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تقديم
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الطيبني  وآله  حممد  ونبينا  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الطاهرين، واللعنة الدائمة األبدية عىل أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين. 

اللهم وفقنا وسائر املشتغلني للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين.

وبعد: فقد دعت احلاجة إىل تأليف مناهج تعليمية وتربوية ختصصية، وبمستويات 
متفاوتة، تتناسب مع عمر املتلقي ومرحلته يف الدراسة)األكاديمية واحلوزوية(ويكون 
بدياًل عن املناهج القديمة التي يوصف بعضها بـ)صعوبة فهمها للمتلقي( وبـ)تناوهلا 
ألمور ال موضع هلا يف زماننا( وبـ)أهنا مل تتناول ما جيعله حميطًا ولو بأوليات مبادئ 

هذا العلم أو الفن وأمهات مسائله(.

ُثلَّة ُمؤمنة متخصصة يف هذا اجلانب -التدريس أو التأليف-  فلذا بادر إىل ذلك 
بتأليف مناهج مناسبة لذلك، وكان مـّمن أحتفنا بنتاجه جناب احلاج األستاذ أبو زيد 
التالوة  علم  يف  بـ)دروس  املوسوم  الكتاب  هذا  أّلف  عزه(حيث  اخلفاجي)دام  عيل 
والتجويد( لينتفع به فئة معينة من الطلبة وحُمّبي هذا الفن، وما كتبه يمكن أن يكون 
بدياًل ناجًحا عام هو متعارف أن يكون منهًجا تدريسًيا، فلّله َدّره وعليه أجره، واهلل 

ويل التوفيق، واحلمد هلل رب العاملني. 

                                                                                                        األقل

                                         أمحد الشيخ عبد الرضا الصايف

                                                                                       9/مجادى األوىل/1441هــ
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

بيته  وأهل  األمني  الصادق  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا، وجعلهم عدل الكتاب وترمجانه، 

والناطقني بأرساره، والتالني له حق تالوته..

خصوصًا  املؤمنني؛  عامة  به  ينتفع  التجويد،  لعلم  ومتهيد  مفيد،  خمترص  هذا 
الرشعية،  العلوم  مصدر  املجيد  القرآن  كون  الدينية؛  العلوم  طلبة  ومنهم  املبتدئني، 
فيه  نطلب  مُحِّل،  كام  به  بالعمل  مأمورون  فإننا  ُأنزل؛  كام  بقراءته  متعبدون  أننا  فكام 
اهلدى والنور، وشفاء الصدور، والنجاة من الرشور، ونستعني به يف إصالح احلال 

وراحة البال وحسن املآل.

وال خيفى أن املسؤولية اإليامنية واألخالقية للمؤمن تقتيض أن يعلمه اآلخرين، فام 
زكاة العلم إال تعليمه، وما نجاة املؤمن إال بعمله﴿وأن ليس لإلنسان إال ما سعى﴾ 

النجم/39.

نحو  من  العربية  وعلوم  واألصول  الفقه  يدرس  أن  العلم  طالب  عىل  كان  وكام 
ورصف وبالغة؛ كان عليه أن حيرض درس التالوة؛ كي تصح قراءته يف الصالة، سواء 
كان إمامًا أو مأمومًا، أو كان خطيبًا، أو باحثًا، أو فقيهًا، فسلطان القرآن كام يكون عىل 
العقل والفكر والقلب؛ يكون عىل اللسان، فيجعله فصيحًا بيَّنًا هتشُّ لسامعه اآلذان، 

وختشع له القلوب وتقشعر له األبدان.

املالئكة  هلم  تبسط  الذين  وطالهبا  الدينية  املدرسة  ختدم  متهيدية  دروس  فهذه 
أجنحتها، وهم يطلبون العلم واملعرفة، ويسهرون الليايل لطلب العال وحيّثون اخلطى 
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لنيل الرضا، والفوز باجلنان والظفر بسعادة الدارين ومرافقة الّصّديقني.

وقد راعينا يف هذه الدروس التوضيح والتيسري، وابتعدنا عن التمّحل والتعسري، 
واستحداث املصطلحات، وقّدمنا فيه بعض املطالب األخالقية والفقهية، فقد ورد يف 
احلديث الرشيف: )ال خري يف عبادة ال فقه فيها، وال خري يف قراءة ال تدّبر فيها(فالفقه 

ل.  ميزان كل عمل، وأوكلنا التوسعة إىل كتاب ُمفصَّ

كام نأمل أن ينتفع به العاملون يف الدور واملؤسسات القرآنية، سائلني اهلل تعاىل أن 
يلقى قبوالً من األساتذة واملتعلمني، إنه نعم املوىل ونعم املعني..

رزقنا اهلل وإياكم شفاعة القرآن والعرتة يوم ال ينفع ماٌل والبنوَن إال من أتى اهلل 
بقلب سليم..

                                                                                     عيل اخلفاجي

1/مجادى األوىل/1441هجرية
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أحاديث رشيفة يف فضل القرآن الكريم
ورد يف مصادر احلديث روايات رشيفة يف فضل القرآن، وفضل قراءته، وفضل 
تعّلمه وتعليمه، منها: قال رسول اهلل:)نّوروا بيوتكم بتالوة القرآن، وال تتخذوها 
فإنَّ  بيوهتم،  والبَِيع وعّطلوا  الكنائس  والنصارى، صّلوا يف  اليهود  فعلت  قبورًا كام 
البيت إذا كثر فيه تالوة القرآن َكُثَر خريه، واتسع أهله، وأضاء ألهل السامء، كام ُتيضء 

نجوُم السامء ألهل الدنيا()1(.

وعن أمري املؤمنني: )عليكم بكتاب اهلل فإنه احلبل املتني، والنور املبني، والشفاء 
م، وال  النافع، والريُّ الناقع، والعصمة للمتمسك، والنجاة للمتعلق، ال َيْعَوجُّ فُيقوَّ
َيزيغ فُيستعَتب، وال ختلقه كثرة الرد، وولوج السمع، َمن قال به صدق، وَمن عمل به 

َسَبق())(، وعن اإلمام الصادق: )..النظر يف القرآن عبادة()3(.

النرّش والّدرس إال  يزداد عىل  القرآن ال  بال  ما  وعنه يف إجابته لرجل سأله: 
دون  لناس  وال  زمان،  دون  لزمان  جيعله  مل  وتعاىل  تبارك  اهلل  )ألن  قال:  غضاضة؟ 

ناس، فهو يف كل زمان جديد، وعند كلِّ قوٍم غٌض إىل يوم القيامة()4(. 

منشورات  ص/637،  ج/)  8)3هـ(  الكليني)ت  يعقوب  بن  حممد  للشيخ  الكايف،  من  )1(األصــول 
مؤسسة األعلمي-بريوت- البَِيع:مجع بِيَعة مكان عبادة اليهود، والكنيسة: مكان عبادة النصارى.

))( هنج البالغة، اخلطبة)154(
  الريُّ الناقع: اإلرتواء من املاء، وماء ناقع، أي شاٍف للغليل، ويزيغ: يميل.

  ال ختلقه كثرة الرد: أي ال يبىل من كثرة الرد واملراجعة.
)3( األصول من الكايف ج/) ص/ 640. 

  وال خيلو أن يكون أحد معاين النظر: التأّمل والتدّبر، واالستمتاع بنكات القرآن، وإشاراته، ودقائقه. 
)4( بحار األنوار، للشيخ حممد باقر املجليس)ت 1110هـ(، ج/)9 ص/15 باب فضل القرآن وإعجازه.

 النرش: الذيوع واالنتشار بني الناس، الّدرس: االنمحاء، الّطمس، اختفاء اآلثار.
 الغضاضة: الطراوة والنعومة، أي كلام تناولته كان جديدًا.
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دعاء البدء بتالوة القرآن الكريم
اللهمَّ باحلق أنزلته وباحلق نزل

اللهمَّ عّظم رغبتي فيه

واجعله نورًا لبرصي وشفاًء لصدري

وذهابًا هلّمي وغّمي وُحزين

اللهمَّ زّين به لساين

ومّجل به وجهي

وقّو به جسدي 

وثّقل به ميزاين

وارزقني حق تالوته عىل طاعتك

آناء الليل وأطراف النهار

واحرشين مع النبي وآله األبرار.
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آداب التالوة
ممارساته  يف  املؤمن  عليها  يكون  التي  والصفة  باهليأة  اهتاممه  الفقه  عن  ُعــِرَف 
أو  حُيّسنه  ما  وفق  عليها،  الدليل  وُيقيمون  هبا  هيتمون  الفقهاء  جعل  حتى  العبادية، 
فهم  فقط،  واملكروهات  باملستحبات  عندهم  اآلداب  ختتص  وال  الشارع،  ُيقّبحه 
يطلقوهنا -أيضًا- عىل األحكام اإللزامية من واجبات أو حمرمات، وعىل هذا تكون 
عني  يف  ملحوظًا  يكون  ما  كل  تشمل  حيث  واملكروه،  املستحب  من  أعمُّ  اآلداب 

الشارع.

العامل  وآداب  القايض،  كآداب  للذوات،  خاصة  آداب  الفقه  يف  ُيطلُق  وعندما 
واملتعلم؛ فيكون من الواجب أن تكون -هناك- آداب جتري عىل القارئ واملستمع؛ 
أعظم  وتلّقاها  مقدٌس،  وحٌي  هبا  نزل  مقدسة،  إهلية  معجزة  مع  يتعامالن  كوهنام 
ويعمل  فيها،  وُيتدّبر  آياهتا،  وتستنطق  أداء،  بأحسن  ُتتىل  اإلطالق،  املخلوقات عىل 

هبا كدستور يف احلياة.

يكون  قد  وتركها  الرشيعة،  قوانني  تطبيق  يف  ومؤثر  كبري  دور  اآلداب  وملامرسة 
بابًا للتهاون فيها، يقول اخلواجة نصري الدين الطويس:)فينبغي أن اليتهاون برعاية 
ُحِرَم  بالُسنن،  هتاون  وَمن  الُسنن،  ُحِرَم  باآلداب  هتاون  َمن  فإنَّ  والُسنن،  اآلداب 

الفرائض، وَمن هتاون بالفرائض ُحِرَم اآلخرة()1(. 

لذا كان األنبياء سادة اخللق يف األدب، فقد عصمهم سبحانه من اخللل والزلل 
 :الواجبات، وقد ورد عنه القول والفعل، وكانت اآلداب عندهم أقرب إىل  يف 
بني ريب فأحسن تأديبي())( فكان أكمل املخلوقات وأمحدهم، كام كان قدوة وأسوة  )أدَّ

)1( كتاب آداب املتعلمني، نصري الدين الطويس،))67هـ( ص/9)1، مطبعة الرشيعة -قم-
))( ميزان احلكمة، للشيخ حممد الريشهري، ج/1 ص/78 -قم-
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ُيقتدى به يف نيل الدرجات واكتساب الفضائل واملكرمات، وكان أأدب الناس بعده 
أمري املؤمنني، حتى قال يف حقه:)أنا أديُب اهلل وعيٌل أديبي()1(، ومن بعده أوالده 

صلوات اهلل عليهم أمجعني، ومن سار عىل املنهج النبوي واملحجة البيضاء. 

لإلرتقاء  هتدف  اإلنسانية،  للمامرسات  عامة  قواعد  اآلداب  أنَّ  القول  ونستطيع 
باإلنسان يف مدارج الكامل، وتكسبه الفضائل الباطنية والظاهرية، منها ما يتفق مع 
الشارع املقدس وُعرف املترّشعة؛ فتكون أفعال رشعية موجبة لكامهلا وُحسنها، سواء 
كانت عبادة أو معاملة أو غريمها، حتى عاد هلا فروع، فيقال آداب الصالة أو الصيام 

أو الدعاء أو التالوة أو الزيارة..إلخ.

)1( املصدر السابق  ج/1 ص/78.



دروس يف علم التالوة والتجويد .............................................................   10

ما جيب عىل القارئ من آداب
هناك مجلة من اآلداب ينبغي مراعاهتا يف حال الرشوع بتالوة القرآن الكريم، منها: 

1-اإلخالص هلل تعاىل يف تالوته، فال يطلب السمعة والرياء؛ فذلك حيبط عمله. 

)-أن يكون متطهرًا من احلدث األصغر فضاًل عن األكرب، فبدونه ال جيوز ملس 
حروف القرآن الكريم)1(.

قال أمري املؤمنني:)ال يقرأ العبد القرآن إذا كان عىل غري طهور حتى يتطهر())(.

توقريه  عليه  جيب  بل  الكريم،  القرآن  لقدسية  اهلتك  ُيسّبُب  بفعل  اليقوم  3-أن 
وإظهار قدسيته؛ كرفع النجاسة منه فورًا إن وقعت عليه، وقد أكد الفقهاء عىل حرمة 
تنجيس خط وورق القرآن، وإذا تنجس جيب إزالته فورًا، وحيرم كتابة القرآن باحلرب 
النجس، وإن كان حرفًا واحدًا، وإبعاده عن أيدي األطفال واملجانني إذا كان ذلك 

يوجب هتكًا، أو بيد العدو إذا تأكد أنه سيهتكه بحرق ونحوه.

ُروَن﴾الواقعة/79 يف هذا املورد، بناًء عىل روايات  ُه إاِلَّ اْلـُمَطهَّ )1( ُيدرج البعض اآلية الكريمة﴿ال َيَمسُّ
رشيفة، وهو وجه تفسري، مع أن هناك عالقة كبرية بني طهارة الروح وإدراك حقائق القرآن، فكلام كانت 
الطهارة أكثر كان اإلدراك أعمق، وال تنايف يف ذلك؛ ألن املس يفرس باملس الظاهري وباملعنوي، ويف التأمل 
بكلمة)املطهرون(وهي اسم مفعول من التطهري؛ تعطي معنى خيتلف عام لو قال تعاىل)املتطهرون(بفعل 
َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُكُم  لُِيْذِهَب  ـُه  اللَّ ُيِريُد  اَم  الكريمة﴿إِنَّ باآلية  اآلية  تفسري هذه  لذا  منهم، 

َتْطِهرًيا﴾األحزاب/33 يفرس ما اقتضته اإلرادة اإلهلية بتطهريهم، وأهنم األقدر عىل إدراك احلقائق. 
))( اخلصال، للشيخ الصدوق حممد بن عيل بن بابويه القمي)ت 381هـ( ج/) ص/174 -دار التعارف-
ِريَن﴾التوبة/108. ـُه حُيِبُّ امْلُطَّهِّ  والطهارة يف اللغة: النظافة، النزاهة، النقاء، الرباءة، يقول تعاىل: ﴿..َواللَّ
 واملقصود بالطهارة، إن كانت ظاهرية، فهي للبدن واللباس، ومنها طهارة الفم: أي نظافته، أما الطهارة 
الباطنية: فهي الطهارة املعنوية التي يقصد هبا طهارة الروح، وخلوها من الذنب والرشك الذي يكتسبه 

اإلنسان بقلبه وجوارحه.
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ما ُيستحب للقارئ واملستمع
1-الوضوء؛ ألن التالوة من العبادات التي يتقرب هبا اإلنسان إىل  ربه.

)-أن يكون القارئ عىل هيأة األدب والوقار؛ توقريًا لكتاب اهلل تعاىل، فيجتنب 
اللغو واللهو والعبث، واحلديث اجلانبي البعيد عن أغراض التالوة ومتطلباهتا.

َوَأْنِصُتوا  َلُه  َفاْسَتِمُعوا  اْلُقْرآُن  ُقِرَئ  تعاىل:﴿َوإَِذا  قال  واإلنصات،  3-اإلستامع 
ُكْم ُتْرمَحُوَن﴾األعراف/04) )1(. َلَعلَّ

فقد ورد  اإلنسان يف عباداته،  إليه  يتوجه  القبلة؛ ألهنا أرشف مكان  4-استقبال 
استحباب اإلستقبال يف قراءة القرآن والدعاء، منها عن النبي األعظم:)إنَّ لكلِّ 

يشٍء رشفًا، وإنَّ أرشف املجالس ما اسُتقبل به القبلة())(.

5-استعامل السواك، قال:)نظفوا طريق القرآن، قيل يا رسول اهلل وما طريُق 
القرآن؟ قال: أفواهكم( وعنه، قال:)السواك فيه عرش ِخصال: َمطهرة للفم، َمرضاة 
وُيبّيض  احلَفر،  وُيذهب  نَّة،  السُّ من  وهو  ضعفًا،  سبعني  احلسنات  ُيضاعف  للرب، 

األسنان، ويشدُّ اللثة، ويقطع البلغم، وُيذهب بغشاوة البرص، وُيشّهي الطعام()3(.

َفاْسَتِعذ  اْلُقْرآَن  َقَرْأَت  الكريمة:﴿َفإَِذا  اآلية  يف  ورد  ملا  باالستعاذة،  6-االبتداء 
ِجيِم﴾النحل/98 )4(. ْيَطاِن الرَّ ـِه ِمَن الشَّ بِاللَّ

7-قراءته باحلزن، فعن الصادق:)إنَّ القرآن نزل باحلُزن فاقرؤوه باحلُزن()5(. 

)1( هناك فرق بني السامع واالستامع واإلصغاء واإلنصات، نبحثه الحقًا يف)توقري القرآن(ص/)) 
))( ميزان احلكمة، ج/) ص/0)5 

)3( اخلصال، ج/) ص/449
)4( وهذا الفعل)استعذ(أمر إرشادي، يراد به االستحباب.

)5( األصول من الكايف ج/) ص/640.
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ما ُيكره للقارئ واملستمع
َُذوا َهَذا  ُسوُل َيا َربِّ إِنَّ َقْوِمي اختَّ 1-هجرانه وترك تعاهده، قال تعاىل:﴿َوَقاَل الرَّ

اْلُقْرآَن َمْهُجورًا ﴾الفرقان/30 .

وإن كانت الغاية يف اهلَْجِر هو: هجران العمل به، ولكن مقدمة ذلك ترك قراءته، 
فقد روى الربقي بسنده عن أيب بصري قال:)سمعت أبا عبد اهلل يقول: من َنيِسَ 
سورة من القرآن ُمّثلت له يف صورة حسنة، ودرجة رفيعة يف اجلنة، فإذا رآها قال: ما 
أنت، ما أحسنك، ليتك يل؟ فتقول: أما تعرفني؟! أنا سورة كذا وكذا، ولو ملْ تنسني 

لرفعتك إىل هذا()1(.

)-مس الـُمحدث باحلدث األصغر أو األكرب جللد املصحف أو ورقه دون كتابته 
ن قرأ القرآن وهو  وخطه: ويدل عليه موثقة أيب بصري قال:)سألت أبا عبد اهلل عمَّ

عىل غري وضوء قال: ال بأس واليمس الكتاب())(.

 ،املؤمنني أمري  عن  رواية  الصدوق  أورد  كام  مكروهة،  أحوال  يف  3-قراءته 
قوله:)سبعة اليقرؤون القرآن: الراكع والساجد، ويف الكنيف، ويف احلامم، واجلُنُب 

والنفساء واحلائض(.

اجلُنَُب  أنَّ  وذلك  النهي،  العىل  الكراهة  عىل  أن:)هــذا  الصدوق،  أوضح  وقد 
اإلطالق  جاء  وقد  األربع،  العزائم  إالّ  القرآن  قراءة  هلم  ُمطلق  والنَُفساء  واحلائض 
للرجل يف قراءة القرآن يف احلامم مامل يرد به الصوت إذا كان عليه مئزر، وأما الركوع 
التسبيح؛ إال ماورد يف صالة احلاجة،  يقرأ فيهام؛ ألنَّ املوظف فيهام  والسجود، فال 

)1( األصول من الكايف، ج/) ص/636.
))( نفس املصدر، ج/) ص/655.
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وأما الكنيف فيجب أن ُيصان القرآن عن أن يقرأ فيه()1( .

4- ومن املكروهات التي ينبغي للمسلم أن جيتنبها، وهو حيمل كتاب اهلل تعاىل: 
إصطحاب القرآن إىل اخلالء والقراءة فيه، فقد روى احلمريي يف قرب اإلسناد عن 
عيل بن جعفر عن أخيه اإلمام  الكاظم، قال: )سألته عن الرجل جيامع ويدخل 

الكنيف وعليه اخلاتم فيه ذكر اهلل أو يشء من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: ال())(.

وقال الشيخ الصدوق: )وال جيوز للرجل أن يدخل إىل اخلالء ومعه خاتم عليه 
يده  فليحّوله عن  اهلل  اسم  فإن دخل وعليه خاتم  القرآن،  فيه  أو مصحف  اهلل  اسم 

اليرسى إذا أراد االستنجاء..()3(. 

إلحياء  البيت  آل  -مؤسسة  ص/47)  ج/6  العاميل)1104هـ(  احلر  احلسن  بن  حممد  الوسائل،   )1(
الرتاث-

))( املرشد الوجيز، املريزا حمسن آل عصفور، ص/15، املطبعة العلمية-قم-
)3( من ال حيرضه الفقيه، للشيخ الصدوق، ج/1 ج/18، مؤسسة األعلمي-بريوت-
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معنى قراءته باحُلزن
اإلمام  رواية  يف  مرَّ  كام  باحلُزن،  القرآن  قراءة  عىل  احلث  رشيفة  روايات  يف  ورد 

الصادق، فام هو معنى احلُزن؟

إنَّ معنى نزوله باحلُزن: أي نزل بالرقَّة واحلنان واخلشوع واخلضوع، فمن معاين 
احلُزن الرقة، أي أنه نزل لرتقيق القلوب، وجعلها ختشع وختضع، فإذا خشعت تركت 
آثارها يف الصوت والبرص، وإذا خضعت بانت آثارها يف البدن، واليفهم من احلُزن-

دائاًم-أنه نقيض الفرح. 

ويؤيد ذلك ما ذكره أرباب املعاجم حول معنى احلُزن، بقوهلم: 

الفريوزآبادي:)وهو يقرأ بالتحزين: يرّقق صوته()1(. 

اجلوهري: )وفالن يقرأ بالتحزين: إذا أرقَّ صوته به())(.

ابن منظور: )وفالن يقرأ بالتحزين: إذا أرقَّ صوته()3(. 

ته، يقول القرطبي يف تفسري قولـه تـعاىل:  وقد اتصف األنبياء بُحسن الصوت ورقَّ
﴿َوَلَقْد آَتْينَا َداُووَد ِمنَّا َفْضاًل ..﴾سبأ/10:)واختلف يف هذا الفضل عىل تسعة أقوال: 
إليه  تت اجلبال معه، وأصغت  الزبور صوَّ إذا قرأ  ...التاسع: ُحسن الصوت...فكان 
الطري، فكأهنا فعلت ما فعل..(ثم قال: )وكان قد ُأعطي من الصوت ما يتزاحم الوحوش 

من اجلبال عىل ُحسن صوته، وكان املاء اجلاري ينقطع عن اجلري وقوفًا لصوته()4(.

)1( القاموس املحيط، ص/307، مؤسسة األعلمي -بريوت-
))( الصحاح ج/5 ص/35)، مؤسسة األعلمي -بريوت-

)3( لسان العرب ج/3  ص/148 -دار صبح-
)4( اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبد اهلل حممد القرطبي)671هـ( ج/14 ص/171، دار إحياء الرتاث 

العريب-بريوت-
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ما هو الرتجيع؟
ينتقد الكثري من املهتمني موضوع استعامل الرتجيع يف تالوة القرآن الكريم، فقد 
أن  واحلقيقة  يشعر،  أن  دون  به  يؤدي  الذي  الوقت  يف  ُيرّجع،  بأنه  آخر  قارئ  يتهم 
التجويد؛ ملا حيصل فيه من إطالة الصوت يف املدود باالستفادة من  الرتجيع يقع يف 
نا عن هذه احلالة  أزمنتها، وما حيصل يف الُغنَن، ويف أداء الُعُربات الصوتية، ولو عربَّ
بالتمويج، فقد ينتهي اإلشكال عند من يعرتض عىل مصطلح الرتجيع أو ُيشكل عليه.

عنه:)..فإنه  الرشيفة  الــروايــة  يف  ــاورد  م الرتجيع،  وجــود  عىل  والدليل 
والرهبانية، الجيوز  والنوح  الغناء  ترجيع  القرآن  ُيرّجعوَن  أقوام  بعدي  سيجيء من 
تراقيهم()1(، فالغناء وبقية األداءات، كالرثاء واإلنشاد واملديح واألذان والدعاء يقع 
فيها الرتجيع، ولعلَّ ما حيصل يف الغناء أكثر، لذا تضمنت الرواية التحذير من حماكاة 
الغناء يف التالوة؛ وذلك لشيوعه، وألنه يدور يف اللهو وتغلب عليه اخلّفة، لذا ورد 

عنه: )وإياكم وحلون أهل الفسق(وهو هني واضح عن الغناء يف القرآن.

التالوة عن  الرتجيع ترجيع غناء، خُيرج  الرواية- هو أن يكون  فاملنهي عنه -يف 
بقية  معلومة، ولكن  بموازين  الكريم  القرآن  التجويد جتري عىل  فقواعد  حدودها، 
نقد  من  تنجو  ال  مجيعها  كانت  وإن  دقيقًا،  حسابًا  السامع  هلا  حيسب  قلَّام  األداءات 
األذان  املدود حساب يف  ملقادير  أنه ال حيسب  الفن، فنالحظ  وتقويم من أصحاب 
والدعاء والغناء كام حيسب لتجويد القرآن الكريم، فهذه احلدود فرضها علينا نظم 
ُبدَّ حينئذ من  العظيم، وعظمة مصدره وهيبة خطابه، فال  القرآن العجيب، وحمتواه 
اختصاصه ومتّيزه يف األداء، مثلام مل ُيضاِهِه نٌص ومل يقارن بكالم حادث عىل اإلطالق.

)1( األصول من الكايف، ج/) ص/640. 
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يقول احلر العاميل:)ماخيفى عىل منصف أنَّ حتسني الصوت اليستلزم كونه غناء، 
الشيخ األنصاري:)إن  الغناء..()1(، وهلذا أشار  تقييده بام اليصل إىل حد  فالُبّد من 
املراد بالرتجيع ترديد الصوت يف احللق، ومن املعلوم أن جمرد ذلك ال يكون غناًء إذا 
مل يكن عىل سبيل اللهو، فاملقصود من األمر بالرتجيع أن ال يقرأ بقراءة عبائر الكتب 
عند املقابلة، لكن جمرد الرتجيع ال يكون غناء..())(، فاملمنوع هو أن يكون الرتجيع 
ُيرّجعوَن  أقوام  بعدي  من  سيجيء  قوله:)..فإنه  يف  بذلك   تنبأ لذا  غناء،  ترجيع 

القرآن ترجيع الغناء..(.

الدينية، وصنع خصوصية  أداءاهتم  بقية األديان يف  ونفهم من ذلك: منع حماكاة 
للمسلم مُتّيزه يف ثقافته عن غريه، فال يكون مقلدًا هلم؛ فإن استحسان طرقهم يف ذلك 
قد يكون طريقًا الستحسان نصوصهم غري الثابتة أو الصحيحة، ودين اإلسالم جاء 
القرآن  الرشائع، وخلود معجزة  مهيمنة عىل كل  السابقة، ورشيعته  لألديان  ناسخًا 
وغناه عن غريه، تفرض عىل املسلم أن يكون مستقاًل يف ممارساته العبادية واملعامالتية، 

ومنها اآلداب الدينية، وتدخل معها الثقافات والفنون ذات الطابع الديني. 

)1( الوسائل، ج/6 ص/)1) يف تعليقة له عىل روايات حتسني الصوت يف قراءة القرآن الكريم.
))( املكاسب، للشيخ مرتىض األنصاري) ت81)1هـ(، ج/1 ص/310 -جممع الفكر اإلسالمي-
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اجَلهُر بالصوت، ومستواه
املغرب  وأوليي  الصبح  صالة  يف  القراءة  يف  اجلهر  وجوب  فقهائنا  بني  املشهور 

والعشاء، واإلخفات يف الظهرين واجلهر بالبسملة يف مجيعها. 

خُتَافِْت  َوال  بَِصالتَِك  َهْر  جَتْ ﴿..َوال  الكريمة:  اآلية  مورد  يف  املفرسون  واختلف 
من  ذيلها:)هنٌي  يف  الطويس  الشيخ  قال  َسبِياًل﴾اإلرساء/110،  َذلَِك  َبنْيَ  َواْبَتِغ  هِبَا 
اهلل تعاىل عن اجلهر العظيم يف حال الصالة، وعن املخافتة الشديدة، وأمر بأن يتخذ 
بني ذلك سبياًل...وقال قوم:)ال جتهر بدعائك وال ختافت، ولكن بني ذلك..وقال 

آخرون: )واملراد بالصالة الدعاء( وقال آخرون غري ذلك()1(.

فنهى سبحانه عن النقيضني، أي اجلهر واإلخفات، وطلب ابتغاء السبيل بينهام، 
وُيفرسه ما رواه إسحاق بن عامر عن أيب عبد اهلل، قال:)اجلهر هبا رفع الصوت 

شديًدا، واملخافتة ما مل تسمع ُأذنيك، واقرأ قراءًة وسًطا ما بني ذلك())(.

عًا َوِخيَفًة  ويمكن أن يرسي هذا يف الدعاء، قال تعاىل:﴿َواْذُكْر َربََّك يِف َنْفِسَك َترَضُّ
َوُدوَن اجْلَْهِر ِمْن اْلَقْوِل بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل َوال َتُكْن ِمْن اْلَغافِِلنَي﴾األعراف/ 05).

كام أسس النبي األعظم لثقافة االعتدال يف الصوت يف أحاديث له كثرية، منها: 
)إنَّ اهلل حيبُّ الصوَت اخلفيَض، ويبغُض الصوَت الرفيَع()3(.

وأنه:)كان يكره رفع الصوت عند ثالث: عند اجلنازة، وإذا التقى الزحفان، وعند 
قراءة القرآن()4(.

)1( تفسري التبيان، للشيخ أبو جعفر  الطويس، ج/6 ص/533-534 مكتبة األمني-النجف األرشف-
))( جممع البيان، للشيخ الفضل بن احلسن الطربيس)548هـ( ج/6 ص/304 مؤسسة األعلمي-بريوت-

)3( ميزان احلكمة، ج/5 ص/0))).
)4( املصدر نفسه، ج/5 ص/0))).
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ظاهرة الصياح
هناك ظاهرة يف املامرسات الدينية، تكاد تكون شائعة، حتصل يف التالوة والدعاء 
والرثاء، وحتى يف الصلوات عىل النبي األعظم وأهل بيته صلوات اهلل عليهم، وهي 
اجلهر املفرط يف الصوت إىل احلد الذي خيرج به عن الذوق وينفر منه السامعون، وقد 
ُيسبُِّب التشويش يف عباداهتم، ويسلبهم اخلشوع يف صالهتم ودعائهم؛ خصوصًا يف 

األماكن املقدسة، والتجمعات الدينية التي تقام يف املناسبات اإلسالمية.

فهل يعني اجلهر الصياح، وما هو موقف الشارع املقدس منه؟

بتأثري  البعض  به  يقوم  قد  للذوق،  خمالفة  ظاهرة  واألذكــار،  التالوة  يف  الصياح 
به  يقوم  َمن  يوصف  وقد  أرضاره،  إىل  يلتفت  أن  دون  اآلخرين  به  يقلد  مجعي، 

-أحيانًا- بالرياء.

ُمكرّبات  خالل  من  خصوصًا  صياحه؛  يربر  وهو  القراء،  بعض  من  تسمع  وقد 
الصوت؛ أنه البد أن يعلو صوت التالوة عىل مجيع األصوات؛ ألنَّ القرآن يعلو وال 
ُيعىل عليه، معتقدًا أن هذا العلو يتمثل يف ارتفاع الصوت، غافاًل عن أن علوَّ القرآن 
ليس يف هذا؛ إنام يف حمتواه العظيم وهيمنته عىل كل األفكار والنظريات والدساتري 
َيْأتِيِه  ﴿ال  الذي:  وهو  وإيامنه،  بعقله  يستنطقه  من  ينتظر  صامت  وهو  والرشائع، 

اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم مَحِيٍد﴾فصلت/)4.

الصياح؛  هذا  ضحية  أوتارهم  تصبح  القرآنية  املحافل  يف  القراء  بعض  أن  حتى 
لنيل  الصوتية؛  الطبقات  أعىل  لبلوغ  الصعب  املوج  وركوهبم  األداء،  يف  لتكلفهم 
إعجاب السامعني، وقد ال يملك البعض تلك املساحة للمباراة كام يمتلكها اآلخرون، 

فيحبط مستواه ويقل قدره عند أصحاب الفن، ويقع يف معرض النقد.
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وال يكون األذان بمنأى عن هذه الظاهرة، ففي هدأة الليل التي ينتظر فيها املسلم 
اآلذان،  قبل  القلوب  وتدغدغ  األبــدان،  هلا  تقشعر  بكلامت  ليجهر  املؤذن  صوت 
بخشوع مالئكي يستنهض جوارحه قبل أطرافه، قد يكون سببًا يف النفور من بعض 
املؤذنني بسبب الصياح املفرط؛ خصوصًا يف سوء استعامل مكربات الصوت إىل احلد 

الذي يضيع معها اإلحساس بام توحيه كلامت األذان.

وال نلوم من ُيبدي حمبته أو عدمها لبعض القراء أواملؤذنني أو قراء األدعية والرثاء 
من طريقة أدائهم إىل احلد الذي يصل إىل مقارنتهم بمن حُيسن، فهذا أمر طبيعي ال 
خيرجهم من دائرة اإليامن، ألنَّ اإلنسان بحدِّ ذاته فنّان، حُيسن األداء واالستامع، ويميز 
يتصور، وهبذا اخلصوص  أو  يعتقد  التعبري عام  َيسمع، كام حُيسن  فيام  عنارص اجلامل 

بنا سبحانه يف حمكم كتابه بقوله: ﴿..َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك..﴾لقامن/19.  أدَّ

وُروي عنه هنيه عن رفع الصوت يف املساجد، حيث قال:)جنّبوا مساجدكم 
جمانينكم، وصبيانكم، ورفع أصواتكم، وبيعكم ورشاءكم، وسالحكم، وأمجروها 

كل سبعة أيام، وضعوا املطاهر عىل أبواهبا()1(.

ُيعرّبون  حينام  املقام  هذا  يف  بدلوهم  ُيدلون  وهم  وذوقهم  الفقهاء  رأي  هاك 
التي ختالف الوظيفة، وختلو من الطمأنينة؛  العبادية  -أحيانًا- عن بعض املامرسات 

باخلروج عن اهليأة والصورة املطلوبة يف العمل.

)1( مستدرك الوسائل، للمحدث املريزا حسني النوري، ج/1 ص/433.
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صوت املرأة
أعطى اهلل سبحانه لإلنسان صوًتا ميَّزه عن بقية الكائنات، وجعله ناطًقا دون بقية 
املخلوقات، يشتمل كالمه عىل تأليف عجيب من احلروف والكلامت، كام وهبه صوًتا 

قاباًل للتأثري عىل اآلخرين تبًعا للحالة الوجدانية التي يمرُّ هبا.

وقد متيَّز صوت املرأة عن الرجل برّقته وعذوبته، بالشكل الذي جعلها كياًنا مؤثًرا 
ه الشارع املقدس املسلمني إىل  عىل الرجل من عدة جهات؛ أحدها الصوت، لذا وجَّ

مالحظة ذلك يف مواقع االختالط املبارش وغري املبارش بني اجلنسني)1(.

ورّشع تبارك وتعاىل للمرأة حجاًبا للصوت، كام رّشعه جلسدها وحركاهتا، وكل 
ُيلّبي  الذي  بالشكل  الرجل،  إكراًما هلا، ولصوهنا عن االبتذال يف عالقتها مع  ذلك 
غريزته دون حدود؛ كي حتل لزوجها وكل ما متلك من مجال؛ حتى صوهتا، وقد عرّب 
تعاىل عن هذا املحذور باخلضوع يف الصوت، فقد قال سبحانه: ﴿فال ختضعَن بالقوِل 

فيطمَع الذي يف قلبِِه مرٌض وُقْلَن قوالً معروفًا﴾األحزاب/)3 ))(.

لئاّل  قويًا؛  َجِزالً  يكون  بل  للرجال،  كالمكنَّ   َّ ُتلنيِّ ال  الطويس:)أي  الشيخ  قال 
يطمع َمن يف قلبه مرض()3(.

الدورات  والفنية، ويف  الثقافية  الربامج  املشاركة يف  للرجل- حق  وللمرأة -كام 
مراعاة  مع  ذلك،  ونحو  الرثاء  وقــراءة  واإلرشــاد  الوعظ  مهمة  ويف  واملسابقات، 

)1( ومنه ما حيصل عرب وسائل اإلتصال املسموعة واملرئية.
))( هذه اآلية وإن نزلت يف نساء النبي، فهي ال تعني أنه يسوغ لغريهن ارتكاب ما هنت اآلية عنه، 

  إذ خصوص املورد ال خيصص الوارد.
)3( التبيان ج/8 ص/338، مكتبة األمني-النجف األرشف- 

  واجلزالة: نقيض الرقة، واملعنى: أن يكون كالمها قويًا حازمًا ليس فيه رخاوة.
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احلدود الرشعية واحلقوق الزوجية واألرسية، ومنها أدب االستئذان من الزوج أو 
بفرعيها  القرآنية  املسابقات  ويف  الدورات،  يف  اشرتاكها  أثناء  خصوصًا  األمر،  ويل 
احلفظ والتالوة؛ ملا تتطلبه من توظيف للنغم وحتسني للصوت؛ ألجل احلصول عىل 

املراتب األوىل.

كتوفري  ذلك-  األمر  تطلب  -إذا  معهن  بالتعاون  املسابقات  تنظيم  يمكن  نعم 
بشكل  باملسابقة  إِلقامة  األمور  وهتيئة  واملستلزمات،  اإلحتياجات  وتلبية  املقدمات 
املسابقة  جمريات  عىل  املبارشة  غري  الرقابة  الرجال  دور  ويكون  ذلك،  بعد  مستقل 

بحسب احلاجة والطلب.

واالستامع  القرآن  تالوة  املرأة  األجنبي  الرجل  تعليم  املقدس  الشارع  يمنع  وال 
إليها، ما مل يدخل ذلك بعنوان ثانوي يرصف الغرض.

يف  املتنامية  الطاقات  من  باإلستفادة  القرآين  نشاطها  املرأة  متارس  أن  نأمل  ا  وإنَّ
فباإلمكان  وغريمها،  والصوت  النغم  جمال  يف  النساء،  صنف  عند  القرآنية  الساحة 
من  النسوية  املؤسسات  مع  التنسيق  طريق  عن  الذاتية،  القدرات  هبذه  اإلستعانة 
خالل تبادل اخلربات، كي تكون هناك حرية يف املامرسة، وجمال لإلبداع يغشاه العفة 

واحلشمة والوقار.
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توقري القرآن الكريم
حال  يف  تعاىل  اهلل  كتاب  جتاه  المباالة-  أو  جهاًل  أو  -غفلًة  البعض  عن  يصدر 
القرآن  قدسية  ختالف  التي  الترصفات  بعض  تداوله،  أو  إليه  االستامع  أو  قراءته 
ُبَل  ُسُ ما هيدينا  لنيل رضاه؛ والكتساب  نوقر كتابه  أن  إىل  فيوجهنا سبحانه  ووقاره، 
النجاة، واحلصول عىل الربكات، وذلك بأن ننصت إىل تالوته ونتدبر يف آياته ونظهر 

قدسيته يف أفعالنا. 

تعاىل:﴿َوإَِذا  قوله  الكريم،  القرآن  توقري  إىل  توجهنا  التي  الكريمة  اآليات  ومن 
ُكْم ُتْرمَحُوَن﴾األعراف/04) ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأنِصُتوا َلَعلَّ

وهنا الُبدَّ من بيان الفرق بني السامع واإلستامع واإلصغاء واإلنصات من الناحية 
االصطالحية، وذلك:

َأْعَرُضوا  ْغَو  اللَّ َسِمُعوا  تعاىل:﴿َوإَِذا  يقول  قصد،  دون  عفوًيا  حيصل  السمع  أن 
َعنُْه..﴾القصص/55.

نِّ  اجْلِ ِمْن  َنَفرًا  إَِلْيَك  ْفنَا  واالستامع حيصل مع قصد ومتييز، يقول تعاىل:﴿َوإِْذ رَصَ
وُه َقاُلوا َأْنِصُتوا..﴾األحقاف/9). َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَلامَّ َحرَضُ

ـِه َفَقْد َصَغْت  واإلصغاء حيصل مع االستامع والرتكيز، يقول تعاىل:﴿إِْن َتُتوَبا إىَِل اللَّ
ُقُلوُبُكام..﴾التحريم/4.

أما اإلنصات -فيحصل باإلضافة إىل ما سبق- إسكات بقية األصوات الصارفة 
عن الرتكيز، ألجل اإلستفادة من معطيات القرآن ونيل بركاته، وهي أعىل درجات 
ُأْوُلوا  َر  َولَِيَتَذكَّ آَياتِِه  ُروا  بَّ لَِيدَّ ُمَباَرٌك  إَِلْيَك  َأنَزْلنَاُه  ﴿ِكَتاٌب  تعاىل:  يقول  االهتامم، 
األَْلَباِب﴾ص/9)، لذا َحثَّ القرآن الكريم عىل أن يكون املؤمن ُمنصتًا بقلبه وعقله 
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وجوارحه، ال يقطع إنصاته يشء إال ما اضطر إليه أو طرأ عليه. 

ُف اإلنصات بـ:)هو السكوت واالستامع للحديث، يقول: أنصتوه وأنصتوا  وُيعرَّ
له()1(.

يغفل  وأن ال  ذلك،  إىل  االلتفات  عليهم عىل  اهلل  صلوات  املعصومون  َأكد  وقد 
الناس عنه، فقد ورد عن نبينا األعظم قوله:)القرآُن أفضُل من كل يشء دون اهلل، 
َر اهلل، وَمن ملْ يوّقر القرآَن فقد استخفَّ بحق اهلل، ُحرمُة القرآِن  َر القرآَن فقد وقَّ فَمن وقَّ

عىل اهلل كحرمة الوالد عىل ولده())(.

و من الصفات التي ينبغي أن يتصف هبا قارئ القرآن، يقول ابن مسعود:)ينبغي 
حلامل القرآن أن ُيعرَف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفرطون، وبحزنه 
خيوضون،  الناس  إذا  وبصمته  يضحكون،  الناس  إذا  وببكائه  يفرحون،  الناس  إذا 
وبخشوعه إذا الناس خيتالون، وينبغي حلامل القرآن أن يكون ُمستكينًا لّينًا، وال ينبغي 

ابًا وال حديدًا()3(. له أن يكون جافيًا وال ممُاريًا وال صيَّاحًا وال صخَّ

)1(لسان العرب، البن منظور، ج/14 ص/150 -دار صبح-
))(جامع أحاديث الشيعة، للسيد الربوجردي، ج/19 ص/7)، باب فضل القرآن-قم-

)3(خيوضون: يتدخلون يف ما ال يعنيهم، أو يتداخلون يف كالمهم.
  خيتالون: يتكربون ويتباهون

  جافيًا: فظ، غليظ اخللق.
  صّياحًا: كثري الصياح.

  صّخابًا: شديد الصوت يف األسواق.
  حديدًا: صاحب حدة يف اخللق، بأن يغضب رسيعًا.
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قلوب الشباب أوعية قرآنية
فرتة  ولعلَّ  حياته،  فــرتات  يف  والقيم  للمعاين  اإلنسان  استيعاب  يتساوى  ال 
الشاب  مناقشات  فتكثر  الدينية،  التعاليم  استعدادًا الستيعاب  أكثر  تكون  الشباب، 
طموحاته،  وُيلّبي  يرعاه  ُموّجه،  من  له  البدَّ  وحينئذ  واحلياة،  الدين  حول  وأسئلته 
ويفهم أفكاره، فالشباب أوعية ُمهّيئة وأرض خصبة لزرع قيم اخلري واحلب واجلامل، 

وما يتم غرسه يف نفوسهم يرتك آثاره يف شخصيتهم وسلوكهم.

تفوق  وجاذبية  كبري  معنوي  حمتوى  من  حيمله  وما  تعاىل  اهلل  كتاب  شأن  ففي 
اختلط  مؤمن  شاٌب  وهو  القرآن  قرأ  الصادق:)من  اإلمام  عن  ورد  الوصف، 
َحجيزًا  الرَبَرة، وكان  الكراِم  الَسَفرِة  مع  اهلل عز وجل  بلحمه ودمه، وجعله  القرآن 
عنه يوم القيامة..()1(، وهي حقيقة ترتك آثارها عىل كيان اإلنسان وتأخذ امتدادها يف 
مسرية حياته، حينام تصبح تلك القلوب أوعية للقرآن، وبيئة صاحلة الستقبال اهلدى 
والنور؛ للنجاة من العذاب والشقاء، يقول: )ال ُيعّذُب اهللُ قلبًا وعى القرآن())(.

فحينام يقرأ املؤمن القرآن الكريم ويتدبر يف آياته؛ ينال منه بركات ال انقطاع هلا، 
تعود عليه باإلستقامة يف املامرسات والعالقات، ويف الرؤية الصائبة لدوره يف احلياة، 
وما جيب عليه من ختطيط ملستقبله، قال تعاىل:﴿إِنَّ ٰهَذا اْلُقْرآَن هَيِْدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَوُم 

احِلَاِت َأنَّ هَلُْم َأْجًرا َكبرًِيا﴾اإلرساء/9.  ِذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ُ اْلـُمْؤِمننَِي الَّ َوُيَبرشِّ

)1(األصول من الكايف، ج/) ص/634.
والسفرة الكرام الربرة،هم: املالئكة، وقيل: سفرة؛ ألهنم رسل اهلل إىل البرش، وكرام: أي حُمرتمون ُمطّهرون، 
وبررة:  طائعون مباركون، فجعلهم سبحانه وتعاىل يف مصاف املالئكة املؤمتنني عىل محل رساالته إىل البرش. 
))(الوسائل، ملحمد بن احلسن احلر العاميل)1104هـ(، ج/6 ص/5)8مؤسسة أل البيت إلحياء الرتاث
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ومكان  لزمان  خيضع  ال  فهو  ينقطع،  وال  يتجدد  عطاءه  أن  أي:  مبارك،  ومعنى 
اإلنسان،   حياة  يف  الفراغات  كل  يمأل  وتصاعد،  تنامي  يف  بركته  إنَّ  بل  حمدودين، 

وينفتح لكلِّ جيٍل ومرحلٍة بام يناسبهام.

وال يقوم الدين إال هبّمة شباب قرآين ُمتميِّز، ولنا يف رسول اهلل أسوة، فقد)كان 
ِه وعقلِه ورؤيتِه وحركتِه يف أداء رسالته. خلقه القرآن(حيث استوعب القرآن يف ِحسِّ

أو  الضالة،  األفكار  أو  الشيطان،  حبائل  ُتقيِّدُه  ال  حرًا  يكون  أن  الشاب  وعىل 
اإلنس؛  شياطني  له  ُل  ُيسوِّ ملا  خيضع  فال  والفئوية،  والقومية  احلزبية  االعتبارات 
واالنفالت  االنحالل  أجواء  يف  حريته  ملامرسة  ويدفعونه  وحتّجر،  أفيون  الدين  أن 
واالبتذال، بل يكون الشاب عبدًا هلل سبحانه، مؤمنًا برسله وأنبيائه، ملا يتمتعون به 
يأخذون  به من حكمة وتسديد،  يتمتعون  ملا  من عصمة وعبقرية، وإىل أويل األمر، 
بيده إىل بر األمان، وإىل ما يرتقي به يف مصاف الكامل، ويسعده يف معيشته، ويمنحه 
القوة اجتاه النوائب واملصاعب، يقول اإلمام الباقر:)الكامُل كلُّ الكامل التفقه يف 

الدين، والصرُب عىل النائبة، وتقديُر املعيشة()1(.

وأن يعتقد الشباب؛ أنَّ اإليامن باهلل هو أعظم القيم، حتى يذوقوا حالوته حينام 
تتبدل -عندهم- السيئات حسنات بشكل عميل، ويتفرغوا لألهداف الكربى، فال 
ليل،  إىل  الليل إىل هنار، والنهار  يضيعوا وقتهم ُسدى، وال أن حيولوا -يف نومهم- 
ْيِل  فُيحرموا من نعم اهلل سبحانه التي أودعها فيهام، قال تعاىل:﴿َوِمْن آَياتِِه َمنَاُمُكْم بِاللَّ
َوالنََّهاِر َواْبتَِغاُؤُكْم ِمْن َفْضِلِه..﴾الروم/3) واليعتقد الشباب أن نوم النهار املراد يف 
اآلية غري وقت القيلولة التي يعيد اإلنسان فيها نشاطه؛ ليستأنف العمل بقية النهار، 

فقد أثبت العلم أن هناك فرقًا كبريًا بني نوم الليل ونوم النهار. 

)1( األصول من الكايف ج/1 ص/)).
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وأن يعرفوا أن الصالة معراٌج لنيل الكامل الروحي، وليست طقسًا ُيؤّدى فقط؛ 
قال النبي: )ال صالة ملن مل يطع الصالة، وطاعة الصالة أن تنهى عن الفحشاء 
واملنكر()1(، فهي تشحنهم بمضامني تتفاعل فيها التالوة والذكر والدعاء، يف حركات 
كمحطات  سبحانه  اختارها  أوقات  ويف  يوميًا،  حيتاجوهنا  روحية  طاقة  فيهم  تبعث 

اسرتاحة لتجديد نشاط الروح واستذكار الواجبات. 

وليعلم الشباب أن كثرة التالوة نظرًا؛ فيها استمتاع روحي ال يضاهي ما يقضونه 
أو اجلّوال،  ينظرون إىل شاشة احلاسوب  من ساعات كثرية -فوق حاجتهم- وهم 
فقد ورد يف حديث اإلمام الصادق: )من قرأ القرآن يف املصحف ُمّتَع ببرصه())(، 
فاستخدام حاسة البرص يف قراءة القرآن رياضة للعني، باإلضافة إىل رياضة اللسان؛ 

ملا يوجد من ترابط سمعي وبرصي، جيعل القرآن أكثر تأثريًا عىل الروح.

وينبغي للشباب أن يغّضوا من أبصارهم، ففيه تعود الروح إىل معراجها والقلب 
إىل عرشه، ال تتقاسمه احلرسة والندامة، يقول:)غضُّ الطرف عن حمارم اهلل أفضل 
العبادة()3(، وهذه الطاعة قد تصل باإلنسان إىل كشف احلجب برؤية قلبية ال تشتبه 
أمري  يقول  إذا مر،  أوقاهتم، فهي كالسحاب  باخلياالت والصور، وأن حيرصوا عىل 
املؤمنني: )رشُّ ماشغل به املرء وقته الُفضول()4(، ففي الدنيا يعمل اجلميع؛ ولكن 
تتفاوت النتائج فيام بينهم، فالناجحون يعملون األشياء حسب أمهيتها، والفاشلون 

قد ينشغلون عن األهم باملهم، وعن املمتاز بالعادي، فيسعد إنسان ويشقى آخر.

)1( بحار األنوار، ج/79، ص/134.
))( األصول من الكايف ج/) ص/639.

)3( غرر احلكم، لعبد الواحد اآلمدي التميمي)ت 510هـ( ص/474، -مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي-
)4( ميزان احلكمة، ج/3 ص/114).
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التبليغ مهمة قرآنية
وتعاىل  سبحانه  واعتربه  مباركة،  آيات  عدة  يف  ورد  قرآنيًا  مصطلحًا  التبليغ  ُيعدُّ 
ُيَبلُِّغوَن ِرَساالِت  ِذيَن  مهمة األنبياء ومن يسري عىل خطاهم، فقال عز من قائل:﴿الَّ
ـِه َوخَيَْشْوَنُه..﴾األحزاب/39، وهو يف اللغة يعطينا معنى الوصول الذي ُيستفاد  اللَّ

منه إيصال فكرة أو رسالة معنوية إىل الناس.

وال يوجد أعظم من رساالت السامء، وأرشف من التعاليم الربانية التي يبلغ هبا 
الرسول الناس إلصالح حاهلم ومآهلم، رغم ما يتعرض له من صعاب ومفرقعات 

يفتعلها األشقياء واملعاندون يف طريقه.

لذا يتمتع املبلغ -ذو الشخصية الرسالية- بكونه امتدادًا للرسول يف محل صفاته 
وأداء مهامه، فمن صفاته؛ أن يكون قدوة حسنة للناس، خملصًا صابرًا صادقًا عاملًا يف 

ما ُيبلِّغ.

وإذا كان مصدر اهلداية والترشيع هو كتاب اهلل تعاىل؛ يكون عىل املبلغ أن حُيسن 
قراءته، وهيتم بتعليمه للناس، وحيثهم عىل التّدبر فيه، وأن يكون فصيحًا بليغًا، وهو 
النبي:)مجال  فقد ورد عن  إمامًا،  أو  الناس ويرشدهم، سواء كان خطيبًا  يوعظ 

الرجل فصاحة لسانه()1(.

ومما ُيؤسف له أنَّ بعض اخلطباء وامُلبلِّغني، ربام جُييدون حفظ أشعار املدح والرثاء، 
ويربعون يف استذكار فاجعة عاشوراء، وعرض السرية النبوية املطهرة -وكل ذلك 
مطلوب- ولكن بعضهم ال جُييد قراءة اآليات الكريمة فضاًل عن حفظها، وهذا خيلُّ 
بكفاءهتم، ويعرضهم للنقد، فهم أحوج من غريهم إىل إتقاهنا، وهم يستشهدون هبا 

)1( املصدر السابق، ج/) ص/547.
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وجيعلوهنا موضوع جمالسهم، وهذا يشمل حفظ وإتقان األحاديث الرشيفة أيضًا.

ُمُهْم اْلِكَتاَب  يِهْم َوُيَعلِّ يقول تعاىل عن نبيه الكريم:﴿..َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ
ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمبنٍِي﴾اجلمعة/). َواحْلِ

فهذه خالصة مهمة الرسل، يف تطهري النفس وتزكيتها، وبناء الفكر وتقويم السلوك 
اإلنساين باحلكمة واملوعظة احلسنة، فكل هذه مقومات تعمل يف بناء شخصية املسلم 
املثايل الذي تقع عليه مسؤولية إيامنية تنهض به ألن يكون عاماًل بأوامر اهلل سبحانه 

وتعاىل وُمبّلغًا لرساالته. 

اإلسالمي  اإلعالم  وسائل  تطور  مع  قبل  ذي  من  أوسع  جماالً  التبليغ  أخذ  وقد 
واسع،  بشكل   املعصومني لألئمة  الزيارة  أداء  عىل  املؤمنني  وإقبال  اهلــادف، 
تؤكد  أن  الدينية  باملرجعية  كمواسم الستذكار سريهتم ومراجعة مواقفهم، مما حدا 
عىل استثامر هذه اجلموع املليونية لغرض توجيهها وتوعيتها وتثقيفها، وذلك بتأسيس 
مرشوع التبليغ؛ كي ُتتاح فيه الفرصة هلداية الناس وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم؛ 
وتصحيح  الرشعية،  األسئلة  عن  كاإلجابة  كربالء،  إىل  املؤدية  الطرق  يف  خصوصًا 
والفضالء  الدين  رجال  من  الورع  أهل  من  عهدناها  التي  امُلحبَّبة  بالطرق  القراءة 

وطلبة العلوم الدينية.
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تعليم القرآن ومشكلة الناطقني بغري العربية
كام  الكريم،  القرآن  لتالوة  تعلمهم  صعوبة  العربية  بغري  الناطقني  عىل  ُيالَحظ 
وا عىل ذلك، حتى يكاد بعضهم ال يقلُّ براعة يف  ُيالَحظ رسعة تعلمهم فيام لو أرصُّ
ضبطه وجتويده من العرب، ولعلَّ من أسباب صعوبة التعلم عندهم؛ فقدان املنهجية 
يف تعليمهم، والتي ينبغي أن تبتدئ بالقراءة الصحيحة اخلالية من األخطاء اإلعرابية، 
التالوة؛ ألن  قواعد  تطبيق  إىل  احلركات، وصوالً  احلروف وموقع  وتعليمهم رسم 
صوت احلرف وصورته بعيدة عن نظرهم وسمعهم، لذا تكون هناك مشكلة صوتية 
ذلك  عن  ينتج  مما  املحددة،  خمارجها  من  وإخراجها  احلروف  نطق  يف  تكمن  لدهيم 

إستبداهلم حرٍف بحرٍف آخر أحيانًا، أو نشوء ُلكنة يف ألسنتهم.

منهم  والتعلم  هلم،  واإلستامع  بالعرب  باإلختالط  املشاكل  هذه  حل  وُيمكن 
لة للخطب والدروس. مشافهة، أو اإلستامع إىل املحارضات امُلسجَّ

أما مواجهة مشكلة اإلعراب والبناء وما يتعلق برسم احلروف واحلركات ومواضع 
ات، وشكل التاء املربوطة والطويلة ونحو ذلك، فيكون بالتدريب عىل  اهلمزة والشدَّ

الكتابة املكررة، وهتّجي أسامء احلروف باستمرار.

وال بأس بوضع ترمجة لبعض املفردات القرآنية يف مناهجهم، وإن كانت الرتمجة 
عاجزة عن إعطاء معنًى واٍف، ولكنها يمكن أن تقّرب املعنى، وتساعد املتعلم عىل 

رسعة القراءة والكتابة واحلفظ.

ومشكلة غري الناطقني يف موضوع التعلم ليست باألمر الغريب، فهي قائمة حتى 
احلوارض  عن  لبعده  الصحيحة؛  القراءة  حُيسن  ال  من  فهناك  أنفسهم،  العرب  عند 
العلمية، أو عزوفه عن اكتساب العلم، وقد يكون منهم من ال حُيسن الكتابة بدون 
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أخطاء رغم دخوله املدارس، كام أنَّ الكثري منهم ال حُيسن النطق باحلروف بالشكل 
املطلوب؛ فضاًل عن الدقيق، والسبب يعود إىل ابتعادهم عن اللغة األم، ووقوعهم 

ضحايا لِلَّهجة العامية، وما ترتكه من تأثري عىل ألسنتهم. 

فاملشكلة  ُوصفت؛  -عندهم-كام  بالضاد  النطق  رضورة  عن  نتحدث  كنا  وإن 
موجودة حتى عند الناطقني هبا، عىل خمتلف بلداهنم، فهم ينطقون هبا ظاًء أو مشوبة 

بطاء أو دال، فكيف بَمن كانت العربية ليست لغتهم؟ 

وينبغي أن ال ُنشدد عىل املتعلمني وُنرفق هبم، وال نخلط بني ما هو واجب تتوقف 
ـُه َنْفسًا  عليه صحة العبادات، وبني ما هو كاميل، فقد قال جلَّ وعال: ﴿ال ُيَكلُِّف اللَّ

إاِلَّ ُوْسَعَها..﴾البقرة/86).

قراءة  تعلم  عىل  واملواظبة  اإلرصار  ظاهرة  بالعربية  الناطقني  غري  عند  جتد  وقد 
القرآن الكريم؛ كون اللغة العربية؛ هي اللغة التي نزل هبا القرآن، وُقرئ هبا احلديث 
هبا  ويتلون  لغاهتم؛  خمتلف  عىل  يتعلموهنا  واملسلمون  واآلداب،  والفقه  والصالة 
كتاب اهلل آناء الليل وأطراف النهار، حتى أنك جتد منهم حفاظًا وقراًء جييدون تالوته 
ة، يف الوقت الذي ال ُيـجيدون التحدث معك بالعربية كام  بحناجر شجيَّة، وألسنة نديَّ

تريد.
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اإلقراء ثقافة إسالمية
بقية  عن  اإلسالم  هبا  انفرد  كثقافة  املهتمني؛  ألسنة  ُمصطلح)اإلقراء(عىل  يدور 
 األنبياء لسيد  خطاب  بأول  الوحي  فبدأ  إقرأ(،  بـ)أمة  عنه  عربَّ  حتى  األديــان، 
يستعجل  وال  والكلامت،  الوحي  يستقبل  كيف  وعال(  وعلَّمه)جلَّ  بكلمة:)إقرأ(، 
هبا، وَطْمأنُه بأن سيجمع القرآن يف صدره وُيبّينه له، حيث قال تعاىل: ﴿..َوال َتْعَجْل 

بِاْلُقْرآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُيْقىَض إَِلْيَك َوْحُيُه..﴾طه/114.

َد عىل تعليم ذلك بقوله:  وقام الرسول العظيم بتعليم املسلمني ما ُأنزل إليه، وأكَّ
يقرأه  ما  كتابة  منهم  وطلب  أي)أخريكم(،  وعلَّمه()1(،  القرآن  تعلَّم  َمن  )خياركم 

عليهم، وأن يتعاهدوا قراءته ويعتنوا به.

فاسُتحدثت عدة مصطلحات يف هذا اإلجتاه))(، مثل: 

)قارئ(: وهو من حُيسن قراءة القرآن الكريم.

و)ُمقرئ(: وهو الذي يعلم الناس قراءة القرآن خاصة.

و)ُمّفظ(: وهو الذي ُيقرئهم وحُيفظهم.

ويتمُّ ذلك بآلية تعاهد عليها املسلمون جياًل بعد جيل، وذلك بـ: 

)املشافهة(: وهي أفضل الطرق املبارشة وأدقِّها  لتعّلم تالوة القرآن الكريم.

و)الَعرض(: وهو الذي عن طريقه ُيمكن للمقرئ أن يكتشف مدى قراءة لقينه، 
حينام يعرض قراءته عليه. 

)1( البحار، ج/)9 ص/186.
))( نقاًل عن كتاب)التلقي واألداء يف القراءات القرآنية( ص/58 )بترصف(.

 تأليف: د.حممد حسن جبل مكتبة اآلداب -القاهرة-
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ووجود الَعرض من حيث األصالة وثيق الصلة بوجود اإلقراء، فقد كان الصحابة 
يقرؤون عىل النبي ما تلقوه منه من القرآن، سواء عند تلقيهم ألول مرة، أو عند 
اختالفهم واحتكامهم إليه، وقد روي أنه كان يعرض عىل جربيل ما أنزل عليه من 

القرآن، أي يقرؤه أمامه.

و)األداء(: هو إيصال القارئ كيفية القراءة التي ُأقرئ هبا إىل الذين يقرئهم، أو إىل 
الذين يستمعون إليه.

و)التلقي(: هو أن يأخذ املتعلم األداء من معلمه سامعًا منه؛ ليقرأ عىل اآلخرين 
بتلك الكيفية.

ًا، أي متكينه منه، وذلك بأن يسمعه فريدده  و)اإلقراء(: هو جعل إنسان يقرأ نصَّ
مشافهة.

وعىل العموم إن األخوة اإليامنية تقتيض أن يعلم املسلم اآلخر أمور الدين، ومنها 
قراءة القرآن بام أمكن، حتى لو مل يستوعب اآللية املذكورة، أو يكون جماًزا باملفهوم 

احلديث؛ كي تربأ ذمته وتكون زكاة علمه وباب توفيقه ويكون أخري الناس.
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أمهية القرءات القرآنية
يدخل يف ثقافة امُلعّلم القرآين؛ اطالعه وإملامه بعلم القراءات القرآنية، كي جُييب 
املشهورة،  القراءات  بإحدى  يقرأ  وهو  لقارئ  سامعه  عند  يستغرب  وال  ُيسأل،  عام 
ولعلَّ من األمور التي استفاد منها الفقهاء يف موضوع اختالف القراءات؛ االختالف 
يف األحكام الرشعية -أحيانًا- وبذل وسعهم يف استنباطها باإلستفادة من الدالالت 
اللغوية، فهناك عالقة بني علم القراءات وعلم التجويد، فالقراءة تبحث يف األلفاظ، 
والتجويد يبحث يف طريقة أدائها، أو يف أصواهتا، حيث)يتعاضد علم القراءات وعلم 
التجويد يف دراسة ما يرتبط بتالوة القرآن الكريم من مسائل وقضايا، ومن هنا كان 

بينهام تداخل يف مُجلٍة من املوضوعات()1(.

وال يبعد أن يكون هذا العلم من ذاك)..إنَّ علم التجويد انشق من علم القراءات 
يف فرتة مبكرة مقترصًا عىل دراسة أحكام األصوات..())(.

وقد أجاز فقهائنا القراءة هبا، كام عن الشيخ الطويس:)إن املعروف من مذهب 
اإلمامية والتطلع يف أخبارهم ورواياهتم أنَّ القرآن نزل بحرف واحد عىل نبي واحد، 
غري أهنم أمجعوا عىل جواز القراءة بام يتداوله القراء، وأن اإلنسان خُمريَّ بأيِّ قراءة شاء 

قرأ()3(. 

يقول السيد حمسن احلكيم:)األحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان 
.)4() األقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة يف زمان األئمة

)1( القراءات القرآنية، الدكتور عبد اهلادي الفضيل، ص/5)1 .
))( نفس املصدر، وص/8)1.

)3( تفسري التبيان، ج/1 ص/7.
)4( منهاج الصاحلني، للسيد حمسن احلكيم، ج/1 ص/144.
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اإلجازات القرآنية ثقافة أم إلزام؟ 
يتحدُث البعُض عن أمهيِة اكتساِب اإلجازاِت يف القراءاِت القرآنيِة التي مُتنُح من 
ى لتعليِم القراءاِت ودراستها؛ تتضمُن  قبِل املشايِخ أو املؤسساِت القرآنيِة التي تتصدَّ

توصياِت وإمضاَء املجيز.  

أو  الضبط واإلتقان،  القراءات؛ حرصًا عىل  كانت يف  إن  واإلجازة بشكل عام؛ 
ملا  اإلفتاء والقضاء؛  أو كانت يف  الرواية،  السند وصحة  تتابع  احلديث؛ حفاظًا عىل 
الناس، فهي يف كل ذلك ال ختلو من منافع إذا ما  يرتتب عنهام من آثار عىل مصائر 
الضبِط  رَشَطا  اإلعتبار  بنظر  ُأخذ  إذا  خصوصًا  والرشوط،  الضوابط  وفق  ُمنحت 
واإلتقاِن؛ للحفاظ عىل هذه العلوم املقدسة من التغيري والتالعب، حتى شاعت ثقافة 
بعد  وأصوله  قواعده  عىل  للحفاظ  كاخلط؛  الفنون  لبعض  يتصدى  ملن  اإلجازات 

انتشاره يف البالد اإلسالمية، ونشوء اإلختالف يف أنامط رسمه.

وبخصوِص اإلجازِة يف القراءاِت القرآنيِة، هناك أموٌر عدٌة ال ُبدَّ من بياهنا:

1-قيل إنَّ مصطلح اإلجازات تزامن ظهورُه مع بدايات التصنيف يف القراءات 
القرآنية يف القرن الثالث اهلجري، فلم يكن له أصالٌة يف عهد النبوة، فكان ُمستحدثًا. 

باملفهوم  باإلجازة  إال  القرآن  تالوة  املسلمني  تعليم  عن  هنيه   عنه يرد  )-مل 
أليَُب:  قوله  قبيل  من  عليهم،  بإطرائه  أصحابه  لبعض  تزكيته  كانت  إنام  املتقدم، 
القضاء يستلزم  أن  أمتي عيل( والخيفى  املؤمنني: )أقىض  ُأيَب(، وألمري  )أقرؤكم 
املامرسات  يف  وتقديمه  القارئ  توقري  لثقافة   أسس حتى  والُسنَّة،  بالقرآن  العلم 
ُكم أقرُؤُكم للقرآن(ورفع مقام ُمعّلمي وُمتعّلمي  العبادية، كام يف الصالة، بقوله:)يؤمُّ

القرآن، وجعلهم من خيار الناس، وأنه يستغفر هلم كلُّ شٍئ حتى احلوت يف البحر. 
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3-قد ال يكون احلصول عىل اإلجازات -أحيانًا- دقيقًا، ويمثل الواقع العلمي 
للُمجاز، فقد يكون بطريقة غرِي رشعيٍة، أو قائمٍة عىل املصالِح، أو املحاباِة والتودد، 
وقد ال يعرض الطالُب قراءته بالكامل عىل شيخه، أو يتغيب عن احلضور إالّ وقت 

منِح اإلجازِة أو إجراِء اإلختبار.

غًا ملنع امُلقرئني من تعليم اآلخرين،  4-إن عدم حصول إجازٍة يف اإلقراِء ليس ُمسوِّ
كام ال ُيعدُّ دلياًل عىل عدم كفاءهتم العلمية، فام أكثَر َمن كان بارعًا وُمتقنًا وجُمتهدًا ومل 

ر يومًا يف احلصول عىل اإلجازة، أو رغب يف نيلها ولكن مل حتالفه الظروف.  ُيفكِّ

5-اإللزام باحلصول عىل اإلجازة يف اإلقراء؛ أمر خُيالف الواقع، فكتاب اهلل جلَّ 
وعال ُمتداول بني املسلمني عىل اختالف لغاهتم وقومياهتم، وأمر تعليمه واجب إيامين 
وأخالقي وأمانة يف رقاهبم، فقد أجاز صىل اهلل عليه وآله املسلمني بذلك إجازًة عامًة، 

وأثنى عىل َمن يقوم به بقوله)خريكم َمن تعّلم القرآن وعّلمه(أي: أخريكم. 

كـ)أجزُت  اإلجازات،  أنواع  ُمعنّي، وهي من  لغرِي  باإلجازة  تعليمه  يمكن  6-كام 
التي  األلفاظ  من  وغريها  زماين(  أهَل  )أجــزُت  أو  أحد(  ُكلَّ  )أجــزُت  أو  املسلمني( 
ُعرفت من أهل اإلقراء، دون اشرتاط حضور املتعلمني عندهم والقراءة عليهم، وأخذ 
اإلجازات منهم شفاهًا، فمن أمثلتها ما ذكره ابن اجلزري يف خامتة منظومته)طّيبة النرش(: 

ـــرٍئ ـــق ـــلِّ ُم ـــك ــــا ل ــــزهُت َمــن يف عرصيوقـــــد أج كــذا أجـــزُت كــلَّ 

فقد أجاز جلميع امُلقرئني أن يروي عنه أرجوزته، يف مجيع األمصار واألعصار.       

يتساحمون يف منح اإلجازة،  املشايخ والـُمجازين  الكثري من  أنَّ  له  7-ممّا ُيؤسف 
كقراءة الرواية يف فرتٍة وجيزٍة، حتى وصل منحها من خالل التلفاز أو التليفون أو 
أكثر من شخص يف وقت واحد،  إقراء  أو  من خالل وسائل االتصال االلكرتوين، 
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وقد حدا ذلك ببعض العلامء أن يؤاخذ عىل هذه اآللية؛ منهم الذهبي؛ فقد انتقد علم 
الدين السخاوي عىل التساهل يف منحها، بقوله: )ماعلمُت أحدًا من امُلقرئني ترّخَص 
يف إقراء اثنني فصاعدًا إال الشيخ علم الدين..( حتى وصل األمر إىل حدِّ املبالغة ما 
أمر  ليلٍة واحدٍة، وهو  السبِع يف  بالقراءاِت  القرآن  منهم من ختم  أنَّ  البعض؛  ذكره 

خيالف الطبيعة، وينايف الواقع. 

ومن العلامء األجالَّء يف علوم القرآن الكريم -الذي أدىل بدلوه للحديث عن هذه 
الظاهرة- العالمة السيوطي، قائاًل: )اإلجازُة من الشيِخ غرُي رشٍط يف جواز التصّدي 
لإلقراء واإلفادة، فَمن َعِلَم من نفسه األهلّية جاز له ذلك، وإْن مل جُيزُه أحٌد، وعىل 
ذلك السلف األولون، والصدُر الصالُح، وكذلك يف كلِّ علٍم، ويف اإلقراء واإلفتاء 
ه األغبياء من اعتقاد كوهنا رشطًا، وإنام اصطلح الناس عىل اإلجازة؛  خالفًا ملا يتومهَّ
ونحوهم؛  املبتدئني  من  عنه  األخذ  يريد  َمن  غالبًا  يعلمها  ال  الشخص  أهلّية  ألنَّ 
لقصور مقامهم عن ذلك، والبحث عن األهلّية قبل األخذ رشٌط، فُجعلت اإلجازُة 
كالشهادة من الشيخ امُلجاز باألهلية(، حتى انتقد يف موضع آخر اعتياد املشايخ أخذ 
املال مقابل منح اإلجازة، بقوله: )ما اعتاده كثرٌي من مشايِخ القراِء من امتناعهم من 

اإلجازة إال بأخذ ماٍل يف مقابلها، ال جيوز إمجاعًا..()1(. 

ونحن ال ُننكُر ما لإلجازة يف القراءات والروايات، من أمهيٍة بالغٍة يف إتقاِن قراءِة 
كتاِب اللـِه تعاىل، ويف االرتقاء بشخصية املعلم وثقافته، ويف مستوى القارئ وبراعته، 

إذا ما وافقت استحقاقه، واتبعت األصول واآلليَّة التي نشأت عليها. 

)1( اإلتقان يف علوم القرآن، للحافظ جالل الدين السيوطي)ت 911هـ( ج/1 ص/1)3-))3  دار 
ابن كثري -دمشق- 
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ُمصطلحات إقرائية
هناك ُمصطلحات ُتستعمل يف املجال اإلقرائي، وهلا دالالهتا، نحو: 

قراءة  نحو:  قارئ،  له  وُيقال  العرشة،  القراء  أحد  إىل  ُنسب  ما  هي  )القراءة(: 
عاصم، قراءة محزة..إلخ

روى  فيقال:  راٍو،  له:  وُيقال  القارئ  عن  أخذ  َمن  إىل  ُنسب  ما  هي  )الرواية(: 
حفص عن عاصم، أو شعبة عن عاصم، أو قالون عن نافع، وهكذا.. 

)الطريق(: هي كل ما ُنسب إىل َمن أخذ من الراوي، فُيقال: هذا من طريق الطيبة، 
أو طريق من الشاطبية)1(، أو من طريق األزرق، ونحو ذلك.

وُتصنَّف املواضيع يف القراءات القرآنية عىل صنفني: 

األصول: وتعني األحكام العامة التي تأخذ شكل قواعد تطَّرُدُ يف عموم الكلامت 
القرآنية وفق مواردها.

التي تقترص عىل مواردها اجلزئية فقط؛ كاملد  والفروع: وتعني األحكام اخلاصة 
والقرص واإلدغام واإلمالة، ونحو ذلك، وُيصطلح عليها بـ)الفرش())(.

ه  فريُّ بن  القاسم  نظمها  السبع،  القراءات  التهاين(يف  ووجه  األماين  متن)حرز  هي  الشاطبية:  طريق   )1(
الشاطبي، ولد يف مدينة شاطبة، رشق األندلس عام)538هجرية(وتويف يف)590هجرية(ودفن يف مرص، 

عدد أبياهتا)1173 بيتًا(.
وطريق الطيبة: هي)طيبة النرش يف القراءات العرش( نظمها أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري الشريازي 
أبياهتا)1014بيتًا(ولد يف دمشق  املرضية،عدد  الثالث  إليها  الشاطبية، وأضاف  مايف  الشافعي، تضمنت 

عام)751هجرية( تويف يف شرياز عام)833هجرية(.
))(الفرش: الكلامت التي قلَّ دوراهنا وتكرارها، ومل تّطرد يف القرآن الكريم، مثل االختالف يف كلمة)مالك 
وملك(وساّمها بعضهم الفروع مقابل األصول: وهي القواعد الكلية التي تّطرد يف القرآن الكريم، والتي 

متّيُز قارئًا عن غريه كاالختالف يف اإلدغام واإلمالة ونحومها.
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القراء املشهورون 
وهم أبرز القراء الذين ُدّونت قراءاهتم، واختارهم ابن جماهد)1( يف القرن الرابع 

لشهرهتم، وهم سبعة))(:  

القراءة  أخذ  7)1هـ(  الكويف)ت  األسدي  النجود  أيب  ابن  بكر  أبو  1-عاصم: 
َعَرضًا عن زر بن حبيش، وله راويان مشهوران، مها: 

حفص: أبو عمر بن سليامن بن املغرية بن أيب داوود األسدي الكويف الغارضي)3(، 
وكان ربيبه)ت 180هـ(.

وشعبة: بن عياش بن سامل احلناط األسدي الكويف)ت 193هـ(.

راويان  154هـ(وله  البرصي)ت  املازين  عامر  بن  العالء  بن  زبان  عمرو:  2-أبو 
مشهوران، مها: 

الدوري: حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري األزدي البغدادي)ت 46)هـ(.

والسويس: أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد اهلل)ت 61)هـ(.

3-محزة: ابن حبيب بن عامرة التميمي الكويف)ت 156هـ( وله راويان مشهوران:

خلف: أبو حممد األسدي بن هشام بن ثعلب البزاز البغدادي)ت 9))هـ(.

وخاّلد: بن خالد عيسى الشيباين الكويف)ت 0))هـ(.

)1( ابن جماهد: أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي البغدادي)ت4)3(.
))(راجع)غاية النهاية يف طبقات القراء(البن اجلزري، األجزاء)1 ، )(للوقوف عىل تراجم القراء.

)3( الغارضي: نسبة إىل الغارضية: وهي )من أسامء كربالء، بل هي جزء منها، وتقع شامل رشق كربالء 
مابني العطييش إىل مرقد عون، وإنام ُسّميت بالغارضية؛ ألن بني غارضة األسدي سكنوها قبل أن يقتل 

اإلمام احلسني( دائرة املعارف احلسينية، العالمة حممد صادق الكربايس، ج/) ص/03).
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راويان  وله  املــدين)ت169هـــ(  الليثي  نعيم  أيب  بن  الرمحن  عبد  ابن  4-نافع: 
مشهوران، مها: 

قالون: أبو موسى عيسى بن ميناء) ت0))هـ(.

وورش: أبو سعيد عثامن بن سعيد املرصي)ت 197هـ(.

5-الكسائي: عيل بن محزة بن عبد اهلل بن هبمن بن فريوز األسدي الكويف، وله 
راويان مشهوران، مها: 

الليث: أبو احلارث بن خالد البغدادي)ت 40)هـ(.

وحفص: ابن عمرو بن عبد العزيز الدوري األزدي البغدادي)ت 46)هـ(.

املكي  هرمز  بن  فريوز  بن  زادان  بن  اهلل  عبد  بن  كثري  بن  اهلل  عبد  كثري:  6-ابن 
الداري)ت 0)1هـ( وله راويان مشهوران، مها: 

البّزي: أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن القاسم بن نافع)ت 50)هـ(.

وُقنبل: أبو عمرو حممد بن عبد الرمحن بن خالد بن حممد املخزومي)ت 91)هـ(.

7-ابن عامر: أبو عمران اليحصبي عبد اهلل بن عامر بن يزيد بن ربيعة بن عامر بن 
عبد اهلل)ت 118(وله راويان مشهوران، مها: 

هشام: ابن عامر بن نصري بن ميرسة)ت 45)هـ(.

وابن ذكوان: عبد اهلل بن أمحد بن بشري)ت )4)هـ(.
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تتمة السبعة
أولئك هم القراء السبعة، مع أشهر رواهتم، وهناك ثالٌث تتمُّ هبا العرش، ساّمها 

ابن اجلزري)الثالثة املرضية(وهم: 

1-يعقوب: أبو حممد ابن اسحق بن زيد بن عبد اهلل احلرضمي)ت 05)هـ( وله 
راويان مشهوران، مها: 

رويس: أبو عبد اهلل حممد بن املتوكل اللؤلؤي البرصي)ت38)هـ(.

وروح: أبو احلسن بن عبد املؤمن الذهيل)ت 35)هـ(.

2-خلف: ابن هشام البزاز، تقدمت ترمجته عند محزة الكويف.

راويــان  130هـــ(ولــه  ــدين)ت  امل املخزومي  يزيد  جعفر  أبو  القعقاع:  ــن  3-اب
مشهوران، مها: 

عيسى: أبو احلارث بن وردان املدين احلّذاء) ت 160هـ(.

ابن مّجاز: أبو الربيع سليامن بن مسلم بن مّجاز الزهري)ت 170هـ(.



41 ............................................................. دروس يف علم التالوة والتجويد

بأي قراءة نقرأ، وملاذا؟
من خالل ما نشاهده ونسمعه عرب وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة؛ وما ُيتىل يف 
املحافل القرآنية؛ أنَّ معظم العامل اإلسالمي اليوم يقرأ بقراءة عاصم، فام هي األسباب 

وراء ذلك؟     

هناك عدة أسباب، منها: 

هو  عاصم  )وكان  عنه:  اجلزري  ابن  قال  واإلتقان،  بالضبط  عاصم  1-إشتهار 
اإلمام الذي انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد أيب عبد الرمحن السلمي، جلس 
موضعه ورحل الناس إليه للقراءة، وكان قد مجع بني الفصاحة واإلتقان والتحرير)1( 

والتجويد، وكان أحسن الناس صوتًا بالقرآن())(.

وقد ذكره الطربيس يف تفسريه: )فأما عاصم فإنه قرأ عىل أيب عبد الرمحن السلمي، 
وهو قرأ عىل عيل بن أيب طالب، وقرأ أيضًا عىل زر بن حبيش، وهو قرأ عىل عبد 

اهلل بن مسعود()3(. 

السلمي  الرمحن  عبد  )أبو  قائاًل:  قتيبة،  املؤرخني:ابن  من  لشيخه  تعرض  وممّن 
الكويف: هو عبد اهلل بن حبيب من أصحاب عيل، وكان ُمقرئًا وحيمل عنه الفقه()4(.

أما زر بن حبيش: )أدرك اجلاهلية، ومل ير النبي وهو من كبار التابعني.. وكان 
فاضاًل عاملًا بالقرآن()5(.

)1(التحرير:علم ُيعرف به صحة وجوه القراءات، وإمعان النظر يف متوهنا وطرقها، جتنبًا للخلط والرتكيب 
))( النرش يف القراءات العرش، البن اجلزري، ص/))1 منشورات املكتبة العرصية -بريوت-

)3( جممع البيان، ج/1 ص/37 مؤسسة األعلمي-بريوت-
)4( املعارف، البن قتيبة الدينوري)ت 76)هـ(، ص/30) املطبعة اإلسالمية -مرص-

)5( أسد الغابة، البن األثري اجلزري)ت 630هـ(ج/) ص/)31 دار الكتب العلمية-بريوت-
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عن  يسأله  مسعود  بن  اهلل  عبد  وكان  زر،  من  أقرأ  رأيت  )ما  عاصم:  عنه  وعربَّ 
العربية يعني عن اللغة()1(.

وزر بن حبيش: هو الذي روى عن اإلمام عيل حديث: )أنا فقأت عني الفتنة(
وحديث: )ال حيبني إال مؤمن وال يبغضني إال منافق(وكان يف سلسلة الرواة الذين 
رووا عن عبد اهلل بن مسعود عن النبي: )إذا رأيتم معاوية بن أيب سفيان خيطب 

عىل منربي فارضبوا عنقه())(. 

)1( غاية النهاية، ج/1 ص/3)و33.
))( تاريخ الطربي)حممد بن جرير الطربي()ت 310هـ( ج/8 ص/633 مؤسسة األعلمي -بريوت-
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راويا عاصم الكويف
لعاصم راويان مشهوران، مها: حفص وشعبة، ورواية حفص أكثر تداوالً وقراءة 

من غريه، ويرجع ذلك إىل أسباب، منها: 

وربيب  الكوفة،  قارئ  عنه:)كان  اجلزري  ابن  يقول  باإلتقان،  حفص  1-ُعِرَف 
عاصم بن أيب النجود، وهو أعلم أصحاب عاصم الكويف بقراءته()1(. 

وقال الشاطبي عنه يف قصيدته)حرز األماين ووجه التهاين(: 

ال(.                                    .. )وحفٌص وباالتقاِن كاَن ُمَفضَّ

غًا لإلقراء يف الكوفة، وملا انتقلت اخلالفة إىل بغداد انتقل إليها،  )-ألنه كان ُمتفرِّ
ومن خالهلا انترشت يف بالد املسلمني، وخاصة بالد املرشق، وألنه جاور مكة وأقرأ 

هبا، ومكة حمل التقاء املسلمني.

3-سهولة روايته، فليس فيها إمالة إال يف موضع واحد، وال سكت إال يف أربعة 
مواضع، وال إدغام كثري للمثلني واملتقاربني واملتجانسني الكبري.

4-شيوع روايته يف طباعة املصاحف، وانتشارها يف اإلذاعات واملرئيات.

وهناك اختالف بني روايتي شعبة وحفص مذكورة يف حماّلـها.

)1( غاية النهاية ج/1 ص/54).
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ملاذا ندرس علم التجويد، وما هي ثمراته؟
ُعِرَف علم التجويد كمصطلح ُيعنى بدراسة خمارج احلروف وصفاهتا، وما ينشأ 
الرابع  القرن  عنها من أحكام عند تركيبها كاإلدغام واإلخفاء واإلقالب يف حدود 
اهلجري، وقد سبق النحاة علامء التجويد يف اإلهتامم هبذا اجلانب حينام اهتّموا بمخارج 
نة، شأهنا شأن قواعد النحو والرصف التي  احلروف وصفاهتا، فلم تكن علومه ُمدوَّ
استنبطها علامء العربية يف فرتة الحقة، إال إن أصول هذا العلم كانت موجودة عىل 
الرعاية(ملكي  بـ)كتاب  تتمثل  التجويد  علم  املؤلفات يف  أوىل  وكانت  العريب،  لسان 
ــداين)ت444(  ال عمرو  التحديد(أليب  القييس)ت437(و)كتاب  طالب  أيب  ابن 
و)الـُموّضح(لنرص بن عيل الشريازي)ت565( وتبعها ما سطَّرُه العالمة ابن اجلزري 

يف كتبه، وهو حممد بن حممد الشافعي الدمشقي الشريازي)ت833(.

وهناك ثمرات وفوائد مجَّة لتعلم هذه القواعد، منها: 

ذكره  الذي  الواجب  بالقدر  الصالة  هبا  تصح  التي  الرشعية  القراءة  1-إحــراز 
اها: أن تكون القراءة موافقة  الفقهاء يف باب القراءة عىل اختالف عباراهتم التي ُمؤدَّ

للفصاحة يف اجلملة ولألسلوب العريب.

واألمن  الكريم،  القرآن  ألفاظ  يف  واخلطأ  اللحن  عن  وصونه  اللسان  )-حفظ 
أو  اإلظهار  يكون  حيث  نخفي  أو  ندغم  فال  ببعض،  بعضها  األحكام  اختالط  من 

العكس، أو نرقق حيث يكون التفخيم أو العكس، وهكذا. 

3-تنفع يف حتسني األداء -باإلضافة إىل التالوة- يف باقي النصوص العربية من نثر 
وشعر ومقالة وخطاب.



45 ............................................................. دروس يف علم التالوة والتجويد

األصوات  تدخلها  أن  أو  الرطانة)1(،  تأثري  من  العربية  اللغة  عىل  4-املحافظة 
اللغوية الغريبة))(.

املقدس،  الشارع  يف  إليه  مندوب  التالوة  جتويد  ألنَّ  والثواب؛  األجر  5-نيل 
القرآن  نوا  عنه:)زيَّ ورد  وقد  َتْرتِياًل﴾املزمل/4  اْلُقْرآَن  ْل  تعاىل:﴿..َوَرتِّ قال  فقد 

بأصواتكم()3(.

الغناء واإلنشاد  بعيدًا عن أحلان  التالوة وأصوهلا،  بقواعد  القارئ  يلتزم  أن  عىل 
والدعاء واحلداء)4( أو أن حياكي هبا األداءات الدينية لبقية الطوائف واألديان؛ كنوح 
الّرهبان وَترنُّم الكنائس، فلكلِّ ديانة ثقافة يف نغمية تالواهتا، مثلام ختتلف يف نصوصها 

الدينية وممارساهتا العبادية.

)1( الرطانة: الكالم بلغة غري مفهومة، أو بكالم خليط من لغتني.
))( نحو: اجليم الرخوة والفاء املجهورة.

)3( املستدرك، للحاكم النيسابوري)ت405هـ( ج/1 ح)3581( دار الكتب العلمية -بريوت-
)4( احلداء: صوت الغناء لإلبل.
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علم التجويد، وبيان مصطلحاته
التجويد)لغة(: التحسني واإلتقان، أي اإلتيان باجلّيد.

أصول  بمقتىض  ه،  وُمستحقَّ ه  حقَّ القرآن  من  حرف  كل  إعطاء  و)اصطالحًا(: 
وجهر  مهس  من  له  الالزمة  وصفته  خمرجه  يف  ه  حقَّ حرف  كل  إعطاء  أي  وقواعد، 
والتفخيم  والرتقيق  املد  من  ه  ُمستحقَّ حرف  كل  وإعطاء  ونحوها،  ورخاوة  وشدة 
ف وال إفراط وال  ونحوها، بميزان ال خيرج عن الذوق، أي من غري تكّلف وال تعسُّ

تفريط.

قال ابن اجلزري:)..فالتجويُد هو حليُة التالوة وزينُة القراءة، وهو إعطاُء احلروف 
حقوقها وترتيبها مراتبها، ورّد احلرف إىل خمرجه وأصله، وإحلاقه بنظريه، وتصحيح 
ٍف  لفظه وتلطيف النطق به عىل حال صيغته، وكامل هيأته من غري إرساٍف وال تعسُّ

وال إفراٍط وال تكلٍف..()5(. 

بتعويج  وال  الفم،  بتقعري  وال  اللسان،  بتمضيغ  التجويُد  أيضًا:)..فليس  وقال 
الفك، وال برتعيد الصوت، وال بتمطيط الّشّد، وال بتقطيع املد، وال بتطنني الُغنّات 
،وال بحرصمة الراءات، قراءة تنفر عنها الطباع، ومتّجها القلوب واألسامع، بل القراءة 
والتكّلف،  والتعّسف،  والَلوك،  فيها  مضغ  ال  التي  اللطيفة  احللوة  العذبة  السهلة 
وجوه  من  بوجه  الفصحاء  وكالم  العرب  طباع  عن  والخترج  والتنّطع،  والتصنّع، 

القراءات واألداء..()6(، وهذه املصطلحات التي ذكرت يف النقد األدائي، تعني: 

)5( النرش ص/168. 
)6( املصدر نفسه ص/169. 
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متضيغ اللسان: نحو َلوك احلروف باللسان، كإخراج احلروف الشديدة رخوة.

تقعري الفم: نحو إخراج احلروف من أقىص الفم بمبالغة.

ة. ه يف بعض احلروف، فتخرج مُمالة ِمعَوجَّ التعويج: نحو ميل القارئ فكَّ

ترعيد الصوت: حتريكه، كالذي يرتعد من الربد.

متطيط الشد: تطويل املدة الزمنية يف نطق احلرف املشدد عن مقداره الـُمحّدد.

تقطيع املد: رفع الصوت ثم خفضه بحسب إيقاعات النغم واملقام.

أثناء   امليم  يف  وكذلك  النون،  بمخرج  اللسان  إلصاق  يف  املبالغة  الغنات:  تطنني 
انطباق الشفتني.

حرصمة الراءات: املبالغة يف تكرير الراء.
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بعض ماذكره علم الدين السخاوي حول التجويد يف قصيدته)النونية()1)
القــرآن ــالوَة  ـــ ت ــروُم  يــــــَ َمــن  اإلتقــــانيــا  أئمــة  شــأو  وَيــــــــروُد 

ُمفرطـًا  مـــّدًا  التجويَد  حتسب  لِــــواِنال  فيـه  مــدَّ  ال  مــا  مــدَّ  أو 

مهــــزًة    مـدٍّ  بعـد  َد  ُتــشـــــدِّ أن  كالسكــرانأو  احلــرَف  تلوَك  أن  أو 

عــًا   ُمتهـوِّ هبــمـــــزٍة  تــفـــــوَه  أن  الغثيـــانأو  مــن  سامعــها  فيفــرَّ 

طاغيــًا   تــُك  فال  ميـزاٌن  امليــــزانللحرف  خُمــســـــَر  تـــــُك  وال  فيـه 

ُمتلِّطفــًا بــه  ــِجــىْء  َف مَهـــزَت  تــوانفـــــإذا  وغــيـــــِر  نبـٍر  مــا  غيـر  مـن 

ـٍن ُمسكَّ عند  ــدِّ  امل حــروَف  إحســـانوامــدد  أخـا  َحَسنــًا  مهـــزة  أو 

ما  دون  ن  الـُمسكَّ قبل  مــن  باستيقـانواملـــدُّ  للهمــــزات  ُمــــدَّ  قد 

إظهارها   يف  فاجُل  ُتـخفى  ــاء  هـــــاٍد(ويف)هبــتـــــاِن(واهل نحـو)من  يف 

و)أوُجُهُهم(بال بنّي  التبيــــانو)جباُهُهم(  عىل  بـــه  تزيـــد  ثِقـَـٍل 

ُقــْل والــغــني  ُمظهٌر  ــا  واحل احلرفـانوالــعــنُي  تقــارب  وحيــث  واخلـا 

( )خَتتــِْم(  و)الختشى( و)سبِّحُه( وكـ)اإلحسان(كـ)الِعْهــِن( )َأْفـِرْغ( )الُتـزِغْ

)1( السخاوي، هو: أبو احلسن علم الدين عيل بن حممد بن عبد الصمد بن عبد األحد اهلمداين املرصي، 
بلغت قصيدته  الشاطبي، تويف يف دمشق عام643هجرية،  القاسم  ُمقرئ ونحوي، حرض عند أيب حممد 

)أربعة وستون بيتًا(. مجال القراء وكامل اإلقراء، ج/) ص/365   دار البالغة -بريوت-
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أقسام التجويد، وبيان متعلقاته
ينقسم التجويد عىل قسمني: 

علمي: وهو معرفة القواعد والضوابط واألحكام التي وضعها علامء التجويد.

دة.  وعميل: وهو تطبيق هذه القواعد والنطق باحلروف والكلامت القرآنية جُموَّ

ْل اْلُقْرآَن  أما الرتتيل، فهو ُمصطلح قرآين ورد يف أكثر من آية، قال تعاىل:﴿..َوَرتِّ
َتْرتِياًل﴾املزمل/4.

والرتتيل يف)اللغة(: مصدر رتَّل، ومن معانيه: حسن، مجيل، منتظم، متناسق. 

والرتتيل يف القراءة:)الرتسل فيها والتبيني من غري بغي()1(. 

فيها، فلم يكتف  القراءة واملكث والتمّهل  فهو ُمصطلح قرآين يعني االنتظام يف 
سبحانه بالفعل)َرّتل( حتى أكده باملصدر)ترتياًل(وليعطينا معنى املكث والتأيّن، بقوله 

ْلنَاُه َتنِزياًلً﴾اإلرساء/106. تعاىل:﴿َوُقْرآنًا َفَرْقنَاُه لَِتْقَرَأُه َعىَل النَّاِس َعىَل ُمْكٍث َوَنزَّ

فنيًا أوسع، وذلك بتطبيق  فهو مصداق للرتتيل، ولكنه يأخذ جماالً  أما التجويد، 
القواعد واملحسنات املقررة عند علامء التجويد.

والتالوة: تعني التتابع يف القراءة، أي عدم تقطيع اجلمل واآليات عىل النحو الذي 
يفك ترابطها وسياقها.

أما القراءة: فهي التلفظ بأسامء احلروف والكلامت، أي النطق هبا.

)1( لسان العرب، البن منظور، ج/5 ص/7)1 -دار صبح-
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أقسام اللحن
ينقسم اللحن)1( عىل قسمني: 

جيل: وهو اخلطأ الذي يطرأ عىل اللفظ، فيخل بمبناه ومعناه خلاًل ظاهرًا يشرتك 
، وذلك  يف معرفته عامة الناس - القراء وغريهم - سواٌء أدى إىل تغيري املعنى أم مل يؤدِّ
بتبديل حركة بحركة أخرى، أو تبديل حرف بآخر، أو إضافة حرف أو حذفه، ونحو 

ذلك.. 

أهل  إال  ُيدركه  وال  والتجويد،  اإلتقان  جهة  من  باأللفاظ  خيل  ما  وهو  وخفي: 
وعدم  والرتقيق،  التفخيم  إتقان  وعدم  والُغنَن،  املدود  مقادير  يف  اخللل  نحو  الفن، 

ضبط ميزان احلروف يف خمارجها، وقد قيل: 

د    الـُمجوِّ ســوى  اخلفيَّ  َيــعــرُف  وَيـــــعـــــرُف اجلــــــيلَّ كـــــلُّ واحــــد  ال 

الذي يكون وفق أصول نغمية،  املوزون  العربية معاٍن أخرى، فمن معانيه: الصوت  اللغة  )1(لِلَّحن يف 
وحلن له: قال له  قوالً يفهمه عنه وخيفى عىل غريه، وحلن إليه: مال، وحلن: فطن حلجته، وحلن القول: 
فحواه ، وعرفه ابن منظور:)اخلطأ يف اإلعراب، يقال منه حلن يف كالمه(لسان العرب ج/)1 ص/48).
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مراتب التالوة، ومفهوم الرتتيل
للتالوة مراتب ثالث، وهي: 

1-التحقيق: ويكون لرياضة اللسان عىل إخراج احلروف من خمارجها، وتطبيق 
تها. ها ودقِّ األحكام عىل حقِّ

2-احلدر: وهو اإلرساع، كام يف القراءة يف الصالة، وينفع يف مراجعة احلفظ وإمتام 
اخلتامت.

3-التدوير: وهو التوّسط بني التحقيق واحلدر، وهو امُلختار عند أكثرية القراء. 

وذلك يتم مع املحافظة عىل إعراب وبناء الكلامت، وعدم خلط حرف بآخر، أو 
تبديل حرف بآخر أو حركة بأخرى.

وُيفهم من كالم بعض العلامء أنَّ التحقيق والرتتيل واحد، وبعضهم جيعل الرتتيل 
صفة من صفات التحقيق، وبعضهم جيعله درجة أقل من التحقيق، ومنهم من جعلهام 

مرتادفني، وبعضهم جعله مرتبة مستقلة. 

وقد بّينا أن الرتتيل ُمصطلح قرآين، ُيراد به جعل خصوصية لقراءة القرآن بشكل 
منتظم خيتلف عن بقية القراءات، وعليه فالرتتيل جيمع كلَّ هذه املراتب.

الرتتيل،  معنى  املراد من  يتحقق   املعصومني األئمة  روايات  التأّمل يف  وعند 
ْل اْلُقْرآَن  فعن أمري املؤمنني أن رسول اهلل ُسئل عن قول اهلل عز وجل:﴿..َوَرتِّ
َتْرتِياًل﴾فقال: )تثبته تثبيتًا، والتنثره نثر الرمل والهتذه هذَّ الشعر، قفوا عند عجائبه، 

وحّركوا به القلوب، واليكن هم أحدكم آخر السورة()1(. 

)1( مستدرك الوسائل، ج/) ص/89).
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: رسعة القراءة، أي: ال ُترسع فيه كام ُترسع يف إلقاء الشعر، أو تفرق كلامته  واهلذُّ
بحيث ال تكاد جتتمع كذرات الرمل، فيصبح القرآن عىل لسانك عبارة عن لقلقة ال 

ُيفهم منها يشء.

وقد نقل عن الفقهاء اهتاممهم بتعريفه)1(، حيث قالوا: 

جامع  يف  الكركي  التبيني(.املحقق  من  الواجب  القدر  عىل  زاد  ما  هو  )الرتتيل 
املقاصد.

)هو تبيني احلروف بغري مبالغة(. املقدس األردبييل يف إرشاد األذهان.

)هو تبيينها من غري مبالغة(. العالمة احليل يف املنتهى.

)الرتتيل تبيني احلروف من غري مبالغة(. املحقق احليل يف املعترب.

)1(  نقاًل عن املرشد الوجيز، ص/155 .
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علم التجويد، وجماله
مل ُيصطلح عىل حتسني األداء يف الشعر والنثر واملقالة واخلطاب؛ القول بالتجويد، 
فهو ُيطلق عىل قراءة القرآن الكريم خاصة، وإن كان حتسني األداء يف تلك النصوص 
له جماله ودواعيه، خصوصًا يف الفصاحة التي جتد جماهلا يف خمارج احلروف وصفاهتا، 
بام  الكريم،  القرآن  فيه عىل  التجويد  يتمُّ تطبيق قواعد  الذي  الَقْدِر  ولكن ليس هبذا 
تشتمل عليه من مدود ومقاديرها، ومن أحوال تركيبية وما ينتج عنها، وغري ذلك، 
تم  أو  والعروض،  القوايف  القواعد؛ الختلت  فيه هذه  البعض شعرًا وطبَّق  قرأ  فلو 
اجلوانب؛  بعض  يف  صعوبة  سيواجه  فإنه  واألذكار،  واألدعية  األناشيد  عىل  تطبيقه 
عجز  عجيب،  نظم  من  حيويه  وما  القرآين،  النص  عن  النصوص  هذه  الختالف 
القرآن  يف  التطبيقية  مساحته  جيد  التجويد؛  فيظل  بمثله،  يأيت  أو  حُياكيه  أن  اإلنسان 

الكريم، ليزيده ُحسنًا إىل ُحسنه، كام ورد يف احلديث الرشيف.

فالغاية من التجويد -باإلضافة إىل إحراز القراءة الصحيحة، واألمن من الوقوع 
يف اللحن- تصوير اآليات الكريمة بحسب مضامينها، تصويرًا يرتك آثاره يف وجدان 
بتوظيف حيافظ عىل  والصوت،  النغم  تعتمد عىل طاقتني:  آلية  اإلنسان، من خالل 

هيبة القرآن ووقاره.

وقد حصلت حماوالت بائسة لتلحني النص القرآين وفق أحلان الغناء، وباستعامل 
اآلالت املوسيقية، من قبل بعض الـُمغنني العرب، تتضمن جرأًة عىل القرآن وعظمته 
ُأخرست  خائبًا،  ناكصًا  القهقرى،  ورجع  بمثله،  اإلتيان  حاول  ن  عمَّ ُبؤسًا  تقل  ال 
جوارحه وُشلَّ عقله أمام تلك العظمة، وقد باءت تلك املحاوالت بالفشل ومل تلق 

إقباالً. 

نعم املقامات مُمكن أن تستعمل يف كل األداءات كأدوات، ولكن لكلِّ أداء نغميته 
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امُلميَّزة، ولو سمعنا عن قراء حمرتفني أهنم كانوا ُمغنِّني؛ مل نسمع عنهم أهنم استمروا 
قلٍب سليٍم،  والغناء يف  القرآن  األداء؛ ألنه ال جيتمع  والغناء يف  التالوة  بني  باجلمع 
الرسول  ر  حذَّ وقد  ألغراضهم،  التالوة  وتوظيف  أصواهتم  لتطريب  يقرؤون  فهم 

األكرم من ذلك بقوله:)تعلموا القرآن، والتأكلوا به، والتستكربوا به()1(.

هذا من قبل بعض الـُمغننّي؛ ولألسف -مثلهم- حاول قراء أن حياكوا الغناء يف 
تالواهتم، وليس ذلك بغريب عىل من ال يتجاوز القرآن تراقيهم، كام ورد يف الروايات، 
الروايات  القارئ، وال نذكر  القرآنية نقرأ روايات فضل  أننا يف اجللسات  والغريب 
رت من بعضهم، مثل قوله:)أكثر منافقي هذه األمة قراؤها())(، وليس  التي حذَّ
من  خاطئة  قراءة  الكريم  القرآن  قرؤوا  من  دائرة  عن  ببعيد  احلديث  هذا  مضمون 
وه وفق أهوائهم كاخلوارج وأذناهبم  جانب املفاهيم، ومل يعوه، ويتدّبروا فيه، وفرسَّ

من الوهابيني وغريهم.

فقراءة القرآن تدور يف حمورين: قراءة ألفاظ، وقراءة مفاهيم)وهذه حتتاج إىل تدّبر 
ووعي، وذلك باإلحتكام إىل عدل القرآن وترامجته، وهم أهل بيت العصمة والوحي 
صلوات اهلل عليهم(كي تصبح القلوب أوعية للقرآن ومستقرًا، ال أن تبقى التالوة 

تدور بني األوتار والفكني وأجزاء اللسان. 

)1( ميزان احلكمة، ج/) ص/756).
))( بحار األنوار، ج/)9 ص/181.
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القراءة الرشعية والقراءة الفنية
تكون القراءة عىل نوعني: 

عىل  أرسارهم(تؤكد  اهلل  الفقهاء)قدس  فتاوى  تكون  تكاد  الرشعية(:  )القراءة 
صحة القراءة بام يوافق العربية، وال خيل بقواعدها، وإن تباينت عباراهتم، منها: 

العظمى  اهلل  آية  الصالة(  فريضة  إمجــاالً-ألداء  -ولو  التجويد  علم  تعلم  )جيب 
.)1(السيد أبو القاسم اخلوئي

)جتب القراءة الصحيحة بأداء احلروف وإخراجها من خمارجها عىل النحو الالزم يف 
لغة العرب، كام جيب أن تكون هيأة الكلمة موافقة لألسلوب العريب، من حركة البنية 
وسكوهنا، وحركات البناء وسكناهتا(آية اهلل العظمى السيد عيل السيستاين)دام ظله())(. 

فالقراءة الرشعية: هي التي تصح هبا الصالة، وتصح هبا قراءة القرآن وفق عربيته، 
وذلك بأن تكون خالية من اللحن اجليل)3(، أي من اخلطأ الواضح املخالف لقواعد 

العربية، مثل: 

1-تبديل حركة بحركة أخرى، إن غريت املعنى أو مل تغري، فاللغة العربية قائمة 
عىل البناء واإلعراب.

الم)ألعمت( النون  يقرأ)أنعمت(بإبدال  كالذي  آخر،  بحرف  حرف  )-تبديل 
و)أحد(بإبدال الدال تاء)أحت(..إلخ، ونحو ذلك، خالفًا ملا هو مرسوم أو مقروء.

)1( منهاج الصاحلني)العبادات(: مسألة/ ) ص14)
))( منهاج الصاحلني)العبادات(مسألة/606 -طبعة النجف األرشف-

اخلطأ  نحو  عىل  الرشيف  املصحف  يف  مقروء  أو  مرسوم  هو  ملا  القراءة  يف  خمالفة  هناك  تكون  قد   )3(
فيها  ليس  فحينئذ  املشهورة،  القراءات  من  قراءة  وفق  تكون  إنام  كذلك؛  التكون  وأحيانًا   واإلشتباه، 

إشكال؛ كوهنا مبنية عىل حجة.
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3-إسقاط مهزة القطع يف الدرج، وإثبات مهزة الوصل يف الدرج،)فال بد أن تثبت 
األوىل؛ ألهنا أصلية وتسقط الثانية؛ ألهنا غري أصلية(عىل تفصيل سنتعرض له الحقًا.

يف  وَتظهر  الشمسية  يف  ُتدغم  أن  فالبد  والقمري،  بالشميس  االهتامم  4-عدم 
القمرية، عىل تفصيل سنتعرض له الحقًا.

املد  رعاية  وعدم  مقداره،  عن  الطبيعي  املد  كقرص  باملدود،  اإلهتامم  5-عــدم 
الطويل، وقد أكد الفقهاء عىل اإلهتامم باملدود الطويلة كاملد الالزم واملد املتصل.

6-تشديد املخفف أو ختفيف املشدد.

7-إسكان املتحرك أو حتريك الساكن.

و)القراءة الفنية(: وهذه تشتمل عىل املحسنات التجويدية، وتطبيقها بشكل فني 
خيضع ألصول أدائية مؤثرة عىل سمع اإلنسان ووجدانه، ويتم فيها تصوير اآليات 
أوعربة  قصة،  تناولت  أو  عذاب  أو  برشى  آية  كانت  إن  حمتواها،  بحسب  الكريمة 
للتنغيم،  كأدوات  األحكام  فيها  وتوظف  ذلك،  ونحو  النار،  أو  اجلنة  فيها  ذكرت 
خصوصًا من خالل الترصف يف أزمنة املدود والُغنَن، والزخارف الصوتية، وما إىل 

ذلك..
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سجود التالوة
يف آيات القرآن الكريم مواضع ُذكرت فيها السجدة بني عزيمة ورخصة)1(، وذلك 
 يف مخسة عرش موضعًا، أربعة منها واجبة للرواية، والباقية مسنونة، وقد روي عنه
وهي:)السجدة،  األربع،  العزائم  فهي  الواجبة،  أما  تالوهتا،  عند  يسجد  كان  أنه 

فصلت، النجم، العلق(. 

وورد -أهنا واجبة- لرواية عن اإلمام الباقر قال:)العزائم من سجود القرآن 
أربع..إىل أن قال: وأنت يف غريها باخليار إن شئت فاسجد وإن شئت فال تسجد())( .

بن  اهلل  عبد  فعن  والتكبري،  واالستقبال  الوضوء  السجود  هذا  يف  ُيشرتط  ال  كام 
سنان عن أيب عبد اهلل الصادق قال: )إذا قرأت شيئًا من العزائم التي يسجد فيها، 
فال تكرب قبل سجودك، ولكن تكرب حني ترفع رأسك، والعزائم أربع: حم السجدة، 

وأمل تنزيل، ووالنجم، واقرأ باسم ربك()3(. 

وُيستحب الذكر يف السجود، ففي رواية عن أيب عبد اهلل الصادق أنه قال:)إذا 
قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل يف سجوده: سجدُت لك تعبُّدًا ورقًا ال ُمستكربًا 

عن عبادتك وال ُمستنكفًا وال ُمستعظاًم، بل أنا عبٌد ذليٌل خائٌف مستجرٌي()4( .

وروي أنه كان يقول:)الإله إال اهلل حّقًا حّقًا، الإله إال اهلل إيامنًا وتصديقًا، الإله إال 
اهلل عبوديًة ورقًا، سجدُت لك يارب تعبدًا ورقًا، الُمستنكفًا والُمستكربًا، بل أنا عبد 

)1( العزيمة: صفة للحكم املؤكد بدليل رشعي، تتعلق بالفعل والرتك.
   والرخصة: صفة للحكم الثابت عىل خالف دليل رشعي ملعارض راجح.

))( ذكرت يف مستدرك الوسائل، ج/) ص/0)3 .
)3( األصول من الكايف ج/3 ص/317.

)4( بحار األنوار، ج/)8.
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ذليل خائٌف مستجرٌي(ثم يرفع رأسه ويكرب)1(.

أما املوضع الذي يف سورة فصلت/آية37، فقد ورد اخلالف فيه بني العلامء، هل 
اُه َتْعُبُدوَن﴾أم إىل اآلية: ﴿َوُهْم ال َيْسَأُموَن﴾فمنهم من ذهب إىل  هو إىل: ﴿إِْن ُكنُتْم إِيَّ
اُه َتْعُبُدوَن﴾وهو  أهنا إىل: ﴿َوُهْم ال َيْسَأُموَن﴾أما علامؤنا فقد ذهبوا إىل: ﴿إِْن ُكنُتْم إِيَّ

املشهور عند املالكية أيضًا، أما الشافعية فعندهم يف ذلك وجهان. 

هلا  أن  أو  أهنا غري واجبة،  منه  السجدة ظنًا  ُيؤّخُر هذه  أو  َيستثقُل  البعض  ولعلَّ 
تكبرية  السجود  هذا  يف  فـ)ليس  سجود،  أخفُّ  أهنا  والواقع  وتعقيبات،  مقدمات 

افتتاح وال تشهد وال تسليم())(.

وعن ابن ادريس، قال: )سجود التالوة يف مجيع القرآن مسنون إال أربع سور؛ فإن 
فيها سجودًا واجبًا، عىل ماقدمناه عىل القارئ واملستمع، وهو الناصت، وروى أبو 
بصري، قال: قال أبو عبد اهلل: )إذا قرئ يشء من العزائم األربع فسمعتها فاسجد، 
وإن كنت عىل غري وضوء، وإن كنت جنبًا، وإن كانت املرأة التصيل، وسائر القرآن 

أنت فيه باخليار، إن شئت سجدت، وإن شئت مل تسجد()3(.

وما تأكيد املعصوم عىل هذا السجود إال ملعرفته بام يشتمل عليه من طاعة موجبة 
له  فالسجود هو أسمى حاالت اخلضوع  العزيز،  كتابه  أثناء تالوة  تعاىل،  اهلل  لرضا 
سبحانه؛ كونه يتضمن غشوة يغيب فيها النظر -عن الشخوص واملاديات- للحظات، 
وتغمض فيها العني عن مجال األشياء إال ما يراه القلب من مجال امللكوت، وملعرفته 

ما يرتتب عليه من توفيقات إهلية تغشى القارئ وهو يتلو كتابه جلَّ وعال. 

)1( الوسائل، ج/6 ص/45).
))( منهاج الصاحلني) العبادات( للسيد اخلوئي )مسألة 655(.

)3( الرسائر، البن ادريس احليل)ت 598هـ( -مؤسسة النرش اإلسالمي- 
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 استفتاح التالوة

االستعاذة والبسملة
االستعاذة: اتفق العلامء عىل أنَّ االستعاذة مطلوبة عند الرشوع بالتالوة بمقتىض 
ِجيِم﴾النحل/98،  الرَّ ْيَطاِن  الشَّ ِمْن  ـِه  بِاللَّ َفاْسَتِعْذ  اْلُقْرآَن  َقَرْأَت  تعاىل:﴿َفإَِذا  قوله 
للتأثر  األجواء  هتيئة  لغرض  الشيطان؛  من  باهلل  مستعيذًا  للتالوة  القارئ  يتهيأ  فبها 
والتفاعل، فقد يكون اإلنسان الهجًا بذكر اهلل جلَّ وعال، ولكن قلبه ساٍه غافٌل واقٌع 
تَِك ألْغِوَينَُّهْم َأمْجَِعنَي*إاِلَّ  يف وساوس الشيطان، فقد قال تعاىل حكاية عنه:﴿َقاَل َفبِِعزَّ
ِعَباَدَك ِمنُْهْم اْلـُمْخَلِصنَي﴾ص/)8-83 وقد أمر سبحانه نبيه باإلستعاذة، فقال: 
َزاِت  ﴿ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس﴾و﴿ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق﴾و﴿َوُقْل َربِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن مَهَ

وِن﴾املؤمنون/98-97. َياطِنِي*َوَأُعوُذ بَِك َربِّ َأْن حَيْرُضُ الشَّ

يقول الطربيس: )..وتأويله: استعذ باهلل من وسوسة الشيطان عند قراءتك؛ لتسلم 
يف التالوة من الزلل، ويف التأويل من اخلطل..()1(.

الطويس يف اخلالف  الشيخ  نقل عن  فقد  أو مستحبة،  واختلفوا يف كوهنا واجبة 
البيان، قال: )..واإلستعاذة عند التالوة مستحبة  اإلمجاع عىل استحباهبا، ويف جممع 

غري واجبة بال خالف يف الصالة وخارج الصالة())(.

واملختار يف صيغتها جلميع القراء عىل ما أفادته اآلية الكريمة، كام قال ابن اجلزري: 
)إن املختار جلميع القراء من حيث الرواية: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم()3(.

)1( جممع البيان، ج/6 ص/198.
))( نفس املصدر ج/6 ص/198.

)3( النرش، ج/1 ص/)19.
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وقال ابن مسعود: قرأت عىل النبي، فقلت: أعوذ بالسميع العليم، فقال يل: 
عن  جربيل  عن  أخذته  هكذا  الرجيم،  الشيطان  من  باهلل  أعوذ  قل:  عبد،  أم  )يابن 

ميكائيل عن اللوح املحفوظ()1(. 

وقد يضيف البعض إىل الصيغة بعض الكلامت، نحو: )أعوذ باهلل السميع العليم 
إنام هو عىل  الرواية؛  اآلية، وما ورد يف  الرجيم( ليس موافقة ملطلوب  الشيطان  من 

نحو الترصف بصيغة الدعاء.

)1( نفس املصدر، ج/1 ص/193.
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الكالم يف البسملة، وذكر أمهيتها
جيب  فيام  هبا  اجلهر  أوجبوا  اإلمامية)وقد  الشيعة  عند  السورة  من  ُجزٌء  البسملة 
اجلهر فيه بالقراءة، كصالة الصبح، وأوليي املغرب والعشاء، وُيستحب اجلهر هبا فيام 
خُيافت فيه بالقراءة كأوليي الظهر والعرص وجيوز اإلخفات، وقال احلنفية واملالكية: 
الشافعية  وقال  السورة،  من  جزءًا  ليست  ألهنا  كلية؛  الصالة  يف  البسملة  ترك  جيوز 
واحلنابلة: بل هي جزء الترتك بحال، سوى أن احلنابلة قالوا: خيفت هبا إطالقًا، وقال 
الشافعية: جيهر هبا يف الصبح وأوليي العشاءين، وماعدا ذلك إخفات، ويتفق قول 

الشافعية واحلنابلة مع قول اإلمامية()1(.

وقد  براءة،  أول كل سورة، سوى  يف  هبا  اإلتيان  وجوب  عىل  علامؤنا  أمجع  وقد 
ـِه  ُه بِْسِم اللَّ ُه ِمْن ُسَلْياَمَن َوإِنَّ ضت عن بسملتها يف سورة النمل يف قوله تعاىل:﴿إِنَّ ُعوِّ
ِحيِم﴾النمل/30، وهذا ُيشعرنا بعظمة هذه اآلية الكريمة، فاملالحظ أن  مْحَِن الرَّ الرَّ
كل آيات القرآن تبدأ بحرف الباء حتى براءة، قال رسول اهلل: )كان جربيل إذا 

جاءين بالوحي أول ما يلقي عيلَّ بسم اهلل الرمحن الرحيم())(. 

والغريب اعتقاد البعض أهنا ليست آية، أو أهنا عبارة عن فاصلة بني اآليات!!

فلو كانت كذلك مِلَ ملْ توضع هذه الفاصلة بني األنفال وبراءة، أليس ألهنا مل تنزل 
معها؟؟

وهل هي من عالمات الرتقيم، حتى ُتعدُّ فاصلة، بني السور؟!

باب  بدايتها، من  البعض يف غري  والُتقرأ إطالقًا يف أول سورة)براءة(ولو قرأها 

)1( التفسري الكاشف، للشيخ حممد جواد مغنية، ج/1 ص/5) -دار الكتاب اإلسالمي-
))( خزينة األرسار، حممد حقي النازيل ص/98، دار الكتب العلمية -بريوت-
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قول اإلمام: كل أمر ذي بال ال يبدأ ببسم اهلل فهو أبرت، جاز ذلك، ولكن ال عىل 
نحو االعتقاد باجلزئية. 

قال الشاطبي:

بــرآءة َبــــدْأَت  أو  َتــِصــْلــهــا  ُمبسمالومــهــام  َلــْســَت  بالسيف  لتنزيلها 

اخلَيــار  لـــــه  ــا  ــه ـــ أّول غيــِر  وتركــــها ويف  هبـــــا  االتيـــــاِن  يف 

ويف قول آخر:

ســورة ابــتــدائــك  يف  منها  ـــدَّ  ُب تــالوال  َمـــن  ُخــيِّـــــَر  األجــــــــزاء  ويف 

وقد اهتم فقهاؤنا بالبسملة، وخّصصوا هلا أحكامًا، منها أنه البد من تعيني البسملة 
لكل سورة، فإذا مل يتم التعيني جيب اإلعادة، وبعضهم احتاط يف ذلك، مما ُيؤكد عىل 

أمهيتها، وأهنا مفتاح لكل سورة؟

وال غرابة يف ذلك، أليست حزمة املفاتيح تكاد تتشابه، ولكنَّ صانعها يضع لكل 
مفتاح بصمته؟؟

َأَوليَس اإلهبام بني بني البرش متشاهبًا يف الظاهر، ولكن فيه فروقات دقيقة، ترتك 
لكل إنسان بصمته؟؟

وهذا جيري حتى يف احلروف املقطعة املتشاهبة يف بعض السور، حيث ُتعدُّ كٌل منها 
ُمعّيَّنة لسورة.
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ماذا يقول باب مدينة العلم عن البسملة؟
الكتاب  البحث واالستقصاء، فهي فاحتة  البسملة حتمل من األرسار ما يستحق 
الفاحتة،  سورة  يف  املثاين  السبع  من  ت  ُعدَّ فقد  العظيم،  الكنز  إىل  ومدخل  الكريم، 
وتقرأ عىل كل حال، ولكل أمر ذي بال، فالباء فيها لالستعانة، حيث أنك تستعني 
باهلل سبحانه وتعاىل كلَّام مهمت بيشء، فكيف إذا كان األمر تالوة كتابه جلَّ وعال؟؟

إىل  يلقي  اإلمام عيل وهو  يقول  وبركات عظيمة،  لطيفة  البسملة أرسار  ويف 
ابن عباس بعضًا من أرسارها حتى يصل إىل قوله:)..وأنا النقطة حتت الباء()1(،حيث 
أخذ يتحدث البن عباس عن الباء حتى طلوع الفجر، وما ذلك إالّ من اختصاص 
كان  حتى  باهبا(  وعيٌل  العلِم  مدينُة  القائل:)أنا  وهو  األرسار،  هبذه  له  العلم  مدينة 
يقول:)علَّمني ألف باب، يفتح يل من كل باب ألف باب( وقد دعا بأن تكون 
وقد   َواِعَيٌة﴾احلاقة/)1  ُأُذٌن  الكريمة﴿..َوَتِعَيَها  اآلية  نزلت  عندما  الواعية،  أذنه 

روي عنه -ماعجز غريه عن قوله-:)لو ُكشف يل الغطاء ماازددُت يقينًا(. 

وليس يف كالم اإلمام يشء غري مألوف، إذا ما عرفنا أنه القرآن الناطق، وهو 
يستطيع استنطاق أرساره، فالعلم قائم عىل مفاتيح ورموز ومعادالت، ُخذ مثال عىل 
فيه ملفات  تفتح  ينتظر منك ضغطة زر لرقم معني،  أو احلاسوب  ذلك: أن اجلوال 
وملفات، ويمكن أن يكون هذا الرمز عبارة عن رقم أو حرف، فقد روى ابن عباس 

عن رسول اهلل قوله:)خلق اهلل تعاىل األحرف وجعل هلا رسًا..(.

)1( ينابيع املودة، سليامن احلسيني البلخي القندوزي)94)1هـ( ج/1 ص/)8، األعلمي-بريوت-
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 أسئلة وتطبيقات
س/أجب عن الفروع اآلتية باختصار: 

1-اذكر فائدتني من فوائد دراسة علم التالوة والتجويد؟

)-هل االستعاذة واجبة أم مستحبة عند الرشوع بالتالوة؟

3-ماالفرق بني)القراءة الرشعية( و)القراءة الفنية(؟

4-ما معنى قراءة القرآن باحلُزن؟

5-هل جيوز للمحدث باألصغر أو األكرب قراءة القرآن الكريم؟

6- مااملقصود باإلنصات يف قوله تعاىل))فإذا ُقرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا..((؟

7-مااملقصود بـ)األصول(و)الفروع(يف القراءات القرآنية؟

8-ما هي أقسام اللحن باختصار؟

9-ماهي أفضل احللول ملعاجلة مشكلة الناطقني بغري العربية يف تالوة القرآن؟

10-ما هو املرجع يف اختيار السجدات األربع؟

11-ما هي العالقة بني)التجويد(و)القراءات القرآنية(؟

)1-بأي قراءة نقرأ، اذكرها متسلسلة؟

13-اذكر مراتب التالوة باختصار؟

14-مااملقصود بـ)العرض(و)املشافهة(و)التلقي(؟

15-ماهو املمنوع يف الرتجيع يف التالوة؟
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الفصل األول

أحكام النون الساكنة والتنوين
وهي تنقسم عىل أربعة أقسام:  1-اإلظهار  )-اإلدغام  3-اإلخفاء  4-القلب

اإلظهار
اإلظهار)لغة(: البيان أو التبيني.

و)اصطالحًا(: إخراج كل حرف من خمرجه عىل حالته الطبيعية) وهو األصل(.

ومنه: إظهار النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدمها أحد أحرف احللق وهي:

)ء.هـ.ع.ح.غ.خ(وألجل احلفظ؛ فهي جمموعة يف أوائل الكلامت اآلتية: 

.)                                       )أخي َهاَك ِعْلاًم َحاَزُه َغرُي َخارِسٍ

والتنوين: هو نون ساكنة تلحق آخر االسم النكرة لفظًا وتفارقه خطًا.

وُترسم فوق النون املظهرة)عالمة السكون(؛ داللة عىل اإلظهار، أما التنوين يف 
هذه احلال؛ فريسم تنوين الفتح)بفتحتني متوازيتني( وتنوين الضم بضمتني)ضمة، 

وضمة  فوقها مقلوبة(، وتنوين الكرس)بكرستني متوازيتني(.

النون الساكنة والتنوين عندها؛  وتسمى أحرف احللق بأحرف اإلظهار؛ لظهور 
بسبب بعد خمرج النون عنها، فالنون خترج من طرف اللسان مع لثة األسنان العليا، 
وأحرف اإلظهار خترج من احللق، فهي بعيدة، فال يسوغ معها اإلدغام وال اإلخفاء 

وال القلب، سواء كانت هذه األحرف معها يف كلمة واحدة أو واقعة بعدها)1(.

)1( إال أن الُغنّة صفة الزمة ال تفارق النون يف كل أحواهلا، حتى يف اإلظهار، إال أهنا ال تكاد تبني، لذا 
ال حيتاج اإلظهار إىل إعطاء زمن بحركتني؛ كون اإلظهار هو األصل، فال هو إدغام وال إخفاء وال قلب.
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وهذه بعض األمثلة لتطبيق حكم اإلظهار: 
عند التنوين نون ساكنة يف كلمتني نون ساكنة يف كلمة احلرف

﴿َوَجنَّاٍت َأْلَفافًا﴾ ﴿َمْن آَمَن﴾ ﴿َوَينَْأْوَن﴾ ء

﴿َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد﴾ ﴿إِْن َهَذا﴾ ﴿ِمنُْهْم﴾ هـ

﴿َسِميٌع َعِليٌم﴾ ﴿ِمْن َعَلٍق﴾ ﴿َأْنَعْمَت﴾ ع

﴿ِمْن َحِكيٍم مَحِيٍد﴾ ﴿َوِمْن َحْيُث﴾ ﴿َواْنَحْر﴾ ح

﴿َعِزيٌز َغُفوٌر﴾ ﴿ِمْن ِغْسِلنٍي﴾ ﴿َفَسُينِْغُضوَن﴾ غ

ٌة﴾ ٌة َخارِسَ ﴿َكرَّ ﴿َمْن َخاَف﴾ ﴿َواْلـُمنَْخنَِقُة﴾ خ
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اإلدغام
اإلدغام: )لغة(: إدخال اليشء يف اليشء. 

حرفًا  يصريان  بحيث  متحرك،  بحرف  ساكن  حرف  إدخال  هو  و)اصطالحًا(: 
اللسان هبام  يرتفع  التخفيف، حيث  الثاين، وحيصل ألجل  واحدًا مشددًا من جنس 
يف  مُجعت  أحرف  يف  والتنوين  الساكنة  النون  إدغام  نحو  يف  ويقع  واحدة،  إرتفاعة 

كلمة)َيرُملون(.

وينقسم عىل قسمني: 

إدغام بُغنّة: ويقع يف بعض أحرفه وهي)ي.و.م.ن(جمموعة يف)يومن(حيث تبقى 
الُغنّة يف حال اإلدغام؛ لذا ينبغي إعطاءه زمنًا بمقدار حركتني.

وإدغام بال ُغنّة: ويقع يف حريف)ل. ر( وُسّمي كاماًل؛ لذهاب الُغنّة؛ بسبب القرب 
الشديد ملخرج النون منهام.

والفم(. األنف  بني  اخليشوم)فتحة  من  خترج  للنون،  الزمة  صفة  هي  والُغنّة: 
والُترسم فوق النون الساكنة عالمة السكون؛ لتدلَّ عىل اإلدغام، أما شكل التنوين 
بـ)ضمتني  الضم  وتنوين  متتاليتني(  بـ)فتحتني  الفتح  تنوين  فرُيسم  احلال؛  هذه  يف 
متتاليتني( وتنوين الكرس بـ)كرستني متتاليتني(، ومثل هذا الرسم حيصل يف اإلخفاء.

ة عىل احلرف املدغم فيه، وال ُترسم يف  وللداللة عىل اإلدغام الكامل ُترسم الشدَّ
اإلدغام الناقص؛ لتدلَّ عىل بقاء الُغنّة.

وال حيصل هذا اإلدغام إال يف كلمتني، لذا ُيستثنى ما وقع يف كلمة واحدة، نحو: 
)بنيان. صنوان. قنوان. الدنيا(؛ ألنَّ هيأة الكلمة يف هذه احلال تشتبه بامُلَضّعف، وهو: 

الذي تكررت أحد أحرفه.
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وُيستثنى أيضًا من اإلدغام نون﴿يس * َواْلُقْرآِن احْلَِكيِم﴾ و﴿ن َواْلَقَلِم﴾مراعاة 
أسامء  أهنا  أي  حكاًم،  منفصلة  فهي  لفظًا  اتصلت  وإن  يعني:  احلكمي،  لالنفصال 

ألحرف ابتدأت هبا بعض السور، والنون فيها حرف هجاء ال حرف بناء.

كام ُيستثنى إدغام ﴿َمْن َراٍق﴾يف قوله تعاىل﴿َوِقيَل َمْن َراٍق﴾القيامة/7) ملا فيها 
من السكت املانع لإلدغام، واألمثلة توضح ذلك، كام يف اجلدول اآليت: 

عند التنوين عند النون الساكنة احلرف

﴿ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ﴾ ﴿إِن َيُكن﴾ ي

يٌد﴾ ِ ﴿ُقْرآٌن جمَّ اٍء﴾ ﴿ِمن مَّ م

﴿َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾ ﴿ِمن َواٍل﴾ و

﴿َخرْيٌ نُُّزالً﴾ ﴿ِمن نَّاِر﴾ ن

وهذه بعض األمثلة عىل اإلدغام الكامل:
عند التنوين عند النون الساكنة احلرف

ْلُمتَِّقنَي﴾ ُدنَّا﴾ ﴿ُهًدى لِّ ﴿ِمن لَّ ل
ُسوُل اللَّـِه﴾ ٌد رَّ ﴿حُمَمَّ بَِّك﴾ ﴿ِمن رَّ ر
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اإلخفاء
اإلخفاء)لغة(: السرت.

اإلظهار  بني  صفة  عىل  التشديد،  عن  عاٍر  ساكٍن  بحرٍف  النطق  و)اصطالحًا(: 
واإلدغام، مع بقاء الُغنّة؛ فال هو تقارب شديد وحيصل منه اإلدغام، وال هو تباعد 
ويقتيض اإلظهار، لذا خُتفى النون الساكنة والتنوين، وال خترج من معتمدها، حيث 
يكون اللسان سائبًا حال إخفائها، ويقرتب تدرجيًا من حروف اإلخفاء، بزمن مقداره 

حركتان، ويبقى صوهتا)الُغنّة( خيرج من اخليشوم.

ذكرها  التي  الكلامت  هذه  أوائل  يف  حرفًا(واقعة  عرش  اإلخفاء)مخسة  وحروف 
اجلمزوري يف حتفته:

َظاملِاِصْف َذا َثنا َكْم َجاَد َشْخٌص َقد َسام َضــْع  ُتــًقــى  يف  ِزْد  َطــيِّــبــًا  ُدْم 

ويقع اإلخفاء يف األمثلة اآلتية: 
عند التنوين

)وال يكون إال يف كلمتني(

عند النون الساكنة

)يف كلمتني(

عند النون الساكنة

)يف كلمة واحدة(

حرف 
اإلخفاء

﴿َعَماًل َصاحِلًا﴾ ﴿َعن َصالهِتِْم﴾ ص ﴿َأنِصُتوا﴾
﴿َيتِياًم َذا﴾ ﴿َمن َذا الَِّذي﴾ ﴿ُمنِذٌر﴾ ذ

﴿َأْزَواجًا َثالَثًة﴾ ﴿ِمن َثَمَرٍة﴾ ﴿َمنُثورًا﴾ ث
﴿ِكَرامًا َكاتِبنَِي﴾ ﴿َمن َكاَن﴾ ﴿ُمنَكُروَن﴾ ك

﴿ُرَطبًا َجنِّيًا﴾ ﴿َأن َجاَءُكْم﴾ ﴿َزنَجبِياًل﴾ ج
﴿َبْأٌس َشِديٌد﴾ ﴿َفَمن َشِهَد﴾ ﴿َأنَشَأُكْم﴾ ش
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﴿ُكُتٌب َقيَِّمٌة﴾ ﴿ِمن َقْبُل﴾ ﴿َينَقِلْب﴾ ق
﴿َقْوالً َسِديدًا﴾ ﴿ِمن َسَعتِِه﴾ ﴿َأنَساَب﴾ س

﴿َدّكًا َدّكًا﴾ ﴿ِمن َدابٍَّة﴾ ﴿َأنَدادًا﴾ د
ابًا َطُهورًا﴾ ﴿رَشَ ﴿ِمن َطيَِّباِت﴾ ﴿َفانَطَلُقوا﴾ ط

﴿َنْفسًا َزِكيًَّة﴾ ﴿ِمن َزقُّوٍم﴾ ﴿َتنِزيٌل﴾ ز
﴿َخالِدًا فِيَها﴾ ﴿َفإِن َفاُءوا﴾ ﴿األنفال﴾ ف

﴿َجنَّاٍت جَتِْري﴾ ﴿ِمن ُتَراٍب﴾ ﴿ُكنُتْم﴾ ت
﴿ِقْسَمٌة ِضيَزى﴾ ﴿ِمن َضْعٍف﴾ ﴿َمنُضوٍد﴾ ض

﴿ظِالًّ َظِلياًل﴾ ﴿ِمن َظِهرٍي﴾ ﴿َينُظُروَن﴾ ظ
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القلب
القلب)لغة(: حتويل اليشء عن وجهه)1(.

و)اصطالحًا(: جعل حرف مكان حرف آخر.

ويقع هذا القلب للنون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدمها حرف)الباء(مع مراعاة 
الُغنّة، أي: إعطاؤها زمنًا بمقدار حركتني.

وسبب القلب: عرس إظهار النون الساكنة والتنوين، ثم إطباق الشفتني ألجل الباء 
النون وامليم من  الصفات بني  املوجود يف  للتجانس  النون إىل ميم؛  مبارشة، فقلبت 

ناحية، وبني امليم والباء يف املخرج. 

وعالمته: )م( فوق النون الساكنة، و)حركة مع ميم(ألنواع التنوين الثالث.

وجيوز فيه -يف عملية القلب-اإلخفاء الشفوي، أي: إطباق الشفتني تدرجيًا للنون 
املقلبة أو التنوين مع ترك َفرجة بني الشفتني، ثم إطباقهام ألجل الباء.

وأمثلته: 
عند التنوين يف كلمتني يف كلمة واحدة
سميٌع بصري من بعد أنبياء
بصرٌي بالعباد أن بورك لينبذن
بثمٍن بخس من بخل ينبت
ذريًة بعضها من بينهم أنبئهم
ضالالً بعيدًا من بني أنبأك

)1( القلُب أصحُّ من اإلقالب؛ ألن اإلقالب مصدر للرباعي)أقلب( والنحتاج هنا إىل التعدية.
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أسئلة وتطبيقات
س1/أجب عن الفروع اآلتية باختصار: 

1-عدد أحكام النون الساكنة والتنوين مع تعاريفها، واعط لكل حكم مثاالً؟

)-ملاذا تظهر النون الساكنة والتنوين عند أحرف احللق؟

3-هل تبقى الغنة يف حال اإلظهار؟

4-ماهي داللة وجود الشدة وعدمها عىل احلرف املدغم فيه؟

5-كيف يكون وضع اللسان يف حال اإلخفاء؟

س)/إستخرج أحكام النون الساكنة والتنوين من اآليات الكريمة اآلتية: 
احلكماآلية الكريمةت

1
َر ُأْوُلوا  ُروا آَياتِِه َولَِيَتَذكَّ بَّ ﴿ِكَتاٌب َأنَزْلنَاُه إَِلْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

األَْلَباِب﴾ ص/9)

(
﴿ِقيَل َيا ُنوُح اْهبِْط بَِسالٍم ِمنَّا َوَبَرَكاٍت َعَلْيَك َوَعىَل ُأَمٍم 

مِمَّْن َمَعَك..﴾هود/48

﴿َقاَل َأَراِغٌب َأْنَت َعْن آهِلَتِي َيا إِْبراِهيُم..﴾مريم/346

4
َما  َعَلْيِهْم  َوَلَلَبْسنَا  َرُجاًل  جَلََعْلنَاُه  َمَلكًا  َجَعْلنَاُه  ﴿َوَلْو 

َيْلبُِسوَن﴾األنعام/9

5
َســّدًا  َخْلِفِهْم  ــْن  َوِم ــّدًا  َس ــْم  َأْيــِدهيِ ــنْيِ  َب ِمــْن  ﴿َوَجَعْلنَا 

وَن﴾يس/9 َفَأْغَشْينَاُهْم َفُهْم ال ُيْبرِصُ
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ما هو اإلدغام الكبري؟
يف اإلدغام، تارة يكون احلرف األول ساكنًا والثاين متحركًا، فُيسّمى بـ)اإلدغام 
الصغري(وتارة يكون كال احلرفني متحركني، فُيسّكن األول وُيدغم يف الثاين، فُيسّمى 
بـ)اإلدغام الكبري( وُسّمي بذلك:إما لكثرة وقوعه؛ ألن أغلب الكلامت متحركة ، أو 
لشموله أنواع اإلدغام من املتامثلني واملتجانسني واملتقاربني، وقيل ألنه يشتمل عىل 

خطوتني: األوىل: إسكان احلرف املتحرك، والثانية: إدغامه يف احلرف الثاين.

وغالبًا ما يقع يف رواية السويس عن أيب عمرو البرصي، حيث يقع -عنده- يف 
كلمة ويف كلمتني، ويقع يف املتامثلني واملتقاربني واملتجانسني. 

ففي املتامثلني، وقع عنده يف كلمة واحدة، نحو: )َسَلَكُكم، مناِسَكُكم(..

وأما يف كلمتني، فقد وقع عنده يف مواضع كثرية)1(، وذلك نحو: )شهُر َرمضان(
و)الرحيِم َمالك(و)فيِه ُهدى(و)حيُث َثقفتموهم(..إلخ.

ويف املتقاربني: أدغم السويس القاف يف الكاف برشطني: 

األول: أن يكون ما قبل القاف متحركًا، فإن كان ساكنًا امتنع اإلدغام.

والثاين: أن يكون ما بعد الكاف ميم اجلمع، ووقع ذلك يف نحو: )يرُزُقُكم، خَلَقُكم())(.

ُب َمن يشاء( )وتركوَك َقآئاًم( وأدغم يف املتقاربني، نحو: )يعذِّ

جت( )واشتعَل الرأُس َشيبًا(..إلخ. ويف املتجانسني: )وإذا النفوُس ُزوِّ

أما يف رواية حفص فقد وقع اإلدغام الكبري -عنده- يف مواضع متعددة، نحو: 

د..(. عَّ قني، َيصَّ دِّ عون، املصَّ مَّ ، َيسَّ نِّي، نِِعامَّ ي، تأَمنَّا، َمكَّ ُمون، هَيدِّ ، خيصِّ ـوينِّ )أحتآجُّ
لة يف حماّلـها. )1( إال إن له موانع من اإلدغام ُمفصَّ

))( استثنى من الرشطني كلمة)طلقكن(فقد أدغمها.
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 اإلدغام بحسب الصفات
ُيقسم اإلدغام بحسب الصفات عىل ثالثة أقسام: متامثل ومتجانس ومتقارب.

األول: اإلدغام املتامثل: وهو أن يتحد احلرفان خمرجًا وصفة، سواء كانا يف كلمة، 
م﴾النساء/78  ﴾النور/33 ويف﴿ُيدرككُّ نَّ ههُّ﴾النحل/76 ويف﴿ُيكرههُّ نحو:﴿ُيوجِّ

وهذه الكلامت يف األصل عبارة عن مقطعني اتصال يف الرسم وأدغام.

ارهتم﴾،﴿ارِضب بِّعصاك﴾،﴿إذ ذَّهب﴾..إلخ  أو يف كلمتني، نحو:﴿فام ربحت جتِّ

ولكن هذا اإلدغام ال جيري مع الياء والواو املّدّيتني؛ لكون خمرجهام جوفيًا)ليس له 
ِذي ُيَوْسِوُس﴾و﴿آَمنُوا َوَعِمُلوا﴾.. حيِّز(وسكوهنام إنسيابيًا)يمتد مع النفس( نحو: ﴿الَّ

ولكن يمكن أن تدغم الواو اللينية )أي الـمفتـوح ما قبـلـهـا( يف ما بعدها، نحو: 
نرصوا﴾ وذلك ألهنا تكون يف حّيز، وإن اكتسبت صفة اللني. ﴿ءاَووا وَّ

يف  ويقع  صفة،  وخيتلفا  خمرجًا  احلرفان  يتحد  أن  وهو  املتجانس:  اإلدغام  الثاين: 
كلمة، ويف كلمتني، وذلك يف األحوال اآلتية: 

1-خمرج)الطاء( و)الدال( و)التاء(، نحو: 

د×ت=)قد تَّبني(و)وقد تَّعلمون(و)حصدتُّم(..  

ت×د=)أجيبت دَّعوتكام(و)أثقلت دَّعوا(.. 

ت×ط=)مهت طَّائفة(و)فآمنت طَّائفة(..  

طُت﴾الزمر/56  ﴿َفرَّ و﴿َبَسطَت﴾املائدة/8)  ط×ت=﴿َأَحطُت﴾النمل/)) 
طُتْم﴾يوسف/80 ولكنه إدغام ناقص؛ لبقاء صفة اإلطباق يف الطاء، وهي من  ﴿َفرَّ

الصفات القوية.
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)-خمرج)الذال(و)الظاء(و)الثاء(، نحو: 

ذ×ظ = ﴿إذ ظَّلموا﴾النساء/64 و﴿إذ ظَّلمتم﴾الزخرف/39

ث×ذ = ﴿يلهث ذَّلك﴾األعراف/176

عنا..﴾هود/)4. 3-خمرج )امليم(و)الباء(وذلك يف قوله تعاىل:﴿..يا ُبنَيَّ اركب مَّ

الثالث: اإلدغام املتقارب: وهو أن يتقارب احلرفان خمرجًا وصفة)1(، نحو: 

فعُه اهللُ إليه﴾النساء/158..))(. ﴾طه/114 و﴿بل رَّ بِّ ل×ر = ﴿َوُقل رَّ

ْم﴾املرسالت/0) )3(     يقول ابن اجلزري:  ق×ك = ﴿َأمَلْ َنْخُلقكُّ

َســَكــْن إْن  ــٍس  ــنْ وِج ــٍل  ــْث ِم يَلْ  ــْنوأوَّ وَأبِ ال  َوَبـــْل  َربِّ  َكُقـْل  ــْم  ـــ َأْدِغ

َنَعـْم وُقــْل  َوُهــْم  ُقالـوا  َمْع  يـوِم  فالَتُقـْميف  ــوَب  ــُل ُق ــِزْغ  ـــ ُت ال  َسبِّْحـُه 

ــطــُت َمــْع  ــاَق ِمـــْن أَح ــب ـــنيَّ اإلط ــْعوَب َوَق م  بنخُلقكُّ واخلُــلــُف  َبَسطَت 

)1( التقارب يف املخرج، يعني: أن يكون احلرفان من عضو واحد، أما التقارب يف الصفة فيعني أن يتفق 
احلرفان يف أكثر الصفات.

))(وُيستثنى منه: ﴿كال بل ران﴾ لوجود السكت، والسكت يمنع اإلدغام، وحلفص فيها وجهان: 
األول: اإلدغام عىل األصل؛ للتقارب بني الالم والراء.
والثاين: اإلظهار مع السكت؛ كي ال تتغري هيأة الكلمة.

ُسْلَطانَِيْه﴾احلاقة/8)-9) فقد قرأ محزة ويعقوب بحذف  َعنِّي  َهَلَك  َمالَِيْه *  َعنِّي  َأْغنَى  ويف إدغام﴿َما 
اهلاء يف)مالَِيه(يف حال الوصل، أي تكون)مالِـَي(والباقون بإثبات اهلاء، وللمثبتني-ومنهم حفص-وصاًل 

وجهان: اإلظهار مع السكت واإلدغام.
)3(وقع اخلالف يف كون هذا اإلدغام ناقصًا؛ لبقاء صفة اإلستعالء -وهي من صفات القوة- أو زواله، 
فيكون كاماًل، فذهب البعض إىل بقائه، وذهب اجلمهور إىل زواله باإلدغام املحض، ومها وجهان جائزان 

جلميع القراء إال السويس، فقد جّوز اإلدغام املحض.
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أسئلة وتطبيقات
س1/أجب عن الفروع اآلتية باختصار: 

1-ماملقصود باإلدغام الكبري؟

)-يف أيِّ رواية شاع استعامل اإلدغام الكبري؟

3-أذكر مخسة من املواضع التي ورد فيها اإلدغام الكبري يف رواية حفص؟

4-عدد أنواع اإلدغام بحسب الصفات، واعط لكل واحد مثاالً؟

5-ماهي علة اإلختالف يف إدغام كلمة)نخلقكم(وعدمها؟

س)/استخرج نوع اإلدغام من اآليات الكريمة اآلتية: 
نوع اإلدغاماآليــة الكريمــةت

اِئَفٌة..﴾ 1 طَّ َوَكَفَرت  اِئيَل  إرِْسَ َبنِي  ِمْن  اِئَفٌة  طَّ ﴿..َفَآَمنَت 
الصف/14

ِذي ُأنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن..﴾البقرة/185) ﴿َشْهُر َرَمَضاَن الَّ

غفوٌر 3 إكــراِهــِهــنَّ  َبعِد  ِمــن  اهللَ  ــإَن  ف نَّ  ُيكِرههُّ ـــن  ﴿..وَم
رحيٌم﴾النور/33

طُتْم يِف ُيوُسَف..﴾يوسف/480 ﴿..َوِمْن َقْبُل َما َفرَّ

بِّ ِزدين ِعلاًم﴾طه/5114 ﴿..وقل رَّ
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املد، رشوطه، وأقسامه
املد )لغة(: مطلق الزيادة.

الثالثة)األلف  املد  أحرف  من  بحرف  الصوت  زمن  إطالة  )االصطالح(:  ويف 
والواو والياء السواكن( وذلك بسبب ضعفها واتساع خمرجها.

أي  اإلعالل،  لقبوهلا  العلة؛  أحرف  والرصف:  النحو  يف  األحرف  هذه  وُتسّمى 
التغيري يف أبنيتها من احلذف واإلبدال ونحوه.

ويشرتط يف مد هذه األحرف: 

1-أن تكون مسبوقة بحركات جمانسة هلا، األلف ما قبله مفتوح، والواو ما قبله 
مضموم، والياء ما قبله مكسور.

احِلكَمة..( النُّوِن..(و)ُيؤيِت  نحو:)وَذا  بعدها،  بسكون  ُتقطع  ال  أن  )-ُيشرتط 
و)ُأوُتوا الِعْلَم..(إلخ.

) ة( و)بالُغُدّو( و)بالَعيِشِّ دتني، نحو: )ُقوَّ 3-أن ال يكون حرفا الواو والياء مشدَّ
ونحوها، فالتشديد جيعل احلرف يف حّيز.

4-أن ال يقطع األلف)تنوين النصب( يف حال لفظه، نحو: شيئًا، ضوءًا، ونحومها؛ 
العرتاضه الصوت؛ بسبب علوق طرف اللسان باللثة.

وُيقسم املد عىل: 

1-أصيل                                      )-فرعي                              3-ُملحقات.
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املد األصيل
قولنا:  نحو  ســكــوٌن)1(،  أو  مهــٌز  بعده  ــأِت  ي مــامل  هو  األصيل)الطبيعي(:  املــد 
)َقال(،)يُقول(،)ِقيل(، ويمكن التعرف عىل األحرف املدية يف كلمة)ُنوِحيَها(حيث 

مُجعت األحرف الثالثة فيها، ومُتد بمقدار حركتني من الزمن.

بحسب  املد  بأحرف  النطق  يف  ما  زمن  لتقدير  زمنية  وحدة  عن  عبارة  واحلركة: 
نوع املد، وكذلك يف تقدير زمن الغنة املالزمة للنون وامليم يف حال تشديدمها، ويف 

اإلخفاء ويف اإلقالب، ويف اإلدغام الناقص.

قال اجلمزوري يف)حتفة األطفال(: 

َفِعيـــــــها ثالثـــــــٌة  يف)ُنوِحيَها(ُحروفــُـــــُه  َوْهــَي  واٍي  لفِظ  من 

َضْم الــواِو  وَقْبَل  اليا  َقْبَل  ُيْلتــــَزْموالكرُس  َأْلـٍف  َقْبـَل  وفتـٌح  َشـرٌط 

َسَكنــَــا  وواٌو  اليـــا  منـها  ُأْعِلنـَـــاوالليـــُن  ُكـــلٍّ  َقْبـــَل  انفتــــاٌح  إِن 

 وقد وردت يف الكلامت الكريمة اآلتية، وُيقاس عليها: 

اآليــــــةاحلرف

﴿..َوِمْن َأْصَوافَِها َوَأْوَباِرَها َوَأْشَعاِرَها..﴾النحل/80األلف

وهَنَا..﴾النحل/80الواو ﴿..َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد األَْنَعاِم ُبُيوتًا َتْسَتِخفُّ

ابِيَل َتِقيُكْم َبْأَسُكْم..﴾النحل/81الياء ابِيَل َتِقيُكْم احْلَرَّ َورَسَ ﴿..رَسَ

)1( املد العارض: وهو ما كان بسبب السكون، إال َأن سكونه عارض وليس الزم، لذا  يمكن أن يكون 
طبيعيًا - يف أحد أحواله - حال الوقف جوازًا.
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املد الفرعي
املد الفرعي: هو الذي مُتدُّ فيه األحرف الثالثة مّدًا طوياًل، بسبب جميء اهلمز أو 
بعدها  يأيت  الذي  فاهلمز  لضعفها،  املد؛  بأحرف  العناية  يتطلب  مما  بعدها،  السكون 
قوي، والسكون الذي يليها مغاير)1( فاقتىض املد؛ لتقوية احلرف، ويقع هذا املد: يف 

كلمة واحدة، فُيسّمى)متصاًل( وبني كلمتني، فُيسّمى)منفصاًل(..

األول: املد املتصل
املد املتصل: هو الذي يقع حلرف املد إذا جاء بعده مهٌز يف كلمة واحدة.

وُسّمي)واجبًا(التفاق القراء عىل وجوب مده، وإن اختلفوا يف عدد حركاته.

حيث ُيمد عن طريق الشاطبية)أربع(أو)مخس(حركات، وإذا كانت اهلمزة متطرفة 
وموقوفًا عليها فيجوز إىل)ست(حركات.

كام وقع يف األمثلة اآلتية: 
املد املتصلاحلرف
)عَطـآء(، )أولَيآء(، )إرَسآئيل(، )مَلئكة(...  األلف
)ُسوء(، )قُروء(، )ينـُوء(، )ليُسـُئوْا(...  الواو 
)ِجـيء(، )هنِيئًا(، )مِريئـًا(، )ِسيئـت(...   الياء

)1( تتميز أحرف املد عن البقية حال سكوهنا؛ بكون سكوهنا جوفيًا إنسيابيًا يمتد مع النفس.
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الثاين: املد املنفصل
املد املنفصل: هو الذي يقع حلرف املد بسبب جميء اهلمز بعده يف كلمة أخرى.

وُسّمي)جائزًا(الختالف القراء يف وجوب مّده، كام اختلفوا يف عدد حركاته.

فيه  وجيوز  الشاطبّية،  طريق  من  بمقدار:)أربع(أو)مخس(حركات  ُيمد  حيث 
القرص)حركتان( عن طريق الطّيبة.

كام وقع يف األمثلة اآلتية: 
املد املنفصلاحلرف
يِن﴾األلف آ َأنَزْلنَاُه﴾، ﴿آل إِْكَراَه يِف الدِّ آ َأْعَطْينَاَك﴾، ﴿إِنَّ ﴿إِنَّ
﴿ُقوْاْ َأنُفَسُكْم﴾، ﴿ُتوُبوْا إىَِل اللَّـِه﴾، ﴿قالوْا َءامنَّا﴾ الواو
ِذي ُأنِزَل إَِلْيَك﴾، ﴿َويِف َأنُفِسُكْم﴾الياء ﴿والذين يف أمواهلم﴾، ﴿َوالَّ
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املد الالزم
املد الالزم: هو الذي مُتد فيه األحرف الثالثة مّدًا طوياًل؛ بسبب جميء السكون بعدها، 
وهذا السكون إما أن يكون الزمًا)واقعًا يف بنية الكلمة(أوعارضًا)للوقف(،ويقع إما 

يف الكلامت أو احلروف املقطعة، ويمد اجلميع بمقدار ست حركات باإلتفاق. 

وهذا املد هو من قبيل اجتامع ساكنني، واقع يف كلمة واحدة، فُيفصل بينهام باملد 
تفصل  حركة  يعدل  الِعْدل(ألنه  بـ)مد  املد  هذا  ُسّمي  لذا  احلركة،  مقام  يقوم  الذي 
بني الساكنني، وُسّمي بالالزم: إما للزوم سببه، وهو السكون الالزم يف حايل الوقف 

والوصل، أو للزوم مده باالتفاق )ست(حركات وقفًا ووصاًل.

وينقسم إىل: )كلمي ُمثّقل(و)كلمي ُمـخّفف(و)حريف ُمثّقل(و)حريف ُمـخّفف(: 

األول: املد الالزم الكلمي امُلَثقَّل
ويكون بسبب السكون الالزم الواقع بعده يف بنية الكلمة، وذلك عىل النحو اآليت: 

موضع السكون الالزم بعد حرف املداملد الالزماحلرف
. صوآفَّاأللف آّلني. احلآقَّة.اجلآنَّ الضآْلِلني. احلآْقَقة.اجلآْنَن. صواْفَفالضَّ
. الواو وينِّ . أحُتآجُّ تأمروْننِي.أحتاْجُجوْننِيتأُمُروينِّ

ويعزو  واحدة(  كلمة  يف  مبارشة)أي  املد  حرف  بعد  الالزم  السكون  وقع  فهنا 
ة ليست سببًا مبارشًا،  ة بعده، وهو غري دقيق؛ ألنَّ الشدَّ البعض سببه إىل جميء الشدَّ
فهي حاصلة جراء إدغام احلرف األول بالثاين، إنام السكون هو السبب، فلو الحظت 
إنسيابيًا( مد)سكونه  حرف  األول  كان  متغايران،  ساكنان  فيها  اجتمع  الكلمة  أن 

والثاين حرف صحيح)ذو حّيز( فكان الُبدَّ من رعاية األول وتقويته باملد.
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الثاين: املد الالزم الكلمي امُلَخفَّف
بعده،  الالزم  السكون  بسبب  يكون  أيضًا  فهو  املخفف،  الكلمي  الالزم  املد  أما 

ولكنه غري ُمدغم بام بعده، نحو: 

)َءآآلن( التي وردت يف سورة يونس يف اآليتني/ 51-91 وال يوجد يف القرآن 
غريمها، كام هو مبني: 

أصلهااآلية الكريمةت
َأَأآلن﴿..َءآآلن وقد ُكنتم به تستعجلون﴾يونس/151
َأَأآلن﴿َءآآلن وقد عصيَت قبُل وُكنَت من املفسدين﴾يونس/91)

وهذا املد وقع عىل وجه اإلبدال، فأصل َءآاْلن= َأَأاْلن اجتمعت يف أول الكلمة 
حتقيق  من  وصل(فبدالً  استفهام(والثانية)مهزة  ــزة  األوىل)مه مفتوحتان،  مهزتان 
اهلمزتني معًا؛ ُأبدلت الثانية إىل ألف وُأشبعت؛ ملجانستها الفتحة قبلها، ثم ُأشبعت 

ت مدًا طوياًل بمقدار ست حركات؛ ملجيء السكون الالزم بعدها. األلف، أي ُمدَّ
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الثالث: املد الالزم احلريف امُلَثقَّل
املد الالزم احلريف املثقل: هو الذي يقع يف األحرف التي هجاؤها ثالثة، أوسطها 
حٌق  عيلِّ  )رصاُط  عبارة:  يف  جمموعة  حرفًا،  عرش  أربعة  يف  والواقعة  مد،  حرف 
ُتـمدُّ  والباقية  طبيعيًا،  مدًا  َطُهَر(تـُمدُّ  يف)َحيٌّ  جمموعة  أحرف  مخسة  ُنْمِسُكْه()1(منها 

مدًا طوياًل، وينقسم املد الالزم احلريف -أيضًا- إىل)مثقل( و)خمفف(. 

أحرف،  ثالثة  هجاؤها  التي  لألحرف  يقع  الذي  هو  املثقل:  احلريف  الالزم  املد 
أوسطها حرف مد أو لني بعده سكون الزم)أصيل(ُمدغم بام بعده، وهي ثامنية أحرف، 
جمموعة يف عبارة: )نقص عسلكم(حيث مُتد مدًا الزمًا، فيجوز فيها القرص)حركتان( 
والتوسط)أربع( واإلشباع)ست(واإلشباع هو املقدم أسوة باملدود الالزمة، وُسّمي 

اًل؛ لكون الساكن ُمدغاًم بام بعده، كام يف األمثلة اآلتية:  هذا املد ُمثقَّ
موضع املدهجاؤهااحلروف املقطعة

آلمـميـمألف. آلم.ِميـمأمل
سيمـميـمَطا.ِسيــن.ِميــمطسم
آلمـميـمألف.آلم.ميم.راأملر

آلمـميـمألف.آلم.ِميــم. َصآدأملص

)1( الختلو األحرف الداخلة يف تطبيق قواعد التجويد من معاٍن يف تراكيبها، كالتي مُجعت يف أحرف)يرُملون(
ب من احلروف املقطعة، واملجموعة يف:)رصاُط عيلٍّ حقٌّ  و)فرَّ ِمن ُلّب(و)لِْن ُعَمر(وغريها، ومنها ما ُركِّ
لنا فيه؛ لوجدناه ُيوافق ما ورد من تفاسري يف اآلية الكريمة:﴿قال هذا رصاٌط  ُنمِسُكُه(فهذا الرتكيب لو تأمَّ
وتعني:رفيع،   ) الضم)عيلٌّ وبتنوين   ، إيلَّ وتعني:  بالفتح،   ) ُقرئت)عيلَّ فقد  مستقيم﴾احلجر/41،  عيلَّ 
أنه   :البيت الكثري من املحدثني واملفرسين؛ ويف قراءة أهل  ُيوافق ما أورده  فإنه  القرائتني،  وعىل كال 
ُبل، وال َيزيُغ عن املحّجة البيضاء.   الذي ُيؤدي إىل اهلل سبحانه، وهو رفيٌع ال ترقى إليه السُّ رصاُط عيلٍّ
البيان،  ابن كثري،196/3(، )جامع  للحافظ  العظيم،  القرآن  )تفسري  العيايش، )/)4)(،  راجع)تفسري 

للطربي،43/14(،  )شواهد التنزيل، للحسكاين،74-61/1(.
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الرابع: املد الالزم احلريف امُلَخفَّف
وهو ما كان احلرف األوسط سكونه مظهرًا، أي خمففًا)غري مدغم بام بعده(.

كام يف األمثلة اآلتية: 
موضع املدهجاؤهااحلروف املقطعة

آَلمألْف. آَلم. َراألـــر
ِسيــنَطا. ِسيــنطس
ِميــمَحا. ِميـــــمحم

ِسيــن. َقآفَعيـن. ِسيـن. َقآفعسـق
ِسيــنَيـا.ِسيـــنيــس

َكآف.َصآدَكآْف. َها. َيا.َعني. َصآدكهيعص

وهجاء العني يف جمموعة﴿كهيعص﴾و﴿حم*عسق﴾جيوز فيها القرص)حركتان(
الشاطبية،  طريق  عن  )أربعًا(والطول)ست(حركات  والتوسط  الطيبة،  طريق  عن 
وهو املفضل أسوة بمقدار املدود الالزمة، قال الشاطبي: )ويف عنٍي الوجهاِن والطوُل 

ال(، أما التي مُتد مدًا طبيعيًا، فهي يف مخسة أحرف جمموعة يف:)حٌي َطُهَر(.  ُفضِّ

كام يف األمثلة اآلتية:
موضع املدهجاؤهااحلروف املقطعة

َحاَحا. ِميمحم
َياَيا. ِسنييس
َطا. َهاَطا. َهاطه
َراألف. آَلم. َراألر

حيث مُتد هذه األحرف بمقدار حركتني دون حتقيق اهلمزة، فال ُيقال: َحاء، َياء..إلخ.
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املد العارض للسكون
املد العارض للسكون: يقع يف حال اختيار الوقف، وعروض السكون، حيث يقع 

احلرف املّدي ما قبل األخري. 

ه: الــقــرص)حــركــتــان(والــتــوســط)أربــع(حــركــات،  ــقــراء يف مـــدِّ ز ال ــد جـــوَّ وق
والطول)ست(حركات)1(.

كام يف اآليات الكريمة اآلتية يف حال الوقف عىل أواخرها: 

املد العارض للسكوناحلرف

ـَه اَل خُيِْلُف امْلِيَعاَد﴾...األلف ﴿ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن﴾ و﴿إِنَّ اللَّ

﴿هَلُْم َأْجٌر َغرْيُ مَمْنُوٍن﴾و﴿َقْد َأْفَلَح اْلـُمْؤِمنُوَن﴾...الواو

حيِم﴾و﴿َذلَِك اْلِكَتاُب ال َرْيَب﴾...الياء محِن الرَّ ﴿بسِم اهللِ الرَّ

)1( من الناحية الفنية، ينبغي عىل القارئ الـُمجيد - يف اجللسة الواحدة - أن خيتار للمد العارض للسكون: 
إما التالوة بالطول أو بالتوسط أو بالقرص، فال يتناوب بينها، واألفضل له - يف قراءة التحقيق- اختيار 

املد الطويل.
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املدود امُللحقة
هناك مدود ُملحقة باجلذر الرئيس، وهي: 

األول: مدُّ الَبَدل: ويقع يف الكلمة التي اجتمعت يف أوهلا مهزتان )األوىل متحركة 
ل  مطلقًا -بفتحة أو كرسة أو ضمة- والثانية ساكنة(فبدالً من حتقيق اهلمزتني معًا، ُتبدَّ
الثانية إىل ألف أو ياء أو واو بحسب ما قبلها، ويف هذه احلال تأخذ الكلمة رشوط املد 

الطبيعي وُتلحق به، ومتد بمقدار حركتني.

كام يف األمثلة اآلتية: 
أصلهاالكلمة املبدلة

َأْأدم. َأْأمن. َأْأزر. َأْأتىَءادم. َءامن. َءازر. َءاتى
ُأْؤيت. ُأْؤتينا. ُأْؤذينا. ُأْؤمُتنُأويت. ُأوتينا. ُأوذينا. ُأومُتن

إِْئامن. إِْئُتوين. إِْئتِنا. إِْئَذن. إِْئالفإِيامن. إِيُتوين. إِيتِنا. إِئَذن. إِيالف

وهناك كلامت تشبه يف صورهتا مد البدل؛ ولكن ليست اهلمزة فيها ُمبدلة؛ كون 
أصلها ليس اجتامع مهزتني، نحو: قرَءان، جآُءوا، شآُءوا، إرسآِئيل، ونحوها، فهي 
مدود طبيعية يف األصل، كل ما هنالك جاءت أحرف املد فيها مسبوقة هبمز، فهناك 
من يشتبه بكوهنا مد بدل، كام أن تسمية البعض بـ)شبيه بالبدل(توسعة ال فائدة فيها.

التي اجتمع يف أوهلا مهزتان، كان  بالطبيعي: أن الكلمة  البدل  وسبب إحلاق مد 
البد من معاجلته، وهذا النوع تكون معاجلته باإلبدال، وال يكون إال للهمزة الثانية؛ 
ألنَّ اإلعالل ال يطرأ عىل األوىل؛ إلبتداء الكالم هبا، فأصبح ُملحقًا بالطبيعي؛ ألنه 

سيُؤول بعد املعاجلة إىل ألف أو واو أو ياء مّديات.
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الثاين: مد الصلة: وهو املد الذي يقع حلركة هاء الكناية)وهي هاء ُيكنَّى هبا عن 
مكسورة)1(  أو  مضمومة  كانت  إذا  حركتها،  يناسب  الغائب(بحرف  املذكر  املفرد 

وواقعة بني متحركني، وذلك بمالحظة: 

)إليِه(،  )َعنُْه(،  )ِمنُْه(،  نحو:  بعدها،  أو  قبلها  ساكنني،  بني  وقوعها  عدم  أ- 
)رَشوُه(، )فليُصْمُه(، )اجتباُه وهداُه(..إلخ، أو بعدها، نحو: )لُه امللك( و)لُه احلمد( 

و)بِِه األرض( و)بِِه اهلل(..إلخ. 

ب-وأن ال تكون هاء أصلية، نحو: لفظ اجلاللة)اهلل( تبارك اسمه وجلَّت عظمته، 
و)نفقه(، )وجه(، )فواكه(..إلخ.

وُيراد بالصلة: ما تولد من واو أو ياء مّدّيتني ُمقّدرتني هلام صلة بالضمة أو الكرسة 
حال إشباعهام، ويف حال وصلهام، وُيقسم هذا النوع عىل قسمني: 

باملد  وتلحق  أخرى،  كلمة  يف  مهزة  الكناية  هاء  بعد  كان  إذا  كربى:  صلة  مد 
َأْخَلَدُه﴾اهلمزة/3  ﴿..َماَلُه  نحـو:  مخس،  أو  أربع  أو  حركتني  إىل  فتمد  املنفصل، 

ُتراب..﴾الروم/0)..إلخ. َخَلَقُكم من  و﴿ومن ءاياتِه أن 

ومد صلة صغرى: إذا جاء بعد هاء الكناية حرف غري اهلمزة، وُتلحق بالطبيعي، 
َلُه ُكُفوًا  َيُكْن  بِِعَباِدِه َخبرٌِي َبِصرٌي﴾الشورى/7) و﴿َومَلْ  ُه  فتمد بحركتني نحو: ﴿..إِنَّ

َأَحٌد﴾التوحيد/4 و﴿إِنَّ َهِذِه َتْذِكَرٌة..﴾اإلنسان/9) ))(.

)1( فال يقع هلاء الضمري املؤنث، نحو: )لـَها، منَها، بـَها، عليَها..(كوهنا مفتوحة وحلقها األلف.
))( اهلاء يف اسم اإلشارة املؤنثة)هذه(ليست هاء ضمري؛ إنام هي من بعض أحرفها، لكنها تأخذ حكم مد 

الصلة؛ كون هائها تشبع كرسهتا-يف الوصل- يف إحدى لغاهتا. 
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ويشذُّ عن القاعدة اهلاءات الواقعة يف: 

ُلْد فِيِه ُمَهانًا﴾الفرقان/69 فهو تعبري صويت ُيراد به اإلشارة إىل طول  1-﴿..َوخَيْ
أمد اخللود والبقاء للكافرين، ووافق حفص آخرون يف ذلك إال يف موضعني، فقد 
عليُه  عاهَد  و﴿..بام  الكهف/63  الشيطان..﴾  إال  أنسانيُه  ﴿..وما  ومها:  هام،  ضمَّ

اهلل﴾الفتح/10 )1(  .

َلُكْم﴾الزمر/7 موافقة لألصل)يرَضاه(فهي جمزومة  َيْرَضُه  َتْشُكُروا  )-﴿..َوإِْن 
لوقوعها جوابًا للرشط.

فقد  باألمر،  جمزومة  وقوعها  بسبب  اهلاء؛  لسكون  3-﴿..فألِقْه..﴾النمل/8) 
قرأها حفص بإسكان اهلاء.

فقد  السابق،  السبب  لنفس  والشعراء/36  4-﴿..أرِجــْه..﴾األعــراف/111، 
قرأها حفص بحذف اهلمزة وإسكان اهلاء، فهي يف األصل)أرِجْئُه(.

الواو والياء الساكنتني املفتوح ما قبلهام، الساكن ما  اللني، ويقع يف  مد  الثالث:   
الوقف وعروض  إال يف حال  املد  بعدمها سكونًا عارضًا، وعىل هذا ال حيصل هذا 
يكون  الكلمة))(  يف  متطرفة  أحرف  ثالثة  ذات  مقاطع  يف  إال  يقع  ال  كام  السكون، 
ياء ساكنتني مفتوح ما قبلهام، وما بعدمها حرف  احلرف ما قبل األخري فيها واو أو 
العارض  باملد  ُملحقًا  املد  هذا  يكون  الرشوط  هذه  ووفق  عارضًا،  سكونًا  ساكن 

للسكون، وجيوز فيه القرص)حركتان(والتوسط)أربع(والطول)ست(حركات. 

)1( فقد وافق أهل احلجاز يف لغتهم؛ فإهنم يضمون اهلاء إذا كان قبله ياء ساكنة.
))( فإذا مل تكن متطرفة ال يقع فيها مد اللني كام يف: عليهام، لدهيام، ونحومها، كام ال يقع يف: اتَقوا، بَغوا، 

ونحومها، لتطرف الواو، نعم يبقى الواو حيمل صفة اللني فقط، ومثله الياء إذا سبقت بفتح.
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وهذه بعض األمثلة عىل مد اللني:
أمثلتـهاحلرف
َموت. َيوم. َصوم. َخوف. َسوء. َنوم..الواو
يَشء. َخري. َبيت. ُقَريش. َسري. َليل..الياء

الوقف  حال  ففي  نصب،  تنوين  املنونة  الكلامت  يف  ويقع  العوض،  مد  الرابع: 
عليها، وزوال التنوين، يوقف عليها باأللف، وعليه ُيلحق هذا املد بالطبيعي، وُيمدُّ 

بمقدار حركتني، نحو الوقف عىل: شيئًا، ذروًا، هًدى، ضًحى..إلخ)1(.

اخلامس:مد الفرق، وهو املد الذي لواله؛ لتوهم االستفهام أنه خرب، فاملد يفرق 
بينهام، وُيلحق هذا  باملد الالزم الكلمي)ُمثّقل أو ُمـخّفف(ويقع يف ستة مواضع، هذه 

أمثلتها: 

َم أِم األُنثيني..﴾األنعام/144-143 كرين َحرَّ ﴿..ُقل َءآلذَّ

﴿..ُقل َءآهللُ َأِذَن َلُكم..﴾يونس/59

ا ُيرِشُكون﴾النمل/59 ﴿..َءآهللُ َخرٌي أمَّ

َقبُل  عصيَت  َوَقد  و﴿َءآالَن  َتسَتعِجُلون﴾يونس/51  بِِه  ُكنُتم  َوَقد  ﴿..َءآالَن 
وكنَت ِمَن املفسديَن﴾يونس/91

وجيوز فيه اإلبدال مع اإلشباع)ست حركات(أو التسهيل)قراءة اهلمزة الثانية بني 
اهلمزة واأللف(واألول مقدم.

الضم  تنوين  بخالف  الفتحة،  خلفة  وذلك  باأللف؛  عليه  بالوقف  -فقط-  النصب  تنوين  خيتص   )1(
والكرس، فيكون الوقف عليهام بإسكان األخري. 
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نفي  خالل  من  سبحانه  اهلل  تعظيم  يف  املبالغة  به  ويقصد  التعظيم،  مد  السادس: 
األلوهية عن سواه، وذلك نحو: ﴿آل إَِلَه إاِلَّ اللَّـُه﴾ و﴿آل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت﴾ و﴿آل إَِلَه إاِلَّ 

ُهَو﴾..وذلك بمد ألف)ال النافية( مدًا طوياًل مبالغًا فيه.

ن يذهب إىل القرص  ومل يذكر البعض هذا النوع يف كتب التالوة: إما ألنه ورد عمَّ
يف املنفصل، والذي هو عن طريق الطيبة، أو ألنه أضعف من السبب اللفظي، فهو 

مد معنوي ُيراد به املبالغة.

وضعفًا،  قوة  أسباهبا  لتفاوت  تبعًا  والضعف  القوة  يف  املدود  مراتب  وتتفاوت 
لثبوته وصاًل ووقفًا، والجتامعه  املد الالزم، وهو السكون  فأقوى األسباب، سبب 
مع حرف املد، وإلمجاع القراء عىل مّده بمقدار واحد، ويليه املتصل لقوة سببه وهو 
اهلمز، وإلمجاع القراء عىل مّده وإن اختلفوا يف عدد حركاته، ويليه العارض الجتامعه 
سببه  عن  النفصاله  املنفصل  ويليه  حركاته،  عدد  يف  اختلفوا  وإن  املد،  حرف  مع 

واختالفهم يف مقدار مّده، ويليه البدل، وقد قال السمنُّودي فيه: 

ــل ــَص اتَّ ــام  ف الزٌم  املـــــدوِد  ــَدلأقــــوى  ــَب ــاِل َف ــص ــف فـــعـــارٌض فـــُذو ان
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أسئلة وتطبيقات
س1/أجب عن الفروع اآلتية باختصار: 

1-ما هي الرشوط التي جيب أن تتوفر يف املد؟

)-عرف)املد املتصل(و)املد املنفصل(مع األمثلة؟

3-ما هو مد البدل، وبَِم ُيلحق، مع األمثلة؟

4-ما هو مد الفرق، وبَِم ُيلحق، مع األمثلة؟

5-هل حيصل مد الصلة هلاء الضمري أم حلركته، وبَِم ُيلحق؟

س)/استخرج أنواع املد  يف اآليات الكريمة اآلتية: 
نوع املداآلية الكريمةت

﴿..قال ألهله امُكثوا إين َءانسُت نارًا..﴾القصص/9)1

ُموِم﴾احلجر/7)) اِر السَّ ﴿َواجْلَآنَّ َخَلْقنَاُه ِمْن َقْبُل ِمْن نَّ

وَأى..﴾الروم/310 ﴿ثم كان عاقبَة الذين ُأسآُءوا السُّ

﴿ومن َءاياتِه أن خلقكم من تراب..﴾الروم/0)4

﴿..َفإِْن َجآُءوَك َفاْحُكْم َبْينَُهْم َأْو َأْعِرْض َعنُْهْم..﴾املائدة/)54
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أحكام الراء
وتتعلق برتقيقها وتفخيمها، واألصل فيها التفخيم، وتقع يف ثالثة أحوال:

  1-التفخيم                          )-الرتقيق                       3-جوار الوجهني 

األوىل:)التفخيم(: حيث تفخم يف األحوال اآلتية، وذلك يف سبعة مواضع: 

1-إذا كانت مضمومة نحو: ُرزقنا، عرُشون، ُعُربًا..

اجًا.. )-إذا كانت مفتوحة، نحو: َربنا، حذَر املوت، رِسَ

3-إذا كانت ساكنة وجاءت بعد ضم، نحو: ُغْرفة، ُقْرآن، ُقْربان..

4-إذا كانت ساكنة وجاءت بعد فتح، نحو: َمْريم، َقْرية،امَلْرء..

نحو:  كلمتني،  أوبني  كلمة  يف  عارض،  كرس  بعد  وجاءت  ساكنة  كانت  5-إذا 
)اِرِجع(، )اِرَكعوا(، )ربِّ ارِجعون(، )لِـَمِن ارتىض(، )َأِم ارَتابوا(..إلخ.

6-إذا كانت ساكنة وجاءت بعد كرٍس أصيل منفصل عنها، نحو: )اّلِذي ارتىض(.. 

7-إذا كانت ساكنة بعد كرس أصيل متصل هبا، ولكن جاء بعدها حرف استعالء 
مفتوح، نحو:)ِقْرَطاس، إِْرَصادا، ِمْرَصادا، فِْرَقة، لباملِْرَصاد(.. 

الَفْجر،  نحو:)الَقْدر،  مفتوح،  قبله  ساكن  بعد  وجاءت  متطرفة  كانت  8-إذا 
الَعرْص(..إلخ، وهذا حيصل يف حال الوقف وعروض السكون.
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الثانية:)الرتقيق( وذلك يف األحوال اآلتية:

1-إذا كانت مكسورة مطلقًا)سواء يف أول الكلمة أو وسطها أو آخرها(، نحو: 

قاب، والفجِر وليال عرٍش، أِرنا، أنذِر الناس(..إلخ )ِرزقًا، ِرجال، الغاِرمني، الرِّ

فِْرعون،  أنِذْرهم،  فِْردوس،  عة،  نحو:)رِشْ أصيل،  كرس  بعد  ساكنة  كانت  )-إذا 
ِمْرية(..إلخ )برشط أن ال يأيت بعد الراء حرف استعالء مفتوح(.

َخري،  َقِدير،  نحو:)َخبرِي،  لينّية(،  أو  ساكنة)مّدية  ياء  بعد  ساكنة  كانت  3-إذا 
َطري(..إلخ.

عر(..  كر، الشِّ حر، الذِّ 4-إذا كانت ساكنة، بعد ساكٍن، قبله مكسور، نحو: )السِّ

5- وإذا أعقبها حرٌف مُمال، وذلك يف موضع واحد يف رواية حفص، وذلك يف 
)جمَراها(  يف قوله تعاىل: ﴿..بسِم الّلـِه جَمَراها وُمرَساها..﴾هود/41 

الثالثة: )جواز الوجهني( أي جواز التفخيم والرتقيق، وذلك يف املواضع اآلتية: 

ْوِد اْلَعظِيِم﴾الشعراء/63،  1-يف كلمة)فِرٍق( يف قوله تعاىل: ﴿..َفَكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّ
فالراء -هنا- ساكنة وقبلها كرس أصيل، وبعدها حرف استعالء مكسور، حيث وقع 

اخلالف فيها بني القراء، وعربَّ عنه ابن اجلزري يف منظومته: 

... واخلُلُف يف فِرٍق لكرٍس يوجُد

فمن رققها نظر إىل أن الراء ساكنة قبلها كرس أصيل، وليس بعدها حرف استعالء 
مفتوح، ومن فخمها نظر إىل حرف االستعالء بعدها، لذا جاز فيها الوجهان وصاًل 

ووقفًا)عن طريق الشاطبية(والرتقيق أرجح.

ـُه  اللَّ َشــاَء  إِْن  ِمــرْصَ  ــوا  ــُل اْدُخ ــاَل  ــاىل:﴿..َوَق ــع ت قوله  كلمة)مرص(يف  )-يف 
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َءاِمننَِي﴾يوسف/99، ففي الوصل تفخم؛ ألهنا مفتوحة، ويف والوقف هلا وجهان، 
اعترب حرف  فّخم  وَمن  قبلها،  يعتد بحرف االستعالء  مل  رّقق  فمن  أوىل،  والتفخيم 

االستعالء مانعًا من ترقيقها. 

3-يف كلمة)القطر( يف قوله تعاىل: ﴿..َوَأَسْلنَا َلُه َعنْيَ اْلِقْطِر..﴾سبأ/)1، فرتقق 
وصاًل بسبب الكرس، أما يف الوقف فلها وجهان، فمن فّخم اعترب حرف االستعالء 

قبلها مانعًا من ترقيقها، ومن رّقق مل يعتد بحرف االستعالء قبلها، والرتقيق أوىل. 
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 أسئلة وتطبيقات
س1/استخرج أحكام الراء من اآليات الكريمة اآلتية: 

حكم الراءاآلية الكريمةت

ِمَئَتني..﴾ 1 َيغِلُبوا  َصــابــُروَن  ِعـــرُشوَن  نُكم  مِّ يُكن  ﴿..إن 
األنفال/65

ْؤُلُؤ َواْلـَمْرَجاُن﴾الرمحن/))) ُرُج ِمنُْهاَم اللُّ ﴿خَيْ

﴿َأيِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َأِم اْرَتاُبوا..﴾النور/350

ْلنَا َوإَِلْيَك َأَنْبنَا َوإَِلْيَك اْلـَمِصرُي﴾املمتحنة/44 نَا َعَلْيَك َتَوكَّ ﴿..َربَّ

ن َءاِل فِرَعوَن َيسوموَنُكم ُسوَء العذاِب..﴾ 5 يناُكم مِّ ﴿وإذ َنجَّ
البقرة/49

ــِه..﴾ 6 َوَزْوِج اْلـَمْرِء  َبنْيَ  بِِه  ُقوَن  ُيَفرِّ َما  ِمنُْهاَم  ﴿..َفَيَتَعلَُّموَن 
البقرة/)10

اْرِجــُعــوِن..﴾ 7 َربِّ  َقــاَل  اْلـَمْوُت  َأَحــَدُهــْم  َجــآَء  إَِذا  ﴿َحتَّى 
املؤمنون/99

ْحَر..﴾ 8 السِّ النَّاَس  ُيَعلُِّموَن  َكَفُروا  َياطِنَي  الشَّ ﴿..َوَلــِكــنَّ 
البقرة/)10

ُسوٍل..﴾اجلن/7)9 ﴿إاِلَّ َمِن اْرَتىَض ِمن رَّ

َعًة َوِمنَْهاجًا..﴾املائدة/1048 ﴿..لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم رِشْ
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أحكام اهلمزة
ت بأحكام كثرية يف كيفية نطقها ويف مواضعها  اهلمزة من احلروف العربية التي ُخصَّ

يف الكلمة، ويف رسمها اإلمالئي.

ويف التالوة البد من معرفة عدة أمور عنها، نحو ما إذا جاءت يف األفعال وابتدأت 
هبا الكلمة ، ويف حال اجتامع مهزتني، وتقسم اهلمزة إىل: )مهزة قطع( و)مهزة وصل(.

التي تثبت يف حالتي اإلبتداء والوصل، وهي من أصل  القطع: هي اهلمزة  مهزة 
واحلرف،  والفعل  االسم  يف  وذلك  وآخرها،  ووسطها  أوهلا  يف  تقع  حيث  الكلمة، 
احلرف  قبلها عن  الذي  احلرف  تقطع  االسم؛ ألهنا  وُسّميت هبذا  احلركات،  وتقبل 
الذي بعدها، وحكمها التحقيق حيث وردت، ومجيع اهلمزات يف هذا الباب حمققة 
سوى يف كلمة)َأَأعجمي( يف سورة فصلت، فهي يف رواية حفص حتقق فيها األوىل 

وتسهل الثانية بني اهلمزة واأللف، وهذه أمثلة عىل مهزة القطع: 

يف األسامء: أمحد، إبراهيم، إسحاق، إرسآئيل، إسامعيل.. إلخ.

ويف األفعال، كالرباعية نحو: َأنعم، َأتبع، َأنظرين، َأسمع، َأبرص..إلخ.

ومنه يف مهزة املضارعة، نحو: َأعوذ، َأستغفر، َأقسم..إلخ. 

ومهزة الوصل: هي مهزة زائدة تقع يف أول الكلمة، تثبت ابتداًء وتسقط وصاًل، 
وتسقط  اإلبتداء  يف  فُتحقق  بالساكن،  النطق  إىل  هبا  ُيتوصل  ألنه  بذلك؛  وُسّميت 
بأل،  الـمعرفة  األسامء  فـفي  واحلروف،  واألفـعال  األسمـاء  يف  وتكون  الدرج،  يف 
 ﴾.. ُ الـُمَتَكربِّ اجلَبَّاُر  الَعِزيُز  الـُمَهْيِمُن  الـُمْؤِمُن  الُم  السَّ وُس  الُقدُّ نـحو:﴿..الـَمِلُك 

. احلرش/3)، وحركتها الفتح دائاًمً
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وُتكرس يف أسامء سامعية،  نحو: 

1-)ابن(يف قوله تعاىل﴿..وءاتينا عيسى ابن مريم..﴾البقرة/87

)-)ابنت(يف قوله تعاىل﴿َوَمْرَيَم اْبنََت ِعْمَراَن..﴾التحريم/)1

3-)امرئ(يف قوله تعاىل﴿لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َيْوَمِئٍذ َشْأٌن ُيْغنِيِه﴾عبس/37

قوله  ــرأ(يف  و)ام َهَلَك..﴾النساء/176  ــُرٌؤ  اْم تــعــاىل﴿..إِْن  قوله  ــرؤ(يف  و)ام
تعاىل﴿..اْمَرَأ َسْوٍء..﴾مريم/8)

ا يِف اْلَغاِر..﴾التوبة/40 4-)اثنني(يف قوله تعاىل﴿..َثايِنَ اْثننَْيِ إِْذ مُهَ

َة عينًا..﴾البقرة/60 5-)اثنتا(يف قوله تعاىل﴿..َفانَفَجَرْت ِمنُْه اْثنََتا َعرْشَ

6-)امرأت(يف قوله تعاىل﴿..امرأَت نوٍح وامرأَت لوٍط..﴾التحريم/10

7-)اسم(يف قوله تعاىل﴿َسبِِّح اْسَم َربَِّك األَْعىل﴾األعىل/1

وكذلك تقع يف أسامء قياسية، وهي عىل نوعني: 

األول: مصدر الفعل املايض اخلاميس -املبني للمعلوم-  عىل وزن)افتعال(، نحو: 

ابتغاَء َمرضاِت اهلل..﴾  َنفَسُه  النَّاِس َمن َيرشي  1-)اِبتغاء(يف قوله تعاىل:﴿وِمَن 
البقرة/07)

ـِه..﴾األنعام/140 اًء َعىَل اللَّ )-)اِفرتاء(يف قوله تعاىل:﴿اْفرِتَ

ْيِل َوالنََّهاِر..﴾يونس/6  3-)اِختالف(يف قوله تعاىل:﴿إِنَّ يِف اْختاِلِف اللَّ

الثاين: مصدر الفعل املايض السدايس -املبني للمعلوم- عىل وزن)استفعال(،نحو: 

وا اْستِْكَبارًا﴾نوح/7 وا َواْسَتْكرَبُ 1-)اِستكبارًا(يف قوله تعاىل:﴿..َوَأرَصُّ
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)-)اِستغفار(يف قوله تعاىل:﴿َوَما َكاَن اْستِْغَفاُر إِْبَراِهيَم ألَبِيِه..﴾التوبة/114

..﴾يونس/11 3-)اِستعجال(يف قوله تعاىل:﴿..اْستِْعَجاهَلُْم بِاخْلرَْيِ

أما مهزة الوصل يف األفعال، فقد أشار إليها ابن اجلزري يف منظومته قائاًل: 

بَِضْم فعٍل  من  الوصِل  هبمِز  ُيَضـــْموابــدأ  الفعــِل  من  ثالٌث  كان  إن 

ويف والفتـِح  الكسـِر  حاَل  ـــالِم كــرُسهــا َويفواكــرسُه  األســــامِء غــرِي ال

واثنيــــــِن امــرٍئ  ابنـــٍة  مع  اثنتيــــــِنابــٍن  ــَع  َم واســـٍم  وامـــرأٍة 

ومهزة األفعال تكون يف صيغة املايض أو األمر الثالثي واخلاميس والسدايس فقط، 
املايض  يف  تأيت  ال  وكذلك  قطع،  مهزة  إال  مطلقًا  املضارع  الفعل  صيغة  يف  تأيت  وال 

الثالثي والرباعي نحو: أكل وأجاب.

ففي األفعال ُتكرس إذا كان ثالث الفعل مكسورًا كرسًا  أصليًا أو مفتوحًا، نحو: 

َعَصاَك احْلََجَر..﴾البقرة/60، والشاهد)ارِِضب(  ب بِّ -يف قوله تعاىل:﴿َفُقْلنَا ارْضِ

اَط اْلـُمْسَتِقيَم﴾الفاحتة/6، والشاهد)اِهِدنا(. َ -يف قوله تعاىل:﴿اْهِدَنا الرصِّ

الِة..﴾البقرة/45،  والشاهد)اِسَتعينوا(. رْبِ َوالصَّ -يف قوله تعاىل:﴿َواْسَتِعينُوا بِالصَّ

ِذي َخَلَق﴾العلق/1، والشاهد هنا)اِقَرأ(. -يف قوله تعاىل:﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَّ

وكرسها-يف األمثلة املتقدمة- بناًء عىل حركة الثالث إن كان مكسورًا أو مفتوحًا؛ 
خشية االلتباس هبمزة ألف املتكلم نحو: َأرِضُب، َأكوُن، َأرِصُف..إلخ. 

املواضع  يف  وذلك  عارضًا،  ضاًم  مضموم  الفعل  ثالث  كان  إذا  وُتكرس-أيضًا- 
اآلتية: 
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1-)اِبنُوا(يف قوله تعاىل:﴿..َفَقاُلوا اْبنُوا َعَلْيِهْم ُبنَْيانًا..﴾الكهف/1)

)-)اِقُضوا(يف قوله تعاىل:﴿..ُثمَّ اْقُضوا إيَِلَّ َوال ُتنْظُِروِن﴾يونس/71

3-)اِمُشوا(يف قوله تعاىل:﴿..َأِن امُشوا واصرُبوا عىل َءاهلتكم..﴾ص/6

4-)اِئُتوا(يف قوله تعاىل:﴿َوَقاَل اْلـَمِلُك اْئُتويِن بِِه..﴾يوسف/54

5-)اِمُضوا(يف قوله تعاىل:﴿..َواْمُضوا َحْيُث ُتْؤَمُروَن﴾احلجر/65

وحيصل لـ)اِئُتوا(و)اِئُتوين(إبدال إذا ابتدأنا هبا؛ الجتامع مهزتني يف أوهلا فتؤول إىل: 
اِيُتوا، واِيُتوين. وُتضم مهزة الوصل إن كان ثالث الفعل مضمومًا ضاًم أصليًا، نحو: 
ُاتُل، ُانُظر، ُاضُطر، ُأؤمُتن، ُاسُتهزئ..الخ، وهذه بعض األمثلة من اآليات الكريمة: 

ـِه..﴾املائدة/44  -)ُاسُتحفظوا(يف قوله تعاىل:﴿..باَِم اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب اللَّ

-)ُاجُتثت(يف قوله تعاىل:﴿..َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة اْجُتثَّْت..﴾إبراهيم/6)

وحُتذف مهزة الوصل املكسورة إذا دخلت عليها مهزة االستفهام؛ اكتفاًء هبا، نحو: 

ذتم ذتم عند اهلل عهدًا..﴾البقرة/80       أصلها: َأاخِتَّ 1-﴿..قل َأختَّ

)-﴿َأطَّلع الغيب..﴾مريم/78                 أصلها: َأاِطَّلع        

3-﴿َأفرَتى عىل اهلل كذبًا..﴾سبأ/8             أصلها: َأاِفرَتى

4-﴿َأصَطفى البنات عىل البنني﴾الصافات/153     أصلها: َأاِصَطفى

ذناهم  5-﴿َأختَذناهم سخريًا..﴾ص/63             أصلها: َأاخِتَّ

6-﴿..َأستَكربَت أم كنَت من العالني﴾ص/75      أصلها: َأاِسَتكربت

7-﴿َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْسَتْغَفْرَت هَلُْم..﴾املنافقون/6     أصلها: َأاِسَتغفرت
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أسئلة وتطبيقات
س1/أجب عن الفروع اآلتية باختصار: 

1-عرف مهزيت القطع والوصل، مع األمثلة؟

)-اِعط ثالثة أمثلة هلمزات الوصل يف أسامء سامعية؟

3-كيف حترك مهزة الوصل يف االبتداء باألفعال مع األمثلة؟

4-كيف تعالج اجتامع مهزتني، األوىل مهزة استفهام والثانية مهزة وصل مكسورة؟

5-ملاذا تكرس مهزة الوصل مع أن ثالث الفعل مضموم يف املثالني: اِئُتوا، اِقُضوا..؟

س)/ استخرج مهزات القطع والوصل من اآليات الكريمة اآلتية: 
مهزة الوصلمهزة القطعاآليــة الكريمــةت
بِاألَْحَقاِف..﴾ 1 َقْوَمُه  َأْنَذَر  إِْذ  َعاٍد  َأَخا  ﴿َواْذُكْر 

األحقاف/1)
َباِل ) ِِذي ِمْن اجْلِ ﴿َوَأْوَحى َربَُّك إىَِل النَّْحِل َأِن اختَّ

ُبُيوتًا..﴾النحل/68
﴿َأْسِمْع هِبِْم َوَأْبرِصْ َيْوَم َيْأُتوَننَا..﴾مريم/338
َأْولَِياُء 4 َبْعُضُهْم  َوامْلُــْؤِمــنَــاُت  ﴿َواْلـُمْؤِمنُوَن 

َبْعٍض..﴾التوبة/71
حتذرون﴾ 5 ما  خُمرٌج  اهللَ  إنَّ  استهزُءوا  ﴿..ُقــِل 

التوبة/64
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خمارج احلروف
البد للقارئ من معرفة خمارج احلروف؛ كي ال متتزج مع بعضها، وأن يستمع إىل 
يتعلمها من خالل مواظبته  أن  القارص  القراء مشافهة، ويستطيع  أفواه  أصواهتا من 
عىل االشرتاك يف صالة اجلامعة واستامعه لقراءة اإلمام، أو باالستامع إىل التسجيالت، 
أو حضور اجللسات التعليمية؛ كي تصح قراءته يف الصالة، ويف عموم تالوته للقرآن 

الكريم. 

وال بأس بمعرفة أعضاء النطق التي تشرتك يف إنتاج الكالم، وهي: 

 1(الرئة، وهي تقوم بدفع اهلواء.

 )(القصبة اهلوائية التي يمر هبا اهلواء، حيث تتشعب من األسفل إىل شعبتني، كل 
شعبة ترتبط برئة وتنتهي من األعىل باحلنجرة.

 3(احلنجرة، وهي من أهم أعضاء النطق؛ ألهنا تضم الوترين الصوتيني.

 4(احللق، وهو فراغ واقع بني احلنجرة وأقىص اللسان.

 5(اللهاة، وتقع بني الفم واحللق.

 6(احلنك)الغار األعىل(أو)سقف الفم(.

  7(اللسان، ويقسم إىل أقىص ووسط وطرف وحافتني، خترج منه أكثر احلروف، 
حتى تصل إىل ثامنية عرش حرفًا، وهلا عرشة خمارج.

 8(اخليشوم)الفراغ األنفي(أو)التجويف األنفي(.

 9(الشفتان، وتشتمالن عىل انطباق وانفتاح وحركة؛ إلنتاج األحرف الشفوية.

 10(األسنان وحتتوي عىل اثنتني وثالثني سنًا، ست عرشة يف الفك األعىل ومثلها 
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يف الفك األسفل، وفق التقسيم اآليت: 

-ثنايا أربع، اِثنتان من فوق)الثنايا العليا( ومثلهام من أسفل)الثنايا السفىل(.

-َرباِعَيات أربع ، تيل الثنايا، َرباِعيتان من فوق، أيمن وأيرس، ومثلهام من أسفل.  

-أنياب أربع، نابان من فوق، أيمن وأيرس، ومثلهام من أسفل.

-ضواحك أربع، اثنان من فوق، أيمن وأيرس، ومثلهام من أسفل.

اجلانب  يف  ثالثة  العلوي،  الفك  يف  ستة  عرشة،  اثنتا  -طواحن)أرضاس(وهي 
األيمن، ومثلها يف األيرس، وستة يف الفك السفيل، ثالثة يف األيمن، ومثلها يف األسفل.

من  ومثلهام  وأيرس،  أيمن  فوق،  من  اثنتان  أربع،  وهي  العقل(  -نواجذ)رضس 
أسفل، وتقع يف أقىص األرضاس، وهي قد تنبت لبعض الناس دون بعض.

 11(اجلوف، ويمتد من احلنجرة إىل الشفتني. 

طبقات  ولتفريق  البلع،  أثناء  احلنجرة  جمرى  غلق  وظيفته  املزمار،  )1(لسان 
الصوت بعضها عن بعض. 

يف  تنفع  املزمار،  لسان  لتالمس  وتتدىل  الفم،  سقف  أقىص  يف  وتقع  13(اللهاة، 
التقيؤ والتذوق.

واحلرف)لغة(: الطرف، و)اصطالحًا(: الصوت املعتمد عىل خمرج حُمّقق أو ُمقّدر.

واملخرج املحّقق: هو ما كان له اعتامد عىل جزء معني من احللق أو اللسان أو الشفتني.

واملخرج املقّدر: هو ما مل يكن له اعتامد عىل جزء معني من ذلك، بل ينتهي بانتهاء 
الصوت، ويقع ألحرف املد الثالثة. 
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االختالف يف عدد املخارج، ومذهب األكثرية
اختلف العلامء يف عدد خمارج احلروف إىل مذاهب: 

أيب  بن  ومكي  اجلزري  ابن  إليه  ذهب  والذي  أمحد،  بن  اخلليل  مذهب  األول: 
طالب، وأكثر القراء والنحويني، أهنا سبعة عرش خمرجًا، فكان مذهب األكثرية، وقد 

ذكرها ابن اجلزري يف منظومته: 

ــــارُج احلُـــــروِف َســْبــَعــَة َعــرش ــربخم ــَت ـــن اخ ـــاُرُه َم ـــت عــىل الــــذي خي

الثاين: مذهب سيبويه والشاطبي وابن بّري؛ أهنا ستة عرش خمرجًا، حيث أسقطوا 
خمرج اجلوف ووزعوا أحرفه.

أربعة عرش خمرجًا، حيث جعلوا  أهنا  الفّراء وُقطرب والزّجاج؛  الثالث: مذهب 
للنون والراء والالم خمرجًا واحدًا، ووافقوا سيبويه يف إسقاط أحرف اجلوف.
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خمارج احلروف وفق مذهب األكثرية
وعىل مذهب األكثرية تقسم املخارج عىل قسمني:

)خمارج كلية(وهي: اجلوف.احللق.اللسان.الشفتان.اخليشوم. 

)وخمارج جزئية(تتجزأ فيها، وذلك عىل النحو اآليت: 

والياء( ــواو  وال منه)األلف  وختــرج  واحللق،  الفم  فضاء  وهو  1-)اجلـــوف(: 
السواكن.

وقد ذكرها ابن اجلزري يف أول باب خمارج احلروف: 

ــي ــاهــا وِه ــــوِف وأخــت ـــَألِـــُف اجلَ ــــدٍّ لــلــهــواِء َتــنــتــِهــيَف ُحــــــروُف َم

2-)احللق(: وفيه ثالثة خمارج جزئية، وهي: 

أ-أقىص احللق: أي أقربه من الصدر، وخيرج منه اهلمزة واهلاء، واهلمزة أدخل منها 

ب-وسط احللق: وخيرج منه العني واحلاء، والعني أدخل منها. 

ج-أدنى احللق: وخيرج منه الغني واخلاء، والغني أدخل منها. 

أربعة  يف  وتنحرص  حرفًا،  عرش  لثامنية  جزئية  خمارج  عرشة  وفيه  3-)اللسان(: 
مواضع منه، وهي:  أقصاه  -  وسطه - حافته - طرفه، وذلك عىل التقسيم اآليت:

-من أقصاه: خترج القاف والكاف، بمنبت اللهاة، والكاف أسفل منها.

-من وسطه: اجليم والشني والياء املتحركة، مع ما حياذهيا من سقف احلنك األعىل.

-من إحدى حافتي اللسان:الضاد، بمحاذاة األرضاس العليا.

-من أدنى احلافتني معًا:الالم مع ماحياذهيا من اللثة.
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والثاء( والذال  والتاء(و)الظاء  والدال  والراء(و)الطاء  طرفه:خترج)النون  -من 
و)ص.ز.س(وفق التفصيل اآليت: 

النون: من طرف اللسان مع لثة األسنان العليا، وصوهتا خيرج من اخليشوم.

الراء: من طرف اللسان مع لثة األسنان العليا، ولكنها مائلة إىل ظهر اللسان قلياًل.

الطاء، الدال، التاء: من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، وخيتلف وضع ظهر 
اللسان يف إخراجها، أي تبعًا لكيفياهتا)صفاهتا()1(.

الظاء، الذال، الثاء: من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا))(، وخيتلف أيضًا 
وضع ظهر اللسان تبعًا لكيفياهتا.

ص، ز، س: من طرف اللسان مع ما بني الثنايا العليا والسفىل) وهي إىل السفىل 
أقرب(.

4- الشفتان: حيث خترج منها: 

1-)الواو املتحركة( مـّمـا بني الشفتني.

)-)امليم( بانطباق الشفتني)وخيرج صوهتا من اخليشوم(. 

3-)الباء( بانطباق الشفتني ثم فتحهام.

4-)الفاء(من أطراف الثنايا العليا بباطن الشفة السفىل.

5- )اخليشوم( وخيرج منه صوت النون وامليم)3(.

)1( األصول: جذر األسنان.
))( الثنايا العليا: سنان اثنتان من فوق يف مقدمة األسنان.
)3( اخليشوم: فتحة يف أعىل قصبة األنف، تتصل باحللق.
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أسئلة وتطبيقات
س1/أجب عن الفروع اآلتية باختصار: 

1-عدد املذاهب التي عّينت خمارج احلروف؟

)-ما هو مذهب األكثرية يف عدد خمارج احلروف؟

3-عرف)املخرج املقدر( و)املخرج املحقق(؟

4-ملاذا أسقط سيبويه اجلوف، وأين ذهبت أحرفه؟

5-من أين يمتد اجلوف، وما هي أحرفه؟

6-عدد مخسة من أعضاء النطق؟

7-كيف خيرج حرف الراء؟

8-ما هي وظيفة لسان املزمار؟

9-من أين خيرج صوت النون وامليم؟

10-كيف خيرج الفاء؟
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صفات احلروف، وأمهية معرفتها
بعد معرفة خمرج كل حرف؛ البد من معرفة صفاته، فلكل حرف مخس صفات 

متضادة، وصفة أو صفتان من غري املتضادة، والفائدة من معرفة صفات احلروف: 

1-لتمييز احلروف املشرتكة يف املخرج، يقول ابن اجلزري: )كل حرف شارك غريه 
يف املخرج فإنه ال يمتاز عنه إال بالصفات، وكل حرف شارك غريه يف الصفات فإنه 
ال يمتاز عنه إال باملخرج، ولوال ذلك الحتدت أصوات احلروف يف السمع فكانت 

كأصوات البهائم ال تدل عىل معنى وملا متّيزت ذواهتا(.

)-ملعرفة القوي منها والضعيف؛ ليجوز إدغامه، مثل معرفة ما ُيدغم منها إدغامًا 
كاماًل، نحو: )ودت ّطائفة( أو ناقصًا نحو: )أحطت(، )أحطتم(، )بسطت(.

3-حتسني لفظ احلروف من خالهلا، فهي ال تقل أمهية عن إتقان خمارج احلروف.

ها سبع عرشة صفة، كابن اجلزري ومن تبعه  واختلفوا يف عددها؛ فمنهم من عدَّ
واإلصامت  الذالقة  فحذف  عرشة  السبع  عن  نقص  من  ومنهم  مقدمته،  اح  رُشَّ من 
واالنحراف واللني، وزاد صفة الُغنّة، ومنهم من زاد عىل ذلك)1(، وذهب األكثرون 

إىل أهنا سبع عرشة صفة.

)1( وهو صاحب كتاب)الرعاية( مكي بن أيب طالب القييس)437هـ(فقد أوصلها إىل أربع وأربعني صفة.
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تقسيم الصفات وفق مذهب األكثرية
تنقسم الصفات عىل قسمني: صفات هلا ضد، وصفات ليس هلا ضد.

أوال: الصفات التي هلا ضد، وقد ذكرها ابن اجلزري يف مقدمته، فقال: 

ُمستِفــل ورخـــــٌو  جهـٌر  ُقــــلصفاتـها  والضـــدَّ  مصمتـــٌة  منفتــــٌح 

َسَكْت( شخٌص  شديـــــُدها)أجـــــد قـــــٍط َبَكــــْت(مهموسها)فحثَُّه 

ُعمـر( والشديـد)لِْن  ــٍو  ِرخ (وبــني  وسبِع علٍو)ُخصَّ َضغٍط ِقْظ َحرَصْ

ُمطبقة ظـــــاٌء  طـــــاُء  ــاُد ضـــــاٌد  و)وفـرَّ ِمـن ُلبِّ احلروِف الـُمذلقـة(وصـــ

1-اجلهر وضده اهلمس:  

اجلهر: )لغة(: اإلعالن، و)اصطالحًا(: إنحباس جري النفس عند النطق باحلرف؛ 
لقوة اإلعتامد عىل املخرج)1(.

اهلمس: )لغة(: اخلفاء، و)اصطالحًا(: جريان النفس عند النطق باحلرف؛ لضعف 
اإلعتامد عىل املخرج. 

أي: أن انحباس النفس يتولد منه اجلهر، كام أن جري النفس يتولد منه اهلمس.

2-الشدة وضدها الرخاوة: 

الشدة: )لغة(: القوة، و)اصطالحًا(: انحباس جري الصوت عند النطق باحلرف؛ 
لقوة االعتامد عىل املخرج، وأحرفه جمموعة يف)أجد قط بكت(.

)1( والفرق بني النفس والصوت، أن النفس: هو اهلواء اخلارج من الرئتني بدفع الطبع، والصوت: هو 
اهلواء اخلارج بقوة اإلرادة، ويشتمل عىل حروف.
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باحلرف،  النطق  عند  الصوت  جريان  و)اصطالحًا(:  اللني،  )لغة(:  والرخاوة: 
وأحرفه ماعدا أحرف الشدة والتوسط)1(. 

منه  يتولد  الصوت  جريان  أن  كام  الشدة،  منه  تتولد  الصوت  انحباس  أن  أي: 
الرخاوة. 

3-اإلطباق وضده االنفتاح: 

باحلنك  اللسان  من  طائفة  إلصاق  و)اصطالحًا(:  اإللتصاق،  اإلطباق:)لغة(: 
أقىص  فيه  يرتفع  حيث  ص(  ط،  ظ،  وأحرفه:)ض،  باحلرف،  النطق  عند  األعىل 

اللسان ومقدمه إىل احلنك األعىل. 

األعىل  واحلنك  اللسان  مابني  إنفتاح  و)اصطالحًا(:  اإلفرتاق،  اإلنفتاح:)لغة(: 
عند النطق بأحرفه.

4-اإلستعالء وضده االستفال: 

النطق  عند  اللسان  أقىص  إرتفاع  و)اصطالحًا(:  اإلرتفاع،  )لغة(:  االستعالء: 
باحلرف إىل احلنك األعىل، وأحرفه سبعة جمموعة يف:)خص ضغط قظ(.

عن  اللسان  أقىص  إنخفاض  و)اصطالحًا(:  اإلنخفاض،  واالستفال:)لغة(: 
احلنك األعىل عند النطق باحلرف. 

5-الذالقة وضدها اإلصامت: 

 الذالقة: )لغة(: الرسعة، و)اصطالحًا(: رسعة النطق باحلرف خلروجه من ذلق 
يت بذلك؛ ألن بعضها خيرج من طرف اللسان، وأحرفها  اللسان أو الشفتني، وُسمِّ

)1( ذهب ابن اجلزري إىل أن هناك أحرفًا تتوسط الشدة والرخاوة، وهي جمموعة يف)لِْن ُعَمر(.
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ستة جمموعة يف:)فر من لب( بعضها خيرج من الشفتني وهي: )ف، ب، م(، واآلخر 
من طرف اللسان وهي)ل.ن.ر(.

بقية  يف  )وتقع  باحلرف،  النطق  ثقل  و)اصطالحًا(:  املنع،  اإلصامت:)لغة(: 
األحرف، ماعدا  أحرف الذالقة(. 

الرباعية  األصول  ذات  بالكلامت  األحرف  هذه  انفراد  المتناع  بذلك؛  يت  وُسمِّ
أو اخلامسية)1(، فالبد من وجود حرف أو أكثر من األحرف املذلقة يف هذه الكلامت 
لتعادل خفة املذلق ثقل الـُمْصَمْت، فإن مل جتد ذلك؛ حيكم عىل الكلمة أهنا دخيلة عىل 

كالم العرب، مثل: )قسطاس( و)عسجد())(.

وحتدث عن هذا املوضوع علامء العربية أكثر من علامء التجويد؛ وذلك ألن ليس 
ملوضوع الذالقة واإلصامت داللة صوتية حمددة، فهام أقرب إىل الدراسة الرصفية يف 

بعض جوانبها.

أحرف  من  وخلت  أحرف  أربعة  من  تكونت  وإن  نحو: )ضيزى(فهي  ثالثي،  أصله  ملا  يقع  ال  لذا   )1(
الذالقة؛ إال أن ماضيها ثالثي، وهو: َضَأَز.

))( قسطاس: ميزان)رومية(. وعسجد: ذهب)فارسية(.
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ثانياً: )الصفات التي ليس هلا ضد(، وقد ذكرها أيضًا ابن اجلزري يف مقدمته، فقال: 

ِسيـــُن وزاٌي  ــاٌد  صـــ َجـــــٍد(والليـــُنصفيـُرها  َقـْلــقــلـــٌة)ُقـطــُب 

وانفَتَحــا َسَكنَـــا  ويـــاٌء  َحـاواٌو  ُصحِّ واالنحــراُف  قَبَلهَمــا 

ا وبــتــكــريــٍر ُجــِعــْل ـــالِم والــــرَّ اسَتطِْليف ال ـــادًا  ض الــشــنُي  وللتَفيشِّ 

ُت به للبهائم، ومنها الطائر.  1-الصفري: )لغة(: صوٌت ُيصوَّ

و)اصطالحًا(: صوٌت زائٌد خيرج من طرف اللسان، مع مابني أطراف الثنايا العليا 
والسفىل، وأحرفه: )ص. س.ز(. 

2-القلقلة: )لغة(: التحريك، و)اصطالحًا(: قلقلة احلرف يف خمرجه حتى يظهر 
أن  دون  النطق  عضوي  بتباعد  وحتصل  جد(  يف)قطب  جمموعة  وحروفها  صوته، 
يصاحب ذلك انفتاح للفم أو انضامم للشفتني أو انخفاض للفك السفيل، أي ال يأخذ 

احلرف بعد ذلك اجتاه حركة. 

بسهولة  خمرجه  من  احلرف  خروج  و)اصطالحًا(:  السهولة،  )لغة(:  3-اللني: 
وُيرس من غري كلفة عىل اللسان، ويقع للواو والياء الساكنتني املفتوح ما قبلهام. 

الالم  صوت  إنحراف  و)اصطالحًا(:  والعدول،  امليل  )لغة(:  4-اإلنحراف: 
بني  حُيال  أي  اللسان طريقه،  اعرتاض طرف  بسبب  احلافتني؛  وخروجه من جانبي 

اهلواء ومروره من وسط الفم فيترسب من جانبيه)1(. 

)1( ذهب إىل ذلك سيبويه، وتبعه من العلامء عبد الوهاب القرطبي، إال إن بعضهم وصف الراء-أيضًا-
باالنحراف، وهو بعيد؛ كون الراء يتكرر يف خمرجه فال حيرف الصوت كام حيصل يف الالم. 



دروس يف علم التالوة والتجويد .............................................................   114

طرف  إرتعاد  و)اصطالحًا(:  مرة،  من  أكثر  اليشء  إعادة  )لغة(:  5-التكرير: 
اللسان عند النطق بحرف الراء.

النطق  عند  الفم  يف  اهلواء  إنتشار  و)اصطالحًا(:  اإلنتشار،  )لغة(:  6-التفيش: 
بحرف الشني حال خروجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية لألسنان العليا والسفىل، 
والبعض ينطق هبا بيشء من التفخيم خطًأ، كام يف: )شأن(، )املنفوش(ونحو ذلك، أو 
حني جياورها حرٌف مستعٍل، نحو: )َشَطًطا(، )َشَقْقنَا( ونحو ذلك، أو ُيرّقُقها فيقّرهبا 

من صوت السني وجيعلها صفريية.

أول  من  احلرف  صوت  إمتداد  و)اصطالحًا(:  اإلمتداد،  )لغة(:  7-االستطالة: 
بقدر  صوته  استطالة  ومعه  احلرف  خمرج  إتساع  أي:  منتهاها)1(  إىل  اللسان  حافة 

ذلك))(، حيث يستطيل الضاد لرخاوته حتى يتصل بمخرج الالم والشني. 

)1( ولكن دون الطرف، فام حيصل اليوم هو إرشاك الطرف يف إخراج الضاد، بحيث يكون مزيج من دال 
أو طاء، كام يف بعض هلجات املجتمعات العربية، مما يفقده رخاوته.

))( وال تعني االستطالة هنا املد؛ فمصطلح املمدود ما كان خمرجه مقدر)ليس له حّيز(.
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صفات أخرى ذكرها َمكَّي
هناك صفات أخرى ذكرها مكي بن أيب طالب يف كتابه)الرعاية(، منها: 

1-اخلفاء: وهو ضعف الصوت يف احلرف، وأحرفه أربعة، جمموعة يف)هاوي(.

بسبب  أو صفة؛  واختلفوا يف كوهنا خمرجًا  وامليم،  النون  2-الُغنّة: وهي صوت 
اجتامع أمرين فيها: شبهة حرف وشبهة صفة، ولكنها متّيزت عن غريها من الصفات 
ملخرج  مغاير  بمخرج  اختصت(  أحرفها)يعني  ملخرج  مغاير  بمخرج  الختصاصها 
يها حرفًا، وعىل قول أهنا حرف  موصوفها، فهي ال تستطيع القيام بنفسها حتى ُنسمِّ
يقتيض أن يكون هلا حيِّز وتعيني خمرج، ولكنها تابعة للنون وامليم كام ال خيفى، وإن 

خرجت من موضع آخر.

3-التفخيم: وتوصف هبا أحرف االستعالء السبعة، واملجموعة يف)خص ضغط 
قظ( وأما )الراء( و)الم لفظ اجلاللة( ففي حاالت، و)األلف املفخمة( تبعًا ملا قبلها.

4-اإلمالة: وهي ظاهرة صوتية هتدف إىل نوع من املامثلة بني احلركات وتقريب 
بالفتح  اللسان  النطق، كي يرتفع  بعضها من بعض، وتعد وسيلة من وسائل تيسري 
وينحدر باإلمالة، أي ُينحى بالفتحة نحو الكرسة، وتقع اإلمالة ملا أصله ياء، وأسباب 

اإلمالة كثرية، وهي تقسم عىل أنواع مذكورة يف حماهّلا. 

قوله  كلمة)مـجرهيا(يف  يف  وذلك  واحد،  موضع  يف  حفص  رواية  يف  ووقعت 
تعاىل:﴿وقاَل اركُبوا فيها بسِم اهللِ جَمَراها وُمرَساها..﴾هود/41.

5-الـَهْتف والـَجْرس: وهو الضغط عىل اهلمزة بقوة؛ كوهنا خترج من أقىص احللق.
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جذر لبيان صفات احلروف

صفات احلروف

                      ذاتية                                                                      عارضة

                                                                                 )تعرض للحرف حال النطق به(نحو:
)هلا ضد(                          )ليس هلا ضد(                  أحكام النون الساكنة والتنوين

اجلهر  ×  اهلمس                         الصفري                                  التفخيم والرتقيق

الشدة ×  الرخاوة                      القلقلة                                       املد والقرص

االستعالء × االستفال               اللني                                           اإلمالة

اإلطباق × اإلنفتاح                االنحراف                                    السكت

اإلذالق × اإلصامت                 التكرير                                           

                                                    التفيش

                                                 االستطالة
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جدول صفات احلروف
املجموعغري متضادةمتضادةمتضادةمتضادةمتضادةمتضادةاحلرف

5اصامتانفتاحاستفالشدةجهرء
6قلقلةاذالقانفتاحاستفالشدةجهرب
5اصامتانفتاحاستفالشدةمهست
5اصامتانفتاحاستفالرخاوةمهسث
6قلقلةاصامتانفتاحاستفالشدةجهرج
5اصامتانفتاحاستفالرخاوةمهسح
5اصامتانفتاحاستعالءرخاوةمهسخ
6قلقلةاصامتانفتاحاستفالشدةجهرد
5اصامتانفتاحاستفالرخاوةجهرذ
6تكريراذالقانفتاحاستفالتوسطجهرر
6صفرياصامتانفتاحاستفالرخاوةجهرز

6صفرياصامتانفتاحاستفالرخاوةمهسس
6تفيشاصامتانفتاحاستفالرخاوةمهسش
6صفرياصامتاطباقاستعالءرخاوةمهسص
6استطالةاصامتاطباقاستعالءرخاوةجهرض
6قلقلةاصامتاطباقاستعالءشدةجهرط
5اصامتاطباقاستعالءرخاوةجهرظ
5اصامتانفتاحاستفالتوسطجهرع
5اصامتانفتاحاستعالءرخاوةجهرغ
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5اذالقانفتاحاستفالرخاوةمهسف
6قلقلةاصامتانفتاحاستعالءشدةجهرق
5اصامتانفتاحاستفالشدةمهسك
6انحرافاذالقانفتاحاستفالتوسطجهرل
6غنةاذالقانفتاحاستفالتوسطجهرم
6غنةاذالقانفتاحاستفالتوسطجهرن
5اصامتانفتاحاستفالرخاوةمهسهـ
6لنياصامتانفتاحاستفالرخاوةجهرو
6لنياصامتانفتاحاستفالرخاوةجهري
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خمترص لبيان الصفات املتضادة
          الصفة                    أحرفها                                         التعريف

 اهلمس       )فحثه شخص سكت(:        جريان النفس عند النطق باحلرف

  اجلهر        )بقية األحرف(:                     انحباس النفس عند النطق باحلرف

الشدة         )أجد قط بكت(:             انحباس جريان الصوت عند النطق باحلرف

 التوسط     )لن عمر(:                       هي صفة بني الشدة والرخاوة

 الرخاوة   )بقية األحرف(:              جريان الصوت عند النطق باحلرف

 االطباق    )ص.ض.ط.ظ(:          ارتفاع طائفة من اللسان إىل احلنك األعىل

  االنفتاح   )بقية األحرف(:             انفتاح ما بني اللسان واحلنك األعىل.

  االذالق   )فرَّ من لب( :رسعة النطق باحلرف خلروجه من ذلق اللسان أو الشفتني.

  االصامت )بقية األحرف(: امتناع إنفراد هذه األحرف يف الرباعي أو اخلاميس.

االستعالء)خص ضغط قظ( :ارتفاع أقىص اللسان إىل احلنك األعىل عند النطق باحلرف.

 

  االستفال )بقية األحرف(:انخفاض أقىص اللسان عن احلنك األعىل عند النطق باحلرف.

 

 

 

 

 



دروس يف علم التالوة والتجويد .............................................................   1(0

أسئلة وتطبيقات
س1/أجب عن الفروع اآلتية باختصار: 

1-اذكر فائدتني من فوائد معرفة صفات احلروف؟

)-عدد الصفات التي هلا ضد مع أضدادها؟

3-مااملقصود بصفة اجلهر؟

4-مااملقصود بصفة االستعالء، وما هي أحرفه؟

5-ما هي أحرف القلقلة، ومتى نقلقلها؟

6-ما هو التفيش، وألي حرف يقع؟

7-ما هو اإلنحراف، وألي حرف يقع؟

8-هل الغنة صفة، ما هي أحرفها؟

 9-عدد الصفات التي مّيزت القاف؟

10- عدد الصفات التي مّيزت حرف الضاد؟
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من الصفات املهمة

القلقلة، واالستعالء، واإلخفات
1-القلقلة:)لغة(: التحريك، و)اصطالحًا(: فتح احلرف عن خمرجه عند النطق 

به حتى ُيسمع له نربة قوية.

فيها من جهر وشدة،  ملا اجتمع  )قطب جد(  ويقع يف مخسة أحرف جمموعة يف: 
قلقلة  من  البد  فكان  الصوت،  جريان  متنع  والشدة  النفس،  جريان  يمنع  فاجلهر 
احلرف يف خمرجه؛ ليظهر صوته، وهي صفة الزمة هلذه األحرف عندما تكون ساكنة، 

قال ابن اجلزري: 

ــا ــن ــَك َس إْن  ــاًل  ــق ــل ــق ُم ــن  ـــ ــن ــيِّ َأْبــَيــنــاوب ــان  ك ــِف  ــوق ال يف  يكن  وإْن 

وُتقسم إىل كربى عندما يكون احلرف يف آخر الكلمة، سواء كان خمففًا أو مشددًا، 
وصغرى عندما يكون يف وسط الكلمة أو بني كلمتني، واألمثلة اآلتية توضح ذلك: 

قلقلة صغرىقلقلة كربىحرف القلقلة

يقطعون. خلقنا. مقتدرا..الطارق.الفلق. حّق..ق

يطمعون. قطمري. يطمع..لوط. حميط. تشطط..ط

ربوة. قبل. إبراهيم..عذاب. جّب. تّب..ب

جيعل. النجم. رجس..مريج. بروج. حّج..ج

يدعو. يدخل. قد سأهلا. قد أفلح..أحد. مسد. هود..د
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فيهام  النفس  انحباس  رغم  القلقلة،  أحرف  من  والتاء  الكاف  اجلمهور  َيعّد  ومل 
لشدهتام؛ لكوهنام مهموسني، واهلمس فيهام يسمح بجريان النفس)1(.

كام مل يتم اإلتفاق عىل قلقلة اهلمزة، رغم توفر صفتي اجلهر والشّدة فيها؛ لوقوع 
للتخلص من  العرب هلا طرق عديدة  أو مهموسة، وألن  اخلالف يف كوهنا جمهورة 

شّدهتا بالتسهيل واإلبدال واحلذف))(. 

وكام ال تقع القلقلة ملا هو متحرك؛ فهي ال تقع ملا هو مشّدد يف وسط الكلمة، نحو: 
ت.. إلخ، ألن التشديد ينتج من إدغام األول بالثاين وأخذ حركته. ت، قدَّ حقَّ

ومن األخطاء يف أداء القلقلة؛ النطق بجزء احلركة)اختالسًا أو رومًا(والصحيح 
تباعد الطرفني فقط. 

وقد عدَّ البعض قلقلة احلرف كربى إذا كان مشددًا وموقوفًا عليه، ووسطى إذا 
كان خمففًا وموقوفًا عليه، واحلال أن ال فرق بينهام سوى أن الوقف عىل املشّدد يتطلب 
وسط  يف  تكون  أن  بني  الصغرى  يف  فرق  ال  كام  املخفف،  بخالف  ته  شدَّ لبيان  لبثًا 
الكلمة أو بني كلمتني، وأما أقوى حروف القلقلة فهو)الطاء( ملا يتمتع به من صفات 

القوة، وهي: اجلهر، االستعالء، االطباق، الشّدة.

2-واالستعالء:)لغة(: االرتفاع، و)اصطالحًا(: ارتفاع أقىص اللسان حال النطق 
بأحرف االستعالء التي مجعها ابن اجلزري يف قوله: و)خص ضغط قظ(حرص.

واالستعالء من الصفات الالزمة هلذه األحرف، ففي حال النطق هبا يستعيل أقىص 
اللسان معها، فتكون ُمهيَّأة للتفخيم يف الصوت، لذا يعدُّ التفخيم صفة عرضية قد 

)1( سوى املرّبد، وهو من النحاة، ادعى قلقلتهام.
))( سوى مّكي بن أيب طالب مال إىل قلقلتها.
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يغفل عنها القارئ فتخلُّ بجودة تالوته. 

وقد ميَّز علامء التجويد األحرف املستعلية عن غريها بلحاظ الذوق العريب، ففي 
ارتفاع هذه األحرف إىل احلنك األعىل ينحرص معها الصوت؛ فتكون قابلة للتفخيم.

والسبب يف عدم إحلاق الراء والالم هبذه األحرف؛ ألن هلام حالتني من التفخيم 
والرتقيق، باإلضافة إىل أن الالم والراء ال يستعيل أقىص اللسان معهام.

لكونه  القاف-  -بعد  اللسان  أقىص  من  خروجه  رغم  مستعليًا  الكاف  ُيعدُّ  ومل 
مهموسًا وشديدًا، فكان االنحباس فيه أقل؛ جلريان النفس فيه مهموسًا بعد إنحباسه.

أما عالقة االستعالء باإلطباق، فتأيت من أن االستعالء أعم، واإلطباق أخص، 
فكلُّ حرٍف مطبٍق هو مستعٍل، وليس كلُّ حرٍف مستعٍل مطبقًا.

ص(  ض.  ظ.  )ط.  وهي:  اإلطباق(  بـ)أحرف  تسمى  األحــرف  هذه  فبعض 
وتكون أشد استعالًء؛ الجتامع اإلطباق واالستعالء فيها، واإلطباق حيصل بإرتفاع 

طائفة كبرية من اللسان.

واخلالصة أن املعترب يف أحرف االستعالء؛ استعالء أقىص اللسان، سواء استعىل 
معه بقية اللسان أم مل يستعِل.

وتكون هذه األحرف أشدُّ تفخياًم عندما تكون مفتوحة، خصوصًا إذا جاء بعدها 
صوتية  أوعية  املد  حروف  كون  احلرف؛  تفخيم  الستيعابه  وذلك  الساكن،  األلف 
متتلئ بصدى احلرف، ويكون أقّل تفخياًم عندما يكون احلرف مكسورًا؛ ألن الكرس 

ُيضعف الصوت.
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واألمثلة كثرية يف هذا الباب، كام يف اجلدول اآليت: 
أمثلتهاحلرف

)مَخر(، )َخري(، )خُمَلصًا(، )َخالصًا(..خ
اط(، )َصادق(..ص )َصوم(، )ِصدق(،)رِصَ
آلني(.. ض )ِضل(، )َيِضل(، )ِضالل(، )الضَّ
)َغري(، )الَغيب(، )اسَتغفر(، )الَغآئبني(..غ
)َطريق(، )أَحْطنا(، )الطُّور(، )الطَّارق(..ط
)َقدر(، )ِقيام(، )ُقـوا(، )َقادر(..ق
)ظِل(، )ظاِلل(، )َأْظلم(، )َظامل(..ظ



5)1 ............................................................. دروس يف علم التالوة والتجويد

اإلخفات 
اإلخفات: هو التلفظ باحلرف بصوت خافت ال يكاد ُيسمع.

وأحرفه: ثامنية، جمموعة يف عبارة: )لن يرضوهم( ويقع فيها اإلخفات يف بعض 
الكلامت برشوط، وهي: 

1-يف مقطع ثالثي ينتهي بساكنني، نحو: )َقبل، الِعهن، الَبغي، األَرض، الَفجر، 
مما  مهموسة،  أحرف  تسبقها  كلامت  هناية  يف  تقع  وأحيانًا  ِعلم(..إلخ،  َعنه،  الَعفو، 

يتطلب رعاية أكرب للمهموس واملخفت، نحو: ﴿َفَأْهَلَكْتُه﴾آل عمران/117

)-أن يكون سكونه، سكون وقف يف آخر الكلمة.

3-أن يكون ما قبله ساكنًا سكون بناء.

4-أن ال يكون ما قبله حرف مد أو لني، نحو: ُروم، ِعري، َقوم، َخري.. 

5-أن ال يكون احلرف األخري حرف حلق، ما عدا اهلاء، نحو: صبح، رجع..

6-أن ال يكون احلرف األخري حرف صفري)ص.س.ز(، نحو: ِرجز، ِرجس..

7-أن ال يكون احلرف األخري حرف قلقلة، نحو: الَودق، ِورد، َحرب..

8-أن ال يكون احلرف األخري حرف التفيش)الشني(، نحو: َعرش، َبطش..

9-أن ال يكون احلرف األخري حرف استعالء، ما عدا الضاد.
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أسئلة وتطبيقات
س1/أجب عن الفروع اآلتية باختصار؟

1-عرف القلقلة، واذكر أحرفها وأنواعها، مع األمثلة؟ 

)-ملاذا نقلقل هذه األحرف، ومتى؟

3-ملاذا ال تعد الكاف والتاء من أحرف القلقلة؟

4-ما هو املعترب يف استعالء هذه األحرف، ومتى تكون أقّل وأكثر تفخياًم؟

5-ماهي صفة)اإلخفات(وماهي أحرفها، واذكر رشطني من رشوطها؟

س)/استخرج الكلامت التي وقعت فيها القلقلة من اآليات الكريمة اآلتية: 

اآلية الكريمةت
القلقلة 
الكربى

القلقلة 
الصغرى

َأْحَسُن..﴾ 1 ِهَي  تِي  بِالَّ إاِلَّ  اْلَيتِيِم  َماَل  َتْقَرُبوا  ﴿َوال 
األنعام/)15

ِه َمآبًا﴾النبأ/39) َذ إىَِل َربِّ َ ﴿َذلَِك اْلَيْوُم احْلَقُّ َفَمن َشآء اختَّ
لِْلُكُتِب..﴾ 3 ِجلِّ  السِّ َكَطيِّ  َمآَء  السَّ َنْطِوي  ــْوَم  ﴿َي

األنبياء/104
َقآِئٌم 4 ِمنَْها  َعَلْيَك  ُه  َنُقصُّ اْلُقَرى  َأْنــَبــآِء  ِمــْن  ــَك  ﴿َذلِ

َوَحِصيٌد﴾هود/100
َمَعاٍد..﴾ 5 إىَِل  َك  َلَرآدُّ اْلُقْرَءاَن  َعَلْيَك  َفَرَض  ِذي  الَّ ﴿إِنَّ 

القصص/85
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أحكام امليم الساكنة
للميم الساكنة ثالثة أحكام: 

1-اإلدغام الشفوي      )-اإلخفاء الشفوي      3-اإلظهار الشفوي

األول: )اإلدغام الشفوي(: وذلك إذا وقع بعد امليم الساكنة ميم متحركة، فتدغم 
األوىل يف الثانية، وتصريان مياًم واحدة ُمشّددة، وُيسمى إدغامًا متامثاًل بُغنّة)1(، نحو: 

ن(..إلخ. ن(،)كم مِّ ا(،)أم مَّ )هلم مَّ

الثاين: )اإلخفاء الشفوي(: وذلك إذا وقع بعد امليم الساكنة)حرف الباء(، فُتخفى 
بغنة، نحو:)هم باآلخرة(ونحوها، وهنا جيب ترك َفرجة بني الشفتني، وهذا اإلخفاء  
حمل خالف بني علامء التجويد، وبالغ البعض يف مقدار الَفرجة حرصًا عىل عدم إطباق 

الشفتني، كام يف حال اإلظهار، ويقع هذا اإلخفاء -أيضًا- يف حال اإلقالب))(.

الثالث: )اإلظهار الشفوي(: وذلك إذا وقع بعد امليم الساكنة بقية احلروف.

ه مع الفاء والواو، نحو قوله تعاىل:﴿..هَلُْم فِيَهآ َأْزَواٌج  ويكون اإلظهار عىل أشدِّ
فِْتنٌَة..﴾األنفال/8)   َوَأْوالُدُكْم  َأْمَواُلُكْم  اَم  َأنَّ ويف﴿َواْعَلُموا  َرٌة..﴾النساء/57  ُمَطهَّ

وذلك الحتادمها مع امليم يف املخرج.

)1( الُغنّة: هي صفة الزمة للنون وامليم يف كل أحواهلام، وجيب إعطاء زمن بمقدار حركتني للنون وامليم 
ا(،)إن ّنحن(،)هلم ّما(..إلخ، ملا فيها  املشددتني، سواء كانتا يف كلمة واحدة أو يف كلمتني، مثل:)اجلنَّة(،)أمَّ
من إنسيابية يف الصوت ومجالية يف األداء، وال جيب إعطاء هذا املقدار يف غريمها من احلروف املشددة، وإنام 

ة تفريقًا هلا عن املخفف. إعطاء حق الشدَّ
وغريه(النرش،  جماهد  ابن  إليه  وذهب  املحققني،  من  وغريه  الداين  عمرو  أبو  اإلخفاء)اختاره  هذا   )((

ص/175.
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يقول ابن اجلزري: 

ومــن ــوٍن  ـــ ن ــن  م ــة  ــنّ ــُغ ال ــر  ــه وأْخِفيــــَْنوأظ دا  ُشـــدِّ ما  إذا  ميـــــٍم 

لـــدى ٍة  بُغنَـّ َتسُكـْن  إْن  األداامليـَم  أهــِل  من  املختــاِر  عىل  ــاٍء  ب

ـــرِف ختتفيوأْظــهــَرهْنــا عــنــد بــاقــي األح أْن  وفـا  واٍو   لدى  واحـذر 

وعن مجالية الُغنَّة ُروي أن اإلمام احلسني: )..كان يف صوته ُغنَّة حسنة()1(.

من  األداء  أهل  هبا  ويتفنن  األسامع،  جتذب  الصوت،  يف  حسنة  صفة  فالُغنَّة هي 
أصحاب األصوات الشجّية، يف التالوة والرثاء والدعاء واإلنشاد ونحو ذلك، فُيقال 
من  رضب  وهي  أغن(بخالف)اخلُنّة(باخلاء:  صوته)صوٌت  أنَّ  هبا،  يتصف  ن  عمَّ

الُغنَّة، ولكنها حتدث يف حال انسداد اخلياشيم، فُتعّد حالة غري صحية. 

)1( رواه ابن عساكر الشافعي)ت 571هـ(يف تاريخ دمشق، ح)64)(، وكذا ابن األثري)ت 606هـ( يف 
كتابه)النهاية يف غريب األثر(ج/3 ص/390.
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أحكام الالم الساكنة
متوسطة  احلرف،  أو  الفعل  أو  االسم  َتلحق  وقد  للتعريف،  الساكنة  الالم  تأيت 
ومتطرفة، أصلية وزائدة، وقد تكون المًا لألمر،  وعىل هذا تنقسم عىل أربعة أقسام: 

        1-الالم االسمية      )-الم الفعل      3-الم احلرف       4-الم األمر

األوىل: الالم اإلسمية: وهي املوجودة يف االسم، وهي قسامن: 

1-أصلية: أي من بنية الكلمة، نحو:)أْلسنتكم(، )أْلوانكم(، )أْلفافًا(، )سْلطان(.. 
وحكمها: وجوب اإلظهار.

2-زائدة: وهي قسامن: 

أ-زائدة الزمة: التنفك عن الكلمة، نحو ما يف األسامء املوصولة:)اّلذي، اّلذين، 
اّلتي، الاّليت، الاّلئي( ويف نحو: )َاآْلن(،)َاْلَيَسع( ويف لفظ اجلاللة، وال يصح جتريدها 

عنه.

وحكمها: 

-اإلدغام إن وقع بعدها الم، نحو: اّلذي، اّلتي، اّلذين..

-اإلظهار إن وقع بعدها حرف غري الالم، نحو: اآلن..

التعريف أو )الم ال(، وتدخل  ُيعرّب عنها بالم  التي  ب-زائدة غري الزمة: وهي 
عىل األسامء النكرة لتعريفها، نحو: )األرض، املحسنني، العاملني(.. وهي غري الزمة؛ 

ألنه يصح جتريد االسم عنها، وهلا حالتان كام ذكر اجلمزوري يف)حتفة األطفال(: 

األحـرِف قبـل  حــاالِن  أْل  ــالِم  َفـْلَتعـــِرِفلِ إظهـــاُرها  أوالمهـــا 

ِعلَمـُه ُخـْذ  ــرْشٍة  َع َمـْع  ــٍع  أرب َعقيـَمُه(قبل  وَخـْف  َحجـََّك  من)إبـِغ 
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أربـــٍع يف  ـــــهــا  إدغــامـــُ فـَـِعثانيهــام  وَرمــُزها  أيضـــًا  وعشـرٍة 

دع ســوَء ظــنٍّ ُزر رشيفــًا للكــرم()طِْب ثمَّ ِصْل رمحًا تُفْز ِضْف ذا نَِعْم

قمريـــة َسمـِّـها  األوىل  ــالُم  ـــ شمسيةوال ها  َسمِّ األخـــرى  ــالُم  ـــ وال
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احلروف الشمسية والقمرية
حرفًا(،  عرشة  البالغة)أربعة  الشمسية،  احلــروف  يف  الساكنة  الــالم  -ُتدغم 

واملجموعة يف أوائل هذه الكلامت: )طِْب ُثمَّ ِصْل...إلخ(.

وُيسّمى هذا باإلدغام الشميس، نحو: )الّشمس(، )الّطيبات(، )الّثواب(..إلخ.

وسبب هذا اإلدغام: قرب خمرج الالم من األحرف الشمسية.

يف)إبغ  واملجموعة  حرفًا(،  عرشة  البالغة)أربعة  القمرية،  احلروف  يف  -وتظهر 
حجك..(إلخ،  نحو: )اْلقمر(، )اْلباب(، )اْلغيب(، )احْلج(..إلخ. 

وسبب هذا اإلظهار: بعد خمرج الالم عن احلروف القمرية.

مت احلروف العربية إىل)أربعة عرشة حرفًا(قمريًا، و)أربعة عرشة  وعىل هذا ُقسِّ
ت  ُعدَّ ولو  حرفًا،  وعرشين  ثامنية  العربية  احلروف  كون  فرض  عىل  شمسيًا  حرفًا( 

تسعة وعرشين، فال يكون األلف فيها شمسيًا وال قمريًا؛ لكونه ساكنًا دائاًم.

وأما الالم الواقعة يف االسم املوصول، نحو:)اّلذي، اّلذين، اّلتي، الّلوايت(..إلخ 
فال توصف بكوهنا شمسية وال قمرية؛ ألهنا الزمة ال تفارقها، وكذلك الالم يف لفظ 

اجلاللة، وُتفّخم الالم يف لفظ اجلاللة يف أحوال سنذكرها الحقًا.
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الم الفعل والم احلرف والم األمر
املايض  الثالثة:  األفعال  توجد يف  ُمطلقًا، وهي  اإلظهار  الفعل(: وحكمها  )الم 
)أنزْلنا(،  )فاْلتقى(،  )أْلـهاكم(،  نحو:  ومتطرفة،  متوسطة  وتقع  واألمر،  واملضارع 
)جعْلنا(، )يْلتقطه(، )يْلتفت(..إلخ، وحكمها وجوب اإلظهار، قال صاحب التحفة: 

ُمــطــلــقــا فـــعـــٍل  الُم  ـــــَرْن  ـــــِه واْلتقىوأْظ وُقــْلــنــا  ــْم  ــَع َن ُقــْل  نحِو  يف 

نعم ممكن أن ُتدغم إذا جاء بعدها الم متحركة للتامثل، نحو:)أقل لَّك(،)نجعل 
ب( وتظهر يف بقية األحرف. لَّك(..إلخ، وإذا جاء بعدها راء للتقارب، نحو: )وقل رَّ

الم احلرف

وأما الم احلرف، نحو: )هل(و)بل(فلها حكامن واجبان: 

-اإلدغام: إذا وقع بعدها الم، نحو:)هل لَّكم(،)بل الَّ خيافون(للتامثل. 

فعه(، وُيستثنى من ذلك:  بكم(،)بل رَّ -والتقارب: إذا وقع بعدها راء، نحو: )بل رَّ
)بل ران( لوجود السكت املانع لإلدغام وفقًا لرواية حفص.

الم األمر

أما الم األمر، وهي الم زائدة عن بنية الكلمة، تدخل عىل الفعل املضارع، وتكون 
مسبوقة بـ)فاء( أو )واو( أو)ثم( العاطفة، فحكمها اإلظهار، وتكون فيها الالم ساكنة 
للخفة، نحو:)فْليكتب، فْلينظر، وْليكتب، وْليعفوا، وْليصفحوا، ثم ْليقضوا، وْلتكن، 

وْليكتب..(إلخ.



133 ............................................................. دروس يف علم التالوة والتجويد

الم لفظ اجلاللة

ُه وَجلَّْت َعَظمُتُه حيث ُتفخم المه إذا وقعت  توجد خصوصية السمه تعاىل َجدُّ
بعد فتحة أو ضمة، وترقق إذا كان ما قبلها مكسورًا، نحو: 

اإلبـتـداء  اْلـُمـْلِك﴾ ومنـه  َمـالَِك  اللَُّهمَّ  َأَحٌد﴾، ﴿ُقِل  ـُه  اللَّ ُهَو  ﴿ُقْل  -التفخيم: 
بلفظ اجلاللة﴿اهلل﴾ أو ﴿اللَّهم﴾.

اإلبتداء  ُمْهِلُكُهْم﴾ومنه  ـُه  اللَّ ﴿َقْومًا  اللَّـِه﴾،  ِديِن  ﴿يِف  اهلل﴾،  ﴿بسِم  -الرتقيق: 
بـ﴿اهلل﴾،  قال ابن اجلزري:

ِم الالَم من اسِم اهلل عن فتٍح أو ضٍم كـ)عبد اهلل( وَفخَّ

وقال: )أمجع القراء وأئمة أهل األداء عىل تغليظ الالم من اسم اهلل تعاىل إذا كانت 
بعد فتحة أو ضمة، سواء كان يف حال الوصل أو مبدوءًا به..()1(. 

للتفريق  قيل  خاصة؛  اجلاللة  لفظ  الم  ُتفّخم  ولكن  الرتقيق،  الالم  يف  واألصل 
بينها وبني سائر الالمات، وقيل ملجرد التعظيم، وقيل ألنَّ الضمة والفتحة يستعليان 
فيناسب ذلك تفخيم الالم، واألقرب أن تفخيم الالم يف اسمه سبحانه -ُمطلقًا- هو 

نطق قديم جرى عىل ألسنة الناس))(.

)1( النرش ج/) ص/448.
دوا عىل ذلك األستاذ غانم قدوري يف كتابه)الدراسات الصوتية(ص/411. ))( من الذين أكَّ
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أسئلة وتطبيقات
1-عدد األحكام التي تقع للميم الساكنة، مع األمثلة؟

)-ما نوع الالم التي تقع يف األسامء املوصولة؟

3-أذكر)احلروف الشمسية(و)احلروف القمرية(، باستعامل نظمها؟

4-ملاذا تدغم الالم الساكنة يف)احلروف الشمسية(وتظهر يف)احلروف القمرية(؟

5-ماحكم)الم الفعل(؟

6-عدد األحكام التي تقع لـ)الم احلرف(مع األمثلة؟

7-ما هي أحكام)لفظ اجلاللة(؟

8-هل األصل يف الالم الرتقيق أم التخفيف؟

9-ماعلة تفخيم الم)لفظ اجلاللة(؟

10-ما هو حكم)الم األمر(، وكيف يكون وضعها إذا سبقها حرف عطف؟
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املقطوع واملوصول
املقطوع: هو قطع الكلمة عّمـا بعدها رساًم يف املصحف الرشيف.

املوصول: هو وصل الكلمة بام بعدها رساًم يف املصحف الرشيف.

والقطع هو األصل، والوصل فرع منه، ويتلّخص هذا الباب بـالنقاط اآلتية: 

1-إذا كانت الكلمة مفصولة عّمـا بعدها، كام يف: )أن لن(، )أم من(، )عن من(، 
)أين ما(، )أن ال ملجأ(..إلخ.

فقد جاز للقارئ الوقف عليها يف مقام اإلختبار أو التعلم أو عند ضيق النفس، 
ونحو ذلك، ثم يعود لوصلها.

)-وإذا كانت الكلمة موصولة بام بعدها، كام يف:)أّلن(، )كّلام(..إلخ

فحينئذ مل جيز للقارئ الوقف إال عىل الكلمة كلها.

3-وإذا كانت الكلمة خمتلفًا يف قطعها أو وصلها؛ جاز للقارئ الوقف عىل األوىل 
أو الثانية من الكلمتني، كام هو واقع يف بعض الكلامت املختلف فيها.

4-خيتص هبذا املوضوع علم الرسم وهو: علٌم تعرُف به خمالفات خط املصاحف 
العثامنية ألصول الرسم القيايس.

املصاحف( رسم  يف  كتاب)املقنع  الباب:  هذا  يف  القديمة  املصنفات  5-أشهر 
أليب عمرو الداين، ثم جاء الشاطبي فنظم كتاب املقنع يف رائيته املساّمة)عقلية أتراب 

القصائد(. 
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الوقف واإلبتداء
النزول  وأسباب  بالتفسري  ويتصل  بالتجويد،  املرتبطة  املهمة  العلوم  من  وهو 

والرسم والنحو والبالغة واإلعراب والقراءات.

بنيَّة  عادة  فيه  يتنفس  زمنًا  الصوت  وقطع  الكلمة،  آخر  عىل  الوقف  به:  وُيقصد 
استئناف القراءة. 

ومن العلامء الذين اهتموا به، العالمة ابن اجلزري، فقد ذكره يف مقدمته يف)باب 
الوقف واإلبتداء(فقال: 

ــروِف ــلــحـــ ـــِدَك ل ــــ ـــوِفوَبـــعـــَد جتـــوي ـــوق ــــن مـــعـــرفـــِة ال ــــــدَّ ِم الُب

إذًا ــم  ُتــقــسَّ وهــــي  ثـــالثـــٌة تـــــاٌم وكــــــاٍف وَحــســنواالبـــــتـــــداِء 

ولكن منهم من عدَّ أبوابه مخسة،وهي: تام، كاف، حسن، قبيح، الزم، ومنهم من 
ها أربعة: تام، كاف، حسن، قبيح، وعدَّ الالزم تامًا، ومنهم من عدَّ أكثر من ذلك. عدَّ

ومصادر الوقف بشكل عام: إما مـّمـا ذكره النحاة، أو القراء، أو مـّمـا اجتهد فيه 
العلامء. 

وليست  اجتهادية  مسائل  هي  ومواضعها،  الوقف  اصطالحات  من  يوجد  وما 
لذا  بينهم،  فيام  اختالف  مواضع  أهنا  كام  واإلبتداء،  الوقف  علامء  وضعها  توقيفية، 

نجدها متباينة يف املصاحف.

ُمطلقة،  ُسنَّة  أهنا  أو  ُمتَّبعة،  اآليات سنة  الوقف عىل رؤوس  بأن  قال  وهناك من 
املواقف قبيحًا، كالوقف  قيَّده كالداين وابن اجلزري؛ ألهنم عّدوا بعض  ومنهم من 
ألُْغِوَينَُّهْم  تَِك  َفبِِعزَّ عىل﴿َقاَل  الوقف  لِْلُمَصلِّنَي﴾ونحو  ﴿َفَوْيٌل  تعاىل:  قوله  عىل 
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َأمْجَِعنَي﴾ص/)8، ونحو ذلك.

إليهنَّ  ينتهي  مقاطع  الغالب  يف  ألهننَّ  اآليات؛  رؤوس  عىل  يقفون  القراء  وأكثر 
بعض  ألن  ُمطلقة؛  ُسنَّة  اآليات  رؤوس  عىل  الوقف  بأن  القول  يمكن  فال  املعنى، 
من  به  اهلل  أمر  ما  خيالف  وهذا  املعنى،  يفسد  فقد  عليها  الوقف  يصح  ال  الفواصل 

التدّبر يف القرآن الكريم.

فحكمه:  خاطئ،  ابتداء  أو  وقف  يف  الوقوع  أو  الكريمة  اآلية  طول  حال  ويف 
االبتداء بالكلمة التي وقف عليها إن َصُلَحْت، أو بالكلمة التي قبلها إن َصُلَحْت، أو 

من بداية اجلملة أو اآلية إن أمكن.

وسبب الوقف بشكل عام، إما أن يكون: 

1-اضطراريًا: كضيق النفس أو السعال أو النسيان أو البكاء، ونحو ذلك.

2-إختباريًا: ويقصد به اختبار القارئ.

3-انتظاريًا: ألجل استيعاب ما يف الكلمة من أوجه القراءات، وبيان االشتباهات.

تقسيمه،  سيتم  الذي  وهذا  القارئ،  إرادة  بمحض  ذلك  ويكون  4-إختياريًا: 
وبيان أحكامه عىل أقسام: 

تام  -  كاف - حسن - قبيح
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الوقف التام

الوقف التام: هو الوقف عىل ما تمَّ معناه، ومل يتعلق بام بعده لفظًا وال معنى.

نحو الوقف عىل البسملة يف ابتداء السور: ﴿بسِم اهللِ الرمحِن الرحيِم﴾

الذين  به﴿إن  االبتداء  ثم  الـُْمْفِلُحوَن﴾البقرة/5  ُهُم  ﴿َوُأْوَلِئَك  عىل:  والوقف 
كفروا..﴾البقرة/6.

َتَقلُُّب  نََّك  َيُغرَّ بـ﴿ال  االبتداء  الثََّواِب﴾ثم  ُحْسُن  ِعنَْدُه  ـُه  ﴿..َواللَّ عىل:  والوقف 
ِذيَن َكَفُروا يِف اْلباِلِد﴾آل عمران 195-196 كام يكون -غالبًا- يف آخر األحزاب  الَّ
واألنصاف واألرباع، واختتام السور، ورؤوس اآلي، وهنايات القصص واحلكايات، 

والفصل بني الصفتني املتضادتني، ويرمز له -غالبًا- يف املصحف بـ)قىل(.

ْيَطاُن لإِِلنَساِن َخُذوالً﴾ اآلية/9)  ومن أمثلة ذلك، الوقف عىل هناية: ﴿..َوَكاَن الشَّ
من سورة الفرقان، ومن عالماته -يف الغالب- اإلبتداء بعده باالستفهام، أو بياء النداء، 

أو بفعل األمر، أو بفعل الرشط، أو بـ)إن( املكسورة، أو بالنفي أو النهي.

الوقف الكايف

بعده،  عاّم  الكتفائه  صحيحًا؛  معنًى  يؤدي  كالم  عىل  الوقف  هو  الكايف:  الوقف 
وهو متعلق بام بعده معنًى ال لفظًا، فال يكون مقيدًا من جهة اللفظ، وجيوز الوقف 
ُيْؤِمنُوَن﴾فهي متعلقة بام  عليه واالبتداء بام بعده، ومن أمثلة ذلك: الوقف عىل﴿ال 

ـُه َعىَل ُقُلوهِبِْم..﴾ البقرة/7-6.  بعدها تعلقًا معنويًا؛ بقوله تعاىل: ﴿َخَتَم اللَّ

إما)مبتدأ(أو)فعل(أو)مصدر( بعده:  ما  بـ)ج(ويكون  الغالب-  -يف  له  ويرمز 
أو)نفي(أو)إن املكسورة اهلمزة( أو)بل(أو)أال املخففة(أو)سني(أو)سوف(أو)نعم(.
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الوقف احلسن

بعده  بام  تعلق  وإن  عليه،  الوقف  حيسن  كالم  عىل  الوقف  هو  احلسن:  الوقف 
لفظًا ومعنى، وقد حيسن اإلبتداء بام بعده، وقد ال حيسن إال بالرجوع إىل ما قبله)1(. 
نحو الوقف عىل: ﴿بسم اهلل﴾و﴿احْلَْمُد لِلَّـِه﴾حيسن الوقف عليهام، ولكن ال حيسن 

اإلبتداء بتكملتهام إال بالرجوع إليهام.

ومن أمثلة الوقف احلسن عىل موضع، واإلبتداء بام بعده، قوله تعاىل: ﴿..َوَما َكاَن 
بالناِس لرؤوٌف  إِياَمَنُكْم..﴾فيحسن اإلبتداء بام بعده بقوله: ﴿..إنَّ اهللَ  لُِيِضيَع  ـُه  اللَّ

رحيٌم﴾البقرة/143.

الوقف القبيح

الوقف القبيح: هو الوقف عىل ما مل يتم معناه، ومل يؤدِّ معنًى صحيحًا لشّدة تعلقه 
بام بعده لفظًا ومعنى، أو أفاد معنى غري مقصود، أو أوهم فساد املعنى.

وجيوز الوقف عليه لرضورة، ثم العود إىل ما قبله ووصله إلمتام املعنى. 

والوقـف  ـُه..﴾البقرة/58)  َواللَّ َكَفَر  ــِذي  الَّ ﴿..َفُبِهَت  عىل:  الوقف  نحو: 
عىل:  والوقف  َوألََبَوْيِه..﴾النساء/11  النِّْصُف  َفَلَها  َواِحَدًة  َكاَنْت  عـلـى﴿..َوإِْن 

الَة..﴾النساء/43. ﴿يأهيا الذين َءامنوا ال َتْقَرُبوا الصَّ

ومن مواضع الوقف القبيح: الوقف عىل املضاف دون املضاف إليه، وعىل الفعل 
دون الفاعل، وعىل الفاعل دون املفعول به، وعىل املبتدأ دون اخلرب، وعىل نحو كان 
املعطوف  وعىل  املنعوت،  دون  النعت  وعىل  أسامئهام،  دون  وأخواهتا  وإنَّ  وأخواهتا 

)1( التعلق اللفظي: يفيد من جهة اإلعراب، كوصل الصفة بموصوفها والفعل بفاعله، ونحو ذلك.
  والتعلق املعنوي: يفيد من جهة املعنى أو السياق، وقد ال يشرتط تعلقه باجلانب اللفظي. 
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عليه دون املعطوف، وعىل القسم دون جوابه، وعىل حرف دون ما دخل عليه، وعىل 
البدل دون املبدل منه، وعىل احلال دون صاحبه؛ ملخالفتها قواعد العربية.

الوقف  نحو  برسوله،  أو  وتعاىل  سبحانه  باهلل  تعلق  إذا  الوقف  يكون  ما  وأقبح 
..﴾البقرة/55) و﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك*  عىل املقاطع األوىل من: ﴿ال إَِلَه * إاِلَّ ُهَو احْلَيُّ
ـِه..﴾  اللَّ بِإِْذِن  إاِلَّ  ُتْؤِمَن*  َأْن  لِنَْفٍس  َكاَن  و﴿َوَما  َوَنِذيرًا﴾الفرقان/56  ًا  ُمَبرشِّ إاِلَّ 
نَّ َواإِلنَس * إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾الذاريات/56 و﴿َوإِْن  يونس/100 و﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

ـُه برُِضٍّ َفال َكاِشَف َلُه * إاِلَّ ُهَو..﴾يونس/107..إلخ. َيْمَسْسَك اللَّ

ومن اإلبتداءات القبيحة التي تتضمن فسادًا يف املعنى، أو إخالل يف العقيدة؛ وخمالفة 
ِذيَن َقاُلوا*  ـُه َقْوَل الَّ لألدب يف ذكره سبحانه؛ اإلبتداء باملقاطع الثانية من: ﴿َلَقْد َسِمَع اللَّ
ـُه  ََذ اللَّ ـَه َفِقرٌي َوَنْحُن َأْغنَِياُء..﴾آل عمران/181، ويف قوله تعاىل﴿وَقاُلوا * اختَّ إِنَّ اللَّ

ـَه َثالُِث َثالَثٍة..﴾ املائدة/73 . ِذيَن َقاُلوا * إِنَّ اللَّ َوَلدًا..﴾البقرة/116و﴿َلَقْد َكَفَر الَّ
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وقوفات أخرى

الوقف الالزم: هو الوقف عىل موضع أّدى معنًى صحيحًا، ولو وصل بام بعده 
عىل)بعض( الوقف  نحو  املعنى)1(،  إخالل  عليه  ويرتتب  املراد،  غري  معنًى  ألوهم 
ـُه..﴾  اللَّ َم  َكلَّ َمْن  ِمنُْهْم  َبْعٍض*  َعىَل  َبْعَضُهْم  ْلنَا  َفضَّ ُسُل  الرُّ ﴿تِْلَك  تعاىل:  قوله  يف 
لـ)بعض(فيكون  صفة  واملجرور)منهم(  اجلار  أن  الوصل  يوهم  لئال  البقرة/53)؛ 
غريه  عىل  املفضل  البعض  من  ال  غريه،  عليه  املفضل  البعض  هذا  من   موسى

بالتكليم. 

واملعنى  ـُه..﴾مستأنفة،  اللَّ َم  َكلَّ َمْن  مجلة﴿ِمنُْهْم  ألنَّ  كافيًا؛  -هنا-  الوقف  وُيعدُّ 
متصل بخصوص الرسل.

ـُه إَِلٌه َواِحٌد ُسْبَحاَنُه َأْن َيُكوَن  اَم اللَّ ونحو الوقف عىل)ولد( يف قوله تعاىل: ﴿..إِنَّ
أن  الوصل  يوهم  لئالَّ  األرِض..﴾النساء/171؛  يف  وما  السامواِت  ما  لُه  َوَلٌد*  َلُه 
مطلقًا،  الولد  نفي  املراد  إنام  واألرض،  الساموات  يملك  بأنه  املنفي)ولد(موصوف 
غري  فاملعنى  تام؛  قبلها  وما  مستأنفة،  األرض﴾  يف  وما  الساموات  يف  ما  فجملة﴿له 

متصل؛ الختالف األسلوبني خربًا وإنشاًء.

وقف التعانق: وهو إذا تعانق الوقفان)بأن اجتمعا يف حملٍّ واحد( فال يصحُّ للقارئ 
أن يقف عىل كل منهام، بل إذا وقف عىل أحدمها امتنع الوقف عىل اآلخر؛ لئالَّ خيتل 
املعنى، وساّمه املتقدمون بـ)وقف املراقبة( أي املراقبة بني الوقفني، وذلك بأن ال يثبتا 
معًا وال يسقطا معًا، بل يوقف عىل أحدمها، وساّمه ابن اجلزري)وقف التضاد(وعّرفه 

بأنه: إذا وقف عىل أحد املوضعني امتنع الوقف عىل اآلخر.

)1( سّمـاه السجاوندي)ت 560(، صاحب كتاب)علل الوقوف(.
   وبعضهم مل يعّده قساًم، واعتربه وقفًا تامًا، وهو يقرب من عرشين موضعًا عىل خمتلف طبعات املصاحف.
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وعدد مواضعه ال تتعدى)نّيف( عىل اختالف طبعات املصاحف احلالية.

ويكون اختيار هذا الوقف بلحاظ تفسريي أو إعرايب، ويرمز عىل موضعه بـ)ثالث 
نقاط(، ومن أمثلته: 

قوله تعاىل: ﴿َذلَِك اْلِكَتاُب ال َرْيَب :. فِيِه:. ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي﴾البقرة/).

)فيه( مضمرة للعلم هبا، وتعرب)هدى( فالوقف عىل)ال ريب(: تام، عىل تقدير أنَّ
عىل أهنا مبتدأ مؤخر.

ملبتدأ حمذوف  أهنا خرب  للمتقني( عىل  والوقف عىل)فيه(: كاف، وتعرب )هدى 
تقديره)هو(أي: )هو هدى للمتقني(وهو األبلغ من أن يوصف فيه هدى؛ ألن القرآن 

هو اهلدى. 

َيتِيُهوَن يِف األَْرِض﴾  َأْرَبِعنَي َسنًَة :.  َعَلْيِهْم :.  َمٌة  َا حُمَرَّ َفإهِنَّ ويف قوله تعاىل: ﴿َقاَل 
املائدة/6).

األرض  دخول  عىل  األبــدي  التحريم  منه  عليهم(نفهم  عىل)حمرمة  وقفنا  فإن 
وقفنا  وإن  يتيهون،  فيه  والعامل  الظرف  عىل  وتكون)أربعني(منصوبًا  املقدسة، 

عىل)أربعني سنة(أي مدة التيه يف الصحراء، فتكون)أربعني(منصوبة بـ)حمرمة(.

وجيوز يف وقف التعانق ترك الوقف عىل كال املوضعني إذا كان ال خيلُّ باملعنى.
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فروع للوقف)1)
هناك فروع؛ ملا فيها من نحو الوقف: 

1-)السكتات اللطيفة(

السكتة اللطيفة: هي الوقف عىل هناية الكلمة من غري تنفس، بنية اإلستمرار يف 
القراءة. 

ومواضع السكت يف القرآن الكريم بحسب رواية حفص من طريق الشاطبية هي: 

يوهم  لئالَّ  ))(؛  َقيِّاًم﴾الكهف/1-)   * ِعَوَجا  َلُه  َعْل  جَيْ تعاىل﴿..َومَلْ  قوله  1-يف 
)قيِّمـًا(نعت لـ)ِعَوَجا(. أنَّ

مْحَُن..﴾يس/)5؛ لبيان أنَّ كالم  )-﴿قالوا َمن َبعَثنا ِمن َمرَقِدنا * َهَذا َما َوَعَد الرَّ
الكفار قد انقىض، وما بعده هو من كالم املالئكة أو املؤمنني.

معنى)مّراق(وهي صيغة  يوهم  الوصل  َراٍق﴾القيامة/7)؛ ألنَّ  َمْن  3-﴿َوِقيَل 
مبالغة.

ان( 4-﴿َكالَّ َبْل َراَن َعىَل ُقُلوهِبِْم..﴾املطففني/14 )3(؛ ألنَّ الوصل يوهم معنى)برَّ
هو مثنى)بر(.

التالوة، والوقف:  بيان الفرق بني القطع والوقف والسكت، فإنَّ القطع: يعني إهناء  )1( وهنا البد من 
القطع مؤقتًا بنية االستئناف، والسكت: قطع الصوت عن حرف قرآين بزمن ال يتنفس فيه القارئ عادًة، 

وهو ينوي االستمرار يف التالوة.
))( جيوز الوقف عليها حسب الرواية؛ ألهنا رأس آية، فال يكون هناك سكت.

)3( وإن كان من طريق الطيبة؛ جيوز اإلدغام وترك السكت.
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أما يف قوله تعاىل: ﴿َما َأْغنَى َعنِّي َمالَِيْه * َهَلَك َعنِّي ُسْلَطانَِيْه﴾احلاقة/8)-9)، 
فيجوز فيها الوجهان: إدغام هاء)ماليه(هباء)هلك(أو السكت عليها، كام عن حفص 

وآخرين)1(.

وهناك وجه للسكت يف حال وصل آخر سورة األنفال بأول سورة براءة، وذلك 
عىل ميم)عليم(، ثم االبتداء بسورة براءة.

عليها،  املتفق  األوىل  األربع  يف  السكت  سبب  قيل:  حتى  ذلك  يف  توسعوا  وقد 
)ال  أي:  الثالث،  املثال  يف  كام  وللنفي  والثاين،  األول  املثال  يف  كام  للمعنى  مراعاة 
أحد يرقى(، وللزجر، كام يف املثال الرابع، وأما يف موضع )احلآقَّة( ويف)وصل سورة 

األنفال برباءة( فهو وجه من وجوه الوصل.

وم واإلشامم( 2-)الرَّ

وم  ومها يعرضان للحركات يف حال الوقف؛ ألجل بياهنا، قال مكي: )اعلم أن الرَّ
واإلشامم إنام استعملهام العرب يف الوقف لتبيني احلركة كيف كانت يف الوصل..())(.

البعيد،  دون  القريب  يسمعه  ضعيف  بصوت  احلركة  ببعض  اإلتيان  هو  وم:  الرَّ
ويكون حال الوقف عىل الكلمة بالسكون)فال هو سكون كامل وال حركة كاملة(
ويدخل عىل املضموم واملكسور؛ لبيان احلركة األصلية هلا، نحو الوقف عىل: نستعنُي، 

ن. والعرِص..إلخ، وال يقع عىل املفتوح، وال عىل احلرف املنوَّ

)1( ما عدا محزة ويعقوب فإهنام حيذفان اهلاء يف)مالَِيه(وصاًل، فتكون)مالِـَي(وال خالف عند العرشة يف 
إثباهتا وقفًا.

القييس)ت 437هـ(ج/1 ص/194 دار  السبع، ملكي بن أيب طالب  القراءات  ))( الكشف عن وجوه 
احلديث-القاهرة-
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تراٍخ،  غري  من  احلرف،  إسكان  بعد  إطباق  غري  من  الشفتني  ضم  هو  واالشامم: 
مع ترك َفرجة)إيامًء من غري صوت(ويقع للضمة؛ ألنه يناسبها انضامم الشفتني عند 
النطق هبا دون الفتحة؛ خلروجها بانفتاح، ودون الكرسة؛ خلروجها بانخفاض، ويقع 
يف آخر الكلمة، نحوالوقف عىل)نستعنُي( وأما يف وسط الكلمة، فقد وقع يف موضع 

وم واإلشامم.  واحد، وهو )تأمنّا( وذلك يف رواية حفص، حيث جاز فيها الرَّ

واإلشامم، يعني: كأنك أشممت احلرف رائحة احلركة؛ بأن هيأت العضو للنطق 
هبا، نحو: نستعنُي، يقبُض. .إلخ.

واليدخل الروم واإلشامم عىل)ميم اجلمع( و)واو اجلمع(، نحو: )أنُتُم األعلون(، 
)والتنَسُوا الفضل بينكم(..إلخ؛ ألنَّ الضمة فيهام عارضة. 

يقول ابن اجلزري: 

ــكــلِّ احلَــَرَكــة ـــــاِذِر الــوقــَف ب احلَــَرَكــةوح فــبــعــُض  ُرْمــــَت  إذا  إالَّ 

ــْم ـــ وَأِش بنصـٍب  أو  بفتــٍح  ــمَِّ يف رفـــٍع وَضـــْمإالَّ  ــض ــال إشـــــارًة ب

3-)هاء السكت(: هي هاء ساكنة يف حالتي الوقف والوصل، وهي زائدة تلحق 
بعض الكلامت؛ لبيان حركة اآلخر فيها، وهي ليست هاء ضمري كام يشتبه البعض، 

ووقعت يف سبعة مواضع يف القرآن الكريم يف رواية حفص، وهي: 

1-يف سورة البقرة اآلية/59) يف قوله تعاىل﴿َيَتَسنَّْه﴾

)-يف سورة األنعام اآلية/90 يف قوله تعاىل﴿اْقَتِدْه﴾

3-4-5-6 فـي سـورة الـحاقـة، وهـي: ﴿ِكَتابَِيْه﴾ و﴿ِحـَسـابِـَيـْه﴾ و﴿َمــالَِيــْه﴾ 
و﴿ُسْلَطانَِيـْه﴾  اآليات: 5)، 6)، 8)، 9).
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7-يف سورة القارعة اآلية/10 يف قوله تعاىل﴿ماِهَيه﴾.

4-)األلفات السبعة(: هي األلفات التي تثبت وقفًا، وحتذف وصاًل، نحو: 

1-ألف)أنْا(، نحو: ﴿..أنْا أكثُر منَك ماالً وأعزُّ َنَفرًا﴾ الكهف/34 )1(.

2-ألف)الظنونْا( يف قوله تعاىل: ﴿..وتظنّوَن بالّلـِه الظنونْا﴾األحزاب/10 ))(.

وأطعنا  اهللَ  أطــعــنــا  ليتنا   ﴿..يــــا  ــاىل:  ــع ت ــه  قــول يف  ـــوالْ(  ـــرس ـــف)ال 3-أل
ُسوالْ﴾األحزاب/66. الرَّ

نا إنَّا أطعنا ساَدَتنا وُكرُباَءنا فأضلُّونا  4-ألف)السبياْل(يف قوله تعاىل: ﴿وقالوا ربَّ
بياْل﴾األحزاب/67. السَّ

5-ألف)قواريرْا( يف قوله تعاىل: ﴿وُيطاُف عليهم بآنيٍة من فضٍة وأكواٍب كانت 
قواريرْا* قواريرْا من فضة﴾اإلنسان/15-16 )3(، ولكنها يف املوضع الثاين حتذف 

وقفًا ووصاًل عند حفص.

بـِــــَريبِّ  ُك  ُأرْشِ َوال  َريبِّ  ـُه  اللَّ ُهـــــَو  ﴿َلــِكــنَّــْا  تــعــاىل:  قوله  يف  ــْا(  6-ألــف)لــكــنَّ
َأَحـدًا﴾الكهف/38 )4(.

َوَأْغــالالً  َسالِساْل  لِْلَكافِِريَن  َأْعَتْدَنا  ــا  ﴿إِنَّ تعاىل:  قوله  يف  7-ألف)سالساْل( 
َوَسِعريًا﴾اإلنسان/4، فيجوز فيها احلذف واإلثبات-وقفًا- يف رواية حفص.

)1( زيدت فيها األلف بيانًا للفتحة، وقيل تفريقًا هلا عن)أن(الناصبة.
))( عىل االختالف يف إثباهتا وإمهاهلا، وقيل جيء بالفتحة تشبيهًا ببقية الفواصل املنتهية باأللف.

)3( قرأ نافع والكسائي وأبو بكر شعبة)قواريرْا(األوىل والثانية بالتنوين ووقفوا عليهام باأللف، وقرأ ابن كثري 
عىل األول بالتنوين ووقف عليه باأللف، والثاين بغري تنوين، ووقف عليه بغري ألف، والباقون بغري تنوين 

فيهام. التيسري يف القراءات السبع، أليب عمرو الداين)ت 444هـ(ص/169 دار الصحابة للرتاث-طنطا-
)4( أصلها)لكْن أنا(حذفت اهلمزة من)أنا(وانتقلت حركتها إىل النون الساكنة قبلها، ثم سكنت وأدغمت. 
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أسئلة وتطبيقات
س1/أجب عن الفروع اآلتية باختصار: 

1-بأيِّ العلوم يرتبط علم الوقف واإلبتداء؟

)-ما يوجد من اصطالحات الضبط يف املصاحف، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟

3-عّرف الوقف الكايف، واعط مثاالً من اآليات الكريمة؟

4-مااملقصود بـ)التعلق اللفظي(و)التعلق املعنوي(؟

5-مااملقصود بالوقف الالزم، اعط مثاالً من اآليات الكريمة؟

6-عّدد مواضع السكت يف رواية حفص عن طريق الشاطبية؟

7-مالغرض من استعامل العرب للروم واإلشامم؟

8-هل)هاء السكت(أصلية، وما هو الغرض من استعامهلا عند العرب؟

9-مالغرض من استعامل العرب للروم واإلشامم؟

10-ماهي أوجه قراءة)سالسال(يف رواية حفص؟
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ما جيب مراعاته يف بعض الكلامت القرآنية الواقعة يف رواية حفص
ـُه َيْقبُِض َوَيْبُصُط..﴾البقرة/45) 1-قرأ حفص بـ)السني( قوله تعاىل: ﴿..َواللَّ

ْسِم..﴾البقرة/47) و﴿..َوَزاَدُه َبْسَطًة يِف اْلِعْلِم َواجْلِ

و﴿..َوَزاَدُكْم يِف اخْلَْلِق َبْصَطًة..﴾األعراف/69

)-وقرأ بـ)الصاد( قوله تعاىل: ﴿َلْسَت َعَلْيِهْم بُِمَصْيطٍِر﴾الغاشية/))

هم  ﴿..أم  تــعــاىل:  قوله  ﴿املــصــيــطــرون﴾يف  ــســني(:  وال بـــ)الــصــاد  ـــرأ  3-وق
املصيطرون﴾الطور/37والنطق بالصاد أشهر.

ـُه  4-وقرأ كلمة)ضعف( يف مواضعها الثالثة يف سورة الروم، يف قوله تعاىل: ﴿اللَّ
ٍة َضْعفًا  َبْعِد ُقوَّ ًة ُثمَّ َجَعَل ِمْن  ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد َضْعٍف ُقوَّ الَّ

َوَشْيَبًة..﴾الروم/54، بوجهني: 

1-فتح الضاد  )-ضم الضاد، وفتح الضاد هو املقدم يف األداء.

5-كلمة)جمراها( يف قوله تعاىل: ﴿وقال بسِم الّلـِه جَمَراها وُمرَساها..﴾هود/41 
قرأها حفص بإمالة األلف بعد الراء، وعليه تكون الراء مرققة، واإلمالة هي صوت 

بني األلف والياء.

..﴾فصلت/44، حيث  6-كلمة)َءَأعجمي( يف قوله تعاىل: ﴿..َأَأْعَجِميٌّ َوَعَريِبٌّ
والثانية  استفهام،  مهزة  األوىل  أوهلا،  يف  مفتوحتني  مهزتني  اجتامع  الكلمة  أصل  أن 

أصلية، فقد قرأ حفص بتسهيل الثانية وجهًا واحدًا.

7-كلمة)َءاتان( يف قوله تعاىل: ﴿..فام َءاتاِن اهللُ خرٌي..﴾النمل/36، حلفص فيها 
وجهان يف حال الوقف، األول: إثبات الياء الساكنة، والثاين: حذفها مع الوقف عىل 



149 ............................................................. دروس يف علم التالوة والتجويد

النون، أما يف حال الوصل فتثبت الياء مفتوحة.

8-كلمة)يوِمِئذ(يف قوله تعاىل: ﴿..َوِمْن ِخْزِي َيْوِمِئٍذ..﴾هود/66، قرأها بكرس 
امليم.

ي  ْن ال هَيِدِّ ي(يف قوله تعاىل: ﴿..َأَفَمْن هَيِْدي إىَِل احْلَقِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع َأمَّ 9-كلمة)هيدِّ
إاِلَّ َأْن هُيَْدى..﴾يونس/35 قرأها بكرس اهلاء يف الثانية)1(.

ـَه..﴾الفتح/10ويف  10-كلمة)عليُه(يف قوله تعاىل: ﴿..َوَمْن َأْوَف باَِم َعاَهَد َعَلْيُه اللَّ
قوله: ﴿..وما أنسانيُه إالَّ الشيطان..﴾الكهف/63، فقد قرأها بالضم عىل لغة أهل 

احلجاز، فهم يضمون اهلاء إذا ُسبقت بياء ساكنة.

11-كلمة)تأمنَّا( يف قوله تعاىل: ﴿..مالك التأمنَّا عىل يوسف..﴾يوسف/11، 
قرأها باإلشامم، وهي أصلها)تأمنُنَا(وقع فيها إدغام كبري))(.

)1( أصلها هيتدي، ُأبدل التاء دااًل وُأدغم يف الثاين، فالتقى ساكنان، ثم كرس اهلاء اللتقاء الساكنني.
))( هذا اإلشامم وقع عند بقية القراء، إال أبا جعفر)يزيد بن القعقاع(فقد ذهب إىل اإلدغام املحض.
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العناية بالتجويد
تكون  قد  مسائل  يف  خصوصًا  أدائه؛  يف  دقيقًا  يكون  أن  الـُمجيد  للقارئ  ينبغي 
خافية عىل عامة القراء، ولكنها بالنسبة له ُتعدُّ من املهام التي ينبغي العناية هبا، نحو: 

أو  حتريكه  وعدم  السكون  إظهار  عىل  احلرص  به  وُيقصد  بالساكن:  1-العناية 
إدغامه، نحو: )جعلنا، أنعمت، ضللنا، أنزلنا..(وسائر ما هو ساكن من األحرف، 
ابن  قال  احلركة،  شبه  إىل  وضعه  عن  السكون  هذا  خيرجون  الناس  من  كثريًا  فإنَّ 

اجلزري: 

َجَعْلنا يف  السكوِن  عىل  َضَلْلناواحـــِرْص  ــْع  َم واملــغــضــوِب  ــَعــْمــَت  َأْن

وقد َخصَّ الم جعلنا؛ كي ال تدغم يف النون، وذكر)أنعمت واملغضوب(؛ ألهنا 
تقرأ يف الفاحتة التي تتوقف عليها صحة الصالة، فقال يف النرش: )وإذا سكنت الالم 
الذي  من  وليحذر  السكون،  رعاية  مع  إظهارها  عىل  فليحرص  نون،  بعدها  وأتى 
يفعله بعض العجم من قصد قلقلتها حرصًا عىل اإلظهار، فإنَّ ذلك ممّا ال جيوز..( أي 
املبالغة يف إظهار السكون، أو أهنم يسكتون سكتة لطيفة عليه حرصًا عىل اإلظهار، 
ومنه ما كان ساكنًا يف القراءة، نحو: )وْليوفوا(،)ثم ْليقضوا(،)وْليطوفوا(،)وْلتكن(، 

)وْليكتب(..إلخ)1(.

2-رعاية املشدد أو املخفف: دون إفراط خيرجه عن حّده، أو تفريط خيلُّ بميزانه، 
عن  لتفريقه  قلياًل؛  اللسان  بمكث  شّدته  لبيان  واحدة  ضغطة  عليه  يضغط  فاملشدد 
املخفف، نحو ختفيف الشدة يف: )إّياك نعبد(فتخرج ياء واحدة، واملشددات كثرية يف 

سورة الفاحتة، وقس عىل ذلك ختفيف)َبيَّت( يف قوله تعاىل:﴿بيََّت طائفة﴾ونحوها.

)1( كرسها ورش وأبو عمرو وابن عامر عىل األصل، والباقون باإلسكان؛ للتخفيف.
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واملراد بالتشديد بقسميه: الناتج عن اإلدغام الرتكيبي إن كان إدغامًا كبريًا، نحو: 
﴿َجَعَل َلَك﴾ ونحوها، أو صغريًا، نحو: ﴿ُقل الَّ َأْمِلُك﴾ ونحوها من اإلدغامات 
، علَّم..إلخ. ، مدَّ كإدغام الالم الشميس، أو التشديد الواقع يف بنية الكلمة مثل: ضلَّ

إذا  املشّدد؛ خصوصًا  الوقف عىل احلرف  الشّدة يف حال  بيان  للقارئ  ينبغي  كام 
دات  كان مقلقاًل أو ليَّنًا، نحو: احلّق، احلّي، تّب، عدّو..إلخ، وكذا إذا تتابعت مشدَّ
نا﴾..إلخ، أو تتابعت  نَْت﴾، ﴿اطَّريَّ يَّ ﴾، ﴿ازَّ يٌّ يَّة﴾، ﴿ُدرِّ يف كلمة واحدة، نحو: ﴿ُذرِّ
ن مَّعك﴾،﴿يف  ـمَّ لَّذين﴾،﴿عىل أمٍم مِّ بني الكلامت، نحو: ﴿وَمن يتولَّ الّلـَه﴾، ﴿ُقل لِّ
ِّيِّ َيغشاُه موٌج..﴾، أو جاء بعده حرف يامثله، نحو: ﴿َحقَّ َقْدِرِه﴾األنعام/91  بحٍر جلُّ

و﴿ِمَن اليمِّ َماغشيُهم﴾طه/8 من غري قطع األول، ولذلك أشار السخاوي: 

َد ُمــوضــحــًا  ـــنّي احلــــرَف املـــشـــدَّ ـــــالنوب ــث املِ الــتــقـــــى  إذا  يــلــيـــــه  ـــا  ممّ

ومثـاُل ُقــْل  واحلــقِّ  َمــا  ـــــواِنكاليـمِّ  األخـــ يظهَر  لكيام  َضــَلــْلــنــا 

الصوت)صفته(،  لطبيعة  تبعًا  يكون  املشددة،  احلروف  نطق  يف  اللبث  ومقدار 
مثاًل حروف الشدة )أجد قط بكت(يف حال تشديدها تكون أرسع من الرخوة، نحو 
تشديد)َحّج، ُجّب(إلخ وكالمها-حروف الشدة والرخاوة- أرسع من حروف الُغنّة. 

لذا أوجب علامء التجويد للنون وامليم املشددتني إعطاءمها زمنًا بمقدار حركتني، 
باإلضافة إىل اإلدغام الناقص واإلخفاء الشفوي للميم، قال ابن اجلزري: 

ــْن ـــ ـــن نـــوٍن وِم ــة ِم ــنَّ ــُغ ــر ال ــه وَأْخِفَيــــْنوأظ ُشـــّددا  مـا  إذا  ميــٍم 

لـدى بــُغــنَّـــــٍة  َتــْســُكـــــْن  إِْن  ــِن أهـــِل األدااملــيـــــَم  بـــاٍء عــىل املــخــتــاِر م

وخيطئ من يعطي مقدار حركتني لبقية املشّددات أسوًة بالنون وامليم املشّددتني؛ ألنَّ 
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الُغنّة ُتعدُّ صوتًا مجياًل، وفيها إنسيابية يف الصوت؛ فُيستفاد من زمنها للتنغيم بخالف 
بقية الصفات.

وخيتلف مقدار اللَّبث -كذلك- فيام لو كان احلرف ساكنًا أو متحركًا، وقفنا عنده 
أم مل نقف، وُيقاس عىل ذلك مراتب التشديد.

3-رعاية اهلمس يف الكاف والتاء، قال ابن اجلزري: 

ـــا ـــَت وبِ بــــكــــاٍف  ًة  ِشــــــــدَّ ــَتـــــاوراِع  ــنَ ــْت ـــــــوفَّ فِ ـــَت ِكـــُكـــــــْم وَت َكـــرِشْ

واملراد هو رعاية صفة الشّدة يف الكاف والتاء؛ ألهنام حرفان شديدان ويف نفس 
فيختلُّ  اهلمس،  عىل  الشّدة  أو  الشّدة،  عىل  اهلمس  يطغى  فقد  مهموسان،  الوقت 
ميزاهنام، فينبغي إعطاء كلٍّ منهام حّقه من الشّدة واهلمس معًا؛ خصوصًا إذا تكررتا 
وا(إلخ، ولذا أفادتنا القاعدة الرصفية التي تقول: إذا  (،)َتَتولَّ يف الكلمة، نحو: )َتَتوفَّ
اجتمع يف أول الفعل املضارع تاءان جاز حذف أوالمها نحو: تتنزل، تتلظى، تتظاهرا، 

فتكون: تنزل، تلظى، تظاهرا..

وكذا ينبغي رعاية التاء إذا جاورها حرف مهموس، نحو: )تفتأ، فرتة، فتنة(إلخ، 
ِكُكْم(، )َمناِسَكُكْم(..  كام ينبغي رعاية الكاف إذا تكررت، يف نحو: )رِشْ

4-رعاية التفيش يف الشني، وعدم تفخيمها إذا جاورها حرف استعالء، كام يف: 
الشني  ُيفّخم  أن ال  فينبغي  نحو: )َعرش(،  راٌء مفخمٌة،  أو سبقها  َشَقْقنَا(  )َشَطَطا، 

بسبب ذلك، وال ُيبالغ يف ترقيقه فيكون كالسني. 

َقادر،  نحو:  استعالء،  حرف  سبقها  إذا  األلف  تفخيم  يف  املبالغة  من  5-احلذر 
َغائب..إلخ، فهي وإن كانت تتبع ما قبلها إذا كان مفخاًم، لكن ينبغي أن ال يبالغ فيه، 

فقد ُيصرّيها البعض واوًا، كام يقول ابن اجلزري: )وحاِذَرْن تفخيَم لفِظ األلِف(.
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قواعد عامة يف حفظ القرآن الكريم
الراية  فيعقد  القرآن،  حفظ  يف  أصحابه  بني  يفاضل   األعظم الرسول  كان 
ألكثرهم حفظًا، وإذا بعث بعثًا جعل إمامهم يف صالهتم أكثرهم قراءًة، ويقدم لِلَّحِد 
يف القرب أكثرهم تالوًة للقرآن، ويزوج الرجل املرأة وجيعل مهرها ما حيفظه الرجل يف 

صدره من القرآن الكريم.

وهذه مجلة من القواعد العامة يف حفظ كتاب اهلل تعاىل، منها: 

يَن..﴾  ـَه خُمِْلصًا َلُه الدِّ األوىل: إخالص النية هلل سبحانه، قال تعاىل: ﴿..َفاْعُبِد اللَّ
الزمر/) ، فكالم اهلل تعاىل نوٌر ال يرشق يف القلب إال مع النية الصادقة.

جُميٍد  قارٍئٍ  إىل  باالستامع  إال  ذلك  يكون  وال  والقراءة  النطق  تصحيح  الثانية: 
الرسول من جربائيل  فقد أخذه  بالتلقي،  إال  ُيؤخذ  فالقرآن ال  ُمتقٍن،  أو حافٍظ 
شفاهًا، وكان يعرض القرآن عليه كل سنة مرة واحدة يف شهر رمضان، وكذلك عّلمه 

ألصحابه شفاهًا، وسمعه منهم املسلمون جياًل بعد جيل.

الثالثة: حتديد ما يستطيع حفظه يف اليوم، ويبدأ بعد حتديد مقدار حفظه وتصحيح 
قراءته بالتكرار، فالسمع يساعد عىل احلفظ وُيعّوُد اللسان عىل نغمة معينة، فيتعرف 
فيشعر  للية،  املعتادة  والنغمة  القراءة  وزن  خيتلُّ  عندما  مبارشًة  اخلطأ  عىل  بذلك 

القارئ َأنَّ لسانه ال يطاوعه عند ذلك، وإن اختّلت النغمة عاود املراجعة وتذكر.

الرابعة: عدم جتاوز املقرر اليومي إىل مقرر جديد حتى يـُجيد حفظ املقرر القديم 
متامًا؛ لكي ُيـحفظ يف الذهن، خصوصًا إذا شغل نفسه به وقرأه يف صالته املفروضة، 

وكذلك يف النوافل، ويف انتظار أوقات الصالة.
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اخلامسة: استعامل رسم واحد ملصحف احلفظ، فالنظر إىل رسمه ُيعني عىل ارتكاز 
املحفوظ.

السادسة: الفهم ُيعني عىل احلفظ، فمعرفة وجه ارتباط اآليات بعضها ببعض من 
خالل قراءة تفسري اآليات التي يريد حفظها، وأن يكون حارض الذهن عند القراءة؛ 

ليسهل عليه استذكار اآليات مع الرتديد، فقد يشتُّ الذهن -أحيانًا- عن املعنى. 

السابعة: عدم جتاوز سورة حتى ُتـحفظ متامًا، وُيربط أوهلا بآخرها.

الثامنة: عىل احلافظ أاّل يعتمد عىل نفسه يف حفظه، بل جيب أن يعرض حفظه دائاًم 
عىل آخر أو متابع يف املصحف؛ خصوصًا إذا عرض حفظه عىل قارئ متقن، فيكون 

تسميعه القرآن لغريه وسيلة الستدراك األخطاء، وتنبيهًا للذهن.

َل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتابًا  ـُه َنزَّ التاسعة: العناية باملتشاهبات يف اللفظ، قال تعاىل: ﴿اللَّ
..﴾الزمر/3)، فإذا كان يف القرآن ستة آالف آية ونّيف، فإن هناك نحوًا  ُمَتَشاهِبًا َمَثايِنَ
من ألفي آية فيها تشابه بوجه ما قد يصل أحيانًا حد التطابق أو اإلختالف يف حرف 

واحد أو كلمة واحدة أو أكثر، ويمكن االستعانة بالكتب التي َدّونت املتشاهبات.

العارشة: اغتنام سنيِّ احلفظ الذهبية، وهي سنيِّ اخلامسة إىل العرشين تقريبًا، فبعد 
ذلك يبدأ اخلط البياين للحفظ باهلبوط، ويبدأ خط الفهم واالستيعاب يف الصعود، 
ولذلك صدق من قال: )احلفظ يف الصغر كالنقش يف احلجر واحلفظ يف الكرب كالنقش 

عىل املاء(.
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نصائح هامة للمعلمني
هناك عدة أولويات ينبغي ملعلمي ومعلامت التالوة القرآنية أن يعملوا هبا؛ كوهنم 
تعليمه  أنَّ  ويتذكروا  اخلالدة،  رسله  خاتم  ومعجزة  العزيز  اهلل  كتاب  مع  يتعاملون 
ا َسنُْلِقي َعَلْيَك َقْوالً َثِقياًل﴾املزمل/5  مسؤولية إيامنية، يقول تعاىل لنبيه الكريم: ﴿إِنَّ

وأن يتذكروا أنَّ رشف العلم برشف املعلوم، وهذه بضع فوائد: 

ا فاصاًل بني القراءة الرشعية والقراءة الفنية، وأن ال  1-الُبدَّ للمعلم أن يضع حدًّ
خيلط بني اجلانبني، فيظن املتعلم أنَّ هذه القواعد -كلها- واجبة رشعًا؛ خصوصًا يف 

تصحيح الفاحتة والسورة التي بعدها يف الصالة.

بتصحيح  االبتداء  األفضل  بل  احلروف وصفاهتا،  بتعليم خمارج  )-أن اليبتدئ 
األحكام  بأهم  يبتدئ  ثم  غريها،  ويف  الصالة،  يف  املتعلم  قراءة  تصح  كي  القراءة؛ 
والتنوين،  الساكنة  النون  أحكام  وتليها  كاملدود،  الكريم  القرآن  يف  وفرة  وأكثرها 
قد  والصفات  فاملخارج  وصفاهتا،  احلروف  خمارج  إىل  ينتهي  حتى  بعدها  ويتدّرج 

يكون االبتداء هبا عسريًا عىل املتعلم؛ كوهنا تتطلب تطبيقًا دقيقًا)1(.

3-تكون دراسة علم الوقف واإلبتداء الحقة ومتأخرة عن قواعد التالوة؛ ألنَّ 
معرفة  ثم  أوالً،  الكريم  القرآن  لفظ  إتقان  من  فالبد  علوم،  بعدة  متعلق  العلم  هذا 
صحة وقفه وابتدائه، لذا يكون األصوب أن تكون هذه الدراسة مستقلة أو -كام يف 

معظم كتب التالوة- يف هناية الكتاب. 

واحدة،  دفعة  وليس  تدرجيًا،  تالوهتم  بتصحيح  وذلك  باملتعلمني،  4-الرفق 

)1( ال خيفى أنَّ معرفة املخارج والصفات مهمة جدًا، وكفيلة باستقامة اللسان وفصاحته، ولكنَّ املشكلة 
وإذا كان  النطقية،  للعيوب  أو ضحية  املحلية  اللهجات  لتأثري  الناس عرضة  الناطقني، فمعظم  ألسنة  يف 

املتعلمون الجييدون العربية فسيواجهون املشكلة بحجم أكرب. 
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فالتدقيق وكثرة التصحيح، قد تؤدي إىل نفور املتعلم، وبالتايل فوات الفرصة عليه، 
فيرتك ذلك ملرحلة الحقة.

5-أن تكون نسبة اإلهتامم باجلانب التطبيقي أكثر من النظري؛ ألنَّ تالوة القرآن 
الكريم قائمة عىل العرض واملشافهة والتلّقي، فال بأس أن تكون نسبتها 70% مقابل 

30% للجانب النظري.

6-تقديم النصح للمتعلمني؛ بأن هيتموا بقواعد التجويد قبل اهتاممهم باجلانب 
وتوظيف  تدريب  من  يتطلبه  وما  بالنغم،  اإلهتامم  يسبق  اللسان  فرتويض  النغمي، 

للطاقة الصوتية. 

أخالقية  مواضيع  التعليمي-  حمفله  -يف  للتجويد  املعلم  يضيف  أن  بأس  7-ال 
وفقهية وتدّبرية، ولو باالستعانة بأصحاب االختصاص.

كالنحو  علوم  بعدة  التجويد-  قواعد  إىل  -باإلضافة  املعلُم  ُيلمَّ  أن  ــدَّ  8-الُب
والرصف والتفسري والبالغة والرسم؛ كي يستطيع اإلجابة عن أسئلة املتعلمني، أو 

إحالتهم إىل املصادر واملراجع. 

9-أن يأخذ جانب التيسري يف عرض وتطبيق القواعد، ويرتك التعّسف واملبالغة 
اْلُقْرآَن  َنا  ْ َيرسَّ ﴿َوَلَقْد  سبحانه:  قوله  متذكرًا  املصطلحات،  واستحداث  واإلسفاف 

ْكِر﴾القمر/17. لِلذِّ

10-أن يعتمد يف عرضه ورشحه للقواعد عىل ما أمجع عليه علامء التجويد، وعىل 
مصادر معتربة، ويرتك ما ُكتب من مواضيع تتصف بالتحكم واالجرتار، والتي كتب 

بعضها وفق أهواء ختالف ليس فقط ما قرره علامء التجويد، بل حتى النحاة. 
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نصائح جمملة يف حتسني الصوت واحلفاظ عىل احلنجرة
احلنجرة من أهم أعضاء النطق، حيث حتتوي عىل وترين صوتيني يتأثران بجهر 
الصوت ومهسه، لذا ينبغي العناية هبا، واالحتفاظ بطاقتها؛ حتى ال يقبح الصوت أو 

يفقد مجاليته، ويكون ذلك بعدة طرق، منها: 

إكامل  من  القارئ  يتمكن  كي  الرئتان،  به  ترتاح  الذي  العميق،  النفس  1-أخذ 
إىل  يؤدي  فقد  التالوة،  أثناء  الفم  من  التنفس  يقلل  وأن  الكريمة،  واآليات  اجلمل 
أو تلوثه  التهاهبا يف بعض األحيان بسبب برودة اهلواء  أو  جتفيف األوتار الصوتية، 

باألوبئة واألدخنة الصناعية وغريها. 

2-تقليل السهر، فالنوم يساعد عىل االحتفاظ بالطاقة الصوتية.

3-تقليل الكالم، وجتنب الصياح؛ فإنه يؤدي إىل إرهاق الوترين الصوتيني مبكرًا. 

4-احلفاظ عىل دفء احلنجرة؛ خاصة يف الطقس البارد، وعند االنتقال من جو 
ورشب  أكل  وعن  الشديد،  للهواء  التعرض  واجتناب  وبالعكس،  حار،  إىل  بارد 

األطعمة الشديدة الربودة، واجتناب املرشوبات الغازية. 

واحلنجرة؛  احللق  عىل  عرضيًة  آثارًا  ترتك  فالتخمة  واملتوازن،  السليم  5-الغذاء 
لكثرة ما ختلفه من إفرازات، باإلضافة إىل تناول العسل عىل الريق، أو رشب الزنجبيل 

مع املاء احلار و العسل.

6-عمل محام بخاري عشبي، يستعمل فيه زيت الكافور العطري أو زيت النعناع 
العطري، واستنشاق بخاره بعمق؛ لتطهري املجاري التنفسية.

واحلمد هلل أوالً وآخرًا.
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املصادر
1- تفسري التبيان، للشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس 

)- تفسري جممع البيان، للشيخ الفضل بن احلسن الطربيس

3- التفسري الكاشف، للشيخ حممد جواد مغنية

4- هنج البالغة، مجع الرشيف الريض أبو احلسن حممد بن احلسني 

5-األصول من الكايف، للشيخ حممد بن يعقوب الكليني

6-من الحيرضه الفقيه، للشيخ الصدوق حممد بن عيل بن بابويه القمي

7-اخلصال، للشيخ الصدوق حممد بن عيل بن بابويه القمي

8- بحار األنوار، للشيخ حممد باقر املجليس

9-الوسائل، للشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل

10-مستدرك الوسائل، للمحدث املريزا حسني النوري الطربيس

11-جامع أحاديث الشيعة، للسيد حسني الربوجردي

)1-اجلامع ألحكام القرآن، لشمس الدين القرطبي

13-ينابيع املودة، لسليامن بن ابراهيم احلسيني البلخي القندوزي

14-أسد الغابة، البن األثري اجلزري

15-غرر احلكم ودرر الكلم، للشيخ عبد الواحد التميمي اآلمدي

16-ميزان احلكمة، للشيخ حممد الريشهري
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17-غاية النهاية يف طبقات القراء، ملحمد بن حممد بن اجلزري الشافعي

18- النرش يف القراءات العرش، ملحمد بن حممد بن اجلزري الشافعي

19-الكشف عن وجوه القراءات السبع، أليب حممد مكي بن أيب طالب القييس

0)-التيسري يف القراءات السبع، أيب عمرو الداين

1)- اإلتقان يف علوم القرآن، للحافظ جالل الدين السيوطي

))- مجال القراء وكامل اإلقراء، لعلم الدين السخاوي

3)-هناية القول املفيد يف علم جتويد القرآن املجيد، للشيخ حممد مكي نرص اجلرييس 

4)-الدراسات الصوتية عند علامء التجويد، للدكتور غانم قدوري احلمد

5)- القراءات القرآنية، للدكتور عبد اهلادي الفضيل

6)- التلقي واألداء يف القراءات القرآنية، للدكتور حممد حسن جبل

7)-تاريخ الطربي، ملحمد بن جرير الطربي

8)-املعارف، البن قتيبة الدينوري

9)-خزينة األرسار، ملحمد حقي النازيل

30-القاموس املحيط، للفريوزآبادي

31-الصحاح، السامعيل بن محاد اجلوهري

)3-لسان العرب، البن منظور األنصاري

33-كتاب آداب املتعلمني، للخواجة نصري الدين الطويس
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34-املكاسب، للشيخ مرتىض األنصاري

35-منهاج الصاحلني، للسيد حمسن احلكيم

36-منهاج الصاحلني، للسيد أبو القاسم اخلوئي

37-منهاج الصاحلني، للسيد عيل السيستاين

38-املرشد الوجيز، للمريزا حمسن آل عصفور

39-دائرة املعارف احلسينية، للشيخ حممد صادق الكربايس
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