنوف صوت أسنانو لثو  أنفػو مجهػور

 انبو مجهور ح لاا حسف اإلدغاـ بينهما.صوت أسنانو لثو  ج

                                                           

 .ٕٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٔ)
 .ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٕ)
 .ٖٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٖ)
 بتصرؼ.  ٖٖٛ/ٕالنشر فو القراءات الاشر  (ٗ)
 بتصرؼ. ٜٖٖالتحديد فو اإلتقاف والتسديد فو صناة التجويد لمدانو ص  (٘)
 .ٖٓٔاألصوات د/ بشر ص  (ٙ)
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 اٌفصً اٌضبٔٝ
 ٛائذ "ص" اٌ

 

 وينقسـ ثوثة مباحث :
 «.تعاقب الحركات »  المبحث األول :

 «.الفتح واإلمالة »  المبحث الثانى :
 « . المد والقصر » المبحث الثالث : 
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 اٌفصً اٌضبٟٔ " اٌصٛائذ "
 إلثذاي ثني احلشٚف اٌصبئزخادلجذش األٚي : ا                     

 )رؼبلت احلشوبد(
يمكف تصنيؼ األمثمة التو وردت فو سورة األحقاؼ ووقو فيها التااقب بيف 

 الحركات سمو النحو التالو: 
 أٚالً:اٌزؼبلت ثني احلشوخ ٚاحلشوخ:

كما وقو اإلبداؿ بػيف الحػروؼ الصػامتة  وقػو أيضػًا بػيف الحػروؼ الصػائتة  
التػػي وردت فػػي سػػورة األحقػػاؼ وقػػد وقػػو فيهػػا التااقػػب بػػيف ويمكػػف تقسػػيـ األمثمػػة 

 الحركة والحركة سمو النحو التالي:
 أٚالً: اٌزؼبلت ثني اٌفزخ ٚاٌىسش:

ورد في سورة األحقاؼ أمثمة لمتااقب بػيف الفػت  والكسػروالؾ فػي موضػايف 
 هو:

 .(ٔ) ژې  ژ قاؿ تاالو: -ٔ 
 .(ٕ)كسر. أي مناظرةبال« إثارة»موقؼ القراء مف هار القراءة: قرئ: 

يقاؿ: ُأْثَرة الِاْمػـ وَأَثَرتُػُه وَأثَاَرتُػُه  ثػوث لغػات: بقيػُة منػه اٌمشاءح:  اٌٍغٛٞ ذلزٖ اٌزأص١ً
ژۉ ې ې ې ژ ُتْؤَثُر  أي تبقو وتْاكر  و بالثوث ِقرئ قوله تاالو: 

 (ٖ). 

                                                           

 (.ٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
  روح المااني ٛٚ/ٛ  تفسير أبي الساود ٗٔ/٘  فت  القدير ٕٜٖ/ٔالمحرر الوجيز  (ٕ)

  جامو البياف في تفسير القرآف ٗٚٗ  ٖٚٗ  إسراب القراءات الشواا صػٙ  ٘/ٕٙلالوسي 
 .ٛ٘ٔ/ٗ  إسراب القرآف لمنحاس ٖ/ٔٔ

 (.ٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
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 .(ٔ)ِإْثَرُة  وَأْثَرة  وُأْثَرُة لغات وقراءات » ٚلا١ً:
 (ٕ)«جئػػت فػػي )أثػػرر( بفتحتػػيف  و )إِثػػرر( بكسػػر الهمػػزة والسػػكوف»: ٠ٚمااٛي اٌف١ااِٟٛ

 فالفيومي قد أشار إلو قرائتي الفت  والكسر.
 .(ٖ) ژ ہۀژ  قاؿ تاالو:-ٕ

 موقؼ القراء مف هار القراءة:
 .(ٗ)بالتوحيد والرفو« مسكنهـ»قرأ األسمش ونصر بف ساصـ: -
 .(٘)ؼبكسر الكا« مسِكنهـ»وقرأ حمزة  وخمؼ  واألسمش: -
وقرأ ابف وثاب وحمزة في رواية سنه  والنخاػي  وحفػص: )مسػَكنهـ( بفػت  -

 .(ٙ)الكاؼ 
         صب١ًٔب: اٌزؼبلت ثني اٌىسش ٚاٌفزخ

 التااقب بيف الكسر والفت  في سورة األحقاؼ في موضايف هو:  ٚلغ
 .(ٚ) ژژ  ژ  قاؿ تاالو:-ٔ

 ِٛلف اٌمشاء ِٓ ٘زٖ اٌمشاءح:
                                                           

 .ٔ٘ماجـ الفصي  مف المهجات الاربية وما وافؽ فيها القراءات القرآنية صػ (ٔ)
 ر(. –ث  –مادة )أ  ٚ/ٔالمصباح المنير  (ٕ)
 (.ٕ٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 .ٛٚٗ  إسراب القراءات الشواا صػٜٖٚ/ٕ  تفسير البيضاوي ٕٚ/ٕٙروح المااني  (ٗ)
  إسراب القرآف ٖ٘/ٕٕ  الطبري ٖٚ٘/ٖ  مااني القرآف ٛٚٗإسراب القراءات الشواا صػ (٘)

  ٕٗٛ/ٕ  اإلتحاؼ ٕٙ٘/ٖ  النشر ٘ٛ٘  حجة القراءات صػٖٕٛ/ٗٔ  القرطبي ٜٖٖ/ٕ
 .ٙٙٓٔ/ٕ  التبياف ٘ٛ٘/ٕ  البياف ٘ٛ٘/2  المشكؿ ٜٕٙ/ٚالبحر المحيط 

  البحر ٖٕٛ/ٗٔ  تفسير الطبري ٕٚ٘/ٕي القرآف   ماانٜٚٗإسراب القراءات الشواا صػ (ٙ)
  فت  القدير ٖٗٛ/ٕ  اإلتحاؼ ٘ٛ٘  حجة القراءات ٕٗٓ/ٕ  الكشؼ ٜٕٙ/ٚالميط 

 .ٙٙٓٔ/ٕ  التبياف ٕٛٚ/ٕ  البياف ٘ٛ٘/ٕ  المشكؿ ٜٖٔ/ٗ
 (.ٜسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
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وة  وسكرمة  وابػف أبػي سبمػة  وأبػو حيػوة بفػت  الػداؿ قرأ مجاهد  وأبو حي -
 .(ٕ)أنه صفة (ٔ)سمو

 وقرئ بكسر الباء.-
 .(ٖ)وقرأ مجاهد وأبو حيوة في رواية سنهما بفت  الباء وكسر الداؿ-
 .(ٗ) ژمب  ژ قاؿ تاالو:-ٕ

 ِٛلف اٌمشاء ِٓ ٘زٖ اٌمشاءح:
 وثة.قرأ مجاهد وابف سباس وابف الزبير  وسكرمة بفت  األحرؼ الث-
 وقرأ سكرمة في رواية سنه بالقراءة السابقة مو تشديد الفاء.-
 آفكهـ(. –وقرئت بالمد والتخفيؼ )إفكهـ  -
 وقرئت بفت  الهمزة وسكوف الفاء ورفو الكاؼ  مصدر َأَفؾ َأْفكًا.-
 وقرأ ابف سباس في رواية سنه )آفكهـ( بالمد سمو وزف فاسؿ وماناها: -

 .(٘)صارفهـ

                                                           

  ٘ٔٔ/ٕ  التبياف ٙ٘/ٛط   البحر المحيٕٗٙ/ٕ  المحتسب ٜٖٔالمختصر  بف خالويه صػ (ٔ)
  ٘ٔ/٘  فت  القدير ٗٚٗ  إسراب القراءات الشواا صػ٘ٛٔ/ٙٔ  تفسير القرطبي ٘ٔٔ/ٕ

 .ٜٚ/ٛتفسير أبي الساود  (ٕ)
 .ٜ/ٕٙروح المااني لالوسي  (ٖ)
 (.ٕٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
  ٙ٘/ٖ  مااني القرآف ٙٙ/ٛ  البحر المحيط ٜٖٓ/ٙٔ  القرطبي ٜٔ/ٕٙينظر الطبري  (٘)

  التبياف ٖٓ/ٕٛ  الفخر الرازي ٔٚٔ/ٗ  إسراب القرآف ٕٗ/٘  فت  القدير ٕٙ٘/ٖالكشاؼ 
 .ٔٛٗ  إسراب القرآف الشواا صػٕٚٙ/ٕ  المحتسب ٛ٘ٔٔ/ٕ
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 اٌؼشث١خ ِٓ اٌفزخ ٚاٌىسش ِٛلف اٌٍٙجبد
أجمو سمماء الاربية سمو نسبة الفت  ألهؿ الحجػاز  حيػث نسػب الفػت  إلػو 
جميػػو القبائػػؿ التػػي كانػػت تسػػكف غػػرب الجزيػػرة بمػػا فػػي الػػؾ قبائػػؿ الحجػػاز أمثػػاؿ: 

  كمػا أجماػواسمو نسػبة (ٔ)قريش  واألنصار  وثقيؼ  وهوازف  وساد بف بكر وكنانة
. ويرجػػو السػػر فػػي نسػػبة الفػػت  ألهػػؿ (ٗ)ونجػػد (ٖ)وأسػػد (ٕ)الكسػػر إلػػو قبائػػؿ قػػيس

الحجػاز  والكسػر لقبائػؿ قػيس والقبائػؿ البدويػة فػو أف الفػت  أخػؼ مػف الكسػػر  وأف 
القبائػػؿ الحجازيػػة يجنحػػوف إلػػو الخفػػة والسػػهولة دائمػػًا  وأف الكسػػر يناسػػب البيئػػة 

 البدوية ألنه يتناسب وطبياتهـ البدوية.
 خ ٚاٌعُ:صبٌضًب اٌزؼبلت ثني اٌفز

 وقو التااقب بيف الفت  والضـ في سورة األحقاؼ في موضو واحد هي:
 ٚجٗ لشاءح اٌفزخ:

 يمكف القوؿ: إنه قد استبدلت الضمة بالفتحة لثقؿ الضمة سمو الياء.
ژپ  ژ  قاؿ تاالو:-ٔ

 (٘). 
 ِٛلف اٌمشاء ِٓ ٘زٖ اٌمشاءح:

   الكاؼ.قرأ ابف كثير  ونافو  وأبو سمرو  وساصـ  وابف سامر بفت-
 .(ٙ)وقرأ حمزة والكسائي بضمها-

                                                           

 بتصرؼ. ٓٙفي المهجات الاربية لمدكتور إبراهيـ أنيس صػ (ٔ)
 .ٕ٘ٔ  المهجات الاربية في القراءات القرآنية صػٖ٘ٙالحجة صػ (ٕ)
 .٘ٔٔ/٘لبحر المحيط ا (ٖ)
 .ٕٕٔ/ٔإتحاؼ فضوء البشر  (ٗ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 .ٜٙ٘  السباة ٗ  ٖ/ٔٔ  جامو البياف ٚٙٙ  التبصرة صػٕ٘٘/ٖينظر الحجة  (ٙ)
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 .(ٔ)وقيؿ قرأ الكوفيوف وابف اكواف بالضـ  وفت  الباقوف-
وقػرأ أبػو سمػرو وأهػؿ الحجػاز -بضػـ الكػاؼ.« كرهػاً »وقيؿ: قرأ الجمهػور  -

بفتحهػػا. قػػاؿ الكسػػائي وهمػػا لغتػػاف بمانػػو واحػػد. وقػػاؿ أبػػو حػػاتـ: الكػػرر بػػالفت    
 .(ٕ)واختار أبو سبيد قراءة الفت   يحسف أنه الغضب والغمبة .

كما نسبت قػراءة الفػت  أيضػًا إلػو ابػف سبػد الػرحمف السػممي  وأبػي جافػر -
 .(ٖ)وشيبة

أجمو كثير مف أهؿ المغة أنهما لغتاف  وقد ُقرئ بهما ِٛلف اٌٍغ٠ٛني ِٓ ٘زٖ اٌمشاءح: 
زسػـ أف الكػرر في مواضو كثيرة مف القرآف الكريـ  فبيي لغة وقو فجيز  إ  أنـ الفراء 

ما أْكررهت نفسؾ سميه  والكرر ما أكرهؾ غيػرؾ سميػه. تقػوؿ: جئتػؾ كْرهػا  وأدخمتنػي 
 .(ٗ)كرر ها

 ِٛلف اٌٍٙجبد اٌؼشث١خ ِٓ اٌفزخ ٚاٌعُ
نسب سمماء المغة الفت  ألهؿ الحجاز بما في الؾ جميو القبائػؿ التػي كانػت 

ف  وسػػاد بػػف بكػػر تسػػكف غػػرب الجزيػػرة ومنهػػا: قػػريش  واألنصػػار  وثقيػػؼ  وهػػواز
  كمػػا أجماػػوا سمػػو نسػػبة الضػػـ إلػػو أهػػؿ الباديػػة مػػف الااليػػة ونجػػد وتمػػيـ (٘)وكنانػػة
. وقػػد نسػػب الفػػت  ألهػػؿ الحجػػاز نظػػرًا لمػػا فيهػػا مػػف الخفػػة  بينمػػا تناسػػب (ٙ)وأسػػد 

                                                           

 .ٗٙٔ/ٗ  إسراب القرآف ٚٙٙالتبصرة في القراءات السبو صػ (ٔ)
 .ٖٜٔ/ٙٔ  الجامو ألحكاـ القرآف ٛٔ/٘فت  القدير  (ٕ)
 .ٗٔ/ٕٛ  التفسير الكبير ٜٗٗ/ٗ  إسراب القرآف لمنحاس ٜٙ٘السباة  (ٖ)
  مختار ٚٛٗماجـ الفصي  مف المهجات الاربية وما وافؽ منها القراءات القرآنية صػ (ٗ)

 هػ(.  –ر  –)ؾ ٕٜٔ/ٕهػ(  المصباح المنير  –ر  –)ؾ  ٜٙ٘  ٛٙ٘الصحاح صػ
 بتصرؼ. ٓٙالمهجات الاربية د/ إبراهيـ أنيس صػ (٘)
 .ٕٚٔ  المهجات الاربية في القراءات القرآنية صػ٘ٔٔ/٘البحر المحيط  (ٙ)
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  (ٔ)الضمة أهؿ البادية لثقمها
 ساثؼًب: اٌزؼبلت ثني اٌعُ ٚاٌىسش

 رة األحقاؼ في موضايف هما:وقو التااقب بيف الضـ والكسر في سو 
 .(ٕ) ژخت ژ  قاؿ تاالو:-ٔ

 ِٛلف اٌمشاء ِٓ ٘زٖ اٌمشاءح:
وردت القػػػػراءة القرآنيػػػػة التػػػػي بػػػػيف أيػػػػدينا بضػػػػـ السػػػػيف وهػػػػي قػػػػراءة  -

 جمهورالقراء. 
 .(ٖ)بكسر السيف«تفِسقوف»وقرئت: -
 .(ٗ) ژ مئحئژ  قاؿ تاالو:-ٕ

 ِٛلف اٌمشاء ِٓ ٘زٖ اٌمشاءح:
 .(٘)بالرفو  قرأ الجمهور: بوغٌ -
وقػػرأ الحسػػف  وسيسػػو بػػف سمػػر  وزيػػف بػػف سمػػي  وأبػػو سمػػرو )بوغػػًا( -
 (ٙ)بالنصب

 .(ٛ)  ووافقه أبو سراج الهالي (ٚ)بصيغة األمر« بم ك»وقرأ أبو مجمز -

                                                           

 بتصرؼ. ٕٚٔالمهجات الاربية في القراءات صػ (ٔ)
 (.ٕٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 .ٜٖٙ/ٕ  تفسير البيضاوي ٘ٛ/ٛ  تفسير أبي الساود ٖٕ/ٕٙروح المااني لالوسي  (ٖ)
 (.ٖ٘ية رقـ )سورة األحقاؼ مف اآل (ٗ)
 .ٖ٘/ٕٙ  روح المااني ٜٓ/ٛ  تفسير أبي الساود ٕٚ/٘فت  القدير  (٘)
 .ٜٜٖ/ٕ  تفسير البيضاوي ٜٓ/ٛ  تفسير أبي الساود ٕٚ/٘فت  القدير  (ٙ)
 .ٜٙ/ٛ  البحر ٕٛٙ/ٕ  المحتسب ٓٗٔ  مختصر ابف خالويه صػٕٚ/٘فت  القدير  (ٚ)
 .ٖٕٕ/ٙٔ  تفسير القرطبي ٕٛٗلشواا صػ  إسراب القراءات اٙٗ/٘ٔالمحرر الوجيز  (ٛ)
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   فتكوف ناتًا لنهار.(ٔ)وقرأ الحسف في رواية سنه )بوغ( بالخفض -
 .(ٕ)بصيغة الماضي « بمك»وقرئ -

 جبد اٌؼشث١خ ِٓ اٌعُ ٚاٌىسشِٛلف اٌٍٙ     
يمكف سزو الكسر إلو أهؿ الحجاز ألنه أخؼ مف الضـ  وقد أشار إلػو الػؾ 

وينسػب الضػػـ إلػو قبائػػؿ  (ٖ)بكسػر القػػاؼ"« قنػواف»لغػة الحجػػاز »أبػو حيػاف بقولػػه: 
حيػث تجػن  هػار القبائػؿ البدويػة إلػو الضػـ ألنػه األنسػب  (ٗ)تميـ وقيس وأسد وبكر
 بياتهـ البدوية.لهاح ألنه يتناسب وط

 صبٌضًب: اٌزؼبلت ثني احلشوخ ٚاٌسىْٛ
 أٚالً: اٌزؼبلت ثني اٌفزخ ٚاٌسىْٛ:

 وقو التااقب بيف الفت  والسكوف في سورة األحقاؼ في موضايف هما:
ژڇ ژ  قاؿ تاالو:-ٔ

 (٘). 
 ِٛلف اٌمشاء ِٓ ٘زٖ اٌمشاءح:

 أي سكوف الباء. (ٙ)مف اإلبوغ «غكـمُأبْ »قرأ أبو سمرو -
 أ الباقوف بالفت .وقر -
 وقيؿ: قرأ جمهور الناس: )وأبمغكـ( بفت  الباء وشد الوـ.-
 .(ٚ)قاؿ أبو حاتـ: وقرأ أبو سمرو في كؿ القرآف بسكوف الباء وتخفيؼ الوـ-

                                                           

 .ٖ٘/ٕٙ  روح المااني ٜ٘ٔٔ/ٕ  التبياف ٙٗ/٘ٔالمحرر الوجيز  (ٔ)
 .ٜٙ/ٛ  البحر المحيط ٕٛٙ/ٕ  المحتسب ٕٚ/٘فت  القدير  (ٕ)
 .ٖٓٔ  المهجات الاربية في القراءات القرآنية صػٕٔٔ/٘البحر المحيط  (ٖ)
 بتصرؼ. ٖٓٔية صػالمهجات الاربية في القراءات القرآن (ٗ)
 (.ٖٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 .٘ٛ/ٛ  تفسير أبي الساود ٕ٘/ٕٙروح المااني لالوسي  (ٙ)
 .ٛٗ  صفوة التفاسير صػٕٖ/٘ٔالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب الازيز  (ٚ)
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 .(ٔ) ژڱ ژ  قاؿ تاالو:-ٕ
 ِٛلف اٌمشاء ِٓ ٘زٖ اٌمشاءح: 

 .(ٕ)قرأ زيد بف سمي )تدمر( بفت  التاء وسكوف الداؿ وضـ الميـ-
 وقرأ الباقوف )ُتدكّمُر( بضـ التاء وفت  الداؿ مشددًا وكسر الميـ.-

 صب١ًٔب: اٌزؼبلت ثني اٌعُ ٚاٌسىْٛ
 وقو التااقب بيف الضـ والسكوف في سورة األحقاؼ في موضو واحد وهو:

 .(ٖ) ژجئ  ژ  قوله تاالو:-ٔ
 ِٛلف اٌمشاء ِٓ ٘زٖ اٌمشاءح:

 .(ٗ)بضـ الراء« قُربانا»قرئت -
بضػػـ القػػاؼ وسػػكوف الػػراء وبهػػا جػػاءت القػػراءة « قُربانػػا»قػػراءة ووردت  -

القرآنيػػة الكريمػػة. و يمكػػف القػػوؿ: إنػػه قػػد وقاػػت فػػي هػػار الكممػػة )ُقُربانػػًا( بضػػمتيف 
 مماثمة صوتية في حركة الضمة والؾ سمو قراءة ضـ الكاؼ والراء.

 ٚلذ أشبس إىل رٌه وضري ِٓ اٌؼٍّبء ُِٕٚٙ اثٓ جٕٟ ٠مٛي:
كػػوف أصػػمه )ُقْربػػاف( سػػاكنة الػػراء والضػػمة فيهػػا إتبػػاع لتاػػار ينبغػػي أف ي»

إتباسًا لضمة الكاؼ  وليس بمغة ألنه ليس ». ويقوؿ ابف سطية (٘)«فاوف في الكوـ

                                                           

 (.ٕ٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
  فت  ٗٙ/ٛ  البحر المحيط ٛٚٗالشواا صػ  إسراب القراءات ٕٙ/ٕٙروح المااني لالوسي  (ٕ)

 .ٖٙٓ/ٙٔ  تفسير القرطبي ٖٕ٘/ٖ  الكشاؼ ٖٕ/٘القدير 
 (.ٕٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
دوف  ٚٛ/ٛ  تفسير أبي الساود ٜٕٓ/ٙٔ  الجامو ألحكاـ القرآف ٜٖٚ/ٕتفسير البيضاوي  (ٗ)

 دوف نسبة لقارئ مايف.
 .ٓٛٔ/ٔالمحتسب  (٘)
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 .(ٔ)«ليس في كوـ الارب ضـ الفاء والايف
بضػـ الػوـ « الُسػُمطاف)» ٚلذ أشبس إىل رٌه أ٠عًب س١ج٠ٛٗ ٚميىٓ أْ ٍّٔخ رٌاه ِآ لٌٛاٗ:

 .(ٕ)إلتباع( وهاا سمو ا
 يمكف توجيه القراءة بضمتيف كما يمي:رٛج١ٗ لشاءح اٌعُ ػٍٝ اإلرجبع: 

وقاػػت المماثمػػة الصػػوتية فػػي هػػار الكممػػة حيػػث اتبػػو )الوحػػؽ( وهػػو )الػػراء 
السػػاكنة( لمسػػابؽ وهػػو )القػػاؼ المضػػمومة( فػػي الحركػػة وهػػي )الضػػمة( والػػؾ سمػػو 

 ؽ أي إتباع تقدمي.سبيؿ اإلتباع. وهاا مف قبيؿ إتباع الوحؽ لمساب
 صبٌضًب: اٌزؼبلت ثني اٌىسش ٚاٌسىْٛ

 وقػػػػو التااقػػػػب بػػػػيف الكسػػػػر والسػػػػكوف فػػػػي سػػػػورة األحقػػػػاؼ فػػػػي موضػػػػو 
 واحد وهو: 
 .(ٖ) ژۀ ژ  قاؿ تاالو:-ٔ

.  (ٗ)بكسػر الاػيف وسػكوف اليػاء« يِاي»قرأ الحسف ِٛلف اٌمشاء ٘زٖ اٌمشاءح : 
 والباقوف بالسكوف.

ار الكممة بكسر الايف وسكوف الياء  والػؾ فػرارًا توجيه هار القراءة: قرئت ه
مػػف تحريػػؾ اليػػاء  وقػػد نقػػؿ مػػف قرأهػػا بهػػار الكيفيػػة حركتهػػا إلػػو الاػػيف وهػػي لغػػة 

 . وقد سمؽ أبو الفت  سثماف ابف جني سمو هار القراءة بقوله:(٘)ضايفة

                                                           

 .ٓٛٔ/ٔ  المحتسب ٜٖٓ/ٖ  المحرر الوجيز ٜٕٙ/ٗ  القرطبي ٕٖٔ/ٖالبحر المحيط  (ٔ)
 بتصرؼ. ٕٕٖ/ٕالكتاب  (ٕ)
 (.ٖٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
  البحر المحيط ٜٖٔ  الشواا صػٜٕٙ/ٕ  المحتسب ٜٕٔ/ٙٔ  القرطبي ٖٚٗ/ٕاإلتحاؼ  (ٗ)

 .ٖٙ/٘  فت  القدير ٛٙ/ٛ
 .ٔٛٗإسراب القراءات الشواا لماكبري صػ (٘)
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هاا ماهب توجيه قراءة الضػـ ترغػب الاػرب سنػه  وهػو إسػوؿ سػيف الفاػؿ »
  وهو قميؿ شاا ووجهه أنػه فػي الماضػي فػت  سػيف الكممػة وهػي لغػة وتصحي   مه

 (ٔ)«طيئ
 سزيت هار القراءة إلو طيئ.:  ِٛلف اٌٍٙجبد اٌؼشث١خ ِٓ ٘زٖ اٌمشاءاد 

                                                           

 .ٜٕٙ/ٕالمحتسب  (ٔ)
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 ادلجذش اٌضبٟٔ : اٌفزخ ٚاإلِبٌخ "" 
تاد اإلمالة ضربًا مف ضروب التيثر الاي تتارض له األصوات حػيف تتجػاور 

. (ٔ)لفػػت  سبػػارة سػػف صػػائتيف وقػػد يكونػػا طػػويميف أوقصػػيريف أو تتقػػارب  واإلمالػػة وا
 ٚف١ّب ٠ٍٟ رؼش٠ف اٌفزخ ٚاإلِبٌخ:

 الفت  تاريفه  وأقسامه :: أٚالً 
 .(ٕ)جاء في الوسيط: الفتحة في اإلسراب: الاومة األصمية لمنصب: اٌفزخ يف اٌٍغخ
مفظ الحرؼ سبارة سف فت  القارئ لفيه ب»سرفه ابف الجزري بينه: : اٌفزخ اصؽالدبً 

 .(ٖ)«وهو فيما بادر ألؼ أظهر  ويقاؿ له أيضًا: التفخيـ وربما قيؿ له النصب
 ينقسـ الفت  قسميف هما: :ألسابِاٗ

نهاية فت  الشخص فمه بالؾ الحرؼ. و  يجوز في القرآف بؿ  فزخ شذ٠ذ:ٚ٘ٛ-ٔ
نما يوجد في ألفاظ الاجـ وخاصة سجػـ الفػرس و سػيما  هو مادـو في لغة الارب. وان

 أهؿ خراساف وأهؿ ما وراء النهر.
 ويسمو التفخيـ المحض وهو ممنوع في القراءة  كما نص سميه أئمتنا.

 وهو ما بيف الفت  الشديد واإلمالة المتوسطة.: فزخ ِزٛسػ-ٕ
 .(ٗ)ويقاؿ له: الترقيؽ  كما يقاؿ له أيضًا: التفخيـ وهو ضد اإلمالة

 صب١ًٔب :  اإلِبٌخ رؼش٠فٙب، ألسبِٙب:
مصػدر أممتػه أميمػه  والميػؿ ا نحػراؼ سػف القصػد يقػاؿ  :ٌخ يف اٌٍغخاإلِب

 .(٘)منه: ماؿ الشيء. ومنه ماؿ الحاكـ: إاا سدؿ سف ا ستواء
                                                           

 بتصرؼ. ٖٛٔالمهجات الاربية في القراءات القرآنية د/ سبدر الراجحي صػ (ٔ)
 ح(. –ت  –مادة )ؼ  ٕٚٙ/ٕالماجـ الوسيط  (ٕ)
 .ٖٚٛ/ٕالنشر القراءات الاشر  (ٖ)
 .ٕٚٗ/ٔبتصرؼ  ا تحاؼ  ٖٚٛ/ٕالنشر  (ٗ)
 .ٖ٘/ٜشرح المفصؿ  (٘)
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ويقوؿ ابف منظور: الميؿ: الادوؿ إلو الشيء واإلقباؿ سميه ومالت الشػمس 
 .(ٔ)ميوً : ضيفت لمغروب  وقيؿ: مالت زاغت سف الكبد

مػػيًو  فهػػو أميػػؿ  وأمػػاؿ قػػارئ القػػرآف:  –لشػػيء وجػػاء فػػي الوسػػيط: ميػػؿ ا
 .  (ٕ)استامؿ اإلمالة في قراءته 

 أٚالً: ػٕذ إٌذ٠ٛني: اإلِبٌخ اصؽالدًب:
اإلمالػة فػي الاربيػة سػدوؿ بػاأللؼ سػف اسػتوائه  »سرفها ابف يايش بقولػه: 

وجنػػوح بػػه إلػػو اليػػاء  فيصػػير مخرجػػه بػػيف مخػػرج األلػػؼ المفخمػػة ومخػػرج اليػػاء  
ب الؾ إلػو الموضػو مػف اليػاء تكػوف شػدة اإلمالػة  وبحسػب باػدر تكػوف وبحسب قر 

 .(ٖ)«خفتها
واإلمالػػة أف تنحػػو بالفتحػػة نحػػو الكسػػرة و »و سرفهػػا ابػػف الجػػزري بقولػػه: 

باأللؼ نحو الياء كثيرًا وهو المحض  ويقاؿ له: اإلضجاع  ويقاؿ له: الػبط   وربمػا 
 .(ٗ)«لتمطيؼ  وبيف بيفقيؿ له:  الكسر أيضًا  ويقاؿ له: التقميؿ  وا

 احملذصني: اإلِبٌخ يف اصؽالح
والفػت  واإلمالػة مػف أصػوات المػيف  »الدكتور إبراهيـ أنػيس بقولػه: : ػشفٙب

سػواء أكانػا قصػيريف أـ طػويميف  فػو فػرؽ إاف بػيف أف تمػاؿ الفتحػة  أو تمػاؿ ألػؼ 
 .(٘)ح ألف الاممية الاضوية في الحالتيف واحدة "  المد

                                                           

 .ؿ( –ي  –لساف الارب مادة )ـ  (ٔ)
 ؿ(. –ي  –مادة )ـ  ٜٗٛ/ٕالماجـ الوسيط  (ٕ)
 .ٖ٘/ٜشرح المفصؿ  (ٖ)
 .ٖٚٛ/ٕالنشر  (ٗ)
 .ٗٙفي المهجات الاربية صػ (٘)
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ف اإلِبٌاخ ٚلذ ٚافك اٌاذو
ا
اش
َ
زٛس ػجاذٖ اٌشاجذاٟ اٌماذِبء سأ٠ٙاُ داني ػ

 .(ٔ)«أف تميؿ الفتحة إلو الكسرة  واأللؼ إلو الياء»:ثأٔٙب
أمػػا الػػدكتور إبػػراهيـ أنػػيس فقػػد أضػػاؼ إلػػو مػػا سػػبؽ مػػف تاريفػػات لأمالػػة 

 .(ٕ)«أف تنحو بالفتحة واأللؼ نحو الواو»تاريؼ آخر حيث يقوؿ:
 ة أغراض كثيرة منها:لأمالفبئذح اإلِبٌخ ٚغشظٙب: 

 سهولة المفظ. -ٔ
 سهولة النطؽ. -ٕ
 تحقؽ ا نسجاـ بيف األصوات. -ٖ
 ا قتصاد في الجهد الاضمي. -ٗ
 الخفة سمو المساف. -٘
 التشاكؿ بيف األلفاظ. -ٙ
 .(ٖ)التقريب بيف األلفاظ  -ٚ

 تنقسـ اإلمالة قسميف هما:ألسبَ اإلِبٌخ: 
مػب الخػػالص وهػي التػػي يتجنػب ماهػػا الق إِبٌااخ شااذ٠ذح أٚ وااحمٜ أٚ زلعااخ-ٔ

 .(ٗ)واإلشباع المبالك فيه 
 .(٘)ويقاؿ له: اإلضجاع والبط   والؾ إاا كاف ا نتحاء شديداً 

وهػػي التػػي تكػػوف بػػيف الفػػت  المتوسػػط وبػػيف اإلمالػػة : إِبٌااخ صااغشٜ-ٕ
 .(ٙ)الشديدة  والؾ إاا كاف اإلنتحاء قميوً 

                                                           

 .ٜٖٔالاربية في القراءات القرآنية صػ المهجات (ٔ)
 بتصرؼ. ٘ٙفي المهجات الاربية صػ (ٕ)
 بتصرؼ. ٕٜ/ٔ  اإلتقاف ٕٚٗ/ٔ  ا تحاؼ ٜٖٔ/ٕالنشر  (ٖ)
 .ٖٛٛ/ٕالنشر  (ٗ)
 .ٕٚٗ/ٔا تحاؼ  (٘)
 .ٕٚٗ/ٔبتصرؼ  ا تحاؼ  ٖٛٛ/ٕالنشر  (ٙ)
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 ويمكف إضافة قسـ ثالث لهما أشار إليه الامماء وهو:
: أي أف اإلمالة في هار الحالة تكوف متوسطة بيف الكبػر   «ثني ثني»-ٖ
 . ويمكف أف تطمؽ سميها اإلمالة المتوسطة.(ٔ)والصغر 

ٚلذ  «الكسرة والياء»أرجو الامماء أسباب اإلمالة إلو شيئيف هما: أسجبة اإلِبٌخ: 
فيسباب اإلمالة قالوا: هػي سشػرة ترجػو :»أشبس إىل رٌه اثٓ اجلضسٞ د١ش ٠مٛي

ئيف: أحدهما: الكسػرة  والثػاني: اليػاء وكػؿ منهمػا يكػوف متقػدمًا سمػو محمػؿ إلو شي
اإلمالة مف الكممة ويكوف متيخرًا  و يكوف أيضًا مقدرًا في موضػو اإلمالػة  قػد تكػوف 

 الكسرة والياء غير موجودتيف في المفظ و 
 ِٛلف اٌمجبئً اٌؼشث١خ ِٓ اٌفزخ ٚاإلِبٌخ      

لفػػت  واإلمالػػة لغتػػاف فصػػيحتاف صػػحيحتاف نػػزؿ اتفػػؽ أئمػػة القػػراء سمػػو أف ا
بهما القرآف. وأما سف لهجات القبائؿ الاربية في الفػت  واإلمالػة فقػد أجماػت القبائػؿ 

 الاربية سمو نسبة الفت  
ألهؿ الحجاز وغرب الجزيرة الاربية  ونسبة اإلمالة لاامة أهؿ نجد مف تمػيـ 

لجزيرة وشرقيها مف أمثػاؿ هػوازف  وهي قبائؿ البادية في وسط شبه ا (ٕ)وأسد وقيس
. وقد سزيت اإلمالة لنجد وتميـ وقبائؿ البادية ح نظرًا (ٖ)وساد بف بكر  وبكر بف وائؿ

ألنهـ كانوا يميموف في كومهـ إلو ا قتصػاد فػي المجهػود الاضػمي  واإلمالػة تحقػؽ 
 .(ٗ)لهـ الؾ بما فيها مف انسجاـ بيف األصوات

                                                           

 .ٕٚٗ/ٔ  ا تحاؼ ٖٛٛ/ٕالنشر  (ٔ)
 .ٖٛٛ/ٕالنشر  بف الجزري  (ٕ)
بتصرؼ  المهجات الاربية في القراءات القرآنية د/سبدر  ٖ٘٘نهاية األرب لمقمقشندي  (ٖ)

 .ٔٙصػ  في المهجات الاربية د/ إبراهيـ أنيس ٗٗٔالراجحي صػ
 بتصرؼ. ٗٗٔالمهجات الاربية في القراءات القرآنية صػ (ٗ)
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 سٛسح األدمبف أِضٍخ اإلِبٌخ اٌزٟ ٚسدد يف
 يمكف تصنيؼ األمثمة التو وردت فو سورة األحقاؼ كما يمو:

 أٚالً: إِبٌخ األٌف:
يمكف تصنيؼ األلؼ التي تماؿ طبقًا لمنمااج التي وردت في سورة األحقػاؼ 

 حسب موقاها مف الكممة سدة تصنيفات وهي كما يمي:
 : إمالة األلؼ الواقاة سينًا لمفاؿ الماضي الثوثي:أٚالً 

شػريطة أف يكػوف أوؿ فامػت « واو»أو « يػاء»وهار األلؼ إما أف تكوف منقمبة سػف 
ٚلذ ٚسدد إِبٌخ األٌف اٌٛلؼخ ػ١ًٕب ٌٍفؼً اٌضالصٟ يف سٛسح األدمبف يف صالصاخ  منها مكسػورًا.
 :ِٛاظغ ٟٚ٘
ژٿ ژ  قاؿ تاالو:-ٔ

 (ٔ). 
ژٹ   ژ قاؿ تاالو:-ٕ

 (ٕ). 
ژې ژ قاؿ تاالو:-ٖ

 (ٖ). 
 إمالة األلؼ الواقاة سينًا لمفاؿ الماضي موقؼ القراء مف 

زاد  شػػاء  جػػاء  »قػػرأ حمػػزة بىمالػػة هػػار األلػػؼ فػػي سشػػرة أفاػػاؿ وهػػي:  -
 .(ٗ)حيث وقات وكيؼ جاءت « خاب  راف  خاؼ  زاغ  طاب  ضاؽ   حاؽ

وقد وردت مف هار األفااؿ في سورة األحقػاؼ مجػاؿ البحػث والدراسػة ثوثػة 
وقػػد نسػػبت القػػراءة بىمالػػة األلػػؼ نحػػو «.حػػاؽ – خػػاؼ –جػػاء »أفاػػاؿ منهػػا وهػػي : 

اليػػاء والفتحػػة التػػي قبمهػػا نحػػو الكسػػرة إلػػو حمػػزة  ووافقػػه ابػػف اكػػواف  وخمػػؼ فػػي: 

                                                           

 (.ٚسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 .ٜٕٚ/ٔ  ا تحاؼ ٗٚٔ/ٔ  الكشؼ ٜٓٗ  ٛٓٗ/ٕالنشر  (ٗ)
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 كيؼ وقو.« جاء وشاء»
 التاميؿ الصوتي لأمالة كما يرار المحدثوف:

توصؿ سمماؤنا إلو أف هناؾ أسبابًا وتاميًو صوتيًا إلمالة األلؼ الواقاة سينًا 
 :رىّٓ يف إٌمبغ ا٢ر١خاؿ الماضي الثوثي وهار األسباب وتمؾ الامؿ لمف

كسر أولها إاا جػاءت سمػو زنػة )فامػت( حالػة اإلخبػار بهػا سػف المػتكمـ: -ٔ
 تقوؿ: جئت  حقت  خفت.

أف سيف هار الكممات منها ما أصػمه اليػاء نحػو: جػاء وحػاؽ  ومنهػا مػا -ٕ
 أصمه الواو نحو: خاؼ.

ة في آخرها نحو: )جاء( جامهػا قويػة الشػبة بػاأللؼ ح إاا أف وجود الهمز -ٖ
الهمزة أختها في تقارب المخارج  كما أنه كثيرًا ما يحػدث إبػداؿ بػيف الهمػزة واأللػؼ  

 .(ٔ)فصارت كاأللؼح فكاف هاا سامًو قويًا ألجؿ إمالتها
  بينمػػا رأي سمماؤنػػا (ٕ)«حنجريػػة»وقػػد ارتػػيي سمماؤنػػا المحػػدثوف أف الهمػػزة 

 .(ٖ)امو أف األلؼ تخرج مف وسط المساف مو ما يحاايه مف الحنؾ األسمو القد
 موقؼ القبائؿ الاربية مف إمالة األلؼ الواقاة سينًا لمفاؿ الماضي الثوثي

سزا سػيبويه إمالػة األلػؼ الواقاػة سينػًا لمفاػؿ الماضػي الثوثػي إاا جػاء أوؿ 
أهؿ الحجاز   يميمػوف هػار منها مكسورًا إلو باض أهؿ الحجاز  وقد اكر أف سامة 

 ومما يميموف ألفه كؿ شيء مف بنات »ويمكف أف نستشؼ الؾ مف قوله: ’  األلؼ
                                                           

 بتصرؼ. ٗٚٔ/ٔالكشؼ سف وجور القراءات  (ٔ)
بتصرؼ  سمـ الصوتيات د/ سبد ا   ٔٛٔينظر أصوات المغة الاربية د/ سبد الغفار هوؿ صػ (ٕ)

 .ٜٓ  األصوات المغوية صػٖٕٚربيو محمود صػ
 ٙٗ/ٔ  ابف جني في سر الصناسة ٖٖٗ/ٗينظر أقواؿ القدامي في مخرج األلؼ في الكتاب  (ٖ)

 وما بادها.
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 الياء والواو مما هما فيه سيف  إاا كاف أوؿ فامت مكسورًا َنَحوا نحو الكسر 
كما َنَحوا نحواليػاء فيمػا كانػت ألفػه فػي موضػو اليػاء وهػي لغػة لػباض أهػؿ 

 .(ٔ)«يميموف الحجاز وأما الاامة فو
أما الفراء فقد نسب الفت  لمحجازييف ونسب اإلمالة إلو سامة أهؿ نجػد مػف 

 .(ٕ)تميـ وقيس وأسد بينما يفتحوف في الواوي الاي   تكسر فاؤر
 ثانيًا: إمالة األلؼ المتطرفة الواقاة  مًا المنقمبة سف أصؿ يائي أو واوي 

ادلٕمٍجخ ػٓ أصاً ٠ابئٟ أٚ ٚاٚٞ ٚرٌاه يف ساٛسح  ٚلذ ٚسدد إِبٌخ األٌف ادلزؽشفخ اٌٛالؼخ الِبً 
 األدمبف يف رسؼخ ِٛاظغ ٟ٘:

 .(ٖ) ژ ۀڻژ  قاؿ تاالو:-ٔ
 .(ٗ) ژڀ  ژ قاؿ تاالو:-ٕ
 .(٘) ژ ڤڤ ژ قاؿ تاالو:-ٖ
ژڱ  ژ قاؿ تاالو:-ٗ

 (ٙ). 
ژڃ  ژ قاؿ تاالو:-٘

 (ٚ). 
ژڍ ژ  قاؿ تاالو:-ٙ

 (ٛ). 

                                                           

 .ٕٓٔ/ٗالكتاب لسيبويه  (ٔ)
 .ٗ٘/ٜفصؿ شرح الم (ٕ)
 (.ٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٚسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٜسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٖٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
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ژڻ ژ  قاؿ تاالو:-ٚ
 (ٔ)   

ژۆ  ژ قاؿ تاالو:-ٛ
 (ٕ). 

ژۆئ ژ  قاؿ تاالو:-ٜ
 (ٖ). 

موقؼ القراء مف إمالة األلؼ المتطرفة الواقاة  مًا المنقمبة سف أصؿ يائي  
 أو واوي

فقػػػد أمالػػػه حمػػػزة  والكسػػػائي  وخمػػػؼ وبػػػالفت  « لترضػػػار»أوً : بالنسػػػبة لػػػػ 
 .(ٗ)والتقميؿ األزرؽ سف أبي سمرو  وفتحها الدوري وهي قراءة صحيحة 

 .(٘)فقد أماله السوسي بخمفه«. أراكـ  ير   القر »سبة لػ ثانيًا: وبالن
وهنػاؾ روايػة سنػه وهػي أنػه قػد اختمػؼ فػي إمالػة فتحػة الػراء التػي تػػاهب -

األلؼ الممالة بادها لساكف منفصؿ حالة الوصؿ  فػرو  سنػه أبػو سمػراف بػف جريػر 
القرشػي اإلمالة وصًو وهي روايػة سمػو بػف الرقػي  وأبػي سثمػاف النحػوي  وأبػي بكػر 

 كمهـ سف السوسي.
واختار اإلمالة ألنه قد جاء بها نصًا وأداء سف أبي شػايب أبػو الابػاس  : لبي اٌذأٟ

 . (ٙ)وأحمد بف حفص الخشاب وهما مف جمة الناقميف سنه فهمًا ومارفةً 
وأما بالنسػبة لػػ )القػر ( فقػد أمالػه أبػو سمػرو ومػا كػاف سمػو مثالػه نحػو: -

كبر   كما فاؿ حمزة  والكسائي  وخمؼ  ووافقػه اليزيػدي  )ير   وأر   وتر ( إمالة 

                                                           

 .(ٕ٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٕٚسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 .ٕٚٗ/ٕاتحاؼ فضوء البشر  (ٗ)
 .ٕٚٗ/ٕاتحاؼ فضوء البشر  (٘)
 بتصرؼ. ٕٔٗ/ٕالنشر في القراءات الاشر  (ٙ)
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 .(ٕ)أمػا ورش فقػد اختمػؼ فػي الػؾ فػرو  سنػه الفػت  واإلمالػة بػيف بػيف (ٔ)واألسمش
 ٚخنٍص ِٓ ألٛاي اٌمشاء اٌسبثمخ إىل ِب ٠أرٟ:

أف حمػػزة  والكسػػائي  وخمػػؼ  وأبػػو سمػػرو  قػػد أمػػالوا كػػؿ ألػػؼ متطرفػػة -ٔ
 . (ٖ)لكريـ أينما وقات هار األلؼ منقمبة سف الياء في القرآف ا

أف نافاًا قد اختمؼ سنه في إمالػة األلػؼ المنقمبػة سػف يػاء فػوردت سنػه -ٕ
 .(ٗ)روايات بالفت  والتقميؿ 

أف أبا سمرو قد أماؿ ما جاء مف اوات الراء نحو:)ير   تر  أر  القر ( -ٖ
 .(٘)إمالة كبر  ووافقه كثيروف

 .(ٙ)ؽ إلو ابف كثير وابف سامرأنه قد نسب الفت  في جميو ما سب-ٗ
أمػػاؿ الػػركاء مػػف )يػػر ( النحويكػػاف وحمػػزة  وقرأهػػا إسػػماسيؿ وورش بػػيف -٘

 .  (ٚ)المفظيف  وفتحها الباقوف 
موقػػؼ النحػػاة مػػف إمالػػة األلػػؼ المتطرفػػة الواقاػػة  مػػًا المنقمبػػة سػػف أصػػؿ         

 يائي أو واوي.
سف يػاء سػواء أكانػت األلػؼ  اتفؽ النحاة سمو إمالة كؿ ألؼ متطرفة منقمبة

ثالثة أـ راباة  وكالؾ في الواوي بشػرط أف يكػوف زائػدًا سمػو ثوثػة أحػرؼ  وحجػتهـ 

                                                           

 .ٕٛ٘/ٔ  ا تحاؼ ٚٛٔ/ٔوما بادها  الكشؼ  ٕٔٗ/ٕالنشر  (ٔ)
 .ٕٛ٘/ٔإتحاؼ فضوء البشر  (ٕ)
 .ٕٛٗ/ٔ  ا تحاؼ ٚٚٔ/ٔوما بادها  الكشؼ  ٕٔٗ/ٕالنشر  (ٖ)
 .٘ٗٔالسباة  بف مجاهد  (ٗ)
 .ٕٛ٘/ٔ  ا تحاؼ ٛٚٔ/ٔالكشؼ  (٘)
 بتصرؼ. ٚٗٔ  ٘ٗٔينظر السباة  (ٙ)
 .ٗ٘٘/ٕالتاكرة في القراءات الثماف  (ٚ)
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في الؾ أف الواو تقمب ياًء الوقوسها رابِاة فتصب  كينها منقمبػة سػف يػاء  أو تصػب  
 .(ٔ)في حكـ ما أصمه الياء

صٟ ٚخببصخ إرا ٚلؼذ يف األمسبء ٚرٌه ٌٚىُٕٙ اخزٍفٛا يف إِبٌخ األٌف ادلٕمٍجخ ػٓ ٚاٚ يف اٌضال
 ػٍٝ إٌذٛ اٌزبيل:

 اهػػػػب سػػػػيبويه إلػػػػو إمالػػػػة األلػػػػؼ الواقاػػػػة ثالثػػػػة فػػػػي األسػػػػماء وكػػػػاف -
 أصمها الواو.

وأما بنات الواو فيمالوا ألفها لغمبػة اليػاء سمػو »وقد استدؿ سمو الؾ بقوله: 
قمبت يػاء  واليػاء   هار الوـ ح ألف هار الوـ التي هي واو إاا جاوزت ثوثة أحرؼ 

تقمب سمو هار الصػفة واوا فيميمػت لػتمكف اليػاء فػي بنػات الػواو. أ  تػراهـ يقولػوف: 
َمْاػػد ُّ  وَمْسػػنيُّ  و الُقنُّػػي  والُاصػػوُّ و  تفاػػؿ هػػاا الػػواو باليػػاء  فيمالوهػػا لمػػا اكػػرت 

 لؾ. والياء أخؼ سميهـ مف الواو فنحْوا نحوها.
سمػو ثوثػة أحػرؼ مػف بنػات الػواو  نحػو قفػا  وقد يتركوف اإلمالة فيما كػاف 

سصا  والقنا  والقطا  وأشباههف مف األسػماء والػؾ أنهػـ أرادوا أف يبينػوا أنهػا مكػاف 
 .(ٕ)الواو  ويفصموا بينها وبيف بنات الياء............. الف 

وأما ابف ياػيش فقػد خػالؼ سػيبويه حيػث اهػب إلػو سػدـ إمالػة األلػؼ إاا -
الثة متطرفة وكانت منقمبة سف واو  وقد استدؿ سمو الؾ بقوله: وقات في األسماء ث

فىف كاف اسمًا نحو سصا  وقفا  ورحا لـ تمؿ ألفه  ألنهػا   تنتقػؿ انتقػاؿ األفاػاؿ  »
ألف األفااؿ   تكوف سمو فاؿ  وأفاؿ  واستفاؿ  واألسػماء   تتصػرؼ هػاا التصػرؼ 

                                                           

  ٚ٘/ٜ  شرح ٕٔ/ٗ  الكتاب ٕٓٓ/ٕينظر همو الهوامو في شرح جمو الجوامو  (ٔ)
 ما بادها.و 

 .ٜٔٔ/ٗالكتاب  (ٕ)
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 .(ٔ)فو تكوف فيها إمالة هاا إاا كانت ثالثة 

التاميػػؿ الصػػوتي إلمالػػة األلػػؼ المتطرفػػة الواقاػػة  مػػًا المنقمبػػة سػػف أصػػؿ         
يػػائي أو واوي لقػػد سمػػؿ سممػػاء المغػػة إمالػػة األلػػؼ المتطرفػػة بينهػػا إنمػػا وقاػػت طرفػػًا 
واألطػػراؼ محػػؿ التغييػػر والتبػػديؿح حيػػث دائمػػًا مػػا يطػػرأ سميهػػا التغييػػرات وسمػػو رأس 

ألنػه طػرؼ واألطػراؼ محػؿ »يث سمؿ لالؾ بقوله: هؤ ء الامماء أبو سمي الفارسي ح
التغيير  و اإلمالة تتغير فىنها إزالة األلؼ سف استقامتها وتحريػؼ لهػا مػف مخرجهػا 

 .(ٕ)«إلو نحو مخرج الياء
 صبٌضًب: إِبٌخ األٌف اٌٛالؼخ ثؼذ٘ب ساء

وردت فػػي سػػورة األحقػػاؼ إمالػػة األلػػؼ الواقاػػة باػػدها راء والػػؾ فػػي خمسػػة 
 مواضو هي:

ژې ژ  قاؿ تاالو:-ٔ 
 (ٖ). 

ژېئ    ژ قاؿ تاالو:-ٕ 
 (ٗ). 

 .(٘) ژۆ   ژ قاؿ تاالو:-ٖ 
ژ  جئی ژقاؿ تاالو: -ٗ 

 (ٙ). 
 :ِٛلف اٌمشاء ِٓ إِبٌخ اٌٛالؼخ ثؼذ٘ب ساء:

                                                           

 بتصرؼ. ٚ٘/ٜشرح المفصؿ  (ٔ)
 .ٕٚٛ/ٔالحجة في سمؿ القراءات السبو  (ٕ)
 (.ٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٕٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٖٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٖ٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
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أماؿ أبو سمرو مف روايتيػه  والكسػائي مػف روايػة الػدوري كػؿ ألػؼ باػدها -
 راء متطرفة مكسورة سواء أكانت أصمية أـ زائدة.

واختمػػػؼ سػػػف ابػػػف اكػػػواف فػػػرو  سنػػػه الصػػػوري إمالػػػة الػػػؾ كمػػػه  ورو  -
 األخفش سنه الفت .

 «.بيف بيف»ورو  األزرؽ سف ورش جميو الباب -
 .(ٔ)وقرأ الباقوف بالفت  وكمها قراءات صحيحة -

 اٌزؼ١ًٍ اٌصٛرٟ إلِبٌخ األٌف اٌٛالؼخ ثؼذ٘ب ساء:
أنػه لمػا وقاػت : »سمؿ مكي ابف أبي طالب لالؾ صوتيًا حيث يقوؿ سػف الػؾ

الكسػػرة باػػد األلػػؼ قػػرب األلػػؼ نحػػو اليػػاء لتقػػرب مػػف لفػػظ الكسػػر  ألف اليػػاء مػػف 
الكسر. ولـ يمكف الؾ حتو قربت الفتحة التػي قبػؿ األلػؼ نحػو الكسػر  فحسػف الػؾ 
ليامػػػؿ المسػػػاف سمػػػًو واحػػػدًا متسػػػفًو  فػػػالؾ أخػػػؼ مػػػف أف يامػػػؿ متصػػػادًا بالفتحػػػة 

ة وهػػو مػػو الػػراء أحسػػف ح ألف الكسػػرة سميهػػا قويػػة  واأللػػؼ  ثػػـ يهػػبط مسػػتفًو بكسػػر 
كينهػػا كسػػرتاف  فقويػػت اإلمالػػة لػػالؾ مػػو الػػراء  ألنهػػا حػػرؼ تكريػػر الحركػػة مقػػاـ 

 .(ٕ)«حركتيف
 «:بيف بيف»التاميؿ الصوتي إلمالة األلؼ الواقاة بادها راء 

 يقوؿ مكي بف أبي طالب القيسي موضػحًا التاميػؿ الصػوتي لمػف قػرأ األلػؼ الواقاػة
أنه توسط األمر فمـ يمؿ  لئو يخرج الحػرؼ سػف أصػمه  ولػـ يفػت  «: »بيف بيف»بادها راء 

 .(ٖ)«لقوة الكسرة الراء  فقرأ الؾ بيف المفظيف  أي بيف الفت  واإلمالة
 اٌزؼ١ًٍ اٌصٛرٟ ٌمشاءح األٌف اٌٛالؼخ ثؼذ٘ب ساء ثبٌفزخ:

                                                           

 .ٖٓٚ/ٔبتصرؼ  اإلتحاؼ  ٘ٓٗ/ٕينظر النشر  (ٔ)
 وما بادها. ٓٚٔ/ٔالكشؼ  (ٕ)
 .ٓٚٔ/ٔالكشؼ  (ٖ)
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أنه أتو به » سمؿ مكي ابف أبي طالب الؾ مف الناحية الصوتية حيث يقوؿ:
نمػػا الػػاي يسػػتثقؿ فػػي المفػػظ هػػو  سمػػو األصػػؿ  ولػػـ يسػػتثقؿ التسػػفؿ باػػد التصػػاد. وان

 .(ٔ)«مثؿ: التصاد باد التسفؿ
 ساثؼًب: إِبٌخ أٌف اٌزأ١ٔش اٌضائذح

ورد في سورة األحقػاؼ إمالػة ألػؼ التينيػث الزائػدة ويمكػف تقسػيمها باستبػار 
 هو: حركة الفاء مف )فامي( والؾ سمو ثوثة أقساـ 

ؼٍٝ( ثفزخ اٌفبء:
َ
 أٚالً: ِب جبء ػٍٝ ٚصْ )ف

 .(ٕ)ژھھ ژ ورد الؾ في سورة األحقاؼ في موضو واحد وهو قوله تاالو:
 صب١ًٔب: ِب جبء ػٍٝ ٚصْ )فِؼٍٟ( ثىسش اٌفبء:

 لـ ترد له أمثمة في سورة األحقاؼ مجاؿ البحث والدراسة.
 ثالثًا: ما جاء سمو وزف )ُفامي( بضـ الفاء: 

 الؾ في سورة األحقاؼ مجاؿ البحث في ثوثة مواضو وهي: وقد ورد
 .(ٖ) ژحئ ژ  قاؿ تاالو:-ٔ
 . وألحقو به المثاؿ التالي: (ٗ) ژی ژ  قاؿ تاالو:-ٕ
 .(٘) ژڤ ژ  قاؿ تاالو:-ٖ

                                                           

 .ٔٚٔ/ٔالكشؼ  (ٔ)
 (.ٖٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٕٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٖٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
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 ِٛلف اٌمشاء ِٓ إِبٌخ أٌف اٌزأ١ٔش اٌضائذح:
أدلػت أماؿ حمزة والكسائي وخمؼ كؿ ألؼ تينيث زائدة راباة فصاسدًا سواء -

بفت  الفاء وكسػرها وضػمها « فامي»سمو مؤنث حقيقي أـ مجازي جاءت سمو وزف 
(ٔ). 

اختمؼ سف أبي سمرو فيماؿ منها ما لـ يكف رأس آية  ولـ يكف مف اوات -
فرو  سنه « يحيو»و « موسو»وما ألحؽ به نحو: « رؤيا»  و «نجو »الراء مثؿ: 

 .(ٖ). وقرأ الباقوف بالفت   (ٕ)والفت  « بيف بيف»
 ِٛلف إٌذبح ِٓ إِبٌخ أٌف اٌزأ١ٔش اٌضائذح:

وافؽ النحاة القراء فػي إمالػة مػا جػاء سمػو وزف )فامػي( سػواء أكػاف مفتػوح 
وممػػا »الفػػاء  أـ مكسػػورها  أـ مضػػمومها وقػػد أشػػار إلػػو الػػؾ سػػيبويه حيػػث يقػػوؿ: 

زلػة يميموف ألفه كؿ اسـ كانت في آخرر ألػؼ زائػدة لمتينيػث أو لغيػر الػؾ ح ألنهػا بمن
 .(ٗ)«ما هو مف بنات الياء.... الف

ونػاس كثيػروف   يميمػوف » :وّب أشبس إىل أْ أوضش اٌمشاء ٠فزذٛٔٙب ٚال مي١ٍْٛ د١ش ٠مٛي
 . (٘)« ....... الفونها.حاأللؼ ويفت

سمػػؿ سػػيبويه إمالػػة ألػػؼ التينيػػث الزائػػدة صػػوتيًا اٌزؼ١ٍااً اٌصااٛرٟ ٌإلِبٌااخ: 
وّب ػًٍ ٌازٌه ِىاٟ اثآ أثاٟ ؼبٌات . (ٙ)«ليػاءألنها بمنزلة ما هو مف بنات ا»بقوله:

                                                           

 بتصرؼ. ٕٓ٘/ٔ  اإلتحاؼ ٛٚٔ/ٔ  الكشؼ ٜٖ٘/ٕالنشر  (ٔ)
 .ٕٚٙ/ٔبتصرؼ  اإلتحاؼ  ٜٖ٘/ٕالنشر  (ٕ)
 .ٛٚٔ/ٔالكشؼ سف وجور القراءات  (ٖ)
 .ٕٓٔ/ٗالكتاب لسيبويه  (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٗالكتاب  (٘)
 المرجو السابؽ نفسه. (ٙ)
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 .(ٔ)«إف األلؼ صارت في حكـ ما أصمه الياء» اٌم١سٝ ثمٌٛٗ:
 ساثؼًب:إِبٌخ األٌف ادلزؽشف اٌزٟ سمسذ يف ادلصذف ٠بء

وردت إمالػػة األلػػػؼ المتطرفػػػة التػػػي رسػػػمت فػػػي المصػػػحؼ يػػػاء فػػػي سػػػورة 
 األحقاؼ في ثوثة مواضو هي:

 .(ٕ) ژڇ   چژ  قاؿ تاالو:-ٔ
 .(ٖ) ژھ  ھژ  قاؿ تاالو:-ٕ
 .(ٗ) ژۅ  ژ قاؿ تاالو:-ٖ

 ِٛلف اٌمشاء ِٓ إِبٌخ األٌف ادلزؽشفخ اٌزٟ سمسذ يف ادلصذف ٠بء:
أمػػاؿ حمػػزة  والكسػػائي  وخمػػؼ  واألسمػػش كػػؿ ألػػؼ متطرفػػة رسػػمت فػػي  -

لػد   »المصحؼ ياء وقد استثنوا مف الؾ خمس كممات امتنات فيها اإلمالػة وهػي: 
 «.مو  وما زكو ماكـإلو  وحتو  وس

بمو  ومتو  وسيسو  وأنػي »واختمؼ سف أبي سمرو في سباة ألفاظ هي: -
  «بػػيف بػػيف»فػػرو  إمالتهػػا « ا سػػتفهامية  ويػػا ويمتػػي  ويػػا حسػػرتي  ويػػا أسػػفو

 .(٘)وبالفت  
 أماؿ "بمو" شابه  وحمزة  والكسائي  وخمؼ.-
 .(ٙ)قرأ بالفت  وباإلمالة الصغر  أبو سمرو  واألزرؽ-

                                                           

 وما بادها. ٚٚٔ/ٔالكشؼ  (ٔ)
 (.ٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٖٖ)سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٖ)
 (.ٖٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 .ٕٓٗ  ٔٓٗ/ ٕالنشر  (٘)
 .ٕٖٗ  ٖٔٗ/ٕإتحاؼ فضوء البشر  (ٙ)
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 ب١ًٔب: إِبٌخ ٘بء اٌزأ١ٔش ِٚب لجٍٙب يف اٌٛلف )إِبٌخ اٌفزذخ حنٛ اٌىسشح(ص
وردت إمالة هاء التينيث وما قبمها في الوقؼ في سػورة األحقػاؼ فػي أرباػة 

 مواضو هي:
ژېئ ژ قاؿ تاالو: -ٔ

 (ٔ). 
ژيث  ژ قاؿ تاالو:-ٕ

 (ٕ). 
ژ کک ژقاؿ تاالو: -ٖ

 (ٖ). 
ً ر ْ يف اٌٛص ٟ رىٛ ٟ اٌز بء آخش االسُ حنٛ: ٔؼّخ ٚسمحخ فزجذي يف اٌٛلف ٘بء ٚلذ أٚالً: اذلبء ٘
 أِبذلب ثؼط اٌؼشة وّب أِبٌٛا األٌف.

 إنؾ تميؿ ما قبؿ هاء التينيث فقاؿ: هاا طباع الاربية.: ٚل١ً ٌٍىسبئٟ
ياني بػالؾ أف اإلمالػة هنػا لغػة أهػؿ الكوفػة وهػي باقيػة : لبي أثٛ ػّشٚ اٌذأٟ

رب يقولػػوف: أخاتػػه أخػػاة وضػػربته ضػػربة. قػػاؿ فػػيهـ إلػػو اآلف وهػػو بقيػػة أبنػػاء الاػػ
ٚاإلِبٌخ يف ٘بء اٌزأ١ٔش ِٚب شابثٙٙب .....(ٗ)وحكو سنهـ الؾ األخفش سايد بف مسػادة

همزة  لمزة  خميفة  وبصيرة هي لغة الناس اليـو والجارية سمو ألسنتهـ في : ِٓ حنٛ
وف بسػواها يػروف أكثر البود شرقًا وغربًا وشػامًا ومصػرًا   يحسػنوف غيرهػا و  ينطقػ

 .(٘)الؾ أخؼ سمو لسانهـ وأسهؿ في طباسهـ وقد حكاها سيبويه

                                                           

 (.٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٗٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٙٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 .ٕٗٗ/ٕالنشر  (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٕالنشر في القراءات الاشر  (٘)
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 صب١ًٔب: ِٛلف اٌمشاء ِٓ إِبٌخ ٘بء اٌزأ١ٔش ِٚب لجٍٙب يف اٌٛلف 
 اخزٍف اٌمشاء فٝ إِبٌخ ٘بء اٌزأ١ٔش ِٚب لجٍٙب فٝ اٌٛلف ٚرٌه وّب ٠ٍٟ:

إاا وقػو قبػؿ الهػاء  متفؽ سمو إمالته سف الكسائي بو تفصػيؿ وهػو:: األٚي اٌمسُ-ٔ
حرؼ مف خمسة سشر حرفًا جمات في قولهـ: فجثت زينب لػاود شػمس. وقػد اتفػؽ 

 القراء سمو إمالته لادـ وجود مانو مف اإلمالة.
الاي يوقؼ سميه والؾ إاا وقػو قبػؿ الهػاء حػرؼ مػف سشػرة أحػرؼ : اٌمسُ اٌضبٟٔ-ٕ

األلػػػؼ فػػػالفت  سنػػػد «قػػػظ خػػػص ضػػػغط»وأحػػػرؼ ا سػػػتاوء السػػػباة « حػػػاع»وهػػػي 
 .(ٔ)باإلجماع  وسند التساة الباقية سمو المختار

: وفيه التفصيؿ حيث يماؿ في حػاؿ ويفػت  فػي أخػر  والػؾ إاا وقػو اٌمسُ اٌضبٌش-ٖ
فمتو وقو قبؿ أحد هار األحػرؼ يػاء « أكهر»قبؿ الهاء حرؼ مف أرباة أحرؼ وهي 

 .(ٕ)ساكنة أو كسرة أميمت وان  فتحت
 األحقاؼ تقو تحت طائمة القسـ األوؿ. واألمثمة التي وردت في سورة 

 صبٌضًب: ِٛلف إٌذبح ِٓ إِبٌخ ٘بء اٌزأ١ٔش ِٚب لجٍٙب يف اٌٛلف 
سمات »: حتذس إٌذبح ػٓ إِبٌخ اٌفزذخ لجً ٘بء اٌزأ١ٔش ُِٕٚٙ س١ج٠ٛٗ د١ش ٔشاٖ ٠مٛي 

الارب يقولوف: ضربت ضربه  وأخات أخار شبه الهاء بػاأللؼ فيمػاؿ مػا قبمهػا  كمػا 
. فسيبويه ير  أف السر في اإلمالة هنا هو أف الهاء شبيهة (ٖ)« قبؿ األلؼ يميؿ ما

 باأللؼ  لاا كاف هاا مسوغًا لأمالة.
 آساء اٌمشاء يف إِبٌخ ٘بء اٌزأ١ٔش ِٚب لجٍٙب فٝ اٌٛلف

اختمؼ القراء في هاء التينيػث: هػؿ هػي ممالػة مػو مػا قبمهػا  أو أف الممػاؿ 
 الة ؟هو ما قبمها وأنها نفسها ليست مم

اهبت جماسة مف المحققيف إلو أنها ممالة مو ما قبمهػا وهػو مػاهب أبػي -
                                                           

 بتصرؼ. ٕ٘ٗ/ٕالنشر  (ٔ)
 بتصرؼ. ٕٙٗ/ٕالنشر  (ٕ)
 وما بادها. ٓٗٔ/ٗالكتاب  (ٖ)
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 سمرو  والداني  والشاطبي وغيرهـ.
اهب الجمهور إلو أف المماؿ هو ما قبمها وأنها نفسها ليست ممالػة وهػو -

 ماهب مكي  والحافظ أبي الاوء  وأبي الاز  وابف الفحاـ وغيرهـ.
 ثاني أظهر في المفظ وأبيف في الصورة.واألوؿ أقرب إلو القياس  وال

فاػاد النػزاع فػي الػؾ »وقد سقب ابف الجػزري سمػو الػرأييف السػابقيف بقولػه: 
 .(ٔ)«لفظًا إا لـ يمكف أف يفرؽ بيف القوليف بمفظ

 فابف الجزري ير  أف النزاع الاي وقو بيف الامماء نزاع لفظي.
 : وما قبمها في الوقؼموقؼ سمماء المغة المحدثيف مف إمالة هاء التينيث  

يقوؿ الدكتور إبراهيـ أنيس سف وجود مثؿ هاا النوع مف اإلمالة في لهجاتنا 
و  نػػزاؿ نمحػػظ نفػػس هػػار الظػػاهرة التػػي رويػػت لنػػا سػػف قػػراءة »الاربيػػة الحديثػػة: 

الكسػػائي فػػي حالػػة الوقػػؼ  فػػي باػػض المهجػػات الاربيػػة الحديثػػة كمهجػػة فمسػػطيف 
سميػة.....  –حمػوة  –طقهـ الكممات مثؿ: جميمػة وباض جهات القطر المصري في ن

الف. إا ينطقوف بالحركة التي قبؿ تاء التينيث ممالة نحو الكسرة  في حيف أنهـ فػي 
 .(ٕ)«روضة..... الف يجاموف هار الحركة فتحة مفخمة –خوخة –مثؿ: بطة 

 صبٌضًب:إِبٌخ فٛارخ اٌسٛس:
ژکژ قوله تاالو: ورد في سورة األحقاؼ إمالة )الحاء( مف )حـ( في 

 (ٖ) 
 ِٛلف اٌمشاء ِٓ إِبٌخ )احلبء( ِٓ )دُ(: 

أمالهػػا إمالػػة محضػػة حمػػزة  والكسػػائي  وخمػػؼ  وابػػف اكػػواف  وأبػػو بكػػر -
 ووافقهـ األسمش.

                                                           

 بتصرؼ. ٜٕٗ/ٕالنشر  (ٔ)
 .ٔ٘مف أسرار المغة صػ (ٕ)
 (.ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
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 ورش مف طريؽ األزرؽ.« بيف بيف»أمالها -
اختمؼ سف أبي سمرو فرو  سنه إمالتها بيف المفظػيف  ورو  سنػه الفػت  -

 ووافقه اليزيدي.
 .(ٔ)وقرأ الباقوف بالفت   وكمها قراءات صحيحة -

ٟ ذلزٖ اإلِابٌخ: سمؿ الامماء اإلمالة التي وردت في حروؼ فوات  السور اٌزؼ١ًٍ اٌصٛر
صوتيًا مػف حيػث إف هػار الحػروؼ إنمػا تػدؿ سمػو األصػوات وهػي حػروؼ مقطاػة   

 ٚلذ أدلخ إىل رٌه ِىٟ اثٓ أثٟ ؼبٌت د١ش ٠مٛي: تمتنو إمالتها.
نمػػػا هػػػي أسػػػماء لهػػػار « مػػػا  و »ار الحػػػروؼ ليسػػػت بحػػػروؼ ماػػػاف كػػػػ إف هػػػ» وان

األصوات  الدالة سمو الحروؼ المحكية المقطاة  واألسماء   تمتنػو إمالػة ألفهػا مػا 
لـ تكف مف الواو  وليست األلؼ فيهػا مػف الػواو. ويػدؿ سمػو أنهػا أسػماء أنػؾ تخبػر 

ا ا سطفت باضػها سمػو باػض سنها فتاربها  فتقوؿ: حاؤكحسنة  وصادؾ محكمة  وان
أسربتها كالادد  فمما كانت أسماء أمالها  ليفرؽ باإلمالة بينهما وبيف الحروؼ التػي 

نما لـ تجز إمالة هػار الحػروؼ « ما     إ »لممااني  التي   تجوز إمالتها نحو:  وان
٠ماٛي اثآ . (ٕ)« ليفرؽ بيف الحرؼ وا سـ ولو سميت بهار الحروؼ جازت إمالتها

الحػاء مػف حػـ فػي السػبو السػور فيمالهػا محضػًا : »ٞ ػٓ إِبٌخ )احلبء( ِٓ )داُ(اجلضس
ورش مػػف « بػػيف بػػيف»حمػػزة  والكسػػائي  وخمػػؼ  وابػػف اكػػواف  وأبػػو بكػػر  وأمالهػػا 

طػػرؽ األزرؽ واختمػػؼ سػػف أبػػي سمػػرو فيمالهػػا سنػػه بػػيف المفظػػيف صػػاحبا التيسػػير 
.......  والوجهػػػػػاف والكػػػػافي........  وفتحهػػػػا سنػػػػػه صػػػػاحب المػػػػػبهج والمسػػػػتنير

 .(ٖ)« صحيحاف وا  أسمـ. والباقوف بالفت 
 ساثؼًب: إِابٌخ داشٚف سلصاٛصخ:

                                                           

  الحجة  بف خالويه ٕٚٛ/ٔوما بادها  اإلتحاؼ  ٙٙ٘  السباة ٚٔٗ  ٙٔٗ/ٕالنشر  (ٔ)
 .ٕٖٔصػ

 .ٛٛٔ/ٔوجور القراءات الكشؼ سف  (ٕ)
 بتصرؼ. ٚٔٗ  ٙٔٗ/ٕالنشر  (ٖ)
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مػػف هػػػار األلفػػػاظ التػػػي وردت فػػػي سػػورة األحقػػػاؼ مجػػػاؿ البحػػػث ورد لفػػػظ 
ژپ    ژ قاؿ تاالو:  - ٔ)كافريف( في موضو واحد وهو: 

 (ٔ). 
 ِٛلف اٌمشاء ِٓ ٘زٖ اإلِبٌخ:

التي النصػػب والجػػر سػػواء أكػػاف مارفػػًا بػػيؿ أـ أمػػاؿ لفػػظ )كػػافريف( فػػي حػػ-
مجػػردًا منهػػا حيػػث وقػػو فػػي القػػرآف الكػػريـ أبػػو سمػػرو  والكسػػائي  وابػػف اكػػواف  مػػف 

 طريؽ الصوري  والدوري سف الكسائي  ورويس سف ياقوب إمالة كبر .
 «.بيف بيف»وأماله ورش مف طريؽ األزرؽ -
 .(ٕ)وقرأر الباقوف بالفت . وكمها قراءات صحيحة -

« الكػافريف»مػف أمػاؿ: »سمؿ الاممػاء الػؾ صػوتيًا بػيف: اٌزؼ١ًٍ اٌصٛرٟ ذلزٖ اإلِبٌخ: 
أمالػػه لمكسػػرة فػػي الفػػاء  ولكسػػرة الػػراء الوزمػػة لهػػا ولميػػاء التػػي باػػد الػػراء  فقويػػت 

ح ألف كسػػرة الػػراء سارضػػة فػػي «كػػافر»اإلمالػػة لتكريػػر الكسػػرات  ولػػـ يكػػف الػػؾ فػػي 
والنصب  فممػا لػـ تثبػت كسػرة الػراء فػي الخفػض  الخفض خاصة  ثـ تزوؿ في الرفو

خاصة  ثـ تزوؿ في الرفو والنصػب  فممػا لػـ تثبػت كسػرة الػراء ضػاؼ سػف مشػابهة 
مالتػه حسػنة جػائزة فػي الخفػض. لكػف لػـ « كافر»ففت  « الكافريف» لالؾ ولػـ يمػؿ وان

 .(ٖ)« يفامه أهؿ اإلمالة مف القراء
ف قومًا مف الارب يقولوف: الكػافروف ورأيػت واسمـ أ»: أِب س١ج٠ٛٗ فمذ ػًٍ ٌزٌه ثمٌٛٗ

الكافريف والكافر  وهي المنابر  لما بادت وصار بينها وبيف األلؼ حرؼ لـ َتْقػَو قُػوكة 
 .(ٗ)«المستامية ألنها مف موضو الوـ وقريبة مف الياء

                                                           

 (.ٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 وما بادها. ٖٔٛ/ٔ  اإلتحاؼ ٓٔٗ/ٕالنشر  (ٕ)
 .ٗٚٔ/ٔالكشؼ  (ٖ)
 .ٕٙ/ٜ  شرح المفصؿ ٖٚٔ/ٗينظر الكتاب  (ٗ)
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ِٛلف ػٍّب اٌٍغخ احملذصني ِٓ ظب٘شح اإلِبٌخ ِٚذٜ شا١ٛػٙب يف أٌسإخ ادلزىٍّاني يف ٚلزٕاب 
 احلبيل

اكػر سممػػاء المغػػة المحػدثوف أف لظػػاهرة اإلمالػػة َصػًد  فػػي لهجاتنػػا الحديثػػة 
حيث تنتشر هار الظاهرة بوضػوح وجػوء فػي محافظػات سديػدة فػي جمهوريػة مصػر 
الاربيػػػة ومنهػػػا البحيػػػرة  وكفػػػر الشػػػيف  والمنوفيػػػة  وشػػػماؿ محافظػػػة الدقهميػػػة فػػػي 

هػي كثيػرة أيضػًا فػي شػماؿ الفيػـو المنزلة  ودكرنس  وفارسكور  ومحافظة الغربيػة و 
ومتوسطة في جنوب الفيـو والؾ حسػب ا سػتفتاء الػاي أجػرار الػدكتور سبػد الفتػاح 

 .(ٔ)شمبي
وقد فسر الػدكتور أحمػد سمػـ الػديف الجنػدي انتشػار هػار الظػاهرة فػي مصػر 
نظرًا لنزوح سدد مف بطوف قيس وسميـ ولوته إلػو مصػر أيػاـ الفػت  حيػث نرلػوا فػي 

 .(ٕ)منوفية والبحيرة والفيـو وهي مف القبائؿ التي اشتهرت باإلمالة بمبيس وال
 ِٛلف اٌمجبئً اٌؼشث١خ ِٓ اٌفزخ ٚاإلِبٌخ      

 .(ٖ)سز  الفت  ألهؿ الحجاز  وسزيت اإلمالة لاامة أهؿ نجد والقبائؿ البدوية
 وهاا الحكـ غير مطر نظرًا لترد الفت  واإلمالة بيف القبائؿ الاربية.

ف ولكف يمك ف القوؿ: إف الفت  قد غمػب وانتشػر وشػاع سنػد أهػؿ الحجػاز  وان
 اإلمالة قد شاست وانتشرت سند سامة أهؿ نجد وقبائؿ البادية.

                                                           

د/ سبد الفتاح شمبي في الدراسات القرآنية والمغوية )اإلمالة في القراءات والمهجات الاربية(  (ٔ)
 بتصرؼ. ٜٜٕصػ

 بتصرؼ. ٜٕٛ/ٔالمهجات الاربية في التراث  (ٕ)
 .ٗ٘/ٜ  شرح المفصؿ ٕٓٔ/ٗينظر الكتاب  (ٖ)
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 " ادلجذش اٌضبٌش : ادلااذ ٚاٌمصش"
 
 
 ألسبَ ادلاااذ

 اٌؽج١ؼٟ.
 
 األصٍٟ: ٠ٚسّٝ ثبدلذ

 
 لسّني ّ٘ب: اٌمسُ األٚي: ادلذ

 
 ٠ٕمسُ ادلذ

 .(ٔ)ـو اات الحرؼ إ  به  وليس بادر همز و  سكوفوهو المدُّ الاي   تق
الاي   تقـو اات حرؼ المّد إ  به  و  تستقيـ الكممة إ  بوجودر  ويكفو فيػه : أٚ٘ٛ

 .(ٕ)وجود أحد حروؼ المّد الثوثة  وليس قبمها همز و  سكوف
 .(ٖ)الاي   تقـو اات الحرؼ إ  به و  يتوقؼ سمو سبب : أٚ٘ٛ

تي بػػاأللؼ واليػػاء والػػواو التػػي هػػي حػػروؼ المػػّد والمػػيف ممكنػػات سمػػو أف يػػؤ  :ٚدمااٗ
مقدار ما فيهف مف المّد الاي هو صيغتهف  مػف غيػر زيػادة و  إشػباع ويسػمو هػاا 

: يمػّد فػي النطػؽ بمقػدار حػركتيف اثنتػيف فقػط لكػؿ ِماذاسٖ.(ٗ)الضرب القراء مقصػوراً 
 . (٘)ِحْيَؿ  –القراء. ومثاله: َحْاَؿ: َيُحْوُؿ 

 األصٍٝ ٚاٌؽج١ؼٟ
 
 : سمو أصميًا : ألنه اصؿ لجميو المدود.سجت رس١ّزٗ ثبدلذ

وسػػػمو طبيايػػػًا: ألف صػػػاحب الطبياػػػة السػػػميمة   يزيػػػدر و  ينقصػػػه سػػػف 
 المقدار المقرر له. كما سمو أيضًا بالمّد الااتي ح ألف اات الحرؼ   تقـو إ  به.

ي بنيتها   تقـو إ  سميه وسمو أيضًا بمّد الصيغة ألف صيغة حروؼ المد  أ
 والؾ   بتنائها سميه.

 اٌؽج١ؼٟ اٌزٟ ٚسدد يف سٛساألدمبف      
 
 أِضٍخ ادلذ

 يمكف تصنيؼ األمثمة التو وردت فو سورة األحقاؼ مف باب المّد الطبياو كما يمو:
 أٚالً: دشف ادلذ األٌف

                                                           

 .ٖٗ  قواسد التجويد صػ٘ٔ  هداية المستفيد صػٕٙ  الرائد صػٕٚماكرة في التجويد صػ (ٔ)
 .ٖٜغاية المريد صػ (ٕ)
 .ٖ٘ٔصوات المغة الاربية صػ  مقدمة في أٖٗالرائد في التجويد صػ (ٖ)
 .ٕٖ٘الدراسات الصوتية سند سمماء التجويد صػ (ٗ)
 .ٖ٘ٔمنهاج التووة صػ (٘)
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لمػّد فيهػا هػو ورد في سورة األحقاؼ مجاؿ البحث أمثمة لممػّد الطبياػي وكػاف حػرؼ ا
 األلؼ والؾ في تساة وستيف موضاًا هي:

ژک ژ قاؿ تاالو: -ٔ 
 (ٔ). 

ژڱ ژ  قاؿ تاالو:-ٕ 
 (ٕ).  

ژڱ ژ  قاؿ تاالو:-ٖ 
 (ٖ). 

ژۋ  ژقاؿ تاالو: -ٗ 
 (ٗ). 

ژۉ  ژ قاؿ تاالو:-٘ 
 (٘). 

ژې  ژقاؿ تاالو: -ٙ 
 (ٙ). 

ژېئ ژ  قاؿ تاالو:-ٚ 
 (ٚ). 

ژٻ   ژ قاؿ تاالو: -ٛ 
 (ٛ). 

ژپ ژ  اؿ تاالو:ق-ٜ 
 (ٜ). 

ژپ ژ  قاؿ تاالو:-ٓٔ 
 (ٔٓ). 

 
ژٺ ژ  قاؿ تاالو:-ٔٔ 

 (ٔ). 

                                                           

 (.ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٗاآلية رقـ ) سورة األحقاؼ مف (٘)
 (.ٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 (.ٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)
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ژھ ژ  قاؿ تاالو:-ٕٔ 
 (ٕ). 

ژۀ   ژ  قاؿ تاالو:-ٖٔ 
 (ٖ). 

ژۀ    ژ قاؿ تاالو:-ٗٔ 
(ٗ). 

ژوئ  ژ قاؿ تاالو:-٘ٔ 
 (٘). 

ژۈئ    ژ قاؿ تاالو:-ٙٔ 
 (ٙ). 

ژىئ  ىئ ژ  قاؿ تاالو:-ٚٔ 
 (ٚ). 

ژ یژ  قاؿ تاالو:-ٛٔ 
 (ٛ). 

ژحب ژ قاؿ تاالو: -ٜٔ 
 (ٜ). 

ژيب  ژ قاؿ تاالو:-ٕٓ 
 (ٔٓ). 

ژىث  ژ قاؿ تاالو:-ٕٔ 
 (ٔٔ). 

ژحج ژ  قاؿ تاالو:-ٕٕ 
 (ٕٔ). 

ژجخ   ژ  قاؿ تاالو:-ٖٕ 
 (ٔ). 

                                                                                                                                                    

 (.ٚسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٓٔ)سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ  (ٕ)
 (.ٓٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٔٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٔٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 .(ٖٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 (.ٖٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)
 (.ٗٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔٔ)
 (.ٗٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕٔ)
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ژٻ  ژ قاؿ تاالو:-ٕٗ 
 (ٕ). 

ژٻ  ژ قاؿ تاالو:-ٕ٘ 
 (ٖ). 

ژ ٻٻژ  قاؿ تاالو:-ٕٙ 
 (ٗ). 

ژڀ ژ  قاؿ تاالو:-ٕٚ 
 (٘). 

ژٺ ژ  لو:قاؿ تاا-ٕٛ 
 (ٙ). 

ژڃ ژ  قاؿ تاالو:-ٜٕ 
 (ٚ). 

ژڳ  ژ قاؿ تاالو:-ٖٓ 
 (ٛ). 

ژڳ  ژ قاؿ تاالو:-ٖٔ 
 (ٜ). 

ژڱ ژ  قاؿ تاالو:-ٕٖ 
 (ٔٓ). 

ژے ژ  قاؿ تاالو:-ٖٖ 
 (ٔٔ). 

ژۓ ژ  قاؿ تاالو:-ٖٗ 
 (ٕٔ). 

ژې  ژ  قاؿ تاالو:-ٖ٘ 
 (ٔ). 

                                                                                                                                                    

 (.ٗٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔٔ)
 (.ٚٔرة األحقاؼ مف اآلية رقـ )سو  (ٕٔ)



 
 

 
 
 

 

 اديدسوقي البغد ةد / زينب زياد"   الدرس الصوتي " في سورة األحقاؼ في ضوء الدرس المغوي الحديث 

 

0131 

ژې  ژ قاؿ تاالو:-ٖٙ 
 (ٕ). 

ژى  ژ قاؿ تاالو:-ٖٚ 
 (ٖ). 

ژوئ ژ  ؿ تاالو:قا-ٖٛ 
 (ٗ). 

ژېئ   ژ  قاؿ تاالو:-ٜٖ 
 (٘). 

ژىئ ژ  قاؿ تاالو:-ٓٗ 
 (ٙ). 

ژی  ژ  قاؿ تاالو:-ٔٗ 
 (ٚ). 

ژٹ   ژ قاؿ تاالو:-ٕٗ 
 (ٛ). 

ژٹ ژ  قاؿ تاالو:-ٖٗ 
 (ٜ). 

ژڍ  ژ قاؿ تاالو:-ٗٗ 
 (ٔٓ).  

ژڈ  ژ قاؿ تاالو:-٘ٗ 
 (ٔٔ). 

ژڑ  ژ قاؿ تاالو:-ٙٗ 
 (ٕٔ). 

ژک ژ  قاؿ تاالو:-ٚٗ 
 (ٔ). 

                                                                                                                                                    

 (.ٛٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٛٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٜٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٜٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٕٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٕٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٕٓألحقاؼ مف اآلية رقـ )سورة ا (ٚ)
 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 (.ٖٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)
 (.ٕٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔٔ)
 (.ٕٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕٔ)



 
 

 
 
 

 

 اديدسوقي البغد ةد / زينب زياد"   الدرس الصوتي " في سورة األحقاؼ في ضوء الدرس المغوي الحديث 

 

0132 

ژڳ  ژ قاؿ تاالو:-ٛٗ 
 (ٕ). 

ژ ہۀژ  قاؿ تاالو:-ٜٗ 
 (ٖ). 

ژھ  ژ قاؿ تاالو:-ٓ٘ 
 (ٗ). 

ژۓ ژ  قاؿ تاالو:-ٔ٘ 
 (٘). 

ژڭ ژ  قاؿ تاالو:-ٕ٘ 
 (ٙ). 

ژٴۇ  ژ قاؿ تاالو:-ٖ٘ 
 (ٚ). 

ژٴۇ  ژ قاؿ تاالو:-ٗ٘ 
 (ٛ). 

ژائ    ژ  قاؿ تاالو:-٘٘ 
 (ٜ). 

ژجئ ژ  قاؿ تاالو:-ٙ٘ 
 (ٔٓ). 

ژيب     ژ قاؿ تاالو:-ٚ٘ 
 (ٔٔ). 

ژڑٿ ژ  قاؿ تاالو:-ٛ٘ 
 (ٕٔ). 

ژٹ ژ  قاؿ تاالو:-ٜ٘ 
 (ٔ). 

                                                                                                                                                    

 (.ٕٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٕٗاؼ مف اآلية رقـ )سورة األحق (ٕ)
 (.ٕ٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٕٙف اآلية رقـ )سورة األحقاؼ م (ٜ)
 (.ٕٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)
 (.ٕٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔٔ)
 (.ٖٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕٔ)



 
 

 
 
 

 

 اديدسوقي البغد ةد / زينب زياد"   الدرس الصوتي " في سورة األحقاؼ في ضوء الدرس المغوي الحديث 

 

0133 

ژڌ  ژ قاؿ تاالو:-ٓٙ 
 (ٕ). 

ژژ ژ  قاؿ تاالو:-ٔٙ 
 (ٖ). 

ژڳ  ژ قاؿ تاالو:-ٕٙ 
 (ٗ). 

ژڻ  ژ  قاؿ تاالو:-ٖٙ 
 (٘). 

ژہ  ژ  قاؿ تاالو:-ٗٙ 
 (ٙ). 

ژۆ     ژ قاؿ تاالو:-٘ٙ 
 (ٚ). 

ژۋ  ۋژ  قاؿ تاالو:-ٙٙ 
 (ٛ). 

ژې  ژ قاؿ تاالو:-ٚٙ 
 (ٜ). 

ژی   ژ قاؿ تاالو:-ٛٙ
 (ٔٓ).  

ژ  جئی ژ قاؿ تاالو:-ٜٙ
 (ٔٔ). 

 صب١ًٔب: دشف ادلذ ا١ٌبء
ورد في سورة األحقاؼ مجاؿ البحث أمثمة لممػّد الطبياػي وكػاف حػرؼ المػّد فيهػا هػو 

 الياء والؾ في ثمانية سشر موضاًا وهي:

                                                                                                                                                    

 (.ٖٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٖٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٕٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٕٖية رقـ )سورة األحقاؼ مف اآل (ٗ)
 (.ٖٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٖٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٖٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٖٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٖٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 (.ٖ٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)
 (.ٖ٘رقـ )سورة األحقاؼ مف اآلية  (ٔٔ)



 
 

 
 
 

 

 اديدسوقي البغد ةد / زينب زياد"   الدرس الصوتي " في سورة األحقاؼ في ضوء الدرس المغوي الحديث 

 

0134 

ژۀ ژ  قاؿ تاالو:-ٔ 
 (ٔ). 

ژ ﮲ ژ قاؿ تاالو:-ٕ 
 (ٕ). 

ژۈئ ژ  قاؿ تاالو:-ٖ 
 (ٖ). 

ژچ ژ  قاؿ تاالو:-ٗ 
 (ٗ). 

 .(٘) ژں   ژ قاؿ تاالو:-٘ 
ژۋ  ژ قاؿ تاالو:-ٙ 

 (ٙ). 
ژۅ ژ  قاؿ تاالو:-ٚ 

 (ٚ). 
ژحج  ژ قاؿ تاالو:-ٛ 

 (ٛ). 
ژٹ ژ  قاؿ تاالو:-ٜ 

 (ٜ). 
ژڳ ژ قاؿ تاالو: -ٓٔ 

 (ٔٓ). 
ژڱ  ژ قاؿ تاالو:-ٔٔ 

 (ٔٔ). 
 

ژۓ ژ  قاؿ تاالو:-ٕٔ 
 (ٔ). 

                                                           

 (.ٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٜسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٔٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٔٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٗٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔٔ)



 
 

 
 
 

 

 اديدسوقي البغد ةد / زينب زياد"   الدرس الصوتي " في سورة األحقاؼ في ضوء الدرس المغوي الحديث 

 

0135 

ژ﮲  ژ  قاؿ تاالو:-ٖٔ 
 (ٕ).  

ژې ژ  قاؿ تاالو:-ٗٔ
 (ٖ). 

ژڳ ڳ  ڳژ  قاؿ تاالو:-٘ٔ 
 (ٗ). 

ژۓ ژ  قاؿ تاالو:-ٙٔ 
 (٘). 

ژڃ  ژ قاؿ تاالو:-ٚٔ 
 (ٙ). 

ژۇ   ژ قاؿ تاالو:-ٛٔ 
 (ٚ). 

 صبٌضًب: دشف ادلذ اٌٛاٚ
فيهػا الػواو  ورد في سورة األحقاؼ مجاؿ البحث أمثمة لممّد الطبياي وكاف حرؼ المدّ 

 والؾ في ثوثة وأربايف موضاًا وهي:
ژہ  ژ قاؿ تاالو:-ٔ          

 (ٛ). 
 .(ٜ) ژہ ژ  قاؿ تاالو:-ٕ 
ژے ژ  قاؿ تاالو:-ٖ 

 (ٔٓ). 
 

ژڭ  ژ قاؿ تاالو:-ٗ 
 (ٔ). 

                                                                                                                                                    

 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٛٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٕٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٖٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٖٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 (.ٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)



 
 

 
 
 

 

 اديدسوقي البغد ةد / زينب زياد"   الدرس الصوتي " في سورة األحقاؼ في ضوء الدرس المغوي الحديث 

 

0136 

ژ﮲  ژ قاؿ تاالو:-٘ 
 (ٕ). 

ژۋ ژ  قاؿ تاالو:-ٙ 
 (ٖ). 

ژوئ  ژ قاؿ تاالو: -ٚ 
 (ٗ). 

ژٻ   ٻ   ژ قاؿ تاالو:-ٛ 
 (٘). 

ژپ    ژ  قاؿ تاالو:-ٜ 
 (ٙ). 

ژڤ  ژ قاؿ تاالو:-ٓٔ 
 (ٚ). 

ژڄ  ژ  قاؿ تاالو:-ٔٔ 
 (ٛ). 

ژچ ژ  قاؿ تاالو:-ٕٔ 
 (ٜ). 

ژڌ  ژ  قاؿ تاالو:-ٖٔ 
 (ٔٓ). 

ژې ژ  قاؿ تاالو:-ٗٔ 
 (ٔٔ). 

ژائ ژ  قاؿ تاالو:-٘ٔ 
 (ٕٔ). 

ژەئ  ژ قاؿ تاالو:-ٙٔ 
 (ٔ). 

                                                                                                                                                    

 (.ٗألحقاؼ مف اآلية رقـ )سورة ا (ٔ)
 (.ٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٛآلية رقـ )سورة األحقاؼ مف ا (ٛ)
 (.ٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 (.ٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)
 (.ٔٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔٔ)
 (.ٔٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕٔ)



 
 

 
 
 

 

 اديدسوقي البغد ةد / زينب زياد"   الدرس الصوتي " في سورة األحقاؼ في ضوء الدرس المغوي الحديث 

 

0137 

ژجئ  ژ قاؿ تاالو:-ٚٔ 
 (ٕ). 

ژحب  ژ لو:قاؿ تاا-ٛٔ 
 (ٖ). 

ژيب ژ  قاؿ تاالو:-ٜٔ 
 (ٗ). 

ژجخ   ژ  قاؿ تاالو:-ٕٓ 
 (٘). 

ژحخ  ژ  قاؿ تاالو:-ٕٔ 
 (ٙ). 

ژٺ  ژ قاؿ تاالو:-ٕٕ 
 (ٚ). 

ژڻ ژ  قاؿ تاالو:-ٖٕ
 (ٛ). 

ژھ  ژ قاؿ تاالو:-ٕٗ 
 (ٜ). 

ژې  ژ  قاؿ تاالو:-ٕ٘ 
 (ٔٓ). 

ژ ەئائژ  قاؿ تاالو:-ٕٙ 
 (ٔٔ). 

ژېئ   ژ  قاؿ تاالو:-ٕٚ 
 (ٕٔ). 

ژحب   ژ قاؿ تاالو:-ٕٛ 
 (ٔ). 

                                                                                                                                                    

 (.ٔٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٖٔـ )سورة األحقاؼ مف اآلية رق (ٖ)
 (.ٖٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٗٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٗٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 (.ٛٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)
 (.ٜٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔٔ)
 (.ٕٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕٔ)



 
 

 
 
 

 

 اديدسوقي البغد ةد / زينب زياد"   الدرس الصوتي " في سورة األحقاؼ في ضوء الدرس المغوي الحديث 

 

0138 

ژٿ ژ  قاؿ تاالو:-ٜٕ 
 (ٕ). 

ژڌ  ژ  قاؿ تاالو:-ٖٓ 
 (ٖ). 

ژڻ ژ قاؿ تاالو:-ٖٔ 
 (ٗ). 

ژې  ژ  قاؿ تاالو:-ٕٖ 
 (٘). 

ژۉ   ژ  قاؿ تاالو:-ٖٖ 
 (ٙ). 

ژپ  ژ قاؿ تاالو:-ٖٗ 
 (ٚ). 

ژڀ ژ  قاؿ تاالو:-ٖ٘ 
 (ٛ). 

ژچ  ژ قاؿ تاالو:-ٖٙ 
 (ٜ). 

ژڍ ژ  قاؿ تاالو:-ٖٚ 
 (ٔٓ). 

ژگ  ژقاؿ تاالو: -ٖٛ 
 (ٔٔ). 

ژۇ    ژ  قاؿ تاالو:-ٜٖ 
 (ٕٔ). 

ژۋ ژ  قاؿ تاالو:-ٓٗ 
 (ٔ). 

                                                                                                                                                    

 (.ٕٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٖٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٕ٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٜٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٖٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٖٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 (.ٖٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)
 (.ٕٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔٔ)
 (.ٖٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕٔ)
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0141 

ژې  ژ قاؿ تاالو:-ٔٗ 
 (ٕ). 

ژىئ  ژ  قاؿ تاالو:-ٕٗ 
 (ٖ). 

ژىئ  ژ قاؿ تاالو:-ٖٗ 
 (ٗ). 

 ِمذاس ادلذ يف ٘زٖ األدشف ٚدىّٗ ػٕذ اٌمشاء
 (٘)يايًا بمقػدار حػركتيف اثنتػيفهار األحرؼ )األلؼ والياء والواو( تمدُّ مدكا طب

 (ٙ)ويحـر شرسًا النقص سف هاا القدر أو الزيادة سميه
 اٌؽج١ؼٟ أٔٛاع ِٕٙب:

 
 اٌؽج١ؼٟ : ٠ٍذك ثبدلذ

 
 ٍِذمبد ادلذ

 اٌصٍخ اٌصغشٜ:
 
 أٚالً: ِذ

الضػمير وهػي )الهػاء( الزائػدة « هػاء»: وهو المّد الاي يتولد سف أٚالً: رؼش٠فٗ
و المفػرد  المػاكر  الغائػب  المتحركػة بالضػـ  أو بالكسػر  سف بنية الكممة الدالة سمػ

والواقاة بيف متحركيف و  يوقؼ سميها  حينئا تشػبو ضػمة الهػاء أو كسػرتها بحيػث 
 .(ٚ)يتولد سنها واو مديكة  أو ياء مديكة تمّد بمقدار حركتيف وتمحؽ بالمد الطبياي

اا وقػػػو بػػػيف أو هػػػو: جاػػػؿ ضػػػمة )هػػػاء( الضػػػمير واوًا  وكسػػػرته يػػػاءًا  إ
.(ٛ) المتحركيف مالـ يكف قبؿ همزة قطو  ويمحؽ بهػا الهػاء الثانيػة مػف كممػة )هػار(

ٿ   ٿژ أو هػػػو: أف يكػػػوف حػػػرؼ المػػػد ثانيػػػًا فػػػي الوصػػػؿ دوف الوقػػػؼ مثػػػؿ:  

                                                                                                                                                    

 (.ٖٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٖٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٖ٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٖ٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 .ٖٕٛ  ٖٕٚ/ٔ  النشر ٔٗتيسير التجويد صػ (٘)
 .ٖٕٛ  ٖٕٚ/ٔ  النشر ٖ٘ٔمنهاج التووة صػ (ٙ)
 .ٗ٘ٔمنهاج التووة صػ (ٚ)
 .ٖٔكرة التجويد صػما (ٛ)
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ژٿ
 .(ٖ)  (ٕ) ژہ ہ  ژ  (ٔ)

 : ما ورد في سورة األحقاؼ مف أمثمة وجاء فيها مّد الصمة صب١ٔبً    
 اٌصٍخ اٌصغشٜ ٚلذ ٚسد رٌه يف سزخ ٚسد يف سٛسح األدمب

 
ف رلبي اٌذساسخ أِضٍخ ػذ٠ذح ثٙب ِذ

 ػشش ِٛظؼًب ٟٚ٘:
ژۈئ ېئ ژ  قاؿ تاالو:-ٔ 

 (ٗ). 
ژڇ  ڇ ڇ ژ  قاؿ تاالو:-ٕ 

 (٘). 
ژہ ھ ھ ژ  قاؿ تاالو:-ٖ 

 (ٙ). 
ژى ائ ائ ەئ ەئ  ىژ  قاؿ تاالو:-ٗ 

 (ٚ). 
ژۆئ ۆئ ۈئ   ژ  قاؿ تاالو:-٘ 

 (ٛ). 
ژپ پ  ژ  قاؿ تاالو:-ٙ 

 (ٜ). 
ژڀ ڀ ژ  قاؿ تاالو:-ٚ 

 (ٔٓ). 
ژڀ ٺ  ژ قاؿ تاالو:-ٛ 

 (ٔٔ). 
ژپ پ  ژ  قاؿ تاالو:-ٜ 

 (ٔ). 

                                                           

 (.ٔسورة اإلسراء مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.٘ٔسورة ا نشقاؽ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 .ٜ٘غاية المريد في سمـ التجويد صػ (ٖ)
 (.٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٓٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٔٔية رقـ )سورة األحقاؼ مف اآل (ٚ)
 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔٔ)
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ژٺ ٺ ٺ ٿ  ژ قاؿ تاالو:-ٓٔ 
 (ٕ). 

ژڇ ڇ ڇ  ڍ  ژ قاؿ تاالو:-ٔٔ 
 (ٖ). 

ژڳ  ڳگ گ گژ  قاؿ تاالو:-ٕٔ 
 (ٗ). 

ژچ ڇ ڇ ڇ ژ  قاؿ تاالو:-ٖٔ 
 (٘). 

ژک گ گ ژ  قاؿ تاالو:-ٗٔ 
 (ٙ). 

ژ ڳگ گ گژ  تاالو: قاؿ-٘ٔ 
 (ٚ). 

ژھ ے  ے  ژ قاؿ تاالو:-ٙٔ 
 (ٛ). 

 اٌصٍخ اٌصغشٜ ِٚمذاسٖ 
 
 ِٛلف اٌمشاء ِٓ ِاذ

 .(ٜ)يمد بمقدار حركتيف وتمحؽ بالمد الطبياي سند جميو القراء
 اٌؼٛض

 
 صب١ًٔب: ِاااذ
هو إبداؿ التنويف المنصػوب ألفػًا لػد  الوقػؼ  مػا لػـ يكػف التنػويف سمػو : أٚالً: رؼش٠فٗ

 .(ٓٔ)اء التينيث المربوطةت
التاػويض سػف التنػويف المنصػوب حػاؿ الوقػؼ سميػه بػيلؼ مّديػة تمػد حػركتيف  أٚ٘ٛ:

وتمحػػؽ بالمػػد الطبياػػي والػػؾ سػػواء أكانػػت األلػػؼ مرسػػومة أـ    ويسػػقط المػػد حػػاؿ 

                                                                                                                                                    

 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٖٕقـ )سورة األحقاؼ مف اآلية ر  (ٖ)
 (.ٕٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٖٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٕٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٕٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٖٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 بتصرؼ. ٗ٘ٔمنهاج التووة صػ (ٜ)
 .ٜٕماكرة في التجويد صػ (ٓٔ)
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 .(ٔ)سمّياً  -خميًو  –الوصؿ وتطبؽ أحكاـ التنويف. ومثاله: صبّيًا 
التػػي وردت فػي سػػورة األحقػػاؼ ورد فػي سػػورة األحقػػاؼ  أمثمػػة مػّد الاػػوض :صب١ٔاابً     

 مجاؿ البحث أمثمة سديدة لمّد الاوض و قد ورد الؾ في ثمانية مواضو هي:
ژھ  ۀڻژ  قاؿ تاالو:-ٔ 

 (ٕ). 
ژې ژ  قاؿ تاالو:-ٕ 

 (ٖ). 
ژی  ژ قاؿ تاالو:-ٖ 

 (ٗ). 
ژ ٺٺ ژ قاؿ تاالو:-ٗ 

 (٘). 
ژڈ ژ  قاؿ تاالو:-٘ 

 (ٙ). 
ژڭ ژ  قاؿ تاالو:-ٙ 

 (ٚ). 
ژڭ ژ  قاؿ تاالو:-ٚ 

 (ٛ). 
ژجئ ژ  قاؿ تاالو:-ٛ 

 (ٜ). 
 اٌؼٛض ِٚمذاسٖ ػٕذ اٌمشاء

 
 ِٛلف اٌمشاء ِٓ ِذ

والػػؾ  (ٓٔ)يمػػّد بمقػػدار حػػركتيف ويمحػػؽ بالمػػّد الطبياػػي سنػػد جميػػو القػػراء 
 حالة الوقؼ فقط.

                                                           

 بتصرؼ. ٙ٘ٔالتووة صػ منهاج (ٔ)
 (.ٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٔٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٕٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٕٙاآلية رقـ ) سورة األحقاؼ مف (ٛ)
 (.ٕٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 بتصرؼ. ٗ٘ٔمنهاج التووة صػ (ٓٔ)
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 صبٌضًب: ِااذاٌزّىني ٌٚٗ دبٌزبْ:
شػػددة مكسػػورة والثانيػػة سػػاكنة  وتمػػد أف تػػيتي يػػاءاف األولػػو م: احلبٌااخ األٚىل

 .(ٔ)الياء الثانية بمقدار حركتيف 
  (ٕ) ژجئ   ژ وسػػمو مػػد تمكػػيف: ألنػػه يخػػرج متمكنػػا بسػػبب الَشػػدكة نحػػو:

 .(ٗ)  لمف قرأ النبييف بالياء كحفص(ٖ) ژۆئ ژ
 األمثمة التي وردت في سورة األحقاؼ والتي تمثؿ هار الحالة     

اف األولو مشددة مكسورة والثانية سػاكنة  وقػد وردت في سورة األحقاؼ ياء
مّدت الياء الثانية بمقدار حركتيف وسمو المّد في هػار الحالػة بمػد التمكػيف وقػد ورد 

ژٺ ژ  قاؿ تاالو:-ٔالؾ في موضايف هما :    
 (٘). 

ژىئ  ژ قاؿ تاالو: -ٕ 
 (ٙ). 

ة متحركػة  فيجػب سمػو أف يمتقػي يػاءاف أو واواف األولػو َمد يػة والثانيػ: احلبٌخ اٌضب١ٔاخ
القارئ في هار الحالة أف يفصؿ بينهما بمدة لطيفة بمقدار المد الطبياي حتو يحػار 

ژک ک  ژ  (ٛ) ژڻ ۀ ۀ ژ  :ِٚضبٌٗ ِغ ا١ٌبء. (ٚ)إدغاـ المتماثميف
 (ٜ). 

                                                           

 بتصرؼ. ٗ٘ٔمنهاج التووة صػ (ٔ)
 (.ٙٛسورة النساء مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٔٙسورة البقرة مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 .ٖٙٔحؽ التووة صػ (ٗ)
 (.ٚسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٕٓاؼ مف اآلية رقـ )سورة األحق (ٙ)
 .ٚ٘ٔمنهاج التووة صػ (ٚ)
 (.ٖٛسورة الزخرؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.٘سورة الناس مف اآلية رقـ ) (ٜ)
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ژەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ژ  :ِٚضبٌٗ ِغ اٌٛاٚ
 (ٔ) (ٕ). 

 الة.أما سورة األحقاؼ مجاؿ البحث فمـ ترد فيها أمثمة لهار الح
مػف فػوات  السػور أو « حػي طهػر»: األلؼ في هجاء األحػرؼ الخمسػة ساثؼبً 

 المّد الطبياي الحرفي.
وهو ما كاف موجودًا في حرؼ واحد مف الحروؼ الهجائية  والتي هجػاء كػؿ 
منها سبارة سف حرفيف ثانيهما ألؼ مد ية وهار الحروؼ هي حروؼ مخصوصػة بهػا 

رَا(. وقػد جماػت فػي قػولهـ: )حػّي طهػر(. -َهػا  –َطا  –َيا  –باض الصور هي )َحا 
وسمو المد في هار الحالة بالمّد الطبياي الحرفي لوجود حرؼ المّد في حرؼ وليس 

 .(ٖ)في كممة
 ِضبٌٗ يف سٛسح األدمبف رلبي اٌجذش ٚاٌذساسخ 

ژکژ ورد الؾ في سورة األحقاؼ في موضو واحد وهو قوله تاالو: 
 (ٗ)  

أللػؼ فػي فػوات  السػور ومنهػا أوؿ سػورة األحقػاؼ موقؼ القراء مف إمالػة ا
بمقدار حركتيف وتمحؽ بالمّد الطبياي سند  ژکژ ومقدار المّد فيها : تمّد األلؼ في 

 .(٘)جميو القراء
 اٌجاذي

 
 خابِاسًب:ِاذ

 أف يجتمو المد مو الهمزة في كممة  لكف تتقدـ الهمزة سمو المد.: ٚ٘ٛ

                                                           

 (.ٕٓٓسورة آؿ سمراف مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 .ٖٙٔحؽ التووة صػ (ٕ)
  ٜٗ  غاية المريد في سمـ التجويد صٖٔ  ماكرة في التجويد صٜ٘ٔمنهاج التووة ص (ٖ)
 (.ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
  ٜٗ  غاية المريد في سمـ التجويد صٖٔ  ماكرة في التجويد صٜ٘ٔمنهاج التووة ص (٘)
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يماف  و أواوا(: ِضً  .(ٔ) )آدـ  وان
أف يتقػػدـ الهمػػز سمػػو حػػرؼ المػػد فػػي كممػػة ولػػيس باػػد حػػرؼ المػػد همػػزة أو : أٚ ٘ااٛ
 .(ٕ)سكوف

ٗ مبذ اٌجذي:  سمو بالؾ ألف المدك بدؿ سف الهمزة الساكنة التي أبدلت ألفًا  ٚجٗ رس١ّز
 .(ٖ)أو واوًا  أو ياءً 

 القصر سند جميو القراء أي يمد بمقدار حركتيف.: دىّٗ
 .(٘)كالمد الطبياي (ٗ)طبيايح نظرًا ألف حكمهومنهـ مف ألحقه بالمّد ال

 اٌجذي اٌزٟ ٚسدد يف سٛسح األدمبف
 
 أِضٍخ ِذ

وردت أمثمػػة سديػػدة لمػػّد البػػدؿ فػػي سػػورة األحقػػاؼ وقػػد ورد الػػؾ فػػي سػػتة 
 مواضو وهي: 

ژڭ  ژ قاؿ تاالو:-ٔ          
 (ٙ). 

ژۅ ژ  قاؿ تاالو:-ٕ  
 (ٚ). 

ژہ  ژ قاؿ تاالو:-ٖ 
 (ٛ). 

ژڦ ژ  و:قاؿ تاال-ٗ 
 (ٜ). 

                                                           

 بتصرؼ. ٛٔهداية المستفيد صػ (ٔ)
 .ٔٓٔغاية المريد صػ (ٕ)
 .ٗٗقواسد التجويد صػ (ٖ)
 .ٔٙٔمنهاج التووة صػ (ٗ)
 .ٕٛماكرة في التجويد صػ (٘)
 (.ٓٔمف اآلية رقـ ) سورة األحقاؼ (ٙ)
 (.ٔٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٕٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
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ژ مئحئژ  قاؿ تاالو:-٘ 
 (ٔ). 

ژچ ژ  قاؿ تاالو:-ٙ 
 (ٕ). 

ويمكف أيضًا أف يندرج تحت هػاا النػوع مػا  يكػوف حػرؼ المػّد فيػه بػدً  مػف 
  (ٖ)الهمزةح فقد سمو مّد البدؿ باستبار الغالب والكثير فيه. 

ف األمثمػػة التػػي وردت فػػي سػػورة األحقػػاؼ ولػػـ يكػػف فيهػػا حػػرؼ المػػّد بػػدً  مػػ
 الهمزة ورد الؾ في موضايف هما: 

ژے  ژ  قاؿ تاالو:-ٔ
 (ٗ). 

ژپ   ژ قاؿ تاالو:-ٕ 
 (٘). 

 حكـ مّد البدؿ سند جميو القراء ومقدارر:
. ومػف القػراء مػف (ٙ)حكمه القصر سند جميو القػراء أي يمػّد بمقػدار حػركتيف
ش مػػف   وزاد ور (ٚ)جامػػه ضػػمف ممحقػػات المػػّد الطبياػػيح ألف حكمػػه كالمػػّد الطبياػػي
حركػات   ٙ – ٗ – ٕ)طريؽ األزرؽ( التوسط والطوؿ  أي يجػوز فيػه المػّد بمقػدار 

 .(ٛ)ولالؾ اندرج تحت قائمة المّد الجائز
 اٌفشػٟ: 

 
 سرؼ المّد الفرسي سدة تاريفات وهي:صب١ًٔب: ادلاذ

                                                           

 (.ٕٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٖٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 .ٕٓٔغاية المريد في سمـ التجويد صػ (ٖ)
 (.ٓٔف اآلية رقـ )سورة األحقاؼ م (ٗ)
 (.ٜٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 .ٔٙٔمنهاج التووة صػ (ٙ)
 .ٕٛماكرة في التجويد صػ (ٚ)
 .ٔٙٔمنهاج التووة صػ (ٛ)
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 .(ٔ)المّد الزائد سمو المّد األصمي لسبب مف األسباب -
 .(ٕ)ف همز أو سكوفأو هو الاي يتوقؼ مّدر سمو سبب م-
المّد الزائد سمو مقدار المد الطبياي لسبب مػف همػز أو سػكوف وهػو الػاي -

 .(ٖ)تقـو اوات حروؼ المّد بدونه
 ينقسـ المّد الفرسي بسبب الهمز والسكوف سدة أقساـ:ألسابِاٗ: 

 ينقسـ المد الفرسي باستبار الهمز قسميف هما: أٚالً: ألسبَ ادلذ اٌفشػٟ ثبػزجبس اذلّض:
 :اٌمسُ األٚي: ادلذ اٌٛاجت ادلزصً-ٔ

 وهو أف ييتي حرؼ المّد والهمزة بادر في كممة واحدة.
 .(ٗ)وسمو متصًو لمجئ المّد والهمزة بادر في كممة واحدة

 .(٘)وسمو واجبًا ألف القراء أجماوا سمو مّدر ولـ يرو خوؼ فيه
 الموئكة(  –سئ قروء(  )الن –سئ(  )السوء  –شاء(  )جئ  –)جاء : ِٚٓ أِضٍزٗ

 .(ٚ)و  يجوز قصرر (ٙ)يمّد بمقدار ست حركات وقيؿ بمقدار أربو : ِمذاسٖ
 وجوب المد باتفاؽ جميو القراء.  دىّٗ:

 اٌٛاجت ادلزصً ِٓ سٛسح األدمبف     
 
 أِضٍخ ادلذ

 اٌفشػٟ اٌٛاجت ادلزصً ٚرٌه يف رسؼخ ِٛاظغ ٘ٝ :    
 
 ٚسد يف سٛسح األدمبف أِضٍخ ٌٍّذ

  .(ٔ) ژىئ   ژ تاالو:قاؿ ػ ٔ

                                                           

 .ٖٖ  ماكرة في التجويد صػٖٗ  قواسد التجويد صػٜ٘غاية المريد صػ (ٔ)
 .ٕٗلتجويد صػ  تفسير اٖٙٔ  مقدمة في أصوات المغة الاربية صػٖٚالرائد صػ (ٕ)
 .ٜ٘ٔمنهاج التووة صػ (ٖ)
 .ٖٚٔ  نهاية القوؿ المفيد صػٖٚٔ/ٔ  النشر ٖٖماكرة في التجويد صػ (ٗ)
 .ٖٗقواسد التجويد صػ (٘)
 .ٖٗقواسد التجويد صػ (ٙ)
 .٘٘التجويد الميسر صػ (ٚ)
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ژپ ژ قاؿ تاالو: -ٕ 
 (ٕ).  

ژٿ ژ  قاؿ تاالو:-ٖ 
 (ٖ).  

  .(ٗ) ژے  ژ  قاؿ تاالو:-ٗ 
  .(٘) ژمث ژ  قاؿ تاالو:-٘ 
 قاؿ تاالو:-ٙ 

 ژجح ژ 
(ٙ).  

 .(ٚ) ژڭ ژ  قاؿ تاالو:-ٚ 
  .(ٛ) ژ ڳگژ  قاؿ تاالو:-ٛ 
 .(ٜ) ژڳ  ڳ ژ قاؿ تاالو:-ٜ

  دىّٗ ِٚمذاسٖ ػٕذ اٌمشاء:
  (ٓٔ)لمػػػػػػػّد باتفػػػػػػػاؽ جميػػػػػػػو القػػػػػػػراء  ومقػػػػػػػدارر سػػػػػػػت حركػػػػػػػات  وقيػػػػػػػؿ: أربػػػػػػػو ا

 .(ٔٔ)و  يجوز قصرر 
 اجلبئض ادلٕفصً-ٕ

 
 اٌمسُ اٌضبٟٔ: ادلذ

                                                                                                                                                    

 (.٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٚاألحقاؼ مف اآلية رقـ )سورة  (ٖ)
 (.ٓٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٗٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٗٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٛٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٕٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٕٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 .ٖٗويد صػقواسد التج (ٓٔ)
 .٘٘التجويد الميسر صػ (ٔٔ)
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 .(ٔ)أف يقو باد حرؼ المّد همز منفصؿ سنه في كممة أخر : ٚ٘ٛ
 .(ٕ)أف تنفصؿ الهمزة سف حرؼ المّد في كممة فيمد أربو حركات أو خمساً  :أٚ٘ٛ

  نفصاؿ الهمزة سف حرؼ المّد في كممة أخر . وسمو منفصوً 
 .(ٖ)وسمو جائزًا  ختوؼ روايات القراء في وجوب مّدر

جواز المػّد والقصػر  حيػث مػدكر أكثػر القػراء وقصػرر باضػهـ ومػنهـ ابػف كثيػر  :دىّٗ
 .(ٗ)والسوسو  أما ساصـ فقد اختار المّد 

 . (٘)بمقدار حركتيف : يمد بمقدار أربو حركات إلو خمس  ويجوز قصررِمذاسٖ
أمثمػػة المػػّد الجػػائز المنفصػػؿ كمػػا وردت فػػي سػػورة األحقػػاؼ ورد فػػي سػػورة 

 األحقاؼ أمثمة لممّد الفرسي الجائز المنفصؿ ويمكف تصنيفها كما يمو:
 األٌف 

 
 أٚالً: دشف ادلذ

 ٚلذ جبء رٌه يف سٛسح األدمبف يف سجؼخ ػشش ِٛظؼًب ٟ٘:
ژہ ہ  ژ قاؿ تاالو:-ٔ 

 (ٙ). 
 ژں ں ڻ  ژ  ؿ تاالو:قا-ٕ 

(ٚ). 
 .(ٛ) ژڱ ڱ  ژ قاؿ تاالو:-ٖ 
ژڱ ڱ  ژ قاؿ تاالو:-ٗ 

 (ٔ). 
                                                           

  مقدمة في أصوات المغة ٖٚٔ  نهاية القوؿ المفيد صػٜٛ  غاية المريد صػٖٚٔ/ٔالنشر  (ٔ)
  ٖٖ  ماكرة في التجويد صػٕٛ  الرائد صٖٗ  تيسير التجويد صٖٙٔالاربية ص

 .ٚٔ  هداية المستفيد صػٗٗ  ٖٗقواسد التجويد صػ (ٕ)
 .ٖٖٔ( صػٔحؽ التووة هامش ) (ٖ)
 .ٕٜ  ترتيؿ القرآف الكريـ صػٕٜنهاية القوؿ المفيد صػ (ٗ)
 .ٖٗالتجويد الميسر صػ (٘)
 (.ٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٜسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
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 .(ٕ) ژ ىې ېژ  قاؿ تاالو:-٘ 
 .(ٖ) ژوئ وئ   ژ قاؿ تاالو:-ٙ 
ژٺ ٿ   ٺژ  قاؿ تاالو:-ٚ 

 (ٗ). 
ژۓ  ۓ ژ  قاؿ تاالو:-ٛ 

 (٘). 
ژے ے ۓ  ژ  قاؿ تاالو:-ٜ 

 (ٙ). 
ژڄ ڄ ژ  قاؿ تاالو:-ٓٔ 

 (ٚ). 
ژڻ ڻ ۀ ژ  اؿ تاالو:ق-ٔٔ 

 (ٛ). 
  .(ٜ) ژۇ ۆ  ژ قاؿ تاالو:-ٕٔ 
 قاؿ تاالو:-ٖٔ 

 ژۈ ٴۇ  ژ
(ٔٓ). 

 .(ٔٔ) ژۋ ۋ  ژ قاؿ تاالو:-ٗٔ 
ژٻ ٻ   ژ قاؿ تاالو:-٘ٔ 

 (ٕٔ). 
ژہ ہ   ژ قاؿ تاالو:-ٙٔ 

 (ٔ). 

                                                                                                                                                    

 (.ٜسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٔٔقـ )سورة األحقاؼ مف اآلية ر  (ٕ)
 (.ٔٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٕٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٕ٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 (.ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)
 (.ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔٔ)
 (.ٜٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕٔ)
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ژھ ے   ھژ  قاؿ تاالو:-ٚٔ 
 (ٕ). 

 ا١ٌبء
 
 صب١ًٔب: دشف ادلذ

لجػائز المنفصػؿ وكػاف حػرؼ المػّد فيهػا ورد في سػورة األحقػاؼ أمثمػة لممػّد ا
 هو الياء والؾ في سباة مواضو وهي:

  .(ٖ) ژے ے  ژ  قاؿ تاالو:-ٔ 
  .(ٗ) ژڤ ڤ ژ  قاؿ تاالو:-ٕ 
  .(٘) ژچ  چچژ  قاؿ تاالو:-ٖ 
  .(ٙ) ژڑ ک ژ  قاؿ تاالو:-ٗ 
  .(ٚ) ژڱ ڱ ژ  قاؿ تاالو:-٘ 
  .(ٛ) ژڍ ڍ ژ  قاؿ تاالو:-ٙ 
  .(ٜ) ژڄ  ڄ ڄژ  قاؿ تاالو:-ٚ 

 
 صبٌضًب: دشف ادلذ اٌٛاٚ:

ورد في سػورة األحقػاؼ أمثمػة لممػّد الجػائز المنفصػؿ وكػاف حػرؼ المػّد فيهػا 
 هو الواو والؾ في موضايف هما:

                                                                                                                                                    

 (.ٖٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٖٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٓٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٙٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٖٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٖٓسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
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 ژٿ ٿ ٿ  ژ قاؿ تاالو: -ٔ 
(ٔ).   

  .(ٕ) ژىئ ی   ژ قاؿ تاالو: -ٕ  
 دىّٗ ػٕذ اٌمشاء ِٚمذاسٖ:

كثر القراء وقصرر باضهـ ومنهـ ابف حكمه : جواز المّد والقصر: حيث مّدر أ
 .(ٖ)كثير والسوسي  أما ساصـ فقد اختار المد 

 ومقػػػػػػدارر: يمػػػػػػّد بمقػػػػػػدار أربػػػػػػو حركػػػػػػات إلػػػػػػو خمػػػػػػس  ويجػػػػػػوز قصػػػػػػرر 
 .(ٗ)بمقدار حركتيف

 صب١ًٔب: ألسبَ ادلذ اٌفشػٟ ثبػزجبس اٌسىْٛ
 ينقسـ المد الفرسي بسبب السكوف قسميف هما:

 اٌالصَ-ٔ
 
 :ادلاذ

تي باد حرؼ المد أو الميف ساكف  ـز وصػًو ووفقػًا سػواء أكػاف الػؾ فػي : أف ييٚ٘ٛ
 .(٘)كممة أـ حرؼ 

 اٌالصَ: مسٝ ثزٌه
 
مػا : ػٍخ رس١ّزٗ ثبدلذ إما ألنه يمـز في كؿ قػراءة سمػو قػدر واحػد  وان

 .(ٙ)أف يكوف سمو حاؼ مضاؼ  أي او الساكف الوـز
  (ٚ)حالتي الوقؼ والوصؿ. : سمو بالمد الوـز لمزـو سببه وهو السكوف فيٚل١ً

 .(ٔ): يمّد بمقدار ست حركاتِمذاسٖ
                                                           

 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٖ٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 .ٕٜ  ترتيؿ القرآف الكريـ صػٕٜنهاية القوؿ المفيد صػ (ٖ)
 .ٖٗالتجويد الميسر صػ (ٗ)
  مقدمة في أصوات المغة الاربية ٜٗبتصرؼ  تيسير التجويد صػٙٓٔغاية المريد صػ (٘)

 .ٗٗ  قواسد التجويد صػٖٚٔصػ
 .ٕٜترتيؿ القرآف صػ (ٙ)
 .ٓٚٔمنهاج التووة صػ (ٚ)
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 : ينقسـ المّد الوـز قسميف هما:ألسبِٗ
 : المد الوـز الكممي.ًً أٚال

 : المد الوـز الحرفي  وفيما يمي تفصيؿ كؿ قسـ منهما:صب١ٔبً 
 اٌالصَ اٌىٍّٟ

 
 : وينقسـ قسميف:أٚالً: اٌاّذ

 اٌالصَ اٌىٍّٟ ادلضمً:)أ(
 
 ادلاذ

 .(ٕ)وهو أف ييتي باد حرؼ المد سكوف أصؿ مدغـ أي مشدد في كممة 
 .(ٖ): الحاّقة  الّضاليفِضً

وسمو بالكممي لوجود حرؼ المد في كممة وليس في حرؼ  وسػمو بالمثقػؿ 
 .(ٗ)لكوف الساكف مدغمًا أي مشددًا باد حرؼ المّد 

 ثمة فيها.: بالبحث فو سورة األحقاؼ لـ ترد له أمأِضٍزٗ ِٓ سٛسح األدمبف
 اٌالصَ اٌىٍّٟ ادلخفف)ب( 

 
 :ادلاذ

 .(٘)المد الاي يسبؽ الحرؼ الساكف سكونًا أصميًا في الكممة: ٚ٘ٛ
 .(ٙ): أف يكوف المد في كممة وليس مدغماً أٚ٘ٛ

 .(ٚ): يمد ست حركات سند جميو القراء ِمذاسٖ
  بالبحث في سورة األحقاؼ لـ ترد له أمثمة فيها.: أِضٍزٗ ِٓ سٛسحاألدمبف
 اٌالصَ احلشيف:

 
 وهو ينقسـ قسميف هما: صب١ًٔب: ادلاذ

 اٌالصَ احلشيف ادلضمً)أ(
 
 :ادلاذ

                                                                                                                                                    

 .ٖٙماكرة في التجويد صػ (ٔ)
 .ٔٚٔبتصرؼ منهاج التووة صػٖٛٔنهاية القوؿ المفيد صػ (ٕ)
 .ٜٗتيسبر التجويد صػ (ٖ)
 .ٔٚٔمنهاج التووة صػ (ٗ)
 .ٖٛٔ  نهاية القوؿ المفيد صػٖٙماكرة في التجويد صػ (٘)
 .ٖٚٔمقدمة في أصوات الاربية صػ (ٙ)
 .ٕٚٔمنهاج التووة صػ (ٚ)
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 .(ٔ)والؾ إاا كاف المد في حرؼ وكاف مدغماً 
: الاي يكوف سندما يمد حرؼ المد في لفظ أحد أحػرؼ أوائػؿ السػور المجموسػة أٚ٘ٛ

بحيث يصػيراف  في كممتي: )نقص سسمكـ(  ويدغـ الحرؼ األخير بالحرؼ الاي يميه
 .(ٕ) تقرأ: )ألؼ   مي ـ(« ألـ»حرفًا واحدًا مشددًا نحو: 

 اٌالصَ احلشيف ادلضمً ِٓ سٛسح األدمبف:
 
 أِضٍخ ادلذ

ورد فػػي سػػورة األحقػػاؼ المػػد الػػوـز الحرفػػي المثقػػؿ والػػؾ فػػي موضػػو واحػػد 
ژک ژ وهو قوله تاالو: 

 (ٖ).  
ألنػه قػد جػاء باػد حػرؼ المػد   وهاا مف قبيؿ المد الوـز الحرفي المثقػؿ نظػراً 

 إدغاـ.
 اٌالصَ احلشيف ادلخفف)ب( 

 
 :ادلااذ

والػػؾ إاا كػػاف باػػد حػػرؼ المػػد سػػاكنًا لػػيس بمػػدغـ مثػػؿ: )ؽ(  )ص(  )ف(  
 .(ٗ))يس( 

أف يكوف حرؼ المد وسطًا وبادر ساكف غير مػدغـ فػي فػوات  السػور المكونػة : أٚ٘ٛ
 .(٘)مف ثوثة أحرؼ

 ت حركات.يمد بمقدار س: ِمذاس ادلذ
 أمثمته مف سورة األحقاؼ:   توجد له أمثمة في سورة األحقاؼ.

 الفرؽ بيف المػّد الوـز الحرفي المثقؿ والمػّد الوـز الحرفي المخفؼ   
الفرؽ بيف المد الوـز الحرفي المثقؿ والمد الوـز الحرفي المخفؼ تكمف في 

                                                           

 .ٖٚٔمقدمة في أصوات المغة الاربية صػ (ٔ)
 .ٖٚٔحؽ التووة صػ (ٕ)
 (.ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 .ٗٗقواسد التجويد صػ (ٗ)
 .ٖٜ  ترتيؿ القرآف الكريـ صػٖٚٔ  نهاية القوؿ المفيد صػٖٚٔ/ٓٔالنشر (٘)
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)الّطاقػة( و )الّضػاليف( أو إاغػاـ  أف المثقؿ يكوف إاا جاء باد حرؼ المد  شدكة مثػؿ:
مثؿ: )الـ(. إا أصؿ هاا الحرؼ )ألؼ  ـ مػيـ(  أمػا المخفػؼ فيوجػد حيػث   إدغػاـ 

 .(ٔ)باد حرؼ المد و  شد
 اٌفشػٟ ثبػزجبساٌسىْٛ:

 
 صب١ًٔب: ألسبَ ادلاذ

 ينقسـ المد الفرسي باستبار السكوف قسـ واحد وهو المد الاارض.
 .(ٕ)د أو حرؼ الميف ساكف سارض ألجؿ الوقؼ: أف يقو باد حرؼ المٚ٘ٛ
: الوقػؼ سمػو آخػر الكممػة وكػاف قبػؿ الحػرؼ الموقػوؼ سميػه أحػد حػروؼ المػّد أٚ٘ٛ

 .(ٖ)الطبياي التي هي األلؼ والواو والياء
اا  وسمو مدكا سارضًا لمسكوف ألنه سرض سميه السكوف في حالة الوقػؼ  وان

 .(ٗ)لـ يوقؼ سميه كاف مدكا طبياياً 
جػػواز المػػّد  جتمػػاع السػػاكنيف استػػدادًا بالاػػارض  والقصػػر لاػػروض السػػكوف  :دىّااٗ

 .(٘)وسدـ ا ستداد به  ويجوز أف يجاؿ في منزلة وسط بيف القصر والمدّ 
ٖ
 
 :ِمذاس ِذ

 يجوز فيه ثوثة أوجه: القصر حركتاف  والتوسط أربو حركات  واإلشباع ست. 

ٗ ٘زااحلىُ:  به ح ألف   ًا لاروض السكوف فو ياتدأف القصر حركتاف يجوز ح نظر رٛج١
الوقؼ يجوز فيه التقػاء السػاكنيف مطمقػًاحونظرًا لحالػة الوصػؿ إاا يصػير مػّدًا طبيايػًا 

 .(ٙ)وهاا الوجه يجوز فيه القراءة مو الحدر
                                                           

 بتصرؼ. ٛ٘التجويد الميسر صػ (ٔ)
 .ٖٖ  الرائد صػٗٗ  قواسد التجويد صػٖٓٔغاية المريد صػ (ٕ)
 .٘ٗ  تيسير التجويد صػٛٔ  ٚٔصػهداية المستفيد  (ٖ)
 .ٛٔهداية المستفيد صػ (ٗ)
 .ٖٜترتيؿ القرآف في ضوء الدراسات المغوية الحديثة صػ (٘)
أصمه الحط  وكؿ ما حططته مف سمو إلو سفؿ فقد حدرته وهو مصدر حدر »الحدر لغة:  (ٙ)
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ووجه التوسط: مراساة  جتماع الساكنيف  مػو موحظػة كونػه سارضػًا  فحػط 
تػو يكػوف كالمػّد الطبياػي  و  هػو موجػود سف األصؿ وأصب    هو ماػدـو مطمقػًا ح

دائمػػًا حتػػو يكػػوف أصػػميًا فيمػػّد سػػت حركػػات كػػالوـز  وموحظػػة سروضػػه جامتػػه فػػي 
 .(ٔ)مرتبة متوسطة  وهاا الوجه يستحب  في القراءة مو مرتبة التدوير

ووجه اإلشباع فمشبهه حينئا بالمّد الوـز حيث يمتقو فيه ساكناف فميـز المّد 
ص مػػف التقػػاء السػػاكنيف  وهػػاا الوجػػه فػػي القػػراءة يسػػتحب مػػو مرتبػػة الطويػػؿ لمػػتخم

 .(ٖ) (ٕ)الترتيؿ
 ينقسـ المد الاارض لمسكوف ثوثة أقساـ:: ألسبِٗ

المنصػػوب وهػػو الػػاي آخػػرر فتحػػة سػػواء أكانػػت فتحػػة إسػػراب نحػػو: : اٌمسااُ األٚي-ٔ
                                                                                                                                                    

أف يقرأ »وحًا:  واصطٕٚٓ/ٔر(  النشر  –د  –يحدر بالضـ إاا أسرع  ينظر المساف مادة )ح 
القارئ قراءة سهمة سرياة خفيفة مف غير أف يخؿ بحرؼ  بؿ يؤدي كؿ حرؼ حقه مف 

 ه مو هار الشرائط مرًا سرياًا".السكوف والحركة والمد والتشديد  وهو يمر في قراءت
  أو هو:" بسكوف الداؿ اإلسراع في ٜ٘٘ينظر الدراسات الصوتية سند سمماء التجويد صػ

محافظة سمو قواسد التجويد ومراساتها بدقة  وليحار القارئ حينئا مف بتر حروؼ القراءة مو ال
المد واهاب صوت الغنة واختوس أكثر الحركات ومف التفريط إلو غاية   تص  بها القراءة 

 .ٕٖينظر منهاج التووة صػ« و  توصؼ بها التووة
ؿ والحدر مو المحافظة سمو قواسد التدوير هو: القراءة بحالة متوسطة بيف مرتبتو الترتي (ٔ)

 .ٕٖالتجويد ومراساتها كالؾ. ينظر منهاج التووة صػ
الترتيؿ هو: القراءة بتؤدة واطمئناف مو تدبر المااني ومراساة أحكاـ التجويد مف إسطاء  (ٕ)

الحروؼ حقها مف الصفات والمخارج  ومد الممدود وقصر المقصور  وترقيؽ المرقؽ  وتفخيـ 
 .ٕٖيتفؽ وقواسد التجويد وهو أفضؿ مراتب القراءة. ينظر منهاج التووة صػ  المفخـ مما

  منهاج التووة ٗٓٔبتصرؼ  غاية المريد في سمـ التجويد صػ ٔٗٔنهاية القوؿ المفيد صػ (ٖ)
 .ٗٗ  قواسد التجويد صػٛٙٔصػ
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 «.الاالميف»  أو فتحة بناء نحو (ٔ)«المستقيـ»
  (ٕ)القصر حركتاف  التوسط أربو حركات  واإلشباع ست::دىّٗ: ف١ٗ صالصخ أٚجٗ

 اٌؼبسض ٌٍسىْٛ )اٌزٞ آخشٖ فزذخ( ِٓ سٛسح األدمبف    
 
 أِضٍخ ادلاذ

ٚسد يف سٛسح األدمبف أِضٍخ ادلذ اٌؼبسض ٌٍسىْٛ ادلٕصٛة اٌزٞ آخشٖ ِفزٛح ٚرٌه يف اصٕني 
 ٚػشش٠ٓ ِٛظؼًب ٟٚ٘:

 قاؿ تاالو:-ٔ 
 ژہ ژ 

(ٖ).  
ژى  ژ قاؿ تاالو:-ٕ 

 (ٗ).   
ژی   ژ قاؿ تاالو:-ٖ

 (٘).  
ژپ    ژ  قاؿ تاالو:-ٗ 

 (ٙ).  
ژۈ ژ  قاؿ تاالو:-٘ 

 (ٚ).  
ژمئ  ژ قاؿ تاالو:-ٙ 

 (ٛ).  
ژيت  ژ  قاؿ تاالو:-ٚ 

 (ٜ).  
ژحخ  ژ  قاؿ تاالو:-ٛ 

 (ٔٓ).  
ژڇ ژ  قاؿ تاالو:-ٜ 

 (ٔ).  

                                                           

 .ٗٓٔ  غاية المريد ٔٗٔنهاية القوؿ المفيد  (ٔ)
 .ٖٓٔ  غاية المريد صػٛٙٔنهاج التووة صػ  مٔٗٔنهاية القوؿ المفيد  (ٕ)
 (.ٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٓٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٖٔورة األحقاؼ مف اآلية رقـ )س (ٜ)
 (.ٗٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)
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ژگ ژ  قاؿ تاالو:-ٓٔ 
 (ٕ).  

ژ﮲ ژ  قاؿ تاالو:-ٔٔ 
 (ٖ).  

ژې  ژ قاؿ تاالو:-ٕٔ 
 (ٗ).  

ژۇئ ژ  قاؿ تاالو:-ٖٔ 
 (٘).  

ژخت  ژ  قاؿ تاالو:-ٗٔ 
 (ٙ).  

ژڃ ژ  قاؿ تاالو:-٘ٔ 
 (ٚ).  

ژڌ   ژقاؿ تاالو: -ٙٔ 
 (ٛ).  

ژھ ژ  قاؿ تاالو:-ٚٔ 
 (ٜ).  

ژېئ  ژ  قاؿ تاالو:-ٛٔ 
 (ٔٓ).  

ژجت     ژ قاؿ تاالو:-ٜٔ 
 (ٔٔ).  

ژٿ   ژ قاؿ تاالو:-ٕٓ 
 (ٕٔ).  

ژى  ژ االو:قاؿ ت-ٕٔ 
 (ٔ).  

                                                                                                                                                    

 (.٘ٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔ)
 (.ٙٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٚٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 (.ٛٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٜٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٕٓاألحقاؼ مف اآلية رقـ )سورة  (ٙ)
 (.ٕٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٖٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٕ٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 (.ٕٚسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)
 (.ٕٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٔٔ)
 (.ٜٕسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕٔ)
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ژخب  ژ  قاؿ تاالو:-ٕٕ 
 (ٕ).  

  .(ٖ): القصر حركتاف  التوسط أربو حركات  واإلشباع ست دىّٗ
القسـ الثاني:المجرور وهػو الػاي آخػرر كسػرة سػواء أكانػت كسػرة إسػراب -ٕ

ژٻ ژ   نحو:
ژں ں  ژ   أو كسرة بناء نحو:(ٗ) 

 (٘). 
 ِٓ سٛسح األدمبف أِضٍخ ادلذ اٌؼبسض ٌٍسىْٛ )اٌزٜ آخشٖ وسشح(

ٚلذ ٚسد يف سٛسح األدمبف أِضٍخ ادلذ اٌؼبسض ٌٍسىْٛ اجملشٚس اٌزٞ آخشٖ وسشح ٚرٌه يف أسثؼخ 
 ِٛاظغ ٟٚ٘:

ژڤ  ژ  قاؿ تاالو:-ٔ 
 (ٙ).  

 
ژڃ   ژ قاؿ تاالو:-ٕ 

 (ٚ).  
ژڎ  ژ قاؿ تاالو:-ٖ 

 (ٛ).  
  .(ٜ) ژڱ  ژ قاؿ تاالو:-ٗ

قػراء القصػر حركتػاف  والتوسػط أربػو : حكمػه سنػد الدىّٗ ِٚمذاسٖ ػٕذ اٌمشاء
حركػػات  واإلشػػباع ست.إضػػافة إلػػو وجػػه رابػػو وهػػو الػػروـ مػػو القصػػرح ألف الػػرـو 

                                                                                                                                                    

 (.ٖٗقاؼ مف اآلية رقـ )سورة األح (ٔ)
 (.ٖ٘سورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 .ٖٓٔ  غاية المريد صػٛٙٔ  منهاج التووة صػٔٗٔنهاية القوؿ المفيد صػ (ٖ)
 (.ٔسورة الفاتحة مف اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ٜٔسورة الحج مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٕٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٖٓية رقـ )سورة األحقاؼ مف اآل (ٚ)
 (.ٖٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٕٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
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 .(ٔ)كالوصؿ فو يكوف إ  مو القصر
 المرفػػوع وهػػو الػػاي آخػػرر ضػػمة سػػواء أكانػػت ضػػمة إسػػراب نحػػو : اٌمسااُ اٌضبٌااش-ٖ

ژ ھھژ   أـ ضمة بناء نحو: (ٕ) ژٿ  ژ
 (ٖ). 

أوجه: الثوثة المتقدمة مو السكوف المحض  ومثمها مو اإلشػماـ  فيه سباة  :دىّٗ
 .(ٗ)والوجه السابو الرـو مو القصر

 أِضٍخادلذاٌؼبسض)اٌزٜ آخشٖ ظّخ(ِٓ سٛسحاألدمبف
ٚلذ ٚسد يف سٛسح األدمبف أِضٍخ ادلذاٌؼبسض ٌٍسىْٛ ادلشفٛع اٌزٞ آخشٖ ظّخ ٚرٌه يف سازخ 

 ِٛاظغ ٟ٘:
 .(٘) ژٹ ژ  قاؿ تاالو:-ٔ 
 .(ٙ) ژڎ  ژ  قاؿ تاالو:-ٕ 
    .(ٚ) ژڻ  ژ قاؿ تاالو:-ٖ 
 .(ٛ) ژۇئ  ژ قاؿ تاالو:-ٗ 
 .(ٜ) ژڱ  ژ قاؿ تاالو:-٘ 
 .(ٓٔ) ژڭ  ژ  قاؿ تاالو:-ٙ 

 : فيه سباة أوجه هي:دىّٗ ػٕذ اٌمشاء
 القصر مو السكوف.-ٔ 

                                                           

 .ٛٙٔ  منهاج التووة ٖٓٔ  غاية المريد صػٔٗٔنهاية القوؿ المفيد صػ (ٔ)
 (.٘سورة الفاتحة مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٙٗسورة مريـ مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 بتصرؼ. ٗٓٔغاية المريد في سمـ التجويد صػ (ٗ)
 (.ٚسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٛسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
 (.ٜسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٚ)
 (.ٔٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٛ)
 (.ٕٗسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٜ)
 (.ٖٖسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٓٔ)
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 التوسط أربو حركات مو السكوف.-ٕ 
 اإلشباع ست حركات مو السكوف.-ٖ 
 و اإلشماـ.القصر م-ٗ 
 التوسط أربو حركات مو اإلشماـ.-٘ 
 اإلشباع ست حركات مو اإلشباع.   -ٙ 

 .(ٔ)الرـو مو القصر-ٚ
ژڦ  ژأمػػػػا إاا كػػػػاف المػػػػػّد الاػػػػارض السػػػػكوف قبمػػػػه همػػػػزر  نحػػػػو: 

 (ٕ)   
ژپ ژ 

 (ٖ). 
 .(ٗ): القصر والتوسط واإلشباع مو السكوف المحضف١جٛص ف١ٗ أ٠عابً 

 دمبف يف ِٛظؼني ّ٘ب:ٚلذ ٚسد رٌه يف سٛسح األ
 .(ٙ) ژەئ  ژ قاؿ تاالو:-ٕ.  (٘) ژے  ژ  قاؿ تاالو:-ٔ

                                                           

 بتصرؼ. ٗٓٔغاية المريد سمـ التجويد صػ (ٔ)
 (.ٓٗسورة البقرة مف اآلية رقـ ) (ٕ)
 (.ٜٕسورة الرسد مف اآلية رقـ ) (ٖ)
 .ٕٓٔغاية المريد سمـ التجويد صػ (ٗ)
 (.ٓٔسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (٘)
 (.ٕٙسورة األحقاؼ مف اآلية رقـ ) (ٙ)
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 اخلبدتخ

ليػػؾ المصػػير  إنػػو أسػػيلؾ حسػػف الخاتمػػة  ليػػؾ أنبنػػا وان ربنػػا سميػػؾ توكمنػػا وان
وسومة النية  المهـ ربنا اغفر لو زلة القمـ إنؾ يا مو نػا ناػـ المػولو وناػـ النصػير 

 وأنت سمو كؿ شئ قدير.
 وباد   

انتهيت باػوف ا  وتوفيقػه مػف إتمػاـ هػاا البحػث و بػد مػف وقفػة أخيػرة  فقد
أسػػتجمو فيهػػا حصػػاد البحػػث وأسػػتجمو منػػه أبػػرز الماػػالـ واألفكػػار التػػو انتهػػو هػػاا 

 البحث وهو :
كانػػػت خدمػػػة القػػػرآف الكػػػريـ والخػػػوؼ سميػػػه هػػػو الباسػػػث األوؿ لاممػػػاء  -:أٚالً 

 الاربية سمو السبؽ فو البحوث الصوتية.
وسػدد   –أف سػورة األحقػاؼ سػورة مكيػة نزلػت بمكػة فػو قػوؿ جمػياهـ  -:١ًٔب صب

 آياتها خمس وثوثوف آية.
أف أهـ المحاور الرئيسية التو تناولتها هار السورة شينها شيف السور  -:صبٌضًب 
 وصدؽ القرآف. الرسالة  والرسوؿ  وثبات صحة رسالة سيدنا محمد  –المكية 

و أهميػة اإلنجػازات والمجهػودات التػو تركهػا لنػا سممػاء أكد البحػث سمػ -:ساثؼًب 
الاربية القدامو فو ميداف الدراسات الصوتية والتػو بنػو سميهػا المحػدثوف واسػتفادوا 

 منها استفادة جمة.
أكد البحث سمو أنه لػيس لمبيئػة أثػر فػو القػراءات القرآنيػة  حيػث ورد  -خبِسًب :

 ف.مخالفة القارئ لهجة بيئته فو باض األحيا
أف تقايػػدات وتقنيػػات النحػػاة جػػاءت متفقػػة مػػو القػػراءة تػػارة وأحيانػػًا  -سبدساابً 

 تخالفها.
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أف الظػػواهر الصػػوتية التػػو جػػاءت فػػو هػػاا البحػػث إنمػػا كانػػت منبثقػػة  -ساابثؼًب:
 ومستوحاة مف القراءات القرآنية.

أكد الامماء سمػو نسػبة تسػهيؿ الهمػز لمقبائػؿ الحضػرية  ويمثمهػا أهػؿ  -صبًِٕب:
از  وشيوع تحقيقها فو القبائؿ البدويػة  ولكػف هػار الظػاهرة غيػر مطػردة ح فقػد الحج

 نجد القراء مف البيئتيف وقد خالفوا الؾ.
أكػػد البحػػث سمػػو أنػػه كػػاف لمقػػراءات القرآنيػػة أثرهػػا الواضػػ  الجمػػو فػػو  -ربسااؼًب:

اإلبػػػداؿ بػػػيف األصػػػوات الصػػػامتة ح حيػػػث كانػػػت الػػػركف الػػػرئيس  فػػػو اسػػػتخراج تمػػػؾ 
 .الظاهرة

وأنه دائمًا ما يكوف هناؾ مسوغًا لأبداؿ إما التقػارب فػو المخػرج أو الصػفة 
 أو هما ماًا.
أف اإلدغاـ لػـ يقتصػر سمػو قػراء القبائػؿ البدويػة فقػط  بػؿ وجػدنا مػف  -ػبششًا :

قراء القبائؿ الحجازية مف تيثروا باإلدغاـ وجاءت قراءتهـ موافقة له والاكػس  ولكػف 
اإلدغاـ لمقبائؿ البدوية وسمو رأسها تميـ ونسبة الفػؾ لمقبائػؿ الؾ   يمنو مف نسبة 

 الحجازية وسمو رأسها قريش ومف جاورهـ.
أف اإلبداؿ مثمما وقو بيف الصوامت فو سورة األحقاؼ وقو أيضًا  -:دبدٞ ػشش 

 بيف الصوائت  وقد كانت القراءات القرآنية هو المصدر الرئيس فو هار الظاهرة.
ٟ ػشش : سمماء الاربية سمو نسبة الفت  ألهؿ الحجاز  ونسبة الكسر  أجمو -صبٔ

إلو قبائػؿ بنػو تمػيـ ح ويكمػف السػر فػو الػؾ إلػو ميػؿ القبائػؿ الحجازيػة إلػو الخفػة 
 والسهولة دائمًا  وميؿ القبائؿ التميمية إلو الكسر ح ألنه يتناسب وطبياتهـ البدوية.

إلمالػػة هػػو تقريػػب اهػػب الاممػػاء إلػػو أف الهػػدؼ مػػف وقػػوع ا -:صبٌااش ػشااش 
األصوات باضها مف باض بغرض التيسير والتخفيؼ ح لاا شاست اإلمالة سند البدو 
مػػف أمثػػاؿ أهػػؿ نجػػد مػػف تمػػيـ وقػػيس وأسػػد  وشػػيوع الفػػت  سنػػد أهػػؿ الحجػػاز حيػػث 
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ف كاف هاا   يمنو مف تامؽ باض قراء كؿ طائفة بمػا  يجنحوف لمتينو فو النطؽ  وان
 شاع سمو لساف األخر .

أهـ النتائج التو وردت فػو البحػث  وهػاا دليػؿ وشػاهد سمػو سظػيـ  هار هو
 قيمة هار السورة.

 وا  الموفؽ والهاد  لمصواب.
 

 الباحثة
 زينب زيادر دسوقو البغداد 
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 فٙشط ادلصبدس ٚادلشاجغ

الطباػة  -أبحاث فػو سمػـ أصػوات المغػة الاربيػة د/ أحمػد سبػد التػواب الفيػومو  -ٔ
 ـ.ٜٜٔٔ -هػ ٕٔٗٔ -األولو 

 ـ.ٖٜٚٔطباة بيروت  -أبحاث فو المغة د / داود سبدر  -ٕ

تحقيػؽ : حسػيف محمػد  مراجاػة األسػتاا سمػو النجػد   -اإلبداؿ  بف السػكيت  -ٖ
 -هػػ ٜٖٛٔالقػاهرة  -طباة الهيئة الاامة لشئوف المطػابو األميريػة  -ناصؼ 
 ـ.ٜٛٚٔ

 -إتحػػاؼ فضػػوء البشػػر بػػالقراءات األرباػػة سشػػر لمشػػيف أحمػػد محمػػد البنػػه  -ٗ
 بيروت. –طباة سالـ الكتب  -حقيؽ : شاباف محمد إسماسيؿ ت

طباػة  -اإلتقاف فػو سمػـو القػرآف لمسػيوطو وبهامشػه إسجػاز القػرآف لمبػاقونو  -٘
 لبناف. -بيروت  -دار الكتب الاممية 

أبػو سمػرو بػف الاػوء د /  –أثر القراءات فو األصوات والتجويد والنحو الاربػو  -ٙ
 -هػ ٛٓٗٔالقاهرة  -مكتبة الخانجو  -ألولو الطباة ا -سبد الصبور شاهيف 

 ـ.ٜٚٛٔ

 األحكاـ فو أصوؿ األحكاـ  بف حـز األندلسو. -ٚ

طباػػة دار الكتػػاب  -أحكػػاـ القػػرآف ألبػػو بكػػر أحمػػد بػػف سمػػو الػػراز  الجصػػاص  -ٛ
 بيروت. -الاربو 

 طباة دار الفكر. -أحكاـ القرآف ألبو بكر محمد بف سبدا  بف الاربو  -ٜ

تحقيػؽ: د/  -القػرآف ألبػو سمػرو سثمػاف بػف سػايد الػدانو  اإلدغاـ الكبير فو -ٓٔ
 طباة سالـ الكتب. -زهير غاز  زاهد 

مطباػة  -تحقيػؽ : سبػد الػرؤوؼ سػاد  -أسباب حػدوث الحػروؼ  بػف سػينا  -ٔٔ
 هػ.ٕٖٖٔالمؤيد 

سػالـ  - ٕط -تحقيؽ : د / أحمد مختار سمػر  -أسس سمـ المغة لماريوبا   -ٕٔ
 ـ.ٖٜٛٔالكتب 

 ـ.ٜٓٚٔطباة دار الماارؼ  - –/ كماؿ بشر  األصوات الاربية د -ٖٔ
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هػػ ٙٔٗٔالطباػة الثالثػة  -أصوات المغة الاربية د / سبػد الغفػار حامػد هػوؿ  -ٗٔ
 ـ.ٜٜٙٔ -

 -هػػػٖٔٗٔالطباػػة الثالثػػة  -أصػػوات المغػػة الاربيػػة د / محمػػد حسػػف جبػػؿ  -٘ٔ
 ـ.ٖٜٜٔ

 -األنجمػػػػو المصػػػػرية ٕٜٜٔطباػػػػة  -األصػػػػوات المغويػػػػة د/ إبػػػػراهيـ أنػػػػيس  -ٙٔ
 القاهرة.

 -هػػػ ٔٔٗٔطباػػة سػػالـ الكتػػب  -األصػػوات المغويػػة د / أحمػػد مختػػار سمػػر  -ٚٔ
 ـ.ٜٜٔٔ

 ـ.ٜٙٛٔطباة  -األصوات ووظائفها د / محمد منصؼ القماطو  -ٛٔ

طباػة  -تحقيػؽ : د / سبػد الحسػيف الفتمػو  -األصوؿ فػو النحػو  بػف السػراج  -ٜٔ
 ـ.ٜٜٙٔ -هػ ٚٔٗٔالطباة الثالثة  -بيروت  -مؤسسة الرسالة 

طباػػة  –ف فػػو إيضػػاح القػػرآف بػػالقرآف لمحمػػد األمػػيف الشػػنقيطو أضػػواء البيػػا -ٕٓ
 بيروت. -سالـ الكتب 

 الطباة الراباة. –مطباة الحمبو  –الطباة الراباة  –إسجاز القرآف لمباقونو  -ٕٔ

تقػديـ وتوثيػؽ  -إسراب القرآف ألبو القاسـ األصبهانو الممقب بػػ)قواـ السػنة(  -ٕٕ
 ـ ٜٜ٘ٔ -هػ ٘ٔٗٔطباة  –: د / فائزة بنت سمر المؤيد 

 طباة سالـ الكتب. –تحقيؽ : د/ زهير زاهد  –إسراب القرآف لمنحاس  -ٖٕ

طباػػة اليمامػػة لمطباسػػة  –إسػػراب القػػرآف وبيانػػه لاسػػتاا محػػو الػػديف درويػػش  -ٕٗ
 ـ.ٜٛٛٔ -هػ ٛٓٗٔدمشؽ  –والنشر والتوزيو 

دراسػة وتحقيػؽ : محمػد السػيد  –إسراب القراءات الشواا ألبو البقػاء الاكبػر   -ٕ٘
 طباة سالـ الكتب. –سزوز  أحمد

ط  –ت : سبػػد المجيػػد قطػػاش  –اإلقنػػاع فػػو القػػراءات السػػبو  بػػف البػػااش  -ٕٙ
 .ٖٓٗٔجاماة أـ القر  

 أيسر التفاسير لكوـ الامو الكبير وبهامشه نهر الخير سمو أيسر التفاسير. -ٕٚ

 الطباة الراباة. –البحث المغو  سند الارب د / أحمد مختار سمر  -ٕٛ
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 –طباػػة دار الفكػػر لمطباسػػة والنشػػر –و حيػػاف األندلسػػو البحػػر المحػػيط ألبػػ -ٜٕ
 ـ.ٖٜٛٔ – ٖٓٗٔالطباة الثانية 

طباػػة دار  –تيويػػؿ مشػػكؿ القػػرآف  بػػف قتيبػػة شػػرح ونشػػر السػػيد أحمػػد صػػقر  -ٖٓ
 ـ.ٖٜٚٔ -هػ ٖٜٖٔالقاهرة  –التراث 

 –التبصرة فو القراءات السػبو لأمػاـ المقػرئ أبػو محمػد مكػو بػف أبػو طالػب  -ٖٔ
 السمفية. الناشر : الدار

 -تحقيؽ سمو محمد البجاو   –التبياف فو إسراب القرآف ألبو البقاء الاكبر   -ٕٖ
 طباة دار إحياء الكتب الاربية.

 -مكتبػػػة الػػػدار  -الطباػػػة السػػػاباة  –التجويػػػد الميسػػػر سبػػػد الازيػػػز القػػػارئ  -ٖٖ
 المدينة المنورة.

ف سػايد التجديد فو اإلتقاف والتسديد فو صناة التجويد ألبو سثمر وسثمػاف بػ -ٖٗ
الطباػػة األولػػو  –تحقيػػؽ ودراسػػة : د / أحمػػد سبػػد التػػواب الفيػػومو  –الػػدانو 
 مكتبة وهبة. –ـ ٖٜٜٔ

 –طباػة القػاهرة  –التحرير والتنوير لأمػاـ الشػيف محمػد الطػاهر بػف ساشػور  -ٖ٘
 الدار التونيسية.

التحميؿ المغو  فػو ضػوء سمػـ الد لػة )دراسػة فػو الد لػة الصػوتية والصػرفية  -ٖٙ
 –دار النشػػر لمجاماػػات  –الطباػػة األولػػو  –ة( د / محمػػود سكاشػػة والنحويػػ
 ـ.ٕ٘ٓٓ – ٕٙٗٔالقاهرة 

التػػاكرة فػػو القػػراءات ألبػػو الحسػػف طػػاهر بػػف سبػػد المػػناـ بػػف غمبػػوف القمػػر   -ٖٚ
 طباػػػة سمسػػػمة أصػػػوؿ  –دراسػػػة وتحقيػػػؽ : أمػػػيف رشػػػد  سػػػويد  –الحمبػػػو 
 (.ٔالنشر )

يثػػة لمػػدكتور سبػػد الفتػػاح سبػػد ترتيػػؿ القػػرآف فػػو ضػػوء الدراسػػات الغمويػػة الحد -ٖٛ
 ـ.ٕٗٓٓ -هػ ٕ٘ٗٔالطباة األولو  –الاميـ البركاو  

طباػػػة بغػػػداد  –ت : سبػػػدا  الجبػػػور   –تصػػػحي  الفصػػػي   بػػػف درسػػػتويه  -ٜٖ
 ـ.ٜٜٚٔ
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طباػة دار إحيػاء الكتػب  –التصري  بمضموف التوضػي  لمشػيف خالػد األزهػر   -ٓٗ
 القاهرة. –سيسو الحمبو  –الاربية 

كاـ لمشيف محمد سمو السايس منشورات محمد سمو بيضوف تفسير آيات األح -ٔٗ
 لبناف. –بيروت  –طباة دار الكتب الاممية  –

طباة  –تفسير أبو الساود المسمو إرشاد الاقؿ السميـ إلو مزايا القرآف الكريـ -ٕٗ
 بيروت. –دار إحياء التراث الاربو 

 –لبيضػػاو  تفسػػير البيضػػاو  المسػػمو أنػػوار التنزيػػؿ وأسػػرار التيويػػؿ لأمػػاـ ا -ٖٗ
 لبناف. –بيروت  –طباة دار الكتب الاممية 

 –تفسير روح القرآف الكريـ تفسير جزء األحقاؼ بمـ سفيؼ سبد الفتاح طبػارة  -ٗٗ
 طباة دار الامـ لمموييف.

طباػة دار الكتػب  –تحقيػؽ : أحمػد صػقر  –تفسير غريػب القػرآف  بػف قتيبػة  -٘ٗ
 الاممية.

 طباة مكتبة الابيكاف. –يؿ بف كثير تفسير القرآف الاظيـ ألبو الفداء إسماس -ٙٗ

طباػة دار الكتػب  -تحقيػؽ : محمػد حامػد الفقػو  –التفسػير القػيـ  بػف القػيـ  -ٚٗ
 الطباة الثانية. –طهراف  –الاممية 

 –طباة دار إحياء التراث الاربػو  –أحمد مصطفو المراغو  –تفسير المراغو  -ٛٗ
 لبناف. –بيروت 

طباػة الػدار  –/ سبػد السػوـ المسػد  التفكير المسانو فو الحضػارة الاربيػة د  -ٜٗ
 الاربية.

الطباػة  –تحقيؽ : غانـ قدور  حمد  –التمهيد فو سمـ التجويد  بف الجزر   -ٓ٘
 ـ.ٜٙٛٔ -هػ ٚٓٗٔبيروت  –األولو 

 –بيػروت  –طباة دار الكتب الاممية  –تنوير المقباس مف تفسير ابف سباس  -ٔ٘
 لبناف.

مد سبد المػناـ خفػاجو  محمػود تحقيؽ ومراجاة : مح –تهايب المغة لازهر   -ٕ٘
 ـ.ٜٙٙٔطباة الدار المصرية لمتيليؼ والترجمة  –فرج الاقدة 
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 –تصػػحي  : أوتػػوليرتنزؿ  –التيسػػير فػػو القػػراءات السػػبو ألبػػو سمػػرو الػػدانو  -ٖ٘
 ـ.ٜٜٙٔ -هػ ٙٔٗٔلبناف  –بيروت  –دار الكتب الاممية  –الطباة األولو 

طباػػة  –الربيػػاض  –ة الثانيػػة الطباػػ –تيسػػير التجويػػد محمػػد أحمػػد أبػػو فػػراج  -ٗ٘
 هػ.ٕٓٗٔسالـ الكتب 

هابه وحققه وضبط نصه : د/ بشار  -جامو البياف فو تفسير القرآف لمطبر   -٘٘
 طباة مؤسسة الرسالة. –سواد ماروؼ  سصاـ فارس 

 ٖٚٛٔالقػاهرة  –طباػة دار الكتػاب الاربػو  –الجامو ألحكاـ القػرآف لمقرطبػو  -ٙ٘
 ـ.ٜٚٙٔ –هػ 

تصػػنيؼ  –قػػرآف وصػػرفه وبيانػػه مػػو فوائػػد نحويػػة هامػػة الجػػدوؿ فػػو إسػػراب ال -ٚ٘
 بيروت  –دمشؽ –دار الرشيد  –إشراؼ المجنة الاممية  –محمود صافو 

 مطباة دار صادر. -هػ ٖ٘ٗٔالطباة األولو  –جمهرة المغة  بف دريد  -ٛ٘

طباػة دار إحيػاء  –حاشية الصباف سمو شرح األشمونو سمو ألفية ابف مالػؾ  -ٜ٘
 القاهرة. –و الحمبو سيس –الكتب الاربية 

تحقيػػؽ : د / سمػػو  –الحجػػة فػػو سمػػؿ القػػراءات السػػبو ألبػػو سمػػو الفارسػػو  -ٓٙ
 طباة الهيئة المصرية الاامة لمكتاب. –النجد  ناصؼ وآخريف 

 –الحركات الاربيػة فػو ضػوء سمػـ المغػة الحػديث د / المػوافو الرفػاسو البيمػو  -ٔٙ
 ـ.ٕٜٜٔ -هػٕٔٗٔالطباة األولو 

ضػػوء الدراسػػات الصػػوتية الحديثػػة د / سبػػد المػػناـ الحػػروؼ واألصػػوات فػػو  -ٕٙ
 النجار.

 -هػػ ٛٓٗٔطباػة مكتبػة المنػار الزرقػاء  –حؽ الػتووة حسػنو شػيف سثمػاف  -ٖٙ
 الطباة الثامنة.

طباػػػة الهيئػػػة  –تحقيػػػؽ : األسػػػتاا محمػػػد النجػػػار  –الخصػػػائص  بػػػف جنػػػو  -ٗٙ
 ـ.ٜٚٛٔ -هػ ٚٓٗٔالطباة الثانية  –المصرية الاامة 

سػػػالـ الكتػػػب  –الطباػػػة الثانيػػػة  –و  د / أحمػػػد مختػػػار دراسػػػة الصػػػوت المغػػػ -٘ٙ
 ـ.ٜٔٛٔ
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طباػة وزارة  –الدراسات الصوتية سند سممػاء التجويػد د / غػانـ قػدور  الحمػد  -ٙٙ
 -مطباػػة الخمػػود  –ط إحيػػاء التػػراث اإلسػػومو  –األوقػػاؼ والشػػئوف الدينيػػة 

 بغداد.

 –ألصػػياو الدراسػػات الصػػوتية سنػػد سممػػاء الاربيػػة د / سبػػد الحميػػد الهػػاو  ا -ٚٙ
 طرابمس. –طباة منشورات الدسوة اإلسومية 

 ـ.ٖٜٛٔطباة  –دراسات فو أصوات المغة الاربية د / يحيو الجند   -ٛٙ

 –طباة مكتبة المتنبو  –دراسات فو سمـ الصوتيات د / أبو الساود الفخرانو  -ٜٙ
 ـ.ٕٓٓٓ -هػ ٕٙٗٔ( ٔط )

القػػرف الرابػػو الدراسػػات المغويػػة والنحويػػة فػػو مصػػر منػػا نشػػيتها وحتػػو نهايػػة  -ٓٚ
 ـ.ٜٚٚٔ -هػ ٜٖٚٔمكتبة التراث  –الهجر  د / أحمد نصيؼ الجنانيو 

نشػريات  –جػاف كػانتينوت صػال  القرمػاو   –دروس فو سمـ أصوات الاربية  -ٔٚ
 ـ.ٜٙٙٔتونس  –مركز الدراسات والبحوث ا قتصادية وا جتماسية 

 طباة القاهرة. –الرائد فو تجويد القرآف د / محمد سالـ محيسف  -ٕٚ

تحقيػؽ:  –الرساية فو تجويد القراءة وتحقيؽ لفظ التووة لمكو بف أبػو طالػب  -ٖٚ
 ـ.ٖٜٚٔ -هػ ٖٜٖٔدمشؽ  –الطباة األولو  –الدكتور أحمد حسف فرحات 

طباػػة  –روح الماػػانو فػػو تفسػػير القػػرآف الاظػػيـ والسػػبو المثػػانو لالوسػػو  -ٗٚ
 دار إحياء التراث الاربو. –مؤسسة التاريف الاربو 

الطباػػة  –تحقيػػؽ : د / شػػوقو ضػػيؼ  –لقػػراءات  بػػف مجاهػػد السػػباة فػػو ا -٘ٚ
 ط : دار الماارؼ. –الثانية 

 –السراج المنير فو اإلسانة سمو مارفة باض ماانو كوـ ربنا الحكيـ الخبير  -ٙٚ
 القاهرة. –طباة المطباة الخيرية  –لمخطيب الشربينو 

دار طباػػة  –تحقيػػؽ : د/ حسػػف هنػػداو   –سػػر صػػناسة األسػػراب  بػػف جنػػو  -ٚٚ
 ـ.ٜ٘ٛٔ -هػ ٘ٓٗٔالطباة األولو  –دمشؽ  –القمـ 

طباػػة دار الكتػػب  –تحقيػػؽ : محمػػد حسػػبف وآخػػريف  –شػرح الشػػافية لمرضػػو  -ٛٚ
 ـ.ٕٜٛٔ -هػ ٕٓٗٔبيروت  –الاممية 
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 –سوريا  –طباة دار الرشيد  –صفوة التفاسير لاستاا محمد سمو الصابونو  -ٜٚ
 ـ.ٜٚٚٔحمب 

 –محمػػد الصػػادؽ قمحػػػاو   –شػػر طوئػػو البشػػر فػػو توجيػػه القػػػراءات الا  -ٓٛ
 الطباة األولو.

طباػػة  –سمػػـ الصػػوتيات د / سبػػد الازيػػز سػػوـ  د / سبػػدا  ربيػػو محمػػود   -ٔٛ
 ـ.ٕٜٜٔمكة المكرمة  –مكتبة الطالب الجامو 

 سمـ المغة أسسه ومناهجه د / سبد الفتاح البركاو .  -ٕٛ

قطػػر  –طباػػة دار قطػػر  بػػف الفجػػاءة  –سمػػـ المغػػة د / سبػػد الواحػػد وافػػو   -ٖٛ
 ـ.ٜ٘ٛٔ -هػ ٘ٓٗٔ

 –مطباػة الجػبوو   –سمـ المغة بيف القديـ والحديث د / سبد الغفػار هػوؿ   -ٗٛ
 ـ.ٜٙٛٔ -هػ ٙٓٗٔالطباة الثانية 

تحقيػؽ : محمػد  –سمدة الحفاظ فو تفسير أشرؼ األلفػاظ لمسػميف الحمبػو   -٘ٛ
دار الكتػػػػب الامميػػػػة  –بيػػػػروت  –الطباػػػػة األولػػػػو  –باسػػػػؿ سيػػػػوف السػػػػود 

 ـ.ٜٜٙٔ

ف : د / مهد  المخرومو  د / إبراهيـ السػامرائو  –ف لمخميؿ بف أحمد الاي  -ٙٛ
 ـ.ٜٓٛٔدار الرشيد  –طباة الاراؽ  –

تػػيليؼ : خػػادـ القػػرآف الكػػريـ سطيػػة قابػػؿ  –غايػػة المريػػد فػػو سمػػـ التجويػػد  -ٚٛ
 ـ.ٕٓٓٓ -هػ ٕٓٗٔالطباة السادسة  –نصر 

 –ير لمشػوكانو فت  القدير الجامو بػيف فنػو الروايػة والدرايػة مػف سمػـ التفسػ -ٛٛ
 طباة دار الفكر لمطباسة والنشر والتوزيو.

فو الدراسات القرآنية والمغويػة )اإلمالػة فػو القػراءات والمهجػات الاربيػة( د /  -ٜٛ
 سبد الفتاح شمبو.

قواسد التجويػد سمػو روايػة حفػص سػف ساصػـ بػف أبػو النجػود المؤلػؼ سبػد  -ٜٓ
 هػ.ٜٖٙٔورة المدينة المن –طباة المكتبة الاممية  –الازيز الكارئ 

 –طباػػػة دار الجيػػػؿ  –تحقيػػػؽ : سبػػػد السػػػوـ هػػػاروف  –الكتػػػاب لسػػػيبويه  -ٜٔ
 بيروت.
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كتػػاب فػػو تجويػػد القػػراءة ومخػػارج الحػػروؼ لأمػػاـ أبػػو إسػػحاؽ بػػف رشػػيؽ  -ٕٜ
مطباة  –( ٔط : ) –تحقيؽ ودراسة : د / أبو الساود الفخرانو  –اإلشبيمو 
 ـ.ٜٜٓٔ -هػ ٔٔٗٔاألمانة 

 –وسيوف األقاويؿ فػو وجػور التيويػؿ لمزمخشػر   الكشاؼ سف حقائؽ التنزيؿ -ٖٜ
 ـ.ٜٚٚٔ -هػ ٜٖٚٔالطباة األولو  –طباة دار الفكر الاربو 

الكشػػؼ سػػف وجػػور القػػراءات السػػبو وسممهػػا وحججهػػا لمكػػو بػػف أبػػو طالػػب  -ٜٗ
الطباػة  –طباػة مؤسسػة الرسػالة –تحقيؽ : محو الديف رمضػاف  –القيسو 
 ـ.ٜٗٛٔ -هػ ٗٓٗٔالثالثة 

 –فػػو ضػػوء الدراسػػات المغويػة الحديثػػة د / سبػػد الازيػػز مطػػر كممػات القػػرآف  -ٜ٘
 ـ.ٜٔٛٔ -هػ ٔٓٗٔ( ٕط : ) –طباة دار الماارؼ 

القػػاهرة  –المغػػة لقػػدريس تاريػػب سبػػد الحميػػد الػػدواخمو  محمػػد القصػػاص  -ٜٙ
 األنجمو المصرية. – ٜٓ٘ٔ

مطباػة الحضػارة  –المغة الاربية خصائصها وسػماتها د / سبػد الغفػار هػوؿ  -ٜٚ
 ـ.ٜٙٚٔالطباة األولو  –الفجالة  –الاربية 

الػدار  –طباػة دار الثقافػة  –المغة الاربيػة ماناهػا ومبناهػا د / تمػاـ حسػاف  -ٜٛ
 البيضاء.

هػػ ٙٓٗٔطباػة الفػاروؽ الجديػدة  –المهجات الاربية د / إبراهيـ أبو سػكيف  -ٜٜ
 ـ.ٜٙٛٔ -

 ـ ٜٙٚٔ -هػ ٜٖٙٔمطباة الساادة  –المهجات الاربية د / إبراهيـ نجا  -ٓٓٔ

طباػػة الػػدار  –جػػات الاربيػػة فػػو التػػراث د / أحمػػد سمػػـ الػػديف الجنػػد  المه -ٔٓٔ
 ـ.ٖٜٛٔالاربية لمكتاب 

المهجات الاربية فو روايات غريب الحديث واألثر دراسات صػرفية ونحويػة د  -ٕٓٔ
 طباة مكتبة المتنبو. –/ أبو الساود الفخرانو 

ار طباػػػة د –المهجػػػات الاربيػػػة فػػػو القػػػراءات القرآنيػػػة د / سبػػػدر الراجحػػػو  -ٖٓٔ
 ـ.ٜٜٛٔالمارفة الجاماية 

 طباة مؤسسة الرسالة. –مباحث فو سمـو القرآف مناع القطاف  -ٗٓٔ

 -ط الخػانجو  –تحقيػؽ : محمػد فػؤاد سػنركيف  –مجاز القػرآف ألبػو سبيػدة  -٘ٓٔ
 القاهرة.
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 ـ. ٜٜٜٔالطباة  –( ٔسدد ) –المجمد الثانو  –مجمة سمـو المغة  -ٙٓٔ

 مطباة األمانة. –أبو سكيف محاضرات فو المهجات الاربية د / سبد الحميد  -ٚٓٔ

تحقيؽ  –المحتسب فو تبييف وجور شواا القراءات واإليضاح سنها  بف جنو -ٛٓٔ
: سمػػػو النجػػػد  ناصػػػؼ  د / سبػػػد الفتػػػاح شػػػمبو طباػػػة المجمػػػس األسمػػػو 

 ـ.ٜٜٗٔ -هػ ٗٔٗٔالقاهرة  –لمشئوف اإلسومية 

:  تحقيػؽ –المحرر الوجيز فو لطائؼ الكتاب الازيػز  بػف سطيػة األندلسػو  -ٜٓٔ
 بيروت  –طباة دار الكتب الاممية  –سبد السوـ سبد الشافو 

طباػػة  -سنػػو بنشػػرر براجشػػنزاف  -مختصػػر فػػو شػػواا القػػرآف  بػػف خالويػػه  -ٓٔٔ
 القاهرة. –مكتبة المتنبو 

 مدخؿ إلو سمـ المغة الحديثة د / سبد الفتاح البركاو . -ٔٔٔ

دار  مكتب –طباة جدة  –ماكرة فو التجويد محمد بنهاف بف حسيف مصر   -ٕٔٔ
 ـ زٜٜٛٔ -هػ ٜٔٗٔالقبمة لمثقافة اإلسومية 

مطباة السامولو ماصػرة  –مستويات التحميؿ المغو  د / سبد المناـ النجار  -ٖٔٔ
 ـ.ٜٜٔٔ – ٜٜٓٔبمفاس 

طباػة دار  –ماالـ التنزيؿ فو التفسير والتيويؿ ألبو محمػد الحسػيف البغػو   -ٗٔٔ
 الفكر.

طباػة  –محمد سمػو النجػار تحقيؽ ومراجاة : األستاا –ماانو القرآف لمفراء  -٘ٔٔ
 الدار المصرية لمتيليؼ والترجمة.

بػف اتيليؼ : ساد بف سبػدا   –ماجـ األمكنة الوارد اكرها فو القرآف الكريـ  -ٙٔٔ
 جنيدؿ.

 الطباة األولو. –طباة دار الغد الاربو  –مفاتي  الغيب لمراز   -ٚٔٔ

نػو تحقيؽ وضبط سػيد كيو  –المفردات فو غريب القرآف لمراغب األصفهانو  -ٛٔٔ
 طباة مصطفو البابو الحمبو. –

مقدمة فو أصوات المغة الاربية مو التطبيؽ سمو باض األحكاـ التجويدية د  -ٜٔٔ
 ـ مطباة األمانة.ٜٚٛٔ -هػ ٚٓٗٔالطباة األولو  –/ فتحو الدابولو 

مقدمة فو أصوات المغة الاربية وفف األداء القرآنو د / سبد الفتاح البركػاو   -ٕٓٔ
 ـ.ٕٕٓٓالطباة األولو  –
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الطباػػة الثالثػػة  –مقدمػة فػػو سمػـ أصػػوات الاربيػػة د / سبػد الفتػػاح البركػاو   -ٕٔٔ
 ـ.ٕٗٓٓ -هػ ٕٗٗٔ

األنجمػػػو  ٜٜٗٔالطباػػػة السادسػػػة  –مػػػف أسػػػرار المغػػػة د / إبػػػراهيـ أنػػػيس  -ٕٕٔ
 المصرية.

الدار البيضاء  –طباة دار الثقافة  –مناهج البحث فو المغة د / تماـ حساـ  -ٖٕٔ
 ـ.ٜٜٚٔ -هػ ٓٓٗٔ

 ف قضايا المغة الاربية د / حسف ظاظا.مف كوـ الارب م -ٕٗٔ

 طباة طرابمس. –مف لغات الارب لغة هايؿ د / سبد الجواد الطيب  -ٕ٘ٔ

 مف مباحث الهمزة فو الاربية د / سبد الحميـ النجار. -ٕٙٔ

 المنهج الصوتو لمبنية الاربية د / سبد الصور شاهيف. -ٕٚٔ

 –يدا صػ -طباة المكتبة الاصرية –النشر فو القراءات الاشر  بف الجزر   -ٕٛٔ
 هػ.ٕٚٗٔ –ـ ٕٙٓٓالطباة األولو  –لبناف  –بيروت 

طباػػػة مركػػػز  –نظػػػرات لغويػػػة فػػػو القػػػرآف الكػػػريـ د / صػػػال  حسػػػيف الاايػػػد  -ٜٕٔ
 الدراسات واإلسوـ دار إشبيميا.

 ت : بغداد  –النكت والايوف لمحمد حبيب أبو الحسيف ماورد   -ٖٓٔ

 تب.طباة دار الك –نهاية األرب فو مارفة قبائؿ الارب لمنوير   -ٖٔٔ

طباة مطبو  –نهاية القوؿ المفيد فو سمـ التجويد لمشيف محمد ومكو نصر  -ٕٖٔ
 .ٜٖٗٔالبابو الحمبو 

 –طباػػة مكػػة المكرمػػة –هدايػػة المسػػتفيد فػػو أحكػػاـ التجويػػد محمػػد محمػػود  -ٖٖٔ
 مكتبة الثقافة.


