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ين اين إلثـــّـقة ابلنّفس، وحضّ اإ ىل من منح

ّ قُُدًما يف طلب إلعمل وحتصيهل  عىل إملَُضي

: حفظهام هللا يل، وأ دإهمام يبإ ىل أ ّمي وأ  

 ورعاهام من لّك سوء

إ ىل لّك عائليت وأ هيل، وأ ساتذيت 

 وأ حبّايئ وأ حصايب

 إ ىل لّك هؤالء، أ هدي هذإ إلعمل
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ةـــــــدمــــــمق  



 ـــــةــــــــــدمـــــــــــقــــــــــم

 

 أ 

 مـــــــــــقـــــــدمــــــــــة:
إّن احلمد هلل رّب العاملني، حنمده محد احلامدين، ونشكره شكر الشاكرين، ونتضرّع إليه تضرّع           

، ومن بلسان عريب مبني ،على خري من نطق بالعربية املتضرعني، أن يلهمنا الصواب والتوفيق والصالة والسالم
 او رّب اشرح يل صدري ويّسر يل أمري واحلل عقدة من لساين يفقه .واسنّت بسّنته إىل يوم الّديناهتدى هبديه 

 قويل. 
جهود الباحثني والدارسني يف العلوم اإلنسانية إىل الدراسات العلمية  ـــخاصة ـــ اآلونة األخرية يفـ ــاّّتهت ـــ        

أيّة لغة(، باعتبارها نظاما يتكون تعىن بدراسة اللغة البشرية ) اليت الدقيقة، ولعّل اللسانيات واحدة من هذه العلوم
 وصـفــية ةـميــدراسة عل ما بينهم؛يمن رموز صوتية اعتباطية يستعملها أفراد األّمة لتبادل األفكار واملشاعر ف

البحث: اللسانيات العامة تطّورها بوترية سريعة، فقد كان جمال هذا ونظرا لشيوع مثل هذه الدراسات و ، موضوعية
توى الصويت؛ ذلك أّن األصوات هي أصل مادة الكالم وهي ـــــأال وهو املسوى األول من اللغة ـــ: املستوحتديدا

بناء اللغة، واللغة العربية واحدة من هذه اللغات اليت يزخر نظامها بنسيج صويت األساس الذي يقوم عليه صرح 
لغة القرآن  متمّيز والسيما حينما يتعّلق األمر بالنص القرآين، ألّن التشريف اليت حظيت به هذه اللغة باعتبارها

أن  يف املقابلجمرب الدة ّل من يؤمن بأّن القرآن حقيقة خفك، ومكانتها من مكانته جعل قدسيتها من قدسيته،
 وبقاؤها ببقائه. هيؤمن بأّن لغته هي األخرى حقيقة خالدة؛ ذلك أّن خلودها منوط خبلود

أرقى وأبلغ  فهو هبذاكتاب اهلل تعاىل ومعجزة نبيه اخلالدة، ـــ  ــــ قياسا على ما سبق ـــــ القرآن الكرمييعترب         
     اب عناية ـــــــعلى النيب الكرمي واألمة اإلسالمية توىل هذا الكت هوأفصح كالم عريب باإلمجاع، وإنّه منذ نزول

  مجعه وكتابته ونقله بالسند عظيمة يف حفظ نص القرآن من حيث:  فهناك جهود .ةـــــــــــة ودرايــــــــرواي ؛فائقة
، وأقرأه مــــوسلّ  هــــوآلصلى اهلل عليه يب ــــــــكما قرأه النه  ـــــــــيقّل عنه يف نقل صفة قراءت املتواتر، ويوازيه جهد ال

 مجيع املسلمني. ل، وهذا أمر مسّلم به عندز ـــــحىت وصل إلينا غضا طريا كما ن)رض( ألصحابه 
انطالقا من هذه املسّلمة، ميكن القول عن ثقة ويقني أّن التوظيف القرآين للعناصر اللغوية هو أفضل        

 يا، حنويا، دالليا وبالغيا...ــــصرف يا،ـــاملستويات اللغوية: صوتتوظيف وأصلح استعمال، وذلك على مجيع 
     زالت ـــــ جهود العلماء والباحثني تسعى إىل الكشف عن أســــرار هذا التوظيــف  ماوقد كانت ـــــ و        

 الراقـــي، وخصائص هذا االستعمال البليغ، وعلى الرغم من كثرة هذه اجلهود وتضافرها يف تبيان أسرار اإلعجاز
 لقــائبه وال خيــضي عجــرمي ال تنقــرآن الكــالقه بالغته، إالّ أّّنا تبقى غيضا من فيض، باعتبار ــوأوجره ـرآين ومظاهــالق

 هذه املسائل. مثل اجملال مفتوحا للبحث يف هذه املواضيع واخلوض يف يالرّد عليه، ممّا يبقمن كثرة 



 ـــــةــــــــــدمـــــــــــقــــــــــم

 

 ب 

وانطالقا من دقّة التوظيف القرآين، وحتديدا على املستوى الصويت يقف السامع مندهشا أمام ذلك التالؤم       
األمر الذي جيعله حيّس  ،سلسل لألحرف املناسبة داخل األذنوالتناغم املوسيقي، واإليقاع العذب واملتالصويت 

بعظمة رهيبة داخل هذه املنظومة الصوتية اليت خترتق مسعه، وجيد نفسه عاجزا عن استكناه سر ذلك اجلمال 
ذلك  يكون إّّناص على املستوى الصويت أسرار القرآن على مجيع املستويات وباألخ والروعة، واحلقيقة أّن معرفة

هذا فضال عن ة، واملميزات اخلصوصية هلذا املستوى أو ذاك، ــــوحماولة اإلملام باجلوانب اجلماليالتذوق  عن طريق
، ومن هنا جلّيةة، داخل أطر ـــــــامل بّينــــــــحة ومعــــس واضـــوم على أســــــالدراسة العلمية اجلاّدة واملوضوعية واليت تق

وداخل هذا اإلطار، فجاءت هذه  كما أسلفنا  هذا املستوى ـــــ أي املستوى الصويت ـــــ يف يأن يكون حبث تحاول
 ـــ دراسة في وظائف األصوات اللغوية ـــ الظواهر الصوتية في سورة المائدةـ: ـالدراسة موسومة بــــ

مصطلح:  على غرار فهوممن املصطلحات الدالة على هذا امل مّت اختيار مصطلح الظواهر دون غريهو          
أو املالمح  ،أو السيمات الصوتية أو التنوعات الصوتية، أو التشاكل الصويت القضايا الصوتية، أو القوانني الصوتية،

األصوات أثناء ألنه أبلغ مصطلح ميكن أن يعرّب عن هذه التغرّيات والتلونات الصوتية اليت تلحق  ،وغريها الصوتية
 هو رتاكمن غريها. وممّا ال شك فيه أّن هذا المالنص القرآين، ممّا جيعلها أكثر بروزا وجالء  يف هيمنتهاسيطرهتا و 

، وألجل ذلك مّت اختيار مصطلح "وظائف األصوات عالقة الصوت مبعناه(الذي حيّدد وظيفة هذه الظواهر )
 داللة وقيمة معنوية. اّن الصوت ال يكون لغويا إالّ إذا كان ذاللغوية" ملناسبته مع طبيعة هذه الدراسة؛ أل

إّن اإلشكالية الكربى اليت يطرحها البحث تتمثل يف حماولة الكشف عن عالقة الصوت باملعىن السياقي        
 الذي يقع فيه، ومدى عالقة ذلك باملقام الذي ُنسج فيه النص على اختالف نوعه. وينبثق عن هذه اإلشكالية

 إىل توليد جمموعة من التساؤالت، منها:                                                           أفضت املسبقة اليت الفرضياتلسلة من س
  ما هو علم األصوات؟. وما هي أبرز فروعه الرئيسية والثانوية؟. وهل هناك عالقة مكّملة بينها حبيث ينبين كّل

 اآلخر؟. أم هي منفصلة ومستقلة ال حيتاج الواحد منها إىل غريه؟.واحد منها على مباحث 
 .ما هي أبرز العلوم اليت يتعالق معها علم األصوات؟. وما طبيعة هذه العالئق؟ 
  ما الفرق بني احلرف والصوت؟. أمها شيء واحد أم بينهما اختالف؟. مّث إىل أّي مدى ميكن للصوت أن يتدّخل

 ؟.معا ه أو كالمهاـــــاد وخمالف له يف خمرجه أو صفتــغيانه على صوت آخر مضيف تغيري الداللة مبجرد ط
  ات العربية وحتديد خمارجها؟. وماما هي املعايري واملقاييس العلمية اليت اتبعها علماء األصوات يف وصفهم لألصو 

 هو الّسر يف اختالف القدامى واتّفاق احملدثني يف ذلك؟.
 واالمتزاج الصويت يف سورة املائدة مثال ميثل وجها من أوجه اإلعجاز الصويت يف  التوليفة ههذّن إ :كن القولــــــهل مي 
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أميكن أن كانـــــــت هنــــــاك عالقة،   القرآن الكرمي؟. وهل مثة عالقة بني األصوات وداللتها يف هذه السورة الكرمية؟. وإذا
 نطلق عليها اسم ظاهرة صوتية؟.

  املائدة أّناط لغوية وظواهر صوتية ختتص هبا، حبيث يبدو للسورة مظهر خاص مييزها عن وجد يف سورة تهل
 غريها؟.

  كيف يساهم الفونيم يف إحداث تغري يف الداللة اللغوية على الرغم من كونه أصغر وحدة يف اللغة ال متلك لنفسها
دى إىل الصوائت كذلك؟. وما هي أبرز داللة؟. مّث هل أّن الفونيم يقتصر وجوده يف الصوامت فقط، أم أنّه يتع

 فوق القطعية(؟.) ( وبني الفونيمات فوق الرتكيبية)القطعية الفروق اجلوهرية القائمة بني الفونيمات الرتكيبية
 كان صامتا أم صائتا( هو فونيم خال من املعىن وال ميكن أن يؤدي وظيفته إالّ   أ إذا أقررنا بأّن الصوت املفرد )سواء

إذا اتصل به غريه، أمكن لنا أن نتساءل: أميكن أن نعترب الصفات الصوتية سواء كانت الزمة أم عرضية باعتبارها 
حينما يتصل  ،لصامت()امسات للصوت املفرد: ظاهرة فونولوجية، أم أّن هذه األخرية تقتصر على الصوت اللغوي 

 .فيؤديان معا وظيفة صوتية؟ )صامت + صائت( صامت + صامت( أو بصائت) بصوت لغوي آخر
قصد التحّكم اجلّيد يف مادة البحث    خطّة ُرمستويف حماولة لإلجابة على التساؤالت السابقة وغريها       

فصول مّث خامتة، مع اإلشارة هنا  مخسةجاءت مشتملة على: مقدمة ومدخل و وبغرض الوصول إىل أفضل النتائج 
 يف الوقت ذاته وسيتّم فيما يلي تفصيل ذلك: دراسة نظرية تطبيقيةإىل أّن هذه الدراسة هي 

لمحة تاريخية عن علم  املعنون بــــــ:  المدخلاليت أسست من خالهلا ملوضوع البحث، جاء  المقدمةبعد       
 الصوتية عند اهلنود مثّ عند اليونان فالعرب. ، وفيه تناولت باختصار اجلهوداألصوات

قته علم األصوات وعالحيث كان متهيدا للبحث جاء حتت عنوان:  الفصل األولمّث انتقلت بعدها إىل       
اشتمل بدوره على أربعة مباحث؛ فأّما املبحث األول فخصصته  ـــبعلمي: القراءات والتجويد ــــ مفاهيم نظرية ـ

للفرق بني الصوت  ثاينوموضوعه، ال مطالب: األول ملفهوم هذا العلم ةيث جاء مقسما إىل ستلعلم األصوات ح
 وبني احلرف، الثالث ملصدر الصوت ونشأته، الرابع ملختلف املصطلحات املتعلقة هبذا العلم، اخلامس لفروع 

 العلم، أّما املطلب السادس فكان ألمهّية علم األصوات.
 ثاينوموضوعه، الاألول ملفهوم العلم  سِّم هو اآلخر إىل مثانية مطالب:فكان لعلم القراءات، حيث قُ  ثاينوأّما ال   

ملصدر القراءات ونشأهتا، الثالث ألركان القراءة الصحيحة ومراتبها، الرابع ملختلف املصطلحات اليت هلا عالقة هبذا 
ألحرف وبني القراءات، السابع ألقسام القراءات من العلم، اخلامس لألحرف السبعة للقرآن، السادس للفرق بني ا

 حيث احتاد املعىن وتعّدده، أّما املطلب الثامن فكان لعالقة القراءات بالقرآن الكرمي.
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يف حني تناول املبحث الثالث علم التجويد، حيث ُقسِّم إىل مخسة مطالب: كان األول منها ملفهوم علم      
عات هذا العلم، الثالث ملفهوم اللحن وأقسامه وحكمه، الرابع للفرق بني علم ملوضو  ثاينالتجويد وموضوعه، ال

التجويد وبني علم القراءات، أّما املطلب اخلامس فُخصِّص للعالقة بني علم التجويد وبني علمي القراءات 
 واألصوات.

، حيث جاء حتت عنوان: لُِيْخَتم الفصل األول باملبحث الرابع، والذي دار احلديث فيه عن مدونة البحث     
كان عبارة عن حملة عامة حول   ثاينمطالب: األول لنّص هذه السورة الكرمية، ال ةسورة املائدة، وُقسَِّم إىل ثالث حول

 السورة، أّما الثالث فكان للمواضيع اليت تضّمنتها هذه السورة.
، وهو فصل نظري مخارج الحروف وصفاتها الممّيزةاملوسوم بـــــــ:  الفصل الثانيليتّم االنتقال بعدها إىل       

مّت تقسيمه إىل ثالثة مباحث: ُخصِّص األول منها ملخارج  ،مثله مثل بقية الفصول اآلتية تطبيقي يف الوقت ذاته
احلروف بني القدامى واحملدثني، حيث اشتمل على أربعة مطالب: األول ملخارج احلروف عند علماء األصوات 

ملخارج احلروف عند علماء األصوات احملدثني، الثالث ألوجه االتفاق واخلالف بني علماء  ثاينالقدامى، ال
 األصوات القدامى واحملدثني، أّما الرابع فكان عبارة عن خمّطط خمتصر ملخارج احلروف يف اللغة العربية. 

لألصوات العربية، ُقسِّم أُْرِدف هذا املبحث مببحث آخر محل عنوان: الصفات العامة والصفات اخلاصة       
بدوره إىل مطلبني رئيسيني: األول منهما ُجِعل للصفات الصوتية الالزمة، تناولت فيه شّقني مها: الصفات املتضادة 
يف العربية وهي مخس صفات ضّد مخس، ُخِتم هذا الشق بدراسة تطبيقية عامة جاءت حتت عنوان: الرتاكم 

الرتاكم مبضمون السورة الكرمية. أّما الشق الثاين فعاجل: الصفات اليت ال ضّد  الصويت يف سورة املائدة، وعالقة هذا
هلا يف العربية وهي سبع صفات، اقتصرت الدراسة التطبيقية يف هذا الشّق على صفة واحدة فقط وهي صفة 

لة: األداء القلقلة، متحورت حول عنصرين أساسيني مها: الدراسة اإلحصائية للصفة يف نص السورة، وكذا القلق
 والداللة.

 الساكنة تناولت فيه شقني مها: أحكام النون ،املعنون بـــــــ: الصفات الصوتية العرضية ثاينليأيت بعدها املطلب ال    
  فويــالشام ــفوي، اإلدغــاء الشـفــة )اإلخــاكنــم الســام امليــفاء(، وأحكــالب واإلخـام، اإلقــهار، اإلدغــن )اإلظـويــتنــوال

واإلظهار الشفوي(، أُْتِبع اجلانب النظري يف كّل حكم من هذه األحكام جبانب تطبيقي متحور حول عنصرين 
أساسيني مها: الدراسة اإلحصائية، وكذا عالقة أداء احلكم بداللته يف نص سورة املائدة. لُِيْختم الفصل الثاين 

الوصفي لألصوات الصامتة يف العربية، وتناولت يف مطلبه األول:  التوضيحالذي ُعْنِون بـــــــ: و باملبحث الثالث 
 أوردت جدوال تفصيليا عن صفات احلروف ومعرفة أيّها أقوى وأيّها أضعف. ثاينألقاب احلروف، ويف مطلبه ال
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وتناولت فيه ، التركيبية )القطعية( في اللغة العربية ظواهرالاملوسوم بـــــــ:  الفصل الثالثبعدها عّرجت إىل      
ثالثة ظواهر ّتمع بينها قواسم مشرتكة منها أّّنا كّلها ظواهر خاصة بالصوائت قصرية كانت أم طويلة، حيث 
أفردت لكّل ظاهرة مبحثا فجاء هذا الفصل مقسما إىل ثالثة مباحث: األول لظاهرة املّد والقصر، والذي اشتمل 

لتعريف املّد والقصر يف االصطالح، الثالث  لثاينصر يف اللغة، ابدوره على أربعة مطالب: األول لتعريف املّد والق
ألحكام املّد وأقسامه الرئيسية والفرعية، ومالحق كّل قسم عند اإلمام "ورش". أّما املطلب الرابع فكان تطبيقيا 

 جاء حتت عنوان: املّد: األداء والداللة.
 واإلمالة، اشتمل بدوره على مطلبني رئيسيني: األول كان  محل عنوان: الفتح ثان  ف هذا املبحث مببحث أُْردِ       

لإلمالة وتناولت فيه: تعريفها، أنواعها وأقسامها، الغرض والفائدة  لثايناو للفتح، وتناولت فيه: تعريفه وأقسامه، 
ا، مقويات منها، الفتح واإلمالة بني األصل وبني الفرع، اإلمالة من حيث الوجوب واجلواز، أسباب اإلمالة وموانعه

اإلمالة، القراء السبع واإلمالة، الفرق بني الفتح وبني اإلمالة، أحكام الفتح واإلمالة عند اإلمام "ورش"، لُِيْختم هذا 
 بدراسة تطبيقية حول اإلمالة: األداء والداللة. طلبامل

مطلبني تناول األول منهما ليأيت املبحث الثالث من هذا الفصل بعنوان: اهلمز وأحكامه، واملقّسم أيضا إىل       
فألقسام اهلمز واليت على أساسها خيتلف حكم اهلمزة عند اإلمام  ثاينبعض املصطلحات املتعّلقة باهلمزة، أّما ال

 "ورش"، وألجل ذلك جاء هذا املطلب مقّسم إىل ثالثة أقسام هي: اهلمز املفرد، اهلمز املزدوج واهلمز املتعّدد.
تَـَناَوَلة يف هذا ف الظواهر املقد محل نفس عنوان الفصل الثالث مع فارق واحد وهو اختالف الفصل الرابعأّما      

الفصل عنها يف الفصل السابق الرتباطها بالصوامت دون الصوائت  ـــــــ مع بعض االستثناءات ــــــ كما هو احلال مع 
التركيبية )القطعية( في اللغة العربية:  واهرظالالفصل الثالث، وعلى هذا األساس جاء هذا الفصل موسوما بـــــــ: 
، ُخصِّص لكّل ظاهرة من هذه الظواهر مبحثا اإلدغام، التفخيم والترقيق، الوقف واالبتداء واإلبدال واإلعالل

مستقال، فكان األول لإلدغام وفيه تناولت: أقسام اإلدغام باعتبار التحريك والتسكني يف مطلبه األول، أقسام 
ارب( يف ـواملتق ، أحكام اإلدغام الصغري بأنواعه الثالثة )املتماثل، املتجانسثاينتبار السبب يف مطلبه الاإلدغام باع

واملتقارب:  سـماثل واملتجانـام املتـوان: اإلدغــبيقيا بعنـالث، أّما املطلب الرابع فكان تطـرواية "ورش" يف مطلبه الث
 األداء والداللة.

ظاهرة التفخيم والرتقيق، والذي ُقسِّم إىل أربعة مطالب: األول لتعريف التفخيم  ثاينيف حني عاجل املبحث ال      
ألقسام احلروف العربية بالنظر إليها من حيث التفخيم والرتقيق، الثالث  ثاينوالرتقيق يف اللغة واالصطالح، ال

ي قسمته بدوره إىل ثالثة أقسام هي: حاالت األلف اللينة من ألحكام التفخيم والرتقيق عند اإلمام "ورش"، والذ



 ـــــةــــــــــدمـــــــــــقــــــــــم

 

 و 

حيث تفخيمها وترقيقها، حاالت تفخيم الراء والالم وترقيقهما وحاالت تفخيم غّنة اإلخفاء وترقيقها، أّما املطلب 
 الرابع فكان تطبيقيا محل عنوان: التفخيم والرتقيق: األداء والداللة.

: ُخصِّص طالبم ةبحث ثالث تناول ظاهرة الوقف واالبتداء، حيث ُقسَِّم إىل ثالثأُْرِدف املبحث الثاين مب      
األول للوقف وفيه تناولت أنواع هذا األخري باختالف معايري النظر إليه، ومواضعها يف سورة املائدة، مّث الغرض من 

الثالث  طلباعه، يف حني تناول املفقد كان لالبتداء وفيه تناولت تعريف االبتداء وأنو  ثاينالوقف، أّما املطلب ال
ظاهرة اإلبدال واإلعالل؛ أفردت لإلبدال  باملبحث الرابع وفيه عاجلت أمهية الوقف واالبتداء، لُِيْختم هذا الفصل

       مستقال تناولت فيه: تعريفه، أحرفه، شرطه، األصل والفرع فيه، أنواعه، غايته ومواطنه يف سورة  مطلبا
آخر تناولت فيه: تعريفه، أحرفه، أنواعه ومواطنه يف السورة الكرمية، وأخريا عالقة اإلعالل  مطلبااملائدة، ولإلعالل 

 باإلبدال.
فوق التركيبية )فوق القطعية( في اللغة العربية:  الظواهراملوسوم بـــــــ:  الفصل الخامسمثّ انتقلت بعدها إىل      

مبحثا كان األول للمقطع  ر الثالث، حيث ُخصِّص لكّل ظاهرة من هذه الظواهالمقطع الصوتي، النبر والتنغيم
ملكوناته، الثالث  ثاينت اليت ُوِضَعت له، الالصويت، اشتمل على مخسة مطالب: األول ملناقشة خمتلف التعريفا

قطع يف اللغة العربية، الرابع للخصائص العامة للمقطع يف اللغة العربية، أّما املطلب اخلامس فكان ألشكال امل
 ألمهّية دراسة املقطع وقيمته يف خمتلف امليادين.

ألنواعه  الثاين: ُخصِّص للنرب تضّمن تسعة مطالب: األول ملختلف تعريفاته، ثان  أُْرِدف هذا املبحث مببحث      
الثالث ملستوياته ودرجاته، الرابع لعالقته باملقطع الصويت، اخلامس إلشكالية النرب من حيث وجوده أو عدمه يف 
اللغة العربية، السادس لفونيمية النرب يف النظام اللغوي العريب، السابع لشروطه يف اللغة العربية، الثامن لقواعد النرب 

 فلمشاكل تطبيق النرب.يف اللغة العربية، أّما التاسع 
 لعالقاته، الثالث ثاينوأّما املبحث الثالث فكان للتنغيم، حيث اشتمل على سبعة مطالب: األول لتعريفه، ال      

ألنواعه، الرابع خلصائصه، اخلامس ألمهيته، السادس لوظائفه، أّما السابع فلفونيمية التنغيم يف النظام اللغوي 
 العريب.

الفصل مببحث رابع وهو مبحث تطبيقي موسوم بـــــــــ: الدراسة التطبيقية للظواهر فوق الرتكيبية يف  تم هذالُِيخْ       
      تناولتسورة املائدة: األداء والداللة، عاجلت فيه تسع آيات من سورة املائدة، َخصَّْصت لكّل آية مطلبا و 

        اآلية الصوتية للمقطع الصويت )التقطيع الصويت لنصّ عناصر أساسية هي: املقاربة  ةــ ثالثيف أغلبها ــ ـــفيها ـ
 نرب(، الدراسة ــداللة الصوتية للــــ+ ال رب يف اآلية )موضع النربــــر الصويت للنــــ+ الداللة الصوتية للمقطع الصويت(، األث
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 التنغيمية ملقاطع اآلية الكرمية )أنواع النغمة وعالقة ذلك مبضمون اآلية(.
 فرصدت فيها أبرز النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة.الخاتمة أّما       

حماولني الوصول من خالل وطبيعة الدراسة تستدعي االعتماد يف مقاربتها على املنهج الوصفي اإلحصائي،       
مدى عالقة ، و آينالقر الدقيق لألصوات إىل عالقة الصوت اللغوي بداللته اللغوية داخل النص  واإلحصاء الوصف

 هذا االرتباط مبوضوع النص.
غة العربية؛ ألنّــــه سبـب لّ لقرآن الكرمي قبل أن تكون خــدمة إّن مثل هذه الدراسة هي يف احلقيقة خدمة لل      

، فتقدمي مثل ن أشّد التحديات وأقوى املواجهاتبقائــها وخلودها وخاصة يف هذا العصر اليت تواجه فيه لغة القرآ
هذه الدراسات اهلادفة من شأّنا أن تساهم يف احلفاظ على العربية والدفاع عنها، وما حيّدد أمهية هذه الدراسة  

جوء إىل دراســــة علمية دقيقــــــة دون اللـــ ،خيوض غمار دراسة أيّة لغة من اللغاتكذلك أنّه ال ميكن ألّي دارس أن 
، وال ميكننا أن نتصّور صوتية يف إماطة اللثام عن املعىنأن نغفل دور الدارسة ال ، كما ال جيبالدراسة الصوتية

: ل على ذلكخري معني للدراسة الداللية ولعّل أفضل دلي يدراسة داللية دون االعتماد على الدراسة الصوتية، فه
ــــ  اّطالعي  ـــ يف حدود ك ممّا قّدمه ـمهّية البحث كذلكما تأيت أ  الفونيم، املقطع الصويت، النرب والتنغيم إىل غري ذلك،

من إضاءات جديدة، يثري هبا علم األصوات من جهة، وحتليل النص الصويت من جهة أخرى كتربيره لقوة امللمح 
ولعّل هذه األمهية اليت يتمّتع هبا هذا املوضوع تعترب من الدوافع  الرئيسية التمييزي أو ضعفه من الناحية العلمية، 

 .حّفزتين للخوض يف مثل هذه الدراساتاليت 
 بناء على ما سبق ذكره فقد وقع اختياري على هذا املوضوع استنادا إىل أسباب ذاتية وأخرى موضوعية:        

 يف سلوكه ففي مقدمتها الدافع اإلمياين الديين والذي يعترب احملفز واملوجه األول لإلنسان :الدوافع الذاتيةفأّما عن  
   بّ ــــمي وحــول العلــه: الفضـــوع ودراستــذا املوضـتيار هـــفزتين على اخــيت حـذلك الـــة كـذاتيــع الــــن الدوافـماله، ومــوأع

البحث والرغبة يف تناول مثل هذه املواضيع اليت ّتمع بني الدراسات الصوتية والقرآنية، فضال عن شغفي بتتبع 
، ومن خالل مطالعايت اخلاصة ، وخاصة تلك اليت تتعلق باألصواتجمال الدرس اللغوياجلوانب العلمية الدقيقة يف 

 وجدت يف ثنايا العديد من الكتب مباحث متنوعة عن هذا النمط من الدراسة. 
 فهي كثرية ومتنوعة نذكر منها:الدوافع الموضوعية وأّما عن         

 األصوات.بني ات اليت ّتمع بني القرآن و رغبيت يف إثراء املكتبة اجلزائرية مبثل هذه الدراس (1
 نقيب يف جمموعة من الدراسات ـويت على وجه اخلصوص؛ فمن خالل التــّلة الدراسات املتعلقة باملستوى الصــــق (2
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   اللغوية وخاصة تلك اليت تتعلق باللغة العربية، وجدت جّل البحث والتأليف فيها منصبا على اجلوانب الصرفية 
   جعله يف حاجة إىل املزيد من الدراسة  األمر الذيأو النحوية أو الداللية وأقّله يف اجلانب الصويت للغة، 

والبحث، إذ ال تزال الكثري من قضاياه غامضة جمهولة وحنن يف أمّس احلاجة إىل تفسريها وحتليلها، ممّا يدعو إىل 
 ب املهم من دراسة اللغة.االهتمام أكثر بدراسة الصوتيات ألجل خدمة هذا اجلان

 معاجلة أهّم قضايا علم األصوات املتصلة باللغة العربية بأسلوب سهل واضح وموجز. (3
 قّلة اهتمام الباحثني بالظواهر الصوتية املوجودة يف القرآن الكرمي وذلك حسب اّطالعي. (4
تساوي سور القرآن الكرمي  موضوعا للدراسة، فال ميكن أحد أن ينكر حقيقة أّما عن سبب اختيار سورة املائدة (5

حرف يف القرآن الكرمي يكمن وراءه الكثري من اإلعجاز على  وأكلمة  وأمن حيث إعجازها وبياّنا، فكّل مجلة 
مجيع اجلوانب واملستويات: الصوت، الصرف، النحو، الداللة واملعجم، البالغة )البيان(،...لذا ال يستطيع أحد 

ولكن ومع ذلك وقع  ،وجلّ  فكّلها تتماثل يف كوّنا كالم البارئ عزّ  ،أخرىالقول إّن سورة تتميز عن سورة 
واهر ــــدد يف الظـــــلت على تنوع وتعـــــاشتم قداختياري على سورة املائدة حتديدا دون غريها من السور لكوّنا 

 .مًّا وهذا حسب ما اطّلعت عليهوإن تفاوتت فيما بينها كَ  ،يةـــــالصوت
ملا هلا من  برواية ورش عن نافع من طريق األزرقيف سورة املائدة  الصوتيةوقد قمت بربط الظواهر            

     من صلة وثيقة بعلم خصوصية ّتعلها ختتلف عن غريها يف جوانب حمددة، وكذلك ملا لعلم القراءات
 .و خدمة القرآن وقراءاتهّن الدافع األصل لعلمائنا األوائل يف دراسة األصوات هإ، هذا إن مل نقل األصوات
، فإّن هذا البحث يهدف وغاية وأهداف تتحقق من خالل ذلك حبكم أنّه ال بّد لكّل حبث من منطلق        

قبل كّل شيء إىل خدمة اجلانب الصويت من اللغة العربية وإثرائه، وبيان ما تفردت به اللغة العربية عن غريها من 
حبثا وتأليفــــــا إذا ما قارناه مع بقيــــــــــــة املستويـــــــــــات اللغويـــــــة  ي طاملا ُغيِّب هذا اجلانب، الذاللغات األخرى يف

   األخرى، هذا فضال على معاجلة أهم قضايا علم األصوات املتصلة باللغة العربية بأسلوب سهل واضــــــح 
 وهذا ما ّندف إليه يف حبثنا ونتومسه فيه. وموجـــــــز،

وجيدر يب أن أصرّح أّنين لست أّول الباحثني الذين خيوضون غمار مثل هذه املواضيع العلمية، وإّّنا سبقين        
اليت اطّلعت عليها واليت   ،هنا أن أُعّد بعض عناوين هذه البحوث إليها الكثري من الدارسني فكان لزاما علّي ها

 :نذكرسبيل الذكر ال احلصر،  علىومنها كانت يل خري معني يف إجناز هذا البحث، 
 (.رسالة ماجستيردور التنغيم يف إبراز دالالت القرآن إلبراهيم عبد الرزاق عبد السالم ) ـــــ
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رسالة النظام املقطعي وداللته يف سورة البقرة دراسة صوتية وصفية حتليلية لعادل عبد الرمحن عبد اهلل إبراهيم )ــ ـــ
 ماجستير(.

اجلدل يف القرآن خصائصه ودالالته )جدال بعض األنبياء مع أقوامهم ّنوذجا( ــــــ دراسة لغوية داللية ــــــ ليوسف ـ ــــ
 (.ماجستير)رسالة عمر لعساكر 

 .بين دوميالد قاسم خلدالالت الظاهرة الصوتية يف القرآن الكرمي ـــــ 
 .ّمد وللولحملإعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة ـــــ 

 وغريها من الدراسات السابقة.
تواجه الباحث أثناء عملية البحث، وتكون صعوبات متاعب و  من ميكن أن يكون خالومبا أّن كّل حبث ال       

 عقبة أمام السريورة الطبيعية له، جاز لنا أن نذكر بعض هذه العراقيل والصعوبات:
يتطلب جهدا كبريا ووقتا أبرزها: طبيعة املوضوع، فهو موضوع واسع مرتامي األطراف ذو حماور وجماالت متعّددة ــــ ــ

طويال لذلك اضطررت لتحديد البحث، واقتصاره على حماور معينة، كما حاولت من خالل الدراسة االنتقائية 
فضال  عليها النتائج اإلحصائية اليت قمت هبا.ت رَ فَ سْ تقليص مادة البحث، وذلك من خالل اختيار ّناذج معينة أَ 

تاج إىل الكثري من ونة ـــــــ يف احلقيقة ـــــــ حيعن طبيعة املدونة واملتمثلة يف القرآن الكرمي؛ ذلك أّن التعامل مع هذه املد
حىت ال يقع اإلنسان يف اخلطأ والتحريف، يضاف إىل ذلك صعوبة التعامل مع القرآن الكرمي  واحلذراحليطة 

 وقراءاته، خصوصا إذا كان فيه تعارض مع بعض النصوص والروايات الثابتة.
 .الداللة الصوتيةقّلة املراجع اليت تدرس قضية "عالقة الصوت باملعىن" بغرض الكشف عن ـ ــــ
املكتوب برواية "ورش"، فلم يبق أمامي إاّل  Wordصعوبة احلصول على املصحف اإللكرتوين بصيغة ـــ ـــ

بشّق احلجازي، والذي تعّذر عيّن احلصول عليه هو اآلخر إاّل  استعمال املصحف املكتوب باخلط املغريب بالعدّ 
 األنفس.
موضوع الصوتيات بصفة ري ثْ ين وتُـ أخرى تـُغْ وأملي يف األخري أن تكون هذه الدراسة منطلقا لدراسات        

  .النص القرآين بصفة خاصة داخل الصوت عامة، ووظيفة
على ما بذله  عيسى لحيلح"ويف اخلتام أوّد أن أوّجه مرّة أخرى خالص الشكر واالمتنان لألستاذ املشرف "       

مثارها هذا العمل، كما أوّجه كّل ، وعلى ما أسداه من توجيهات رشيدة ونصائح قّيمة، كان من جمهوداتمن 
عرفاين إىل مجيع األساتذة الكرام الذين مل يبخلوا يف إنارة طريق البحث أمامي، فلهم الفضل بعد توفيق املوىل عّز 

 اد ـــداد يف القول والرشـصد والســـالص يف القــنسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا إىل اإلخيل يف بلوغ هذه املرتبة، هذا و  وجلّ 
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 ن. العمل هو حسبنا ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العامليــــــــــــــــيف
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 مــــــــدخـــــــل:

   عن علم األصوات ريـــــــخيةلــــــمحة ات   
 

 الدراسة الصوتية عند اهلنود .1 
 . الدراسة الصوتية عند اليوانن2                 
 . الدراسة الصوتية عند العرب3 
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 لــــــمحة تاريـــــــخية عن علم األصـــــوات: مــــــــدخـــــــل:
حظيت دراسة الصوت اللغوي عند الكثري من األمم السابقة بقدر كبري من التأمل والنظر، وإن كان ذلك       

إّلا أنانا ّل ميكن أن ننقص من قدره، أو نعتربه من البديهيات يف  ويف بعض أحايينه أبعاده،بشكل بسيط يف بعض 
 حياتنا.

كان سببا يف اخرتاع احلرف، حيث أناه ملا أدرك اإلنسان: أنا الصوت   الواعي إنا من املسلام به أنا الصوت     
له قالبا حيويه فأوجد احلرف ومن متا كانت الكلمة بإمكانه أن يكون حامال ملعىن متمتاعا بالدّللة، أراد أن جيعل 

هم الفينيقيون مثال قد اخرتعوا أجبدية  واللغة، مثا إنا التأمال يف هذه األخرية هو الذي أداى إىل اخرتاع الكتابة، فها
ف ميثال حاولوا أن ميثالوا هبا أصوات لغتهم، وكانت تلك نقلة هائلة يف تاريخ اللغات اإلنسانية؛ فقد أصبح احلر 

صوتا واحدا بعد أن كانت الكتابة رسوما كما يف اهلريوغليفية، أو أشكاّل كما يف السومرية واألكادية، وأسهمت »
األمم العريقة يف احلضارة إسهاما جيادا يف الدراسة الصوتية؛ فقد وصف علماؤهم أصوات لغاهتم وصفا دقيقا من 

 .(1)«حيث املخارج واهليئات املختلفة للصوت الواحد
انت من كهلذا اّلهتمام  ت اللغوي، ولعلا البداية األوىل إذن فقد اشتغل اللغويون ــــ منذ القدمي ــــ بالصو        

يف صور نطقية وكتابية، وأهما اجلهود اليت عنيت بدراسة الصوت اللغوي   للكالمخالل حماولة جتسيد اإلنسان 
 عرب، وقد صناف كلا قوم من هذه األقوام أصوات لغتهم حسب "موضع النطق" كانت لدى اهلنود واليونان وال

 أو "املخارج"، وسيأيت التفصيل يف ذلك كما يلي:
 ــــ الدراسة الصوتية عند الهنود: 1  

 وقت مبكر اليت ظهر يف تراثها ــــ يف ،كانوا من أقدم الشعوب  ــــــ العربــــــ ومعهم جيمع الباحثون أنا اهلنود           
من تارخيها ـــــ حبث علمي منظم يف اجملال الصويت. ويف هذا الصدد يقول املستشرق واللغوي األملاين "برجشرتاسر": 

ومل يسبق الغربيني يف هذا العلم؛ أي علم األصوات، إّلا قومان من أقوام الشرق ومها: أهل اهلند يعين الربامهة  »
 .(2)«والعرب

يتاضح جلياا من خالل هذا القول: أنا العرب واهلنود هم أسبق األقوام اشتغاّل باألصوات من خالل        
 الوقوف على خمارجها، وبيان صفاهتا املميازة ووصف ذلك وصفا علميا وموضوعيا دقيقا.   

                                                           

 م2005ه/ 1425، 1ربد، األردن، طإ( ـــــ مسري شريف إستيتية: اللسانيات: اجملال والوظيفة واملنهج، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، 1)
 .17ص

 .11م، ص 1994ه/ 1414، 2ــ برجشرتاسر: التطور النحوي للغة العربية، تح: رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، ط( ـــ2)
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األمر الذي دفعهم إىل وصف لغتهم  ــــــــ شأن العرب متاما ـــلقد اهتما اهلنود بدراسة كتاهبم املقداس "الفيدا" ـ      
من الناحية الصوتية؛ فلقد كان "بـْرَامْهَْن بَانِييِن" من علمائهم البارزين الذين وصفوا أصوات وصفا دقيقا ّلسيما 

اللغة السنسيكريتية من حيث خمارجها وهيئاهتا النطقية، وكان اهلدف من ذلك أن يقف املتعلامون على الطريقة 
األصوات عند قراءة كتاهبم املقداس "الفيدا" املكتوب باللغة السنسيكريتية القدمية، واليت كانت الصحيحة يف نطق 

قد أوشكت على اّلنقطاع، وعلى الرغم من أنا النظام الكتايب يف تلك اللغة  ـــــ يف زمن "بانيين" ــــصلة اهلنود هبا ـ
مبعزل عن مقطعه؛ وصفا صحيحا من حيث:  ذو مست مقطعي، فإنا هذا مل مينع "بانيين" من وصف كلا صوت

 .  (1)املخرج وصفاته النطقية األخرى
يُفهم من خالل هذا الكالم أنا غرض اهلنود يف دراستهم الصوتية هو غرض ديين لغوي؛ فالدايين من         

خالل اّلهتمام بدراسة كتاهبم املقداس، واحلرص على ضبط نصوصه وقراءته قراءة صحيحة خالية من التصحيف 
 سيكريتية املقداسة واحلفاظ عليها.والتحريف، وأماا اللغوي فيتجلاى ذلك من خالل حماولة اإلبقاء على اللغة السن

لقد حتداث اهلنود عن كيفية تسرب اهلواء إىل التجويف احلنجري، حيث ذكروا يف باب تصنيف األصوات         
إىل مهموسة وجمهورة: أنا األوىل تنتج حينما يكون الوتران الصوتيان يف النطق بالصوت متباعدين، حبيث يكون 

ضئيال، بينما األخرى حتدث حينما  هلذا التباعد دخل يف عدم تذبذب الوترين الصوتيني، أو تذبذهبما تذبذبا
يكون هناك تقارب بني الوترين الصوتيني، حبيث يتذبذبان من خالل مرور اهلواء عربمها حمدثان نغمة موسيقية، كما 
صنافوا األصوات إىل صامتة وصائتة، وقساموا الصوامت إىل "مغلقة" و"أشباه صائتة" و"ضياقة"، وقد أقاموا هذا 

 . (2)يت: هو درجة تقارب أعضاء النطق عند نطق أصوات كل قسم من هذه األقسامالتقسيم على أساس صو 
 ولوجية، مبنية على سيعلى هذا األساس تكون الدراسة الصوتية اهلندية قد قامت على أسس وصفية ف        

شأن  فحص وظائف أعضاء النطق وعلى حتديد مواضعها بالنسبة لكلا صوت، وعلى درجة اتصاهلا شأهنا يف ذلك
كما سيتما اإلشارة إليها ّلحقا، وهذا طبعا خبالف الدراسات اليونانية اليت انبنت   ،الدراسة الصوتية عند العرب

 على مالحظة اآلثار السمعية لألصوات، وعلى أسس منطقية صرفة.
 ـــ الدراسة الصوتية عند اليونان: 2   

مل يكن اإلغريق أقلا اهتماما بأصوات لغتهم، وهم الذين تأثاروا بالطريقة الفينيقية يف جعل احلرف ممثال        
لصوت واحد، على حنو ما صار وما زال معروفا يف النظام األجبدي ملعظم لغات العامل، وقد نقل اإلغريق هذا 

                                                           

 .17مسري شريف إستيتية: اللسانيات: اجملال والوظيفة واملنهج، ص  :ظرين( ـــــ 1)
 .91، 88حممود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، دط، دس، صص  :نظريـــــ  (2)
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تينية باحلروف املمثالة ألصوات تلك اللغة، غري أنا النظام إىل لغتهم ومن متا أخذ عنهم األوروبيون فكرة كتابة الال
عناية اليونان بالصوت من حيث طريقة نطقه الصحيحة كانت واضحة عند اخلطباء، ومن كانوا يتعلامون اخلطابة 
وكانت دراسة األصوات واحلروف من أهما ما يقف عليه املتعلامون، بل إنا الفالسفة اإلغريق كانوا جيعلون تعلام 

 .(1)ت ركيزة أساسية من ركائز تعلام الفلسفة مثلما هي أساس من أسس تعلام اللغةاألصوا
 "الشعر"، ويف "أفالطون"إنا املادة الصوتية املأثورة عن اليونان جندها يف أقوال متناثرة يف حماورات        

"ديونيزيس س"، أهل النحو منهم:"ديونيزيوس ثراك، وجند أكثرها يف كتابات "أرسطوـــــ"ل" اخلطابة"و
   ميثافيزيقية شيئا »وهنم علماء دين، فقد كانت نظرهتم هاليكارناسوس"...وملا كان اليونان فالسفة أكثر من ك

ما، وألجل ذلك اجتهت الدراسة الصوتية عندهم إىل ربط السبب باملسباب، فلقد تساءلوا عن ماهية اللغة وعن 
هل هناك عالقة طبيعية وضرورية بني الكلمة وبني الشيء الذي ترمز إليه؟.  :صلها وعن ماهية الكلمة، وتساءلواأ

 .(2)«أتعلاق املعاين بالكلمة تعلاق بالطبع أم تعلاق باّلصطالح
هت الدراسات اللغوية عند اليونان إىل اجلانب الدّليل أكثر منه إىل اجلانب الصويت، ويتجلاى         إذن فقد اجتا

مامهم بعالقة اللفظ باملعىن؛ أهي عالقة حتمية طبيعية؟. أم أهنا اعتباطية قائمة أساسا ذلك بوضوح من خالل اهت
 على التواضع واّلصطالح واّلتفاق؟.

اشتغال اليونان بالدراسات الدّللية انتفاء اهتمامهم بالدرس الصويت، فقد اعتىن  أنا  ولكن هذا ّل يعين      
مل تتاسم يف بعض جوانبها بالعمق وبعد الغور عن قواعد اللغة والتأويل  وإن»اليونانيون باجلوانب الصوتية للغتهم 

ا أماطت اللثام عن بعض الظواهر املقطعية يف لغتهم  فسطائينياليت كشفوها إىل الفالسفة الس ،والنطق، إّلا أهنا
 .(3)«الذي قدموه على مائدة الظواهر النطقية والوظائفية فكانت غدائهم

"األصوات املهموسة" و"األصوات : مل يتفطان اليونان إىل تقسيم أصوات لغتهم إىل القسمني الرئيسيني ومها      
اجملهورة"، كما فطن إىل ذلك اهلنود والعرب، غري أهنام مثلهم حينما أدركوا تصنيف األصوات إىل )صامتة وأخرى 

أشباه صائتة » قسمني مها: يف، وذلك حينما جعلوها صائتة(، لكناهم اختلفوا مع اهلنود يف تقسيمهم للصوامت
 ومغلقة، واعتربوا "أشباه الصائتة" متوسطة بني "الصوائت" و"املغلقة" على أساس أنا "أشباه الصائتة" وإن مل تكوان 

                                                           

 .18واملنهج، صمسري شريف إستيتية: اللسانيات: اجملال والوظيفة  :نظريـــــ  (1)
   الصوتيات تارخييا جهود متعاقبة عرب العصور من الفرعونية إىل العصر احلديث، إصدارات خمرب اللغة العربية وآداهباعماار ساسي: املدخل إىل ـــــ  (2)

 .65ص ،م2013ه/ 1434كلاية اآلداب واللاغات، جامعة سعد دحلب ـــــ قطب العفرون ـــــــ البليدة، اجلزائر، دط، 
 .15م، ص1998ه/ 1418، 1ـــ عبد القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طـ( ــ3)
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ا على األقل ميكن أن تنطق وحدها  .(1)«مقطعا دون اّلستعانة بصائت إّلا أهنا
ليونان يف الدراسات اللغوية، فقد قلادوهم يف أكثر املسائل الفكرية والثقافية حيث لقد كان الرومان تالمذة ل     

جند جانبا كبريا من املادة الصوتية املأثورة عندهم يف كتابات حنوييهم مثل: "بريسكيان"، "ترنتيانوس"،"ماوروس" 
ومل يبلغ الرومان من الداقة يف وصف لغتهم ما بلغه اليونان يف وصف اليونانية، بل ما بلغه  و"فيكتورينوس"،...

 .(2)اهلنود يف وصف السنسيكريتية
ا تقوم يف مجلتها على مالحظات       هذا ويالحظ على اآلراء الصوتية لقدماء اليونان والرومان ــــ كما أسلفنا ــــ أهنا

األصوات يف األذن، وهي هبذا ختتلف عن اآلراء الصوتية لقدماء اهلنود والعرب الذين اآلثار السمعية اليت ترتكها 
 يولوجية يف تكوين األصوات املختلفة. سأدركوا األسس الف

 ـــ الدراسة الصوتية عند العرب: 3  
واملالحظة  اليت اتاسمت باملباشرة  عرباعتمدت الدراسات الصوتية العربية األوىل على مالحظات ال         

الذاتية، القائمة على جدارة ومكانة الفكر العريب اإلسالمي، وبرز من هؤّلء األفداد علماء استطاعوا مبا امتلكوا 
من القوة والتمكان والوضوح واحليوية، أن ميداوا جسور التواصل وحيكاموا النسج ويسجالوا الريادة يف احلدق  

ؤاهم التحليلية خدمة للغة التنزيل اليت شرافها اهلل به، فكان قطبها واملهارة، وهم يقدمون جهودهم البحثية ور 
 وحمورها املركزي الذي دارت حوله رحى الدراسات.

ا اهتمام، حيث جذب انتباههم إليه مماا دعاهم إىل دراسته ووصفه        إذن فقد اهتما العرب األوائل بالصوت أميا
معتمدين يف ذلك التجربة باللسان واألذن، ّل على املعامل واملخابر واألجهزة كما هو احلال عند علماء األصوات 

      ر اهتمام العرب بلغتهم وأصواهتا على حنو خاص وعلى هذا األساس فإنا السبب الرئيسي الذي أثا احملدثني.
      ـــ هو إحساسهم بضرورة احلفاظ على القرآن الكرمي ولغته من التحريف ــشأهنم يف ذلك شأن اهلنود ـــــ 

جهد ّل يعرف امللل على إتقان النطق بأصوات هذه اللغة، وباألخص عندما انتشر »والتغيري، حيث عملوا يف 
 بقاع األرض املختلفة، وطرقت أمساع العرب أصوات اللغات األخرى، فخشي العلماء أن تنحرف اإلسالم يف

 أصوات العربية عن مستها الصحيح نتيجة تأثرها بأصوات تلك اللغات، فلم يكد القرن الثاين اهلجري يبدأ حىت قام
 فات تلك احلروف وأصواهتا من بني علماء العرب من يصف خمارج اللغة العربية وصفا دقيقا، ويتحدث عن ص

                                                           

 .91، 88حممود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، صص :نظريـ ـ( ـــ1)
 .323 ص أيضا:و  88، صاملرجع نفسه :نظريــ ـــ( 2)
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، وشفافية يف التعبري  .(1)«حديثا ينبين عن رهافة يف احلسا
 :(2)وقد حقاق العرب يف ميدان الدرس الصويت إجنازات مبكرة، متثالت يف أمور كثرية من أمهاها     

 ـــ وضع ألف بائية صوتية للغة العربية.ــ 1
ـ تصنيف األصوات العربية إىل فئات خمتلفة وفقا ملعايري خاصة وضعوها، كتقسيم األصوات إىل صحيحة ــــ 2

 )مرققة(...اخل.  ومعتلاة، جمهورة ومهموسة، شديدة)انفجارية( ورخوة)احتكاكية(، مستعلية)مفخامة( ومستفلة
كلمة العربية، من حيث عددها ونوعها ــ وضع قواعد وقيود على نوعية األصوات اليت جتيزها قواعد بناء الـــ 3

 وكيفية ترتيبها.
 ــــ حماولة الربط بني مستويي الصوت والدّللة يف حدود البىن الصرفية.ـ 4
ـ دراسة اجلهاز النطقي عند اإلنسان، وتقسيمه إىل مدارج وخمارج وأحياز، مثا نسبة كلا صوت أو جمموعة ـــــ 5

 صوتية إىل املخرج الذي تنتمي إليه.
 مقارنة بعض األصوات العربية بأصوات اللغة الفارسية. ـــــ 6

وقبل اخلوض يف جهود العرب يف جمال الدرس اللغوي، وحتديدا على املستوى الصويت، ّلبدا من اإلشارة يف        
هذا أنا  البداية إىل أنا تصنيف العرب لألصوات العربية فيه تشابه كبري بتصنيف اهلنود ألصوات لغتهم، مماا يعين

د السعران" يف كتابه "علم اللغة" التصنيف اهلندي أقدم وأسبق من التصنيف العريب، وهذا ما ذهب إليه "حممو 
ومثاة تشابه كبري بني تصنيف اهلنود ألصوات السنسيكريتية حسب املخارج، وبني تصنيف العرب »حيث يقول: 

ندي أقدم كثريا من التصنيف العريب، ومن مظاهر لألصوات العربية على هذا األساس، ومعروف أنا التصنيف اهل
التشابه أنا اهلنود يرتبون األصوات ابتداء من أقصاها يف احللق إىل الشفتني، مثا يذكرون األصوات األنفية، وهذا 
الرتتيب هو الذي جنده عند "اخلليل بن أمحد الفراهيدي" وعند "سيبويه"، وهو الذي سار عليه املؤلفون العرب من 

 .(3)«دبع
إذن فاهلنود يرتبون األصوات ابتداء من أقصاها يف احللق وينتهون عند حروف الَشَفا، وهو نفس الرتتيب      

ه( حيث بدأ حبروف احللق األدخل منها فاألدخل، وكان أقصاها خمرجا ــــ عنده ـــ 175الذي اختاره "اخلليل")ت

                                                           

مة ـــــ عالية حممود حسن ياسني: الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىتا هناية القرن اخلامس اهلجري، إشراف: حممد جواد النوري، ر  (1) سالة مقدا
 .3م، ص 2003ه/ 1424مكمالة لنيل شهادة املاجيستري يف اللغة العربية وآداهبا، جامعة النجاح الوطنية، األردن، السنة اجلامعية: 

 .4، 3، صص املرجع نفسهـــــ  (2)
 .90حممود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، ص  ـ( ــــ3)
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ف حيازا منفردا ومسااها باألصوات اهلوائية، وسيتما "العني" وانتهى عند حروف الشفتني، وجعل حلروف اجلو 
التفصيل يف ذلك فيما سيأيت من هذا البحث إن شاء اهلل تعاىل. وهو نفس الرتتيب الذي سار عليه تلميذه 

 ه( ومن جاء بعدمها من العلماء مع بعض التفصيل والتدقيق.180"سيبويه")ت
واطن اّلتفاق بني التصنيفني اهلندي والعريب، فإنا "كوليزار  ولئن كان "حممود السعران" قد حتداث عن م       

ا ّل تنكر نقاط التشابه  كاكل عزيز" من جهتها قد سلاطت الضوء على أوجه التباين القائمة بينهما، علما أهنا
ال وإن كان هناك أوجه شبه بني دراسات العرب الصوتية، ودراسات اهلنود يف اجمل»املذكورة سلفا، ويف ذلك تقول: 

نفسه، فإنا اّلختالف بينهم شديد يف نقاط كثرية ومنها: أنا حروف اهلجاء عند اهلنود واحد ومخسون حرفا، ويف 
العربية تسعة وعشرون حرفا، وّل جند يف دراسات العرب الصوتية اهتماما كبريا بالتقسيم املقطعي والعكس نالحظه 

صوات عند العرب دراسة تابعة أو ثانوية، وكانت أقلا يف دراسات الكتب النحوية والصرفية، فكانت دراسة األ
 .(1)«أمهاية قياسا باهلنود

ه( 69أماا إذا أردنا أن نؤراخ لبداية الدرس الصويت عند العرب فإنانا نلفيها تعود إىل "أيب األسود الدؤيل")ت      
احلرف فأنقط نقطة فوقه على إذا رأيتين قد فتحت فمي ب» حيث تشري أغلب الروايات أناه كان يقول لكاتبه:

 .(2)«، وإن ضممت فمي فأنقط نقطة بني يدي احلرف، وإن كسرت فاجعل النقطة من حتت احلرفأعاله
فمن خالل هذا الكالم ميكن القول: إنا "أبا األسود الدؤيل" قد اكتشف عن طريق مالحظة حركة الشفتني:      

 ت" يف النظام الصويت للغة العربية.احلركات الثالث، أو ما يطلق عليه تسمية "الصوائ
بيد أنا هناك روايات تنسب هذه احلادثة إىل اإلمام "علي")كرام اهلل وجهه(؛ الذي أمر تلميذه "أبا األسود"      

بوضع قواعد تضبط اللغة، وتقيها من الفساد والتحريف؛ ملا رآه من تفشي اللحن على ألسنة الناس قريبهم 
للعجم. نقل صاحب كتاب "تأسيس الشيعة" أنا الشيخ: "أبو احلسن سالمة الشامي وبعيدهم بسبب جماورهتم 

إنا علياا دخل عليه أبو األسود يوما، قال: فرأيته مفكرا، فقلت له: مايل أراك مفكرا يا أمري » النحوي" قال:
إْن  العرب" فقلت:املؤمنني؟. قال: "إينا مسعت من بعض النااس حلنا، وقد مهمت أن أضع كتابا أمجع فيه كالم 

 فعلت ذلك أحييت أقواما من اهلالك، فألقى إيلا صحيفة فيها الكالم كلاه: اسم وفعل وحرف؛ فاّلسم ما دلا 
 على املسماى، والفعل ما دلا على حركة املسماى، واحلرف ما أنبأ عن معىن، وليس باسم وّل فعل، وجعل يزيد على

 أناه ألقى إليه     النحو ما صنع، فأذن وأتيته به فزاد فيه ونقص، ويف رواية:ذلك زيادات. قال: واستأذنته أن أصنع يف 
                                                           

 .57، ص م2009ه/1430، 1ــ كوليزار كاكل عزيز: دّلّلت أصوات اللني يف اللغة العربية، دار دجلة ناشرون وموزاعون، عماان، األردن، طـــ( 1)
ين: علم2)  .162م، ص 1992، 1وظائف األصوات اللغوية )الفونولوجيا(، دار الفكر اللبناين للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط ( ـــــ عصام نور الدا
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 .(1)«أنح حنوه !"ما أحسن هذا أخرى قال: رواية "أنح حنو هذه"، ويف الصحيفة، وقال له:
مثا جاء "اخلليل بن أمحد الفراهيدي" الذي ُعين كثريا بدراسة األصوات وموسيقى اللغة، وقد ساعده مسعه       

املرهف احلساس على التفوق يف هذا اجملال، فوجاه اهتمامه ألوزان الشعر وإيقاعه، وقام باستخراج حبور الشعر 
يعدو أن يكون دراسة صوتية ملوسيقى الشعر، كما وضع لنا "علم العروض" والذي ّل  وقوافيه، أو ما يعرف اليوم بـــ

وهبذا يكون "اخلليل" صاحب أوال  .معجما صوتيا بامتياز؛ رتاب مواده حسب خمارج احلروف وهو "كتاب العني"
تصنيف لألصوات العربية حسب موضع النطق أو حسب األحياز، مماا جعله يتوصال إىل تقسيم أصوات العربية إىل 

األصوات الصحيحة )احلروف الصحاح(، واألصوات اللينة أو اهلوائية؛ أي التمييز بني ما هو » :قسمني مها
 .(2)«صامت وبني ما هو صائت

ه         ا استمدا رأى "اخلليل" أنا الرتتيب املألوف حلروف اهلجاء العربية وهو: أ،ب،ت،ث،ج،ح،خ،...اخل، إّنا
ينيقني والعربيني، وأنا الناساخ والكتبة من الرتتيب السامي القدمي الذي اشتهر عند األمم السامية القدمية كالف

قد وضعوا الرموز املتشاهبة الصورة بعضها جبوار بعض ليسهل حفظها، كما وجد "اخلليل" أنا هذا الرتتيب النسااخ 
اسه "خمارج احلروف"، وعلى أساسه رتاب معجمه العني كما اهلجائي ّل يقوم على أساس علمي فآثر ترتيبا آخر أس

 . (3)«بأصوات احللق، مثا أصوات أقصى الفم، مثا أوسط الفم، مثا أدناه، مثا الشفتني»أشرنا، فبدأ 
هذا ومل يكتف "اخلليل" بدراسة الصوت معزوّل، بل درس كذلك وظيفة الصوت يف النظام اللغوي للعربية        

قيقة كاإلدغام، املضارعة، اإلعالل، اإلبدال والقلب املكاين...مماا يسمح بالقول: إناه قد درس دراسة علمية د
. وهذا يعين أناه قد اهتما بدراسة الصوت وهو مستقلا )منفرد( (4)«فونيتيكية وفونولوجية»أصوات العربية دراسة: 

عن بقية األصوات األخرى، ويف الوقت ذاته ُعين بدراسة وظيفة الصوت اللغوي عندما يسبقه صوت آخر       
أو يتبعه صوت ما... وكيف يتأثر هذا الصوت ويفقد بعض صفاته، أو خصائصه اليت كان ميلكها، أو يتصف هبا 

 ان مفردا معزوّل وجمرادا؟. مثا كيف يغريا الصوت معىن الكلمة؟. حلظة ك
 مثا واصل "سيبويه" طريق أستاذه "اخلليل"، فقدام دراسة لألصوات أوىف من دراسة أستاذه وأكثر دقاة، حيث أورد    

                                                           

 :نظريوللتوّسع أكثر . 49( ـــــ السياد حسن الصدر: تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم، شركة النشر والطباعة العراقية احملدودة، دب، دط، دس، ص1)
 .53، 49المرجع نفسه، صص

ين:  ( ـــــ2)  .162علم وظائف األصوات اللغوية )الفونولوجيا(، ص عصام نور الدا
ه/ 1417، 3وزيع، القاهرة، مصر، طتـــ رمضان عبد التوااب: املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر والــ( 3)

 .15م، ص1997
ين: 4)  .163ص  املرجع السابق،( ـــــ عصام نور الدا
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ك كمنهج دراساته الصوتية هذه أثناء حديثه عن ظاهرة اإلدغام، وهي ظاهرة صوتية صرفية، وكان منهجه يف ذل
وبعيدا عن  وصفيا واقعيا، قائما على املالحظة الذاتية،»أستاذه "اخلليل"، وكمنهج "أيب األسود الدؤيل" من قبل 

 .(1)«اّلفرتاض والتأويل
إذن فقد جاء "سيبويه" صاحب "الكتاب" بدراسة صوتية أكثر دقاة من دراسة أستاذه، ويبدو ذلك واضحا      

 ألصوات موضعا وعددا، حيث جعلها ستة عشر خمرجا.من خالل تفصيله يف خمارج ا
وقد تأثار بكتاب "سيبويه" كل من جاء بعده من النحااة واللغويني، ليس يف آرائه النحوية فحسب، بل حىتا      

يف آرائه الصوتية كذلك، فأخذوا يرددون كالمه يف األصوات دون أن يزيدوا عليه ما يستحقا الذكر، فلم يرتك هلم 
ه( مثال وهو من علماء "القرن 340هو "الزاجاجي")ت ه" يف كتابه فراغا يرأبونه وّل نقصا يضيفونه، فها"سيبوي

عن اإلدغام، والذي ّل حيدث إّلا من خالل معرفة خمارج احلروف  الرابع اهلجري"، جنده يتكلام يف كتابه "اجلمل"
ه( الذي 392")تبأفكار "سيبويه" جند "ابن جينريا وصفاهتا، ومن علماء هذا العصر كذلك والذين تأثاروا كث

وضع كتابا مستقال يف علم األصوات وهو "سرا صناعة اإلعراب"، حيث ّل يكاد خيرج فيه عن كالم "سيبويه" يف 
تعداد املخارج ووصف احلروف، فكثريا ما يقتبس نصا العبارات الواردة يف "الكتاب"، ويقف عند حدودها، بيد 

ل وألوال مراة مصطلح "علم األصوات" منبها بذلك إىل العالقة بني علم األصوات وبني علم أناه أوال من استعم
املوسيقى، كما كان من خالل كتابه هذا األسبق يف تعرضه لطبيعة ووظيفة اجلهاز النطقي عند اإلنسان، مشباها 

ور الوظيفي التمييزي الذي يؤديه إيااه بالناي وبوتر العود، كما استطاع بذكائه وسرعة بداهته أن يتنباه إىل الد
 . (2)الصوت اللغوي، وهذا ما يعرف اليوم مبصطلح: "الفونيم"

" من خالل كتابه هذا مرحلة تطوار عميق يف الدرس اللغوي عامة، والصويت خاصة من "ابن جينميثال كما        
بية، كما جعل مباحث "علم حيث حتديده وتصنيفه للمفاهيم اإلجرائية واآلليات البحثية يف األصوات العر 

 األصوات" مدخال لدراسة قضايا التصريف املتداخلة، ومستوى قاعدي تقوم عليه باقي املستويات اللغوية األخرى
 من صرف وحنو وبالغة، واستهلا حديثه عن األصوات اللغوية بتحديدات أوالية عن أهما الثوابت املسامهة يف إنتاج 

 .(3)الصوت واملقطع واحلرف واجلرس
 وجاء القرن "اخلامس اهلجري" حيمل إلينا رسالة صغرية يف األصوات العربية للطبيب الرئيس: "ابن سينا"         

                                                           

ين: علم وظائف األصوات اللغوية )الفونولوجيا(، ( ـــــ 1)  .164ص عصام نور الدا
ين: 16رمضان عبد التواب: املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص :نظريـــــ  (2)  .166، 164صص  املرجع السابق،، و: عصام نور الدا
 .130إىل الصوتيات تارخييا جهود متعاقبة عرب العصور من الفرعونية إىل العصر احلديث، صعماار ساسي: املدخل ــــــ  (3)
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 يفاألول منها: »ستة فصول وهي:  ه( موسومة بــــ "أسباب حدوث احلروف" وهي رسالة مقسامة إىل428)ت 
 سبب حدوث احلروف، ويقصد هبا سبب حدوث الصوت، ويقصد به صوت اإلنسان وغريه، والثاين: يف

اجلزئية للحروف العربية، واخلامس:  األصوات اإلنسانية، والثالث: يف تشريح احلنجرة واللسان، والرابع: يف األسباب
للحروف الشبيهة هبذه احلروف، وليست يف لغة العرب، والسادس يف أنا هذه احلروف من أيا احلركات غري 

 .(1)«النطقية قد ُتسمع
وحديث فيلسوف اإلسالم "ابن سينا" يف هذه الرسالة أشبه حبديث علماء وظائف األعضاء، فال نكاد       

نلمح فيها تأثرا كغريه بكتاب "سيبويه"، فله مصطلحاته اخلاصة ووصفه األصيل لكلا صوت، مماا جعله حملا 
 إعجاب وتقدير من بعض اللغويني احملدثني.

ن خالل هذه الرسالة أن يصف أسباب حدوث األصوات العربية وخمارجها إذن، فقد استطاع "ابن سينا" م     
وصفا دقيقا وحمكما على شاكلة وصف "سيبويه" هلا، كونه كان طبيبا مماا مكانه ذلك من تشريح احلنجرة، ومعرفته 

 لدور الوترين الصوتيني يف إحداث الصوت اإلنساين. 
 ه( كتابه "املفصال" يف النحو، وخيصاص القسم538")تويف القرن "السادس اهلجري" يؤلف "الزخمشري    

 .(2)«للدراسة الصوتية، فريدد فيه كالم اخلليل وسيبويه دون زيادة تذكر»األخري منه 
وّل نكاد جند بعد هذا يف كتب املتأخرين ما ميكن أن يتاسم باألصالة يف دراسة أصوات اللغة، سوى تلك      

ه( "مفتاح العلوم" يف أوائل القرن "السابع اهلجري"، واملتمثالة 626ساكاكي")تاحملاولة اليت جاءت يف كتاب "ال
 :  (3)يف رسم بدائي ألعضاء النطق، كما هو موضح يف الشكل أسفله

                                                           

 .18، 17، صص رمضان عبد التواب: املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغويـــــ  (1)
 . 18ص  املرجع نفسه،ـــ ــ (2)

ين أيب يعقوب يوسف بن أيب بكر حمماد بن علي السكاكي: كتاب مفتاح العلوم، املطبعة امليمنية، مصر، دط، ـ (3) ه/ 1318ــــ سراج امللاة والدا
 .5م، ص 1897
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 ـــ 1الشكل ــ 

كانت هذه حملة تارخيية سريعة عن أبرز اجلهود الصوتية عند القدماء، وكلا ما جاء به احملدثون هو يف          
احلقيقة استثمار للنتائج اليت توصال إليها اللغويون القدامى، وإعادة تصنيفها وتنظيمها، ولعلا أبرز املصنافات العربية 

 التالية على سبيل الذكر ّل احلصر: ت يف هذا احلقل، نذكر الكتبفَ ل  والغربية اليت أُ 
" اللغة العربية معناها كمال محّمد بشر"، "علم اللغة العام )األصوات(" لـــ "إبراهيم أنيس" "األصوات اللغوية" لـــ

محمود "، "علم اللغة مقدامة للقارئ العريب" لــ "تّمام حّسانومبناها" وكتاب "مناهج البحث يف اللغة" لــ "
"، دراسة مصطفى حركاتالصوتيات والفونولوجيا" وكتاب "اللسانيات العامة وقضايا العربية" لـــ "" "الّسعران

"، "مباحث لغوية يف ضوء عبد الرحمان أيوب"، "أصوات اللغة" لــ "أحمد مختار عمرالصوت اللغوي" لــ "
" ترمجة جان كانتينوبية" لـــ ""، "دروس يف علم األصوات العر عبد الجليل مرتاض" الفكر اللساين احلديث" لــــ

" محيي الّدين رمضان"، "يف الصاوتيات العربية" لـــ "بّسام بركة"، "علم األصوات العام" لـــ "صالح القرمادي"
 الذخرية" " يف مشروعه اللساين املوسوم بـــــن الحاج صالحعبد الرحم"، و"ريمون طّحان"األلسنية العربية" لـــ "

 ...اخل.  احلديث"، للسانوكتابه: "مدخل إىل علم ا "،اللغوية العربية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول:الفصل                                                             
 علم األصوات وعالقته بعلمي:                                                    

 ـــ نظريــــــة القراءات والتجويد ـــ مفاهيم                                               
 املبحث األول: علم األصوات                                                                     

 املبحث الثاين: علم القراءات                                                                     

 املبحث الثالث: علم التجويد                                                                     

 سورة املائدة حول املبحث الرابع:                                                                     
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 ـــوعالقته بعلمي: القراءات والتجويد ـــ مفاهيم نظريــــــة ـ صواتعلم األ الفصل األول:
 توطــــــئة:    

اليت تبىن منها الكلمة، اليت بدورها تدخل يف تشييد تركيب اجلملة  أساس احلروفاألصوات اللغوية هي       
أصل مادة الكالم، وهي األساس الذي يقوم عليه صرح واجلمل هي اللنب اليت تشّيد الكالم املفيد، فاألصوات هي 

   ﴿ويف القرآن إشارة لطيفة إىل هذا، إذ يقول سبحانه وتعاىل يف حمكم تنزيله:  بناء اللغة.

           ﴾ /23، 22الذاريات. 

ولعّل أفضل تعريف استطاع أن جيمع بني الطبيعة الصوتية وبني الوظيفة االجتماعية للغة هو ذلك التعريف       
 .(1)«حّد اللغة أصوات يعّّب هبا كّل قوم عن أغراضهم»الذي جاء به "ابن جين" حينما قال: 

إّن ابن جيّن يف هذا التعريف قّد ضّمنه العناصر » ي حجازي" معقبا على هذا التعريف:حممود فهميقول "     
، فهو يوّضح الطبيعة الصوتية للغة، ويؤّكد أّن كثري من التعريفات احلديثة للغة  األساسية لتعريف اللغة، ويتفق مع

يف جوهرها ظاهرة مكتوبة، إذن فهذا التعريف اللغة أصوات، وهبذا استبعد اخلطأ الشائع الذي يتوّهم أّن اللغة 
 .(2)«وّضح طبيعة اللغة من جانب ووظيفتها من اجلانب اآلخر

 إجيازه إاّل أنّه قد تضّمن معىن شامال على الرغم من ،" للغةالتعريف الذي أعطاه "ابن جين اوفعال فإّن هذ     
وات، ويف ذلك إشارة إىل "البعد الفيزيائي" للغة، كما للغة، حيث حّدد فيه صاحبه طبيعة اللغة واملتمثّلة يف األص

حّدد فيه "البعد النفسي" هلا واملتمّثل يف التعبري، وأشار فيه كذلك إىل حقيقة دور اللغة يف اجملتمع، وهو التعبري من 
وتواكب وفه بظر لف تبعا الختالف اجملتمع وتتأثّر خالل التواصل االجتماعي بني األفراد، وهي وظيفة اجتماعية ختت

، ويّتضح ذلك جليا حركته يف احلياة، ويف ذلك إشارة إىل "البعد االجتماعي" )اللغة مؤسسة أو ظاهرة اجتماعية(
من خالل عبارة لك من خالل عبارة "كّل قوم"، وكذا إىل "البعد الوظيفي" )التواصل والتفاهم( للغة، ويتضح ذ

 "أغراضهم".
 ىل أربعة مستويات هي: مستوى األصوات، وهو الفرع الذي يدرس أصواتلقد قّسم العلماء "اللغة" إ       
        ويشمل كال النوعني املعروفني باسم "علم األصوات العام"، و"علم الفونيمات"، ومستوى الصرف اللغة، 

ق بسواأو مستوى دراسة الصيغ اللغوية وخباصة تلك التغرّيات اليت تعرتي صيغ الكلمات فُتحدث معىن جديدا كال

                                                           

 .87م، ص 2003ه/ 1424، 2، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1( ـــــ أبو الفتح عثمان ابن جين: اخلصائص، ج1)
 .10باعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط، دس، ص ــ حممود فهمي حجازي: املدخل إىل علم اللغة، دار قباء للطــــ( 2)
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واللواحق والدواخل مثال، بعده يأيت مستوى النحو والذي خيتّص بتنظيم الكلمات يف مجل أو جمموعات كالمية 
 هو الضارب ا، واليت تفيد عن طريق وضع الكلمات يف نظام معنّي أّن حممد ضرب حممٌد علًيامثل: نظام اجلملة: 
 معرفة أصوهلا وتطّورها التارخيية الكلمات املفردة، و ، ومستوى املفردات، الذي خيتّص بدراسوعليا هو املضروب

"االشتقاق"، وهو خيتّص بدراسة ــ ــومعناها احلاضر وكيفية استعماهلا، ويدخل حتت دراسة املفردات فرع يسّمى بـ
بدراسة معاين الكلمات، وهناك فرع ثالث يسّمى "املعجم"  تاريخ الكلمات، وفرع آخر يسّمى "الداللة" وخيتصّ 

اللغوية، ويستمّد وجوده من علم دراسة تاريخ الكلمات وعلم الداللة، يضاف إىل اهتمامه  املعاجمو فن عمل وه
  .(1)ببيان كيفية نطق الكلمة، ومكان النّب فيه، وطريقة هجائها، وكيفية استعماهلا يف لغة العصر احلديث

بينها، ألّن كّل جانب يساهم يف املستوى  وهذه اجلوانب تتعاون معا يف تشكيل اللغة، فال ميكن الفصل      
من  ــــ يف أصلها ــــ الذي خيتّص به اآلخر، فمن الصعب الفصل بني األصوات والصيغ الصرفية؛ ألّن هذه الصيغ

 معاين بني والنحو، وكذلك توجد عالقة قوية بني الصرف و  وحدات صوتية، ويوجد تبادل مطّرد بني الصرف
 يف بنية هذه األنظمة مجيعها. واألصوات تدخل .الكلمات

  
  

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 .44، 43( ـــــ ماريو باي: أسس علم اللغة، تر: أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، دب، دط، دس، صص 1)
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 المبحث األول: عــــــلم األصــــــوات
 مفهوم علم األصوات وموضوعه: المطـلب األول:    

 مفهوم علم األصوات:ـــ ـ 1     
ا هو فرع من علم اللغة، يبحث يف نطق األصوات اللغوية وانتقاهل» عرّفه "حمّمد علي اخلويل" بقوله:ي       

وإدراكها، ويدعوه البعض الصوتيات، أو علم الصوتيات، وعلم األصوات ذاته له فروع عديدة، مثل: علم 
العام األصوات البحت وعلم األصوات التجرييب وعلم األصوات الوصفي وعلم األصوات التارخيي وعلم األصوات 

ة وعلم ي  ع  ط  ق  و  علم األصوات الف  القطعية و وعلم األصوات اخلاص، وعلم األصوات املعياري وعلم األصوات 
وعلم األصوات وات السمعي، وعلم األصوات املقارن األصوات النطقي وعلم األصوات الفيزيائي وعلم األص

 .(1)«الوظيفي
يُبنّي لنا "حمّمد علي اخلويل" من خالل هذا التعريف املراحل اليت ميّر هبا إنتاج الصوت باعتباره موضوعا لعلم       

ت، كما يذكر لنا التسميات املختلفة هلذا العلم، وأهم فروعه العامة واخلاصة، واليت سيتّم التفصيل يف أمّهها األصوا
 فيما سيأيت إن شاء اهلل من هذا البحث.

       هو العلم الذي يهتّم بدراسة حروف اللغة العربية على أّّنا » ":األصوات لمع" ـــويف تعريف آخر ل     
يف خمارجها وصفاهتا وقوانني تبّدهلا وتطّورها والتئامها مع غريها من احلروف، واختالفها عن بعض أصوات، فيبحث 

 .(2)«احلروف األخرى
حيّدد هذا التعريف موضوع العلم وكذا الوظيفة اليت يؤديها، مع اإلشارة إىل مسألة ائتالف أو تنافر األصوات      

 أثناء جماورهتا لبعضها البعض.
 موضـــوع علم األصوات: ـــــ 2    

موضوع علم األصوات هو الوحدات الصوتية الصغرى يف الكالم، فالوحدة الكّبى يف اجملموعة الكالمية        
كلمات" وهي ، حيث ترتكب هذه اجلملة من وحدات أصغر منها تسّمى: "الحمّمد يف اجلامعةهي "اجلملة" مثل: 

 ، هي ما يطلق عليها اسم "األصوات"ا ترتّكب من وحدات أصغر منها"، وهي بدورهامعة"اجل"حمّمد"، "يف" وهنا:
 فكلمة "حُم م د" مثال مكونة من وحدات صوتية أصغر من وحدة الكلمة وهي: صوت امليم مثّ صوت الضّمة، مثّ 

                                                           

 .112م، ص1982ه/ 1402، 1( ـــــ حمّمد علي اخلويل: معجم علم األصوات، مطابع الفرزدق التجارية، دب، ط1)
ه/ 1430، 1ام إبراهيم برهم: دراسة يف اللغة العربية مناذج وأسئلة حملولة، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طـــ منال عصــ( 2)

 .15م، ص 2009
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صوت احلاء مّث صوت الفتحة، مّث صوت امليم مّث صوت الفتحة، مّث صوت الدال يليه صوت الضّمة وقس على 
 ع بقية الكلمات.ذلك م

ــــ كما أسلفنا ــــ هذا العلم الذي يدرس األصوات  وهذه الوحدات الصوتية هي موضوع "علم األصوات"     
وصف خمارجها وكيفية حدوثها، وصفاهتا املختلفة اليت يتمّيز هبا صوت عن صوت آخر، كما »اللغوية من ناحية 

  .(1)«عند تركيبها يف الكلمات أو اجلملأثّر بعضها ببعض يدرس القوانني اليت ختضع هلا هذه األصوات يف ت
اللغة احلّية املنطوقة، أو لغة اخلطاب اليومي، أو اللغة اليت نستطيع »أّما عن اللغة اليت يدرسها هذا العلم فهي      

    اهتا على مظاهرها الصوتية، واللغة املكتوبة ال نستطيع أن نتعّرف من خّطها على كّل مسأن نتعّرف منها 
 .(2)«الصوتية

فعلم األصوات يهتّم أساسا بالكالم املنطوق دون املكتوب، باعتباره الوسيلة األوىل لتحقيق التواصل بني      
، فهو بدراسته للغة باعتباره فرعا من فروع علم اللغةالبشر، وهنا يفرتق هذا العلم عن بقّية العلوم اللغوية األخرى 

لك يصّب كّل اهتمامه بالتعبري اللغوي دون املضمون؛ ألّن اللغة املكتوبة قاصرة على إبراز املنطوقة إمّنا هو يف ذ
 خصائصها الصوتية مبجرد متثيلها اخلّطي.

يّتضح ممّا سبق أّن موضوع علم األصوات هو دراسة الصوت سواء أكان لغويا أم غري لغوي، وقبل الوقوف     
هو لغوي وما هو  التعرف على مفهوم الصوت، وعلى الفرق بني ما على مصدر الصوت ونشأته، البّد أوال من
 غري لغوي، وكذا الفرق بني الصوت واحلرف.

 الصوت وبين الحرف المطلب الثاني: بين
 مفهوم الصوت: ـــ  1  

 لغـــــــــة:  أ/     
" باب التاء فصل الصاد:         ُت: اجل ر ُس)...( واجلمع الصَّو  »جاء يف "لسان العرب" يف تفسري مادة "ص و ت 

تًا، وأ ص ات   )...(، ويقال: ص ات  ي ُصوُت صوتًا و ص وَّت  به: كّله ناد ى أصوات، وقد ص ات  ي ُصوُت وُيص اُت ص و 
: ، ويف احلديث كان "العّباس" رجال ص يًِّتا: أي شديد الصوت)...( وأ ص ات  القوسفهو ص ائ ٌت معناه: صائح)...(

                                                           

 .13( ـــــ رمضان عبد التواب: املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص 1)
 1األصوات وخمارجها وصفاهتا ومتاثلها(، األكادميية احلديثة للكتاب اجلامعي، القاهرة، مصر، ط )دراسة يف ــــ حممود عكاشة: أصوات اللغةـ( 2)

 .9م، ص2005ه/ 1426
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. فالصوت يف اللغة يطلق على كّل شيء له ذبذبة، أو يصدر حركة (1)«( والصَّي ُت: الذ ك ُر...جعلها تصوُت)...
 صوتية، سواء أكان متحرّكا أم جامدا حال حت  ر يك ه .

 اصطالحا: ب/   
اعلم أّن الصوت عرض خيرج مع النفس مستطيال مّتصال حىت يعرض له يف احللق »" فيقول: يعرّفه "ابن جين      

، مقاطع تثنية عن امتداده واستطالته، فيسّمى املقطع أينما عرض له حرفا، وختتلف أجراس احلروف فم والشفتنيوال
 .(2)«حبسب اختالف مقاطعها

للصوت، ويف الوقت ذاته يفّرق بينه وبني احلرف، ويف احلقيقة  مفهومايقّدم لنا  لتعريف " يف هذا ا"ابن جين فــــ     
هذه األعضاء  عريف عام، يشرتك فيه اإلنسان الناطق واحليوان األعجم؛ ألّن االثنني ميلكانإّن هذا التعريف هو ت
 " يف التعريف السابق.اليت ذكرها "ابن جين

" هو عبارة عن النفس الصاعد من الرئتني بااجاه الفم املّتصل واملرتب،، فأينما إذن فالصوت عند "ابن جين    
ــــ حينها ــــ امتداده واستطالته، ومّسي حرفا، والنفس املرتب، خيتلف جرسه  وجد عائقا انفصل عن بعضه وامتنع

باختالف العائق الذي يعرتض مسلكه؛ فإن كان احلاجز على مستوى احللق مّسي حرفا حلقيا، وإن كان على 
  ، وقس على ذلك مع بقية األعضاء املتحّكمة يف النطق.مستوى الشفتني كان شفويا

أنّه قد اعتّب املقطع مرادفـــا للحرف، وهذا خبالف " الل التعريف السابق "البن جينمن خيالحظ كذلك     
 سابقيه الذين جعلوا املقطع هو خمرج احلرف ال احلرف ذاته، فأينما انقطع النفس فثّمة موضع النطق، فــــ "اخلليل" 

      تسميات أخرى على غرار: اجملرى، احملبس  مثال ـــــ من الذين أطلقوا على املخرج مصطلح املقطع، فضال عنـــــ 
 املدرج،...فتسمية "ابن جين" هبذا ال تستقيم إالّ على ضرب من اجملاز.و 

...فالصوت عملية يقوم هبا »ومن اللغويني احملدثني الذين عرّفوا الصوت: "متّام حّسان"، حيث جنده يقول:      
أيت من حتريك اهلواء فيما بني مصدر إرسال الصوت، وهو اجلهاز اجلهاز النطقي، وتصحبها آثار مسعية معّينة ت

 .(3)«النطقي، ومركز استقباله وهو األذن...
 الصوت »ويّتفق "عبد القادر عبد اجلليل" مع "متّام حّسان" يف تعريفه للصوت إىل حّد ما، حيث جنده يقول:     

                                                           

، تح: عامر أمحد حيدر، دار الكتب العلمية 1( ـــــ مجال الّدين أبو الفضل حمّمد بن مكرم بن منظور األنصاري اإلفريقي املصري: لسان العرب، مج1)
".2005ه/ 1426، 1ط بريوت، لبنان،  م، مادة "ص و ت 

ه/ 1413، 2، تح: حسن هنداوي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط1: سر صناعة اإلعراب، ج( ــــ أبو الفتح عثمان بن جين2)
 .6م، ص1993

 .66م، ص1998ه/ 1418، 3لتوزيع، القاهرة، مصر، ط( ـــــ متّام حّسان: اللغة العربية معناها ومبناها، عامل الكتب للطباعة والنشر وا3)
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يسنا، حاملة صورة احلرف إىل أذهاننا عّب ذبذباته الطاقة املنقولة عّب الوس، اهلوائي إىل أمساعنا وأحاسهو 
 .(1)«الصوتية

فكال التعريفني السابقني اشتمال على العناصر الضرورية، واليت مبوجبها تتّم العملية الصوتية، وهي: "مصدر     
الوس، اهلوائي  الصوت" واملتمّثل يف اجلهاز النطقي، أو الطاقة املنقولة، إضافة إىل "انتشار الصوت" واملتمّثل يف

، أّما العنصر الثالث فهو: "إدراك الصوت" من الناقل للصوت من مصدر اإلنتاج واإلرسال إىل مركز االستقبال
 خالل العملية السمعية.

وهناك تعريف آخر للصوت اجتمع فيه هذه العناصر الثالثة، غري أنّه يعّّب عن الصوت مبفهومه العام، فيشمل     
الصوت هو األثر السمعي الذي به ذبذبة مستمرّة مطّردة » والصوت غري اللغوي وفحواه:هبذا الصوت اللغوي 

 .(2)«حىت ولو مل يكن مصدره جهازا صوتيا حّيا
فكّل ما ميكن أن يصدر ذبذبة صوتية يف الطبيعة يسمى "صوتا". غري أّن السؤال املطروح هو: مىت ميكن أن      

 نقول عن الصوت بأنه لغوي؟.
 صوت اللغوي:ال ج/   

إدراك مسعي ناتج من تذبذب جزئيات اهلواء املالمس »إذا أردنا أن نعّرف الصوت اللغوي فإنّنا نقول بأنّه:        
 .(3)«لألذن بسبب حركات اجلهاز النطقي

غري أّن هذا التعريف يكون صحيحا عندما يكون املقصود بإصدار الصوت إرسال رسالة؛ أي أن يقف وراء     
 .قصدية فيـــــه، و عي بـــهو الصوت 

 : (4)ولقد اشتمل املفهوم السابق للصوت اللغوي على ثالثة عناصر متكاملة لوقوع احلدث الكالمي وهي   
، ومتّثل "مصدر الصوت اللغوي"، ويفاد يف دراسة هذا العنصر من "املتكّلم"حركات اجلهاز النطقي: وفاعلها  ـــــ 1
 ."علم األصوات النطقي"

ــ اهلواء: وهو الوس، بني املتكّلم والسامع، وميّثل "انتشار الصوت اللغوي"، ويفاد يف دراسة هذا العنصر من ـــ 2
 ."علم األصوات األكوستيكي"

                                                           

 .114( ـــــ عبد القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، ص 1)
 .19م، ص2000ه/ 1420، 1العربية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط مـــ مسيح أبو مغلي وآخرون: دروس يف علو ـ( ـ2)
فيزياء الصوت اللغوي ووضوحه السمعي، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، وجدارا للكتاب العاملي للنشر والتوزيع، عمان  ( ـــــ خلدون أبو اهليجاء:3)

 .14م، ص2006ه/ 1426، 1األردن، ط
 .15( ـــــ املرجع نفسه، ص4)
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علم "، وميّثل "إدراك الصوت اللغوي"، ويفاد يف دراسة هذا العنصر من "السامع": وفاعله ــ اإلدراك السمعيـــ 3
  . "األصوات السمعي

أثر مسعي يصدر طواعية واختيارا عن أعضاء النطق، وهذا األثر » هو:ويف تعريف آخر "للصوت اللغوي"      
 .(1)«عبارة عن ذبذبات تصاحبها حركات الفم بأعضائه املختلفة، تصل إىل أذن السامع فتحدث فيه تأثريا معّينا

، فهو هبذا املعىن ذو جانبني: أحدمها عضوي احلركات النطقية ملونة بألواّنا اخلاّصة» ويُعّرف كذلك بأنّه:     
 .(2)«واآلخر صويت، أو بعبارة أخرى: أحدمها حركي والثاين تنفسي

فجميع التعريفات السابقة "للصوت اللغوي" تصّب يف قالب واحد؛ ذلك أّن ليس كّل ما يصدر عن      
وت اللغوي هو الذي حيمل معىن أو داللة ا أصوات لغوية، إمّنا الصاإلنسان من أصوات يصلح أن نطلق عليها بأّنّ 

من عملية  عّما خيتلجه من أفكار وأحاسيس، ممّا يعين أّن الصوت اللغوي ال يتألفمعّينة، يعّّب هبا اإلنسان 
بل يتأّلف أيضا من عملية نفسية إدراكية )عقلية(، وعلى  عضوية جسمية فق، ــــ كما أشارت التعريفات السابقة ـــــ

فإّن عملية إصدار الصوت اللغوي يف احلقيقة تتّم مبراحل كما أشار إىل ذلك التعريف األّول، بداية هذا األساس 
 ل، لتعود العملية عكسية من املستمعل لرسالة املرس  ب  ق  تـ  ي املس  قِّ ل  من املرسل مرورا بالوس، اهلوائي، ووصوال إىل املتـ  

النفسية والعمليات العقلية اليت اجري يف ذهن املتكّلم قبل إىل املتكّلم. إذن فالصوت اللغوي ينطلق من األحداث 
الكالم أو أثنائه، تليها عملية إصدار الكالم واملتمّثل يف أصوات ينتجها جهاز النطق، لتنتقل بعد ذلك املوجات 

مليات والذبذبات الصوتية عّب الوس، اهلوائي من فم املتكّلم إىل أذن املستمع، لتتشّكل األحداث النفسية والع
 اإلدراكية يف ذهن املستمع أثناء استقباله لتلك املوجات الصوتية.

جاء يف التعريفات السابقة، غري أنّه يضيف لنا ممّا وهناك تعريف آخر للصوت اللغوي يقرتب بعض الشيء      
ا عند هو أصغر وحدة منطوقة مسموعة ميكن اإلحساس هب» بقية التعريفات، وهذا هو نّصه:له شيئا مل تتعرض 

التحليل اللغوي، وال ميكن النطق هبا إاّل من خالل مقطع يكون فيه الصامت مصحوبا بالصائت، أو الصائت 
. ويف هذا التعريف إشارة صرحية إىل أّن الصوت اللغوي ال يكون أصغر من املقطع، وإمّنا (3)«مصحوبا بالصامت

 تشّكل من صامت فحسب أو صائت، وإمّنا مها معا.يكون كحّد أدىن "أقّل أشكاله"؛ أي أّن الصوت اللغوي ال ي

                                                           

سة لسانية للدارجة يف منطقة الزيبان بسكرة، دار اهلدى للطباعة ( ـــــ خمتار نويوات وحمّمد خان: العامية اجلزائرية وصلتها بالعربية الفصحى مشروع درا1)
 .25م، ص2005ه/ 1425، 1والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، ط

 .19ـــ مسيح أبو مغلي: دروس يف علوم العربية، صـ( ـ2)
 .43م، ص2008ه/ 1429، مصر، دط، ( ـــــ صّبي املتويّل: دراسات صوتية يف اجويد اآليات القرآنية، زهراء الشرق، القاهرة3)
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 مفهوم الحرف: ــــ 2   
 لـــــغــــة: أ/      

          :" ُه، ومن اجلبل: أعاله احملّدد)...( »ورد يف تفسري مادة "ح ر ف  احل ر ُف من كّل شيء: طرفه وشفريُُه وحدُّ
، والشيء عن وجهه: ص ر ف   ن ُه ح ر ف ًة: ك ح ل ه ا)...(، وُحر ف  يف ماله بالضّم ح ر ف ًة: وح ر ف  لعياله حي  ر ُف: ك س ب  ُه، وع يـ 

: منا ماله)...( ر ف   . (1)«ذهب منه شيء، واحلُر ُف بالضّم: حبُّ الرشاد )...( وأ ح 
 إذن فاحلرف من كّل شيء: طرفه، غايته، ذروته وحّده.     

 اصطــــالحا: ب/      
 كتابه "سّر صناعة اإلعراب" تعريفا اصطالحيا للحرف، يقرتب فيه إىل حّد بعيد من  " يفيقّدم "ابن جين        

 .(2)«احلرف حّد منقطع الصوت وغايته وطرفه»املعىن اللغوي، وفيه يقول: 
ي للحرف، هو ذلك التعريف الذي جاء به "ابن سينا" يف رسالته: "أسباب ط  ع  ولعّل أبرز وأهّم تعريف أُ     

...واحلرف هيئة للصوت عارضة له، يتمّيز هبا عن صوت آخر مثله يف احلّدة » فيه يقول:حدوث احلروف"، و 
 .(3)«والثقل متّيزا يف املسموع

ل طردا ط  ب  عريف الكثري من الدارسني والباحثني، وقالوا بأّن التعريف السابق يُـ توقد انتقد "ابن سينا" يف هذا ال    
رضة للصوت يتمّيز هبا عن صوت آخر مثله يف احلّدة والثقل متّيزا يف وعكسا، أّما الطرد فألّن هناك هيئات عا

املسموع، مع أنّه ليس شيء منها حبرف، وتلك اهليئات: طول الصوت وقصره وكونه جمهورا أو خفيا أو...، وكذا  
، وأّما العكس فهو أّن احلروف الصامتة كيفيات أخرى هبا ميّيز اإلنسان صوت شخص من صوت شخص آخر

آنية ال توجد إاّل يف اآلن ــــ الذي هو بداية زمان الصوت ـــ فال تكون هيئات  يطة كالباء والتاء والدال والطاءالبس
 ألّّنا لو كانت كذلك ملا وجدت إاّل مع وجوده، لكن هذه احلروف ال توجد مع وجود ؛ عارضة للصوت

وأّول زمان إطالقه، والصوت ال يوجد إاّل يف  ألّّنا إمّنا توجد يف اآلن الذي هو آخر زمان حبس النفس، ؛الصوت
إرسال النفس، فإذن هذه احلروف موجودة قبل وجود الصوت، فال ميكن أن يقال: إّّنا هيئات عارضة  زمان

 للصوت.
                                                           

ه/ 1428، 2آبادي: القاموس احملي،، تح: أبو الوفاء نصر اهلوريين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط ـ جمد الّدين حمّمد بن يعقوب الفريوزــ( ــ1)
2007."  م، مادة "ح ر ف 

 .14، ص1( ـــــ ابن جين: سر صناعة اإلعراب، ج2)
احلسني بن عبد اهلل بن سينا: رسالة أسباب حدوث احلروف، تح: حمّمد حّسان الطّيان، وحييي مري علم، مطبوعات جممع اللغة العربية  ( ـــــ أبو علي 3)

 .60دمشق، سوريا، دط، دس، ص
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...أّما احلرف فهو عنوان » ومن اللغويني احملدثني الذين حتّدثوا عن احلرف "متّام حّسان"، حيث يعرّفه بقوله:     
 .(1)«ة من األصوات جيمعها نسب معنّي، فهو فكرة عقلية ال عملية عضليةجمموع

وهذا التعريف يشري إىل طبيعة احلرف على أنّه مكتوب؛ ألنّه حينما يقول بأّن احلرف ليس عملية عضلية، فإنّه     
فهو هنا يستبعد النطق، فضال عن كونه ذا طابع ذهين معنوي، فعندما يقول بأّن احلرف فكرة عقلية،  هبذا ينفي

 اجلانب املادي للحرف.
وحروف املعجم عند مجيع النحويني تسعة » ي ذلك يقول اإلمام "الشريازي":أّما عن عدد حروف العربية فف     

 ، فإّّنا عنده مثانية وعشرون حرفا؛ وذلك ألنّه كان ال يعدّ وعشرون حرفا، إاّل عند أيب العّباس حمّمد بن يزيد املّبد
ا منها، وكان يقول إّن اهلمزة ليس هلا صورة، ألّّنا ال تثبت على صفة، فإّّنا ختّفف تارة باحلذف وتارة          اهلمزة حرف

اعلم أّن احلروف العربية مخسة وثالثون حرفا، منها مثانية ». ويف هذا يقول "املّبّد": (2)«بالقلب، وتارة بالتلني
أللسن، مستدّل عليها يف اخلّ، بالعالمات، فأّما يف املشافهة وعشرون هلا صور، واحلروف السبعة جارية على ا

 .(3)«فموجودة
ن حرفا، فإّّنم قد اعتّبوا األلف حرفا واهلمزة حرفا آخر يفاللغويون الذين جعلوا حروف العربية تسعة وعشر  ،إذن 

جة أّّنا قابلة للحذف ق، اهلمزة واكتفى باأللف حبأسن حرفا فإنّه قد يغري األلف، أّما من جعلها مثانية وعشر 
 أو بواسطة اإلسقاط التام وغريها من وسائل ختفيف اهلمز. والقلب والتخفيف، سواء عن طريق اإلبدال أو النقل،

بعد هذه التعريفات اليت أتينا على ذكرها، ميكن لنا أن نتساءل فنقول: ما هي أبرز الفروق بني الصوت        
 ينهما اختالف؟.وبني احلرف؟. أمها شيء واحد، أم ب

 الحرف:بين الفرق بين الصوت و  ــــ 3
 يف إطار متييزه بني الصوت واحلرف، أقام "متّام حّسان" موازنة توّصل من خالهلا إىل عقد عالقة اجمع بني       

ميكن مالمسته(، وبني رمزه ) للمالحظة والتجربة ا ماديا قابالالطالب والصفوف وبني الصوت باعتباره مفهوم
 تايب )احلرف( باعتباره مفهوما ذهنيا معنويا؛ فالعالقة اليت ترب، الطالب بالصف ــــ عنده ــــ هي نفسها اليت ترب،الك

 الصوت باحلرف، فالطالب والصوت حقيقتان ماديتان، والصف واحلرف حقيقتان ذهنيتان. وجنده يضيف قائال 
                                                           

 .129م، ص2001ه/ 1421، 4ـــ متّام حّسان: اللغة بني املعيارية والوصفية، عامل الكتب، القاهرة، مصر، طـ( ـ1)
، تح: عمر محدان 1ـــ نصر بن علي بن حمّمد أبو عبد اهلل الشريازي الفارسي النحوي )ابن أيب مرمي(: املوضح يف وجوه القراءات وعللها، ج( ــ2)

 م 1987ه/ 1408الكبيسي، إشراف: عبد الفتّاح إمساعيل شليب، رسالة مقّدمة لنيل درجة الدكتوراه يف فرع اللغة، جامعة أّم القرى، السعودية، 
 .162ص

 .328م، ص1994ه/ 1415، تح: حمّمد عبد اخلالق عضيمة، القاهرة، مصر، دط، 1ـ أبو العّباس حمّمد بن يزيد املّبد: املقتضب، جــــ( 3)
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 .(1)«يل الكالم، واحلرف جزء من حتليل اللغةالصوت جزء من حتل» احلرف:بني يف باب متييزه بني الصوت و 
الصوت هو الذي نسمعه وحنّسه، بينما احلرف هو » وخيتصر "طالب حمّمد إمساعيل" هذا الفرق يف قوله:    

 .(2)«املكتوبة اليت عّدت صورة نطقيةالصورة 
:  قائالاحلرف هو الرمز املكتوب هلا ويعود "متّام حّسان" مرّة أخرى ليؤّكد بأّن الصوت هو الصورة املنطوقة، وأّن     

 .(3)«...وإذا كان الصوت ممّا يوجده املتكّلم، فأّن احلرف ممّا يوجده الباحث»
 ونشأته مصــدر الصــوت لب الثالث:ـالمط
  ــــ مصدر الصوت: 1    

من حتّدث عن إّن "مصدر الصوت" من املواضيع اليت شغلت فكر العلماء قدميهم وحمدثهم، ولعّل أهّم        
أظّن أّن الصوت سببه القريب متّوج اهلواء دفعة » يقول: إذمصدر الصوت من القدماء: الرئيس الطبيب "ابن سينا" 

 .(4)«بسرعة، وبقّوة من أّي سبب كان
أشار "ابن سينا" من خالل هذا القول إىل مصدر أو سبب حدوث الصوت، ويتجّلى ذلك واضحا من       

سبب كان"؛ ذلك أّن انتشار الصوت من الفم من شأنه أن يسّبب تذبذبا يف الوس،  خالل عبارة "من أيّ 
 اهلوائي، وهذا ما عّّب عنه "ابن سينا" يف القول السابق بــــ "متّوج اهلواء".

" جيعل ملصدر الصوت سببني كما جند "ابن سينا" يف موضع آخر من رسالته: "أسباب حدوث احلروف      
 ...وللتمّوج عّلتان: قرع وقلع؛ فالقرع وهو تقريب جرم ما إىل جرم مقاوم له ملزامحته»ول: رئيسني، ويف ذلك يق

 تقريبا، تتبعه مماسة عنيفة لسرعة حركة التقريب وقّوهتا، والقلع وهو تبعيد جرم ما عن جرم آخر مماس له، منطبق
 .(5)«لتبعيدأحدمها على اآلخر، تبعيدا ينقلع عن مماسته انقالعا عنيفا لسرعة حركة ا

، فإّما أن يكون  لنا من خالل هذا الكالم أّن مصدر الصوت ـــ حسب ابن سينا ـــ يكون على نوعنيتبنّي ي    
 ال حيدث ذلك إاّل يف حالة التقارب الشديد بني املواد، أو بني جسمني متالزمني، إّما عن طريق االصطدامقرعا: و 

 ك إاّل يف حالة التباعد اليت من شأّنا أن تفّرق وتقلع املواد تفريقاأو عن طريق االحتكاك، أو قلعا وال حيدث ذل

                                                           

 .74( ـــــ متّام حّسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص1)
  يق القرآين والنص الشعري، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عّمانطالب حمّمد إمساعيل: مقّدمة لدراسة علم الداللة يف ضوء التطب ـــــ (2)

 .95م، ص2011ه/ 1432، 1األردن، ط
 .129( ـــــ متّام حّسان: اللغة بني املعيارية والوصفية، ص3)
 .57( ـــــ ابن سينا: رسالة أسباب حدوث احلروف، ص4)
 .58، صاملصدر نفسه ــ( ـــ5)
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 بسبب شّدة التباعد بني األجسام. ،عنيفا
ر عمر" قد حّدد العضو ولئن كان حديث" ابن سينا" عموميا حول مصدر الصوت، فإنّنا جند "أمحد خمتا    

مصدر الصوت هو أّي » ويف هذا الصدد يقول: األعضاء النطقية املسئولة عن إنتاج الصوت وحدوثه،النطقي، أو 
شيء يسّبب اضطرابا أو تنّوعا مالئما يف ضغ، اهلواء مثل: الشوكة الرنانة والوتر املمتّد، وهو يف أصوات اللغة 
 أعضاء النطق، والسيما: الوترين الصوتيني اليت تتحّرك يف ااجاهات خمتلفة، وبأشكال متعّددة، وتنتج أصواتا تسّبب

 .(1)«يف ضغ، اهلواء تنوعات
 نشـــــأة الصــــوت: ـــ 2   

مرحلة حدوثه أو إصداره، مرحلة » ميّر الصوت يف نشأته مبراحل عديدة، ميكن إمجاهلا يف أربع مراحل وهي:       
 .(2)«انتقاله، مرحلة مساعه ومرحلة إدراكه

لذكر، ميكننا أن خنتزل هذه املراحل األربعة انطالقا من هذا القول وبالعودة إىل تعريفات الصوت السابقة ا      
ل( تقابله مرحلة احلدوث ثالثة مراحل: فمصدر الصوت )املرس   يفغري لغوي ــــ  مكان أ  االيت ميّر هبا الصوت ــــ لغوي

أّما واإلصدار، والوس، اهلوائي الذي ينتقل مبوجبه الصوت من فم املتكّلم إىل أذن املستمع، يقابله مرحلة االنتقال، 
ل الصوت وّ ل إليه(، فتقابله مرحلة االستماع واإلدراك معا؛ أين تتحّقق الداللة الصوتية، فيتح)املرس   مركز االستقبال

 .لغويالعادي الطبيعي )اخلايل من املعىن( إىل صوت 
 المصطلحات المتعّلقة بعلم األصوات: :المطـلب الرابع

، منها ما سبق لنا وأن أشرنا إليها لضرورة منهجية، كمفهوم "األصواتعلم ـــ"كثرية هي املصطلحات املتعّلقة ب     
 ، وكذا مفهوم احلرف والفرق بينه وبني الصوت، ومنها ما سنتحّدث عنها الصوت والفرق بينه وبني الصوت اللغوي

 روق القائمة فيما سيأيت من البحث، أّما هنا فسنتطّرق إىل مصطلحي: الصوائت والصوامت، حماولني إبراز أهّم الف
 بينهما بشكل موجز وخمتصر.

  الصوائت:بين الصوامت وبين   
كيفية تكّون الصوت يف أعضاء تقّسم األصوات اللغوية إىل صوامت وحركات، ويرجع الفرق بينهما إىل        

     ع هواء الزفري الصاعد من الرئتني بواسطة تأثري احلجاب احلاجز على القفص فعند النطق يندف ،النطق
حيدث نوع من االعرتاض يعوق خروج هواء » الصدري، وميضي هواء الزفري حماوال اخلروج، فعند النطق بالصوامت:

                                                           

 .21م، ص1979ه/ 1399خمتار عمر: دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب، القاهرة، مصر، دط، ـــــ أمحد  (1)
 .83م، ص1991ه/ 1411، 1ـــــ أبو السعود أمحد الفخراين: البحث اللغوي عند إخوان الصفاء، مطبعة األمانة، مصر، ط (2)
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الزفري، وقد يكون هذا االعرتاض كامال أو جزئيا، ففي كّل حاالت النطق بالصوامت حيدث هذا االعرتاض، ومن 
تلف الصوامت من ناحية النقطة اليت يتّم فيها هذا االعرتاض لوقت قصري جدا مّث يزول، وختالطبيعي أن يظل 

 " يف تعريفه الّسابق للصوت.أشار إليه "ابن جينوهذا ما  .(1)«اليت يصدر فيها الصوت االعرتاض؛ أي النقطة
أثناء خروجها من اجلهاز الصويت صوامت هي تلك األصوات اليت حتتك فهم من خالل هذا الكالم أّن الــيُ       

عضوية )املخارج الصوتية(، فيؤّدي ذلك االحتكاك إىل انسداد جزئي أو كّلي مؤقت يف موضع من بأحد حواجزه ال
 اجلهاز النطقي، وطبيعة هذا االنسداد وموضع االعرتاض مها اللذان حيّددان خمرج وصفة الصوت املنطوق.

صوات الصامتة، وتسّمى كذلك من األ أّما فيما خيّص الصوائت، فإّن عددها ــــ يف كّل لغة ــــ أقّل عددا     
اعلم أّن احلركات أبعاض حروف املّد واللني، وهي األلف والياء والواو، فكما » باحلركات، وفيها يقول "ابن جيّن":

أّن هذه احلروف ثالثة، فكذلك احلركات ثالثة وهي: الفتحة والكسرة والضّمة؛ فالفتحة بعض األلف، والكسرة 
 يسمون الفتحة األلف الصغرية، والكسرة الياء ، وقد كان متقّدموا النحوينياوبعض الياء، والضّمة بعض الو 

 .(2)«الصغرية والضّمة الواو الصغرية
 ": أّن الصوائت يف اللسان العريب على قسمني: من خالل قول "ابن جين يتبنّي    
 ــــ أصوات صائتة قصرية وهي: الفتحة والضّمة والكسرة.ـ 1
 طويلة وهي: األلف والواو والياء.ــــ أصوات صائتة ـ 2

الفتحة أّول احلركات وأدخلها يف احللق، والكسرة بعدها والضّمة بعد » " قائال:جينويضيف "ابن      
  .(3)«الكسرة

لكن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا املقام هو: ما الذي ميّيز الصوائت عن الصوامت يف النظام اللغوي      
 للعربية؟.

 اء النطق باحلركات ال حيدث ذلك االعرتاض الذي جنده يف نطق الصوامت، بل تتحّدد طبيعة احلركة عنأثن      
 فالضّمة العربية» جيعلنا منّيز احلركة عن األخرى طريق وضعية الشفتني واللسان ومها يشّكالن جمرى اهلواء، على حنو
عن الفتحة والكسرة، ففيهما تّتخذ الشفتان  مثال تنطق بأن تّتخذ الشفتان وضع االستدارة، وهي هبذا ختتلف

 يف وضع اللسان داخل الفم، وعند النطق بالكسرة يكونوضع االنبساط، وختتلف الفتحة عن الكسرة ـــــ أيضا ـــــ 

                                                           

 .39( ـــــ حممود فهمي حجازي: مدخل إىل علم اللغة، ص1)
 .17، ص1جين: سر صناعة اإلعراب، ج ( ـــــ ابن2)
 .53ـــــ املصدر نفسه، ص (3)
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 يف أعلى مستوى له يف الفم، وهناك عّدة حركات ختتلف باختالف درجة ارتفاع اللسان يف الفم، وباختالف
 .(1)«يف مقّدمه أو يف وسطه أو يف آخره االرتفاع داخل الفم افيها هذ املنطقة اليت يتمّ 

إذن فالصوت الصائت هو صوت ممتّد ومستمر، ال يوجد اعرتاض أو حاجز يقطع مساره، فهو صوت جيري      
سع خمرج ...فإن اتّ » اهلواء معه طليقا حرا مع تذبذب الوترين الصوتيني، وهذا ما عّّب عنه "ابن جيّن" حينما قال:

احلرف حىت ال يقتطع الصوت عن امتداده واستطالته، استمّر الصوت ممتدا حىت ينفذ، فيفضي حسريا إىل خمرج 
واحلروف اليت اّتسعت خمارجها ثالثة: األلف مّث  اهلمزة، فينقطع بالضرورة عندها إذا مل جيد منقطعا فيما فوقها،...

 .(2)«الياء، مثّ الواو
متتاز الصوائت » اهلل القوامسة" أبرز الفروق املوجودة بني الصوامت وبني الصوائت يف قوله:ويلّخص لنا "عبد      

عن الصوامت بأّّنا أقّل عددا وأكثر وضوحا يف السمع وأصعب نطقا ودراسة، ويبدو هذا عند غري الناطقني باللغة 
 .(3)«األم، كما أنّه ال يوجد ألّي صائت مكان نطق معنّي، ويكون جمهورا فق،

)األلف، الواو  وعليه فإّن األصوات الصامتة يف العربية هي كّل األصوات بعد استبعاد حروف املّد الثالث    
حينما تكون مسبوقة  ة، ممّا يعين أّن هذه احلروف الثالث)الفتحة، الضّمة والكسرة( والياء( واحلركات الثالث

قبيل الصوامت ال احلاالت يف اللغة العربية ــــ فهي من حبركات أخرى غري جمانسة هلا ــــ مع عدم وجود بعض هذه 
  الصوائت.

 فــــــروع علم األصــــوات المطـلب الخامس:  
لعلم األصوات فروع كثرية ومتعّددة، بل إّن هلذه الفروع نفسها فروعا أخرى تنطوي حتتها، وعلى هذا األساس      

 فروع حّدد أبرزها "حمّمد علي اخلويل" يف معجمه "علم األصوات"ميكننا أن منّيز لعلم األصوات بني نوعني من ال
        يف التعريف السابق الذكر هلذا العلم، وبناء على هذا الكالم فإّن لعلم األصوات فروعا عاّمة وأخرى 

 يالفونيتيك(، وعلم األصوات الوظيفالعام ): علم األصوات يفمّثل الفروع العامة لعلم األصوات وتت خاّصة،
 )الفونولوجيا(.

 :بين الفونيتيك والفونولوجيا 
 لقي مصطلح الفونيتيك ومصطلح الفونولوجيا جدال كبريا بني اللغويني الغربيني منهم والعرب: على مستوى       

                                                           

 .40( ـــــ حممود فهمي حجازي: مدخل إىل علم اللغة، ص1)
 .8، 7، صص 1( ـــــ ينظر: ابن جين: سر صناعة اإلعراب، ج2)
 .17م، ص2003ه/ 1424، 2عّمان، األردن، ط ـــــ حمّمد عبد اهلل القوامسة: معامل يف اللغة العربية، مكتبة اجملتمع العريب للنشر، (3)
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املفهوم وكذا على مستوى العالقة اليت اجمع املصطلحني، وقبل اخلوض يف هذه اإلشكالية البّد أوال من الوقوف 
 لقي قبوال من معظم الدارسني واللغويني: ذياملصطلحني، والهوم هذين على مف

األول أي الفونيتيك، يدرس أصوات اللغة معزولة بعيدة عن » يعّرف "حلمي خليل" هذين العلمني فيقول:     
  أّما الثاينه، مواضع النطق به وصفاته املختلفة املصاحبة له، و البنية اللغوية، فيحّدد طبيعة الصوت اللغوي، مصدر 

ـــــ ويقصد الفونولوجيا ــــ فيدرس الصوت اللغوي داخل البنية؛ أي يهتّم هذا العلم بوظيفة الصوت وتوزيعه وعالقة 
 .(1)«ذلك باملعىن

وباختصار شديد ميكن أن منّيز بني علم األصوات العام )الفونيتيك( وعلم األصوات الوظيفي)الفونولوجيا(       
، هبدف رصد بدراسة الصوت املفرد، البسي، املستقل واملنعزل عن الرتكيب أو السياق الكالمي بأّن األول خيتصّ 

 :)العضوية( املتعّلقة باألصوات، أّما اآلخر وهو الفرع الثاين من علم األصوات يولوجيةسوالف الفيزيائيةاخلصائص 
أو بعبارة أخرى هو العلم الذي يدرس )يف بنية الكلمة(،  كالميفيهتّم بدراسة الصوت اللغوي داخل السياق ال

وظائف األصوات ودورها يف تغري املعىن سواء على املستوى الصريف أم النحوي أم الداليل أم املعجمي، من خالل 
 و "التنغيم" وغريها من التنوعات الصوتية األخرى. دراسة "الفونيم" و"املقطع الصويت" و"النّب"

نيتيك" و"الفونولوجيا"، أّما فيما خيّص عالقة أحدمها باآلخر، فقد تعّددت اآلراء هذا بالنسبة إىل مفهوم "الفو      
وتضاربت املواقف يف شأن طبيعة العالقة القائمة بني العلمني، فــــ "فريديناند دي سوسري" مثال من أكّب الدعاة إىل 

الفونيتيك  إّن علم» هذا اجملال يقول:لكوّنما ـــ حسب رأيه ــــ علمني متعارضني، ويف  ضرورة الفصل بني العلمني
أّول ما استخدم للداللة على دراسة تطور األصوات، وينبغي أن يبقى ضمن هذا املفهوم، فال جيوز املزج بني 
علمني متمّيزين باستخدام تسمية واحدة لكليهما. إّن "الفونيتيك" علم تارخيي، حيّلل األحداث والتغرّيات ويتحّرك 

لنطق ال تتغرّي أبدا، فالدراستان متمّيزتان ّما "فونولوجي" فيقع خارج الزمن، ألّن عملية امن خالل الزمن، أ
)فونولوجي( فهو علم ولكّنهما تتعارضان. إّن علم الصوت)فونيتيك( جزء أساس من علم اللغة، أّما النظام الصويت

 .(2)«مساعد خيتّص بالكالم فق،
 مساعدا   األصوات العام"، و"علم األصوات الوظيفي"، وجعل الثاين علما إذن فــــ "دي سوسري" مّيز بني "علم     

 لألّول، وذلك من باب تفريقه بني ثنائية اللغة والكالم.
  Phonology و Phoneticsلكن يف املقابل هناك من اللغويني من رفض الفصل بني ما يسّمى بــــ:       

                                                           

 .27م، ص1998ه/ 1418، 1ـــــ حلمي خليل: دراسات يف اللغة واملعاجم، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط (1) 
 .51م، ص1985ه/ 1405دط، ( ـــــ فردينان دي سوسري: علم اللغة العام، تر: يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية، بغداد، العراق، 2)
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 أو حتت مصطلح Phoniticsو ض ُع االثنني حتت مصطلح أحباث كّل منهما تعتمد على األخرى، و  »ألّن 
Phonology»(1). 

فهما متكامالن حبيث  ،وعلى الرغم من وجود فوارق بني العلمني فال ميكن الفصل بينهما ،ويف العموم       
خلام فالفونيتيك جيمع املادة ايشّكالن كاّل موحدا، فكالمها يعمالن يف جمال واحد وهو دراسة أصوات اللغة، 

 والفونولوجيا خيضعها للتقعيد، وذلك باستخالص القوانني العامة من هذه املادة )األصوات(.
هذه ــــ إذن ــــ هي أهّم الفروع العامة لعلم األصوات، وكّل فرع منهما يتفرّع بدوره إىل فروع خاصة، وسنرّكز        

 ات العام فق،.يف هذا البحث ـــــ باختصار شديد ــــ على فروع علم األصو 
 فروع علم األصوات العامـــ  1   

على األقل ومها: ث الكالمي، وهو يفرتض حضور شخصني يطلق على عملييت إنتاج الكالم وتلقيه: احلد        
نتج املادة الصوتية، واآلخر يستقبلها مّث يفّسرها، وبناء على هذا فاألّول يُ  ؛املرسل )الباث(، واملرسل إليه )املتلقي(

 ميكن دراسة األصوات من ثالثة جوانب، ميّثل كّل جانب منها فرعا مستقال من "علم األصوات العام" وهي:
  علم األصوات النطقي: أ/     

  :(2)خيتّص هذا العلم بدراسة ثالثة جوانب وهي         
،أو الكيفية اليت تنطق هبا دراسة األصوات املنطوقة، والتفريق بينها من حيث املخرج)لثوية، شفهية،...( ـــــ 1 

 وبيان صفتها)جمهورة، مهموسة،...( ونوعها)أنفية، فموية،...( وغريها من التصنيفات)انفجارية، احتكاكية،...(،
 ـــ الطريقة اليت تتكّون هبا، واألعضاء املستخدمة يف هذا التكوين.ــ 2
 ـــ وظيفة الصوت املنطوق.ــ 3

 األصوات وصفاهتا اليت تصدر عن اإلنسان فق،، دون غريه من الكائنات احلّية      إذن فهو علم يدرس خمارج         
 األخرى، فهو هبذا املعىن يدرس اجلانب التشرحيي عنده.

وهنا اجدر بنا اإلشارة إىل أّن جهاز النطق عند اإلنسان إمّنا يتألف من جمموعة من األعضاء، حبيث خيتّص       
ية من أجل استمرار ودميومة احلياة، وحفظ النوع اإلنساين بالتمّيز عن سائر كّل عضو منها بوظيفة بيولوج

لق املخلوقات يف التكوين والصريورة؛ هذه األعضاء اليت مسّاها علماء األصوات بأعضاء النطق هي يف احلقيقة مل ختُ 
       نبا ثانويا يف مسارها مل يكن النطق إاّل جاتّصت بوظائف وعمليات أساسية أخرى ألداء هذه الوظيفة، إمّنا اخ

                                                           

 .67ـــــ أمحد خمتار عمر: دراسة الصوت اللغوي، ص (1)
 .18( ـــــ حممود عكاشة: أصوات اللغة، ص2)
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، فالتسمية جاءت من باب تسمية الكّل باسم اجلزء، فأعضاء النطق املتمثّلة يف: الرئتني، احلنجرة، الوتران الوظيفي
لسان املزمار، احللق، اللسان، اللهاة، احلنك، اللثّة، األسنان، الشفتان واجاويف الفم واألنف، كٌل منها  ،الصوتيان

بيولوجية معّينة، ووظيفة يف التشكيل والبناء الصويت؛ فالرئتان مثال فضال على ما تؤديه من دور  عضو له مهّمة
تنقالن األكسجني إىل الدم، وتطردان ثاين أوكسيد الكاربون عّب عملييت الشهيق » فإّّنما: مهم يف العملية النطقية

 .(1)«اهلوائية واحلويصالت ب  ع  والزفري، وما حتتويه الرئتان من الشُ 
   ثانوية األخرىإذن لكّل عضو نطقي عند اإلنسان وظيفة بيولوجية وأخرى نطقية؛ فاألوىل أساسية، و       

، واجتنابا للوقوع يف احلشو واالستطراد، سنكتفي هنا بذكر ويتألف جهاز النطق اإلنساين من ثالثة أقسام رئيسية
 هي: النطق عند اإلنسان أقسام جهاز و  هذه األعضاء ذكرا من دون تفصيل وتدقيق.

قوم مبهّمة االستقبال واإلرسال اهلوائي الداخل واخلارج إىل الرئتني، ويتألف من: يــــ اجلهاز التنفسي: حيث ــ 1
 .(3)والقصبة اهلوائية (2)الرئتان

 .(6)والوتران الصوتيان (5)، لسان املزمار(4)اجلهاز التصوييت: يتأّلف هذا اجلهاز من: احلنجرة ـــــ 2
والذي ينقسم بدوره إىل ثالثة  (8)، اللسان(7): احللقاألعضاء التالية ـ اجلهاز النطقي: ويتأّلف هذا اجلهاز منــــ 3

    أقسام: مقّدمه أو اللثّة  ةوينقسم هو اآلخر إىل ثالث (9)أقسام: طرفه أو ذولقه، وسطه وأقصاه أو مؤخره، احلنك
  (11)، التجويف األنفي(10)، اللهاةالطبق(ه )احلنك اللني أو الرخو أو أو الغار(، ومؤخر  وسطه )احلنك الصلبو 
 

                                                           

 .24، 23( ـــــ عبد القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، صص 1)
 .26( ـــــ للمزيد من التوسع: ينظر: املرجع نفسه، ص2)
 . 24ينظر: حممود عكاشة: أصوات اللغة، ص( ـــــ للمزيد من التوسع: 3)
 .14، 13( ـــــ للمزيد من التوسع ينظر: حمّمد عبد اهلل القوامسة: معامل يف اللغة العربية، صص4)
طباعة والنشر للمزيد من التوسع ينظر: شرف الّدين علي الراجحي: يف علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة احلديث، دار املعرفة اجلامعية لل ( ـــــ5)

 .29م، ص2012ه/ 1433والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، دط، 
 .59ظر: حمّمد علي اخلويل: معجم علم األصوات، صينـ للمزيد من التوسع ـ( ـــ6)
 1السعودية، ط للمزيد من التوسع ينظر: سلمان بن سامل بن رجاء السحيمي: إبدال احلروف يف اللهجات العربية، مكتبة الغرباء األثرية، ( ـــــ7)

 .92م، ص1995ه/ 1415
 .31.وأيضا: شرف الّدين علي الراجحي: املرجع السابق، ص93، 92للمزيد من التوسع ينظر: املرجع نفسه، صص  ( ــــــ8)
 .30للمزيد من التوسع ينظر: املرجع نفسه، ص ( ـــــ9)
 .79م، ص1993ه/ 1413، 1صاد للنشر والتوزيع، دمشق، سورية، طللمزيد من التوسع ينظر: أمحد زرقة: أسرار احلروف، دار احل ( ـــــ10)
 .94للمزيد من التوسع ينظر: سلمان بن سامل بن رجاء السحيمي: املرجع السابق، ص ( ـــــ11)
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 .(2)الشفتانو   (1)األسنان
يبدو جليا من خالل هذا التصنيف أّن جهاز النطق عند اإلنسان ميّثل جهاز إرساٍل ميتّد من الرئتني حىت       

 الشفتني.
وعني: أعضاء النطق املتحرّكة واملتمثّلة يف: الشفتان، اللسان وميكن تقسيم أعضاء النطق ــــ املذكورة ــــ إىل ن      

  احلنك الّلني، الّلهاة، لسان املزمار )يتحرك حبركة اللسان(، احلنجرة مبا فيها من غضاريف، الرئتان والقصبة 
بتة، كما اهلوائية، يف حني أّن األسنان، اللثة، احلنك الصلب واجلدار اخللفي للحلق فهي من أعضاء النطق الثا

االشرتاك مع غريه من  نميكن القول أيضا: إّن كّل عضو من األعضاء املتحركة السابقة الذكر قد يعمل وحده، دو 
 األعضاء املتحرّكة، أو قد يعمل مشرتكا مع بعضها البعض. 

ألعضاء هو "أمحد زرقة" يقّسم لنا أعضاء النطق إىل قسمني اثنني مع بعض االختالفات، حيث يسمي ا وها      
املتحركة بــــ "النواطق اإلجيابية"، وهي عنده تشمل: الرئة، احلبلني الصوتيني، اللهاة، اللسان، احلنك الرخو، األسنان 
 السفلى والشفتني، يف حني يطلق على األعضاء الثابتة مصطلح: "النواطق السلبية" وهي عنده تشمل: احلنجرة

 .(3)ثة واألسنان العليااحلنك الصلب، اللاحللق، التجويف األنفي، 
وسفلى، وجعل األوىل من أعضاء النطق  افــــ "أمحد زرقة" يف هذا املوقف قد قّسم األسنان قسمني: علي     
، واألخرى من أعضاء النطق املتحركة، ويبدو أّن هذه الرؤية قاصرة وغري دقيقة؛ فاألسنان ــــ من وجهة نظري الثابتة

     املتحركة على الرغم من حتركها، بيد أّن املسؤول عن حتريكها هو الفك )السفلي ـــــ ليست من أعضاء النطق 
وهنا اجدر بنا اإلشارة إىل أّن هناك من اللغويني من اعتّب حركة عضو ما من عدمها معيارا لكون هذا  أو العلوي(.

و غري املتحّرك من أعضاء ضفالعضو الناطق املتحّرك هو عضو نطق مباشر، والع» مباشر العضو مباشرا أو غري
 .(4)«عضو نطق غري مباشرالنطق 

    
 

                                                           

غوية رؤية عضوية ونطقية . وأيضا: مسري شريف إستيتية: األصوات الل41للمزيد من التوسع ينظر: عبد القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، ص ( ـــــ1)
 .40، 39م، صص2003ه/ 1424، 1وفيزيائية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

نظر: نور اهلدى لوشن: مباحث يف علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، دط يللمزيد من التوسع  ـ( ــــ2)
 .98، 97م، صص2006ه/ 1427

 .75( ـــــ أمحد زرقة: أسرار احلروف، ص3)
 .18( ـــــ مسري شريف إستيتية: املرجع السابق، ص4)
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 :(1)التايلالشكل ويف األخري ميكننا أن نلّخص أعضاء النطق اليت يتكّون منها اجلهاز النطقي عند اإلنسان يف    
 ــــ 2ــــ الشـــــكل 

 
ــــ الغار  6ــــ اللثّة    5ــــ األسنان السفلى    4   ــــ األسنان العليا 3ــــ الشّفة السفلى    2ـــــ الشّفة العليا    1

ـــــ  11ـــــ مقّدم اللسان    10ـــــ ذلق اللسان    9ــــ اللهاة    8ــــ الطبق)احلنك اللنّي(    7)احلنك الصلب(   
ــــ  16ــــ لسان املزمار    15   ـــــ احلــــــلق 14ـــــ جذر)أصل( اللسان    13ـــــ مؤخِّر اللسان    12وس، اللسان   

 ـــــ القصبة اهلوائية. 20ــــ احلنجرة    19ــــ التجويف الفموي    18ــــ األنف    17مكان األوتار الصوتية   
 علم األصوات الفيزيائي )األكوستيكي(:  ب/    

وت اإلنساين أثناء مرحلتها االنتقالية من فم يهتّم هذ الفرع من العلوم بدراسة األبعاد املادية أو الفيزيائية للص     
متّثل امليدان التطبيقي حلدوث الذبذبات واملوجات الصوتية اليت تنتقل عّب  املتكّلم إىل أذن السامع، هذه املرحلة

     .(2)ــــ 3الشكل ــــ :نظريي، الوس، اهلوائ

 
                                                           

 .109صّبي املتويّل: دراسات صوتية يف اجويد اآليات القرآنية، صــ ـ( ــ1)
 .44عبد القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، ص( ــــــ 2)
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املتكّلم وميّثل ق إاّل من خالل وجود طرفني كحّد أدىن: أشرنا سابقا إىل أّن هذه العملية ال ميكن هلا أن تتحقّ       
)علم األصوات السمعي(، والوس،  )علم األصوات النطقي(، واملستمع وميّثل اجلانب االستقبايل اجلانب اإلنتاجي

"علم  ، وميّثل هذا االنتقالاهلوائي الذي تنتقل بواسطته املوجات الصوتية من فم املتكّلم )أ( إىل أذن املستمع )ب(
 : (1)األصوات الفيزيائي". وميكن حتديد اختصاص هذ الفرع يف جانبني مها

 ـــــ دراسة املوجات والذبذبات الصوتية اليت أحدثها املتكّلم. 1
 ـــــ دراسة الوسي، الذي انتقل عّبه الكالم إىل أذن السامع، أو القناة اليت مّر منها حىت وصل إىل املتلّقي. 2

، يدرس مجيع األصوات اليت تصدر يف الطبيعة، فهو هبذا "علم األصوات الفيزيائي"ألخري بأّن ونشري يف ا     
املعىن ال يقتصر على ما هو منطوق فق، من قبل اإلنسان كما هو احلال مع علم األصوات النطقي، وإمّنا يركز 

  هو ذبذبة صوتية.ما  كل  على
  علم األصوات السمعي أو اإلدراكي: ج/  

ميكانيكية اجلهاز السمعي، والطرق اليت تؤثر يف سلوكيته وتأثّره باألصوات اليت »بدراسة عىن هذا العلم يُ        
ة عّب سلسلة األعصاب إىل ز  مَّ ر  تشّكل مادته الرئيسية، من حيث متوجاهتا واستقباهلا، وحتويلها إىل برقيات مُ 

 .(2)«الدماغ
 :(3)انوهلذا الفرع من علم األصوات العام جانب     

 يولوجية لألذن، وما يرتب، هبا من أجهزة السمع.سجانب عضوي: ويرتكز يف دراسة ف ـــــ 1
ومن  ،ويرتّكز يف دراسة سيكولوجية االستماع من حيث التأثري يف املستمع واستجابته للمتكّلم نفسي: ــ جانبــــ 2

  حيث العمليات العقلية اليت اجري يف ذهنه لتفسري الكالم.
فإّن الذبذبات الصوتية اليت يرسلها اجلهاز النطقي، يتلّقاها اجلهاز السمعي ويعمل على فّك رموز وعليه،       

 بني املتكّلم واملستمع. اللغة المشتركةماغ من خالل وشفرات هذه الرسائل، وإدراكها يف الد
قدر ما كان لعلم األصوات وهذا الفرع من علم األصوات مل يلق االهتمام الكايف من لدن الدارسني، ب      

النطقي، فالكثري من اللغويني أسقطوا هذا الفرع من جمال الدراسة الصوتية، وهذا ما ذهب إليه "كمال بشر" 
...ويرجع السّر يف ذلك إىل وجود صعوبات مجّة يف طريق غري » جنده حيّدد سبب هذا اإلمهال فيقول: حيث

                                                           

 .19( ـــــ حممود عكاشة: أصوات اللغة، ص1)
 .73( ـــــ عبد القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، ص2)
 املرجع السابق، ص س. ــ حممود عكاشة: ــ( ـ3)
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مية صحيحة. من هذه الصعوبات ــــ كما يرى بعضهم ـــ احتواء هذا املختّصني ختصصا يكفل الوصول إىل نتائج عل
الفرع على ميدان ينتظم عمليات نفسية معّقدة ال تدخل يف حقيقة األمر يف جمال البحث اللغوي مبعناه 

  .(1)«االصطالحي...
ات أمهّية كبرية ــــ على وخيالف هذا الرأي ويعارضه بشّدة "أمحد خمتار عمر" الذي يرى هلذا الفرع من الصوتي      

    وعلى هذا األساس جيب أن يؤخذ بعني االعتبار عند  الرغم من كونه مل حيّقق حىّت اآلن تقّدما كبريا ــــ
ألجل ذلك . و (2)«ألّن أمهّية دور السامع يف العملية الكالمية ال تقّل عن أمهّية دور املتكّلم» ، وذلكالدارسني

 .قال يف كتابه "دراسة الصوت اللغوي"فّضل أن خيّصص له فصال مست
أداة السمع أو جهاز االلتقاط الذي » سّمى اجلهاز الذي يستقبل الذبذبات الصوتية بــــ "األذن" واليت هي:ويُ      

 .(3)«عّب األعصاب، وتنتقل إىل اجلهاز العصيب املركزي يتلّقى اإلشارة الصوتية، وحيّوهلا إىل حركة تدبّ 
 از السمعي اإلنساين من ثالثة أقسام ال حاجة لنا يف هذا البحث للتفصيل فيها، وهي: األذنويتألف اجله     

املطرقة والسندان )واليت بدورها تتأّلف من:  ، واألذن الوسطى(4)(الصيوان، الصماخ والطبلة)اخلارجية، وتشمل: 
بالقنوات اهلاللية، واألسفل: تعتّب األعلى منهما يعرف )، مّث األذن الداخلية: وتنقسم إىل قسمني:(5)(والركاب

 .(6)(القوقعة فيه من أهّم أجزائه
  فرع آخر ال يقّل أمهّية عنها، وهو "علم األصوات التجرييب"، فما املقصود ةيضاف إىل هذه الفروع الثالث     

 به؟. وما الوظيفة اليت يؤديها؟.
 علم األصوات التجريبي )المعملي(: د/    

الفرع بالدراسات الصوتية معتمدا األجهزة واآلالت اليت تقّدم خمتلف التجارب على الصوت، بغية عىن هذا يُ        
الوقوف على طبيعة مكوناته ودرجاته التباينية، ويطلق عليه كذلك: علم األصوات املعملي، وتنحصر اآلالت 

                                                           

 .44م، ص2000ه/ 1421( ـــــ كمال بشر: علم األصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط، 1)
 .45( ـــــ أمحد خمتار عمر: دراسة الصوت اللغوي، ص2)
 .46( ـــــ املرجع نفسه، ص3)
. وأيضا: عبد القادر عبد اجلليل: األصوات 100( ـــــ للمزيد من التوسع ينظر: نور اهلدى لوشن: مباحث يف علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص4)

 .80اللغوية، ص
 .101للمزيد من التوسع ينظر: نور اهلدى لوشن: املرجع السابق، ص ( ـــــ5)
 3عبد الفتاح عبد العليم الّبكاوي: مقّدمة يف علم أصوات العربية، اجلريسي للطباعة والتصوير، القاهرة، مصر، ط نظريمزيد من التوسع ـــ للــ (6)

 .54،55م، صص2003ه/ 1424
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 )راسم االهتزازات ثل: األوسيللوكرافواملعّدات املخّبية يف ميدان علم األصوات التجرييب يف: اآلالت الفيزيائية م
 يولوجية مثل: الكيموكراف، اجملهر احلنجريسوالذبذبات الصوتية(، جهاز الراسم الطيفي، آلة كوبر،...واآلالت الف

 ،... وكذا اآلالت املنتجة لألصواتx)املرآة احلنجرية(، جهاز الراسم احلنجري، األحناك الصناعية، أشعة
 .(1)الصناعية

الرب، بني الفونيتيكا بكّل فروعه، وبني » وم هذا العلم فضال عّما سبق بوظيفة مهّمة جدا أال وهي:ويق     
 .(2)«الفونولوجيا بكّل فروعه أيضا

 موضــــوع علم األصــوات الوظيـفيــ ـــ 2
       :مفهوم الفونيم، أنواعه ووظائفه 

      وتصّور الكثري من علماء الغرب  يت شغلت فكريعتّب "الفونيم" من بني املصطلحات الغربية ال        
اللغوي السوسري "فرديناند دي مل و اوالعرب، ولعّل نشأته كما تشري أغلب املصادر والكتب قد كانت على يد الع

سوسري" وال حاجة لنا هاهنا إىل تأريٍخ حلياه هذا املفهوم، وتتّبع مراحل منوه ونشأته، بقدر ما حنن حباجة إىل 
ف على ماهيته ووظيفته يف النظام اللغوي. فمن املعروف بأّن "الفونيم" هو العنصر الصويت الرئيس الذي الوقو 

اختالف وجهات نظر علماء » يشّكل موضوع علم األصوات الوظيفي، وهو مصطلح معّقد وعّلة تعقيده هي:
من نظر إليه من الناحية السمعية يولوجية، ومنهم ساألصوات واللغة إليه، فمنهم من نظر إليه من زاوية عضوية ف

ونظر إليه آخرون من جانب نفسي أو عقلي صرف، وهناك من حّدد تصّوره له بالنظر إليه من طبيعته املادية 
، وهناك من كانت زاوية نظره إليه اجريدية حمضة، يف املقابل فّضل بعضهم أن جيمع الفيزيائية، وآخرون إىل وظيفته
 .(3)«ّلها يف حتديدهبني بعض هذه اجلوانب أو ك

ضعت للفونيم، شأنه يف ذلك ونتيجة هلذه االختالفات والتضاربات تعّددت املفاهيم واملصطلحات اليت وُ       
 شأن معظم املصطلحات، صاغها علماء األصوات كٌل حسب طريقته ومنهجه يف البحث اللغوي، وال نريد يف

سنختار  ىلكثرهتا وتنوعها، ولد ّل تعريف على حدةالبحث كذلك أن نطيل احلديث، أو الوقوف على ك هذا
 جمموعة منها تكون بينها عالئق وتواشجات، ال ألّي غرض سوى لإلجياز والتبسي،.

    

                                                           

 .95، 85( ـــــ ينظر: عبد القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، صص 1)
 .134م، ص1992، 1غوية )الفونيتيكا(، دار الفكر اللبناين للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط( ـــــ عصام نور الّدين: علم األصوات الل2)
  .183، 165أمحد خمتار عمر: دراسة الصوت اللغوي، صص  :نظري ــ( ـــ3)
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 مفهوم الفونيم: أ/  
 :"هو احلصيلة النهائية لالنطباعات السمعية وحركات النطق، وهو » قائال: يعّرف الفونيم عند "دي سوسري

لوحدات السمعية والوحدات املنطوقة، إذن فهو وحدة مرّكبة هلا جدر يف السلسلة املنطوقة، وآخر يف األثر املتبادل ل
     السلسلة السمعية. إّن العناصر اليت حنصل عليها أوال عند تقسيم السلسلة املنطوقة تشبه احللقات يف 

 .(1)«الذي تشغله السلسلة، فهي حلظات ال ميكن اختصارها، كما ال ميكن دراستها خارج الوقت
عند "دي سوسري" يقوم على ركيزتني أساسيتني مها: اجلهاز يفهم من خالل هذا التعريف أّن حتديد "الفونيم"      

من كان  ، وألجل ذلك وصف "الفونيم" بأنّه وحدة مرّكبة، وكأنّه بذلك ينتقدالنطقي أوال واجلهاز السمعي ثانيا
انب النطقي دون اجلانب السمعي أو العكس. إذن فـــ"الفونيم" يف نظر "دي م" على اجلاعتماده يف حتديد "الفوني

سوسري" هو مفهوم مركب، وال ميكن حتديده باالعتماد على اجلانب العضوي فحسب، بل ينبغي ملن أراد حتديد 
جلانب بعد تلّقيها أو مساعها؛ ذلك أّن االعتماد على ا هذا املفهوم أن يقف على خصائص الفونيمات الصوتية

السمعي ضروري يف معرفة الوحدات الصوتية، وبدونه ال ميكن حتديدها بدقّة، ولعّل هذا ما يؤّكده حينما يضيف 
يقتصر عمل كثري من علماء النظام الصويت على العملية الصوتية، أي إنتاج األصوات عن طريق األجهزة » قائال:

سمعي، إّن هذه الطريقة غري صحيحة، فاالنطباع السمعي الصوتية)كاحلنجرة والفم وغريمها(، ويهملون اجلانب ال
يصلنا بصورة مباشرة كما تصل الصورة اليت تنتجها األعضاء الصوتية، أضف إىل ذلك أّن االنطباع السمعي هو 

لو استطعنا تصوير حركات  عن الصوتني: ت، ب وغريمها، فحىت أساس أيّة نظرية صوتية)...(، إّن األذن ختّبنا
نجرة عند النطق بسلسلة من األصوات، فإنّنا لن نستطيع أن منّيز التقسيمات الفرعية حلركات النطق، فلن الفم واحل

 نستطيع أن نعرف أين يبدأ صوت ما، وأين ينتهي الصوت اآلخر؟ ولوال االنطباع السمعي ما استطعنا أن نقول
  .(2)«أربع وحدات... تتكّون من ثالث وحدات وليس من وحدتني أو  Fal ن:إعلى سبيل املثال 

 :"إّن الفونيم هو الكيان اللغوي الوحيد من دون مضمون » يعّرف "الفونيم" بقوله: عند "رومان جاكبسون
 .(3)«بذاته، إمّنا هو أداة تساعد على التمييز بني املعاينمفهومي، وهو ليس ذا معىن 

 من املعىن، إنّ  وٌ ل  براز املعىن إاّل أنّه هو ذاته خُ إ على إّن الفونيم عنصر يساعد»ويقول أيضا يف موضع آخر:       

                                                           

 . 58( ـــــ فردينان دي سوسري: علم اللغة العام، ص1)
 .57، 56، صصاملرجع نفسهــ ــ( ـ2)
ه/ 1414، 1سون: حماضرات يف الصوت واملعىن، تر: حسن ناظم وعلي حاكم صاحل، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط( ـــــ رومان ياكوب3)

 .18ص ،م1994
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عمومية من كّل القيم السيميوطيقية هو كونه رمزا سلبيا أكثر  ةكّل العناصر أو املكّونات اللغوية وبصور ما ميّيزه من  
 .(1)«فق،
    ة يف نظام هو أصغر وحدة صوتي :وهذان التعريفان مكّمالن لبعضهما البعض، ومفادمها أّن "الفونيم"     
وقد حّدد "جاكبسون" من خالل هذين التعريفني الوظيفة اليت يؤديها الفونيم يف الكالم، فعلى الرغم من   ،اللغة

سيأيت احلديث  كونه أصغر وحدة صوتية ليس له داللة يف ذاته، إاّل أنّه قادر على تغيري املعىن، وذلك بطرق شىّت 
 عنها يف مكاّنا إن شاء اهلل.

هو  ّل هذا هو التعريف ــــ التعريف الوظيفي ـــ الذي لقي رواجا كبريا وقبوال من لدن الباحثني العرب، فهاولع     
هو أصغر وحدة واردة يف السلسلة الكالمية حمّددة » مثال الباحث اجلزائري "مصطفى حركات" يعرّفه بقوله:

من لغة إىل أخرى؛ فالباء يف الفرنسية توصف باجلهر بصفاهتا املمّيزة، وقد ختتلف الصفات املمّيزة للفونيم الواحد 
يفّرق اجلهر بني كلمتني بينهما انعدام حرف مهموس له باقي صفات الباء يف العربية  :(pas ;bas)ألّن يف الثنائية

 .(2)«جيعل هذا النوع من التقابل غري ممكن
أصغر وحدة صوتية تفّرق » لفونيم" بأنّه:وإىل نفس االاجاه يذهب "عبد القادر عبد اجلليل"، حيث يعّرف "ا    

، فاجليم واحلاء مها اللذان يفرّقان بني معىن الرتكيب األول والرتكيب الثاين ، ح ل ب   .(3)«بني املعاين: ج ل ب 
 هو أصغر وحدة صوتية يتغرّي هبا معىن الكلمة، إذا استبدلت بوحدة أخرى » وتعرّفه "نور اهلدى لوشن" بقوهلا:    

 .(4)«فالفونيم وحدة صوتية وظيفية ؛شكل صويت ليس له معىن يف ذاته، وإمّنا هو ذو مسات متييزيةوهو ذو 
ع الوظيفي للفونيم، واملتمّثل يف الوظيفة التمييزية للغة، ويّتفــــــق ـــريفات تشري إىل الطابـإذن فجميع هذه التع      

 الفونيم أصغر وحدة» يد حول مفهوم "الفونيم"، يقول:هؤالء "حامت صاح الّضامن"، غري أنّه يأيت بشيء جدمع 
جمّردة متايزية، ال حتمل حبّد ذاهتا أّي معىن، يكون احلركة الثانية يف االنبناء املزدوج، وميكن عّده جمموعة من  صوتية

 .(5)«السمات التمايزية املّتحدة فيما بينها
الوظيفة التمييزية "للفونيم"، كما يشري كذلك إىل ظاهرة لغوية فـــــ "حامت صاحل الّضامن" يف هذا التعريف حيّدد لنا 

 "التقطيع املزدوج" أمهلتها التعريفات السابقة الذكر، وهي ما يعرف يف اللسانيات الوظيفية لـــ"أندري مارتنيه" بــــ:
                                                           

 . 143( ـــــ رومان ياكوبسون: حماضرات يف الصوت واملعىن، ص1)
 .17م، ص1998ه/ 1418، 1، لبنان، ط( ـــــ مصطفى حركات: اللسانيات العامة وقضايا العربية، املكتبة العصرية، بريوت2)
 .33م، ص2009ه/ 1430، 1( ـــــ عبد القادر عبد اجلليل: التنوعات اللغوية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط3)
 .124، 123ـــ نور اهلدى لوشن: مباحث يف علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، صصـ( ـ4)
 .193م، ص2007ه/ 1428، 1اللغة، دار اآلفاق العربية للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، مصر، ط( ـــــ حامت صاحل الّضامن: فقه 5)
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 ف باملصطلح الغريبالتقطيع على مستوى الوحدات الدالة، واليت تعر » والذي ينبين على مستويني أساسيني أّوهلما:
"لفظم"، وهي الوحدات الدالة اليت تقبل التحليل إىل وحدات غري دالة وهي  "مونيم"، وباملصطلح العريب

       (1)«العريب مصطلح الصوامت، وهي اليت متّثل املستوى الثاين من التقطيع املزدوجالفونيمات. ويقابلها يف االصطالح 
ّثل املستوى الثاين ؛ أي مي(...الثانية احلركة)يكون ــــ أي الفونيم ـــ  الّضامن" بقوله: وهذا ما أشار إليه "حامت        

 التقطيع( املزدوج.من االنبناء )
و"الفونيم" مصطلح غريب قوبل يف احلوض املعريف العريب بعّدة مصطلحات كما رأينا، منها: الصومت، الصوت      

"رمضان عبد  مية،...اخل، وهناك من جعله مقابال للحرف، ومن هؤالءاللغوي، الوحدة الصوتية، الوحدة الفوني
هذه األصوات املختلفة اليت يـُع بـَُّر عنها يف الكتابة برمز واحد، وال تستخدم يف اللغة للتفريق بني » التّواب"، يقول:

مكاننا حنن أن = وحدة صوتية/عائلة صوتية، ويف إPhonemeاملعاين املختلفة، هي ما يطلق عليه اسم: فونيم 
 .(2)«نطلق عليه اسم )حرف( مقصودا به الرمز الكتايب

من خالل كّل هذه التعريفات اليت أتينا على ذكرها ميكن أن نتساءل: هل أّن "الفونيم" ــــ فعال ــــ وحدة قابلة       
و قادر على تغيري معىن للتجزئة إىل وحدات أصغر منها؟. ومبا أّن "الفونيم" ليس له داللة يف ذاته، ومع ذلك فه

مّث هل  "املونيم")الكلمة(. فماذا لو استبدلنا ـــ إذن ـــ فونيم بفونيم آخر ومل يؤد هذا االستبدال إىل تغيري يف املعىن؟.
أّن تغيري معىن املونيمات متوقف فق، على تغيري صوت بصوت آخر؟. وهل أّن "الفونيمات" قاصرة على 

تبعا  (؟. أم أّّنا تشملهما معا؟. هذا وسنحاول اإلجابة عن هذه األسئلة وغريهاالصوامت دون احلركات)الصوائت
 فيما سيأيت من هذا البحث إن شاء اهلل تعاىل.

 الفونيم: قابل للتجزئة أم ال؟. ب/    
 إّن مسألة قابلية "الفونيم" للتجزئة من عدمها، من بني اإلشكاالت اليت وقف عليها علماء اللغة، فمنهم       

من قال: بأّن "الفونيم" قابل للتجزئة إىل وحدات أصغر، ومنهم من رفض هذا الكالم، وقال: بأّن "الفونيم" هو 
. وكلٌّ له حّجته !يف أصله أصغر وحدة يف اللغة، فكيف إذن يتّم اجزئة الوحدة الصغرى إىل وحدات أصغر منها؟

حيث بلية الفونيم للتحليل والتجزئة إىل وحدات ألفونية، يف مذهبه وااجاهه، فها هو "ماريو باي" مثال يؤّكد على قا
 يتوّقف استعمال كّل منها أساسا على موقعه يف»تشّكل هذه التنوعات الصوتية املتشاهبة وحدة الفونيم، وعليها 

 ق لصوتالكلمة )أوال ـــ وسطا ــــ آخرا...اخل(، وعلى األصوات اجملاورة له)قبل عّلة، قبل ساكن، بني عّلتني، مالص

                                                           

 .19م، ص2004، 1( ــــ ينظر: شفيقة علوي: حماضرات يف املدارس اللسانية املعاصرة، مؤسسة أحباث للرتمجة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط1)
 .83إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، صرمضان عبد التّواب: املدخل  ـ( ـــ2)
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 .(1)«جمهور أو مهموس...اخل
الفونيم غري قابل للتجزئة كما يعتقد » وإىل نقيض ذلك متاما يذهب "رومان جاكبسون"، حيث يقول بأن:     

 ، فليس الفونيم؛ بل كّل مسة من مساته املتمّيزة ال ميكن اختزاهلا يف كيان تقابلي )(البعض، فهو كيان معّقد
رة لغوية على حمورين: حمور التزامن وحمور التعاقب، والفونيم هو الكيان اللغوي خالص، إذ تتموضع كّل إشا

ويشاطره يف هذا الرأي "عبد القادر عبد اجلليل" الذي يرى هو  .(2)«األصغر الذي يتوزّع على هذين احملورين
      أّّنا تتكّون من: ج ا  أصغر وحدة صوتية غري قابلة للتجزئة، فلو أخذنا لفظة "جالس" نرى» اآلخر بأّن "الفونيم"

 .(3)«ل س، وهذه وحدات صوتية غري قابلة للتجزئة، ويسّمى كّل واحد منها "فونيم"
يبدو جليا من خالل ما سبق ذكره أّن "الفونيم" وحدة اللغة الصغرى، وال ميكن بأّي حال من األحوال     

     يعرف  ما اجتمع أكثر من فونيم تشّكل ماتقسيمها إىل ما هو أصغر منها؛ فهو اجلزء الذي ال يتجزأ، ألنّه كلّ 
بـــ "احلرف". أّما "املونيم" فهو القابل للتجزئة إىل وحدات أصغر وهي "الفونيمات" لكونه حامل للمعىن، فما ال 

 داللة له يف ذاته غري قابل للتجزئة.
 صوت حمّل صوت آخر، ومل إحالل ذكرنا فيما سبق أّن "الفونيم" ذو وظيفة متييزية، ولكن إذا مّت تعويض أو      

 ينشأ عن ذلك التعويض أّي تغرّي يف املعىن، ال يسّمى ذلك الصوت حينها "فونيما"، بل هو بدل منه وعوض عنه
ويف هذا  وهذا ما يسّمه علماء األصوات "ألوفون"، ممّا يعين أّن "الفونيم" صوت ولكن ليس كّل صوت بفونيم.

 ه لو حدث ووضعنا صوتني إحدامها مكان اآلخر يف كلمة ما، مع االحتفاظ بباقيأنّ » الصدد يقول "ماريو باي":
 احلروف، فإذا حدث ووجد اختالف يف املعىن فهما فونيمان، وإذا مل حيدث أّي اختالف يف املعىن نتيجة هذا

 .(4)«التغرّي فهما فونان لفونيم واحد
ميّثل التأديات الصوتية املختلفة للفونيم الواحد، دون أن "األلفون" والذي بنيإذن، فالفرق بني "الفونيم" و       

   واضح وجلّي.فرق  تؤّدي هذه التأديات أو الصور النطقية املختلفة أو االستعماالت املتباينة إىل تغيري يف الداللة،
       ة واحدةونستطيع أن نضرب مثاال على ذلك باللهجات اليت تنتمي إىل لسان واحد، أو إىل بقعة جغرافي        

                                                           

 .88( ـــــ ماريو باي: أسس علم اللغة، ص1)
)(  إىل "الفونيم"، وتلك عّلة تعقيده )ينظر تعريفات  وجهات وزوايا النظرـــــ ال يقصد "جاكبسون" مبصطلح "التعّقد": الرتكيب، بل يقصد: اختالف

  يف حتديد مفهومه )ينظر تعريف: "دي سوسري" له(.   اجلانب النطقي والسمعيورة اجتماع "الفونيم" من هذا البحث(، هذا فضال عن ضر 
 .144( ـــــ رومان ياكوبسون: حماضرات يف الصوت واملعىن، ص2)
 .33، 32ـ عبد القادر عبد اجلليل: التنوعات اللغوية، صصـ( ـــ3)
 .90، 89، صصاملرجع السابق( ــــــ ماريو باي: 4)
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يف  "ألفا"يتّم تأديته بصور نطقية خمتلفة؛ فينطق : القاف" يف اجلزائر" و كالمها معا، فعلى سبيل املثال: صوتأ
أو ما شاهبها يف  "كافا"يف اجللفة، و "غينا"( يف قسنطينة وسطيف، وعلى القاف )بثالث نقاط"قاال"تلمسان و

هو » ، إذن فالفونيم:النطقية املختلفة تأثريا على معىن الكلماتجيجل وما جاورها، دون أن يكون هلذه الصور 
الوحدة الصوتية اليت تتأّلف من أصوات جزئية تسّمى األلفونات أو التنوعات الفونيمية، حيث ميّثل الفونيم املفرد 

 .(1)«نوعا جيمع حتته أفراد أسرته
 مستويات الفونيم: ج/   

أثناء احلديث عن "الصوت اللغوي" وكذا عند عنصر "مفهوم الفونيم" أّن عرفنا فيما سبق من هذا البحث        
هن، واآلخر مادي ذو وجهني هلذا األخري مستويني اثنني؛ األّول "عقلي" يتمّثل يف إدراك داللة الصوت يف الذ

 )الذبذبات واملوجات الصوتية(، والذي يتحّول بفضل السمع إىل فيزيائي)عضوي(، وآخر  يولوجيسفاثنني: 
 املستوى العقلي األّول بعد ترمجة هذه الذبذبات الصوتية يف املخ.

 وظيفة الفونيم: د/   
ممّا يساعد على » يؤّدي الصوتيم )الفونيم( وظيفتني: إحدامها إجيابية، واألخرى سلبية، أّما اإلجيابية فهي:       

يت حتتفظ بالفرق بني هذه الكلمة والكلمات حتديد املعىن يف الكلمة اليت حيتوى عليها الصوتيم، والسلبية هي ال
 ( تشرتك مع الصوتيمات األخرى يف تلك الكلمة لتحديد املعىن، وهذه)فونيم األخرى، فالتاء يف تاب صوتيم

 وظيفتها اإلجيابية، وإذا أ ب د ل ت  هذا الصوتيم صوتيما آخر، فإّن املعىن يتغرّي حتما مثل: عاب وتاب وباب، وجيعل
  .(2)«ىل خمتلفة يف معناها عن معاين الكلمات األخرى، وهذه وظيفتها السلبيةالكلمة األو 

إذن، فالفونيم حينما يشرتك مع غريه من الفونيمات يف تشكيل معىن مونيم ما؛ حبيث ال يؤّدي هذا املونيم        
ا وخمالفا له، وأّدى هذا اإلحالل معىن دونه، فهو هبذا قد أّدى وظيفة إجيابية، أّما إذا أحللنا حمّله فونيما آخر مضاد

 إّن وظيفته سلبية.إىل تغرّي يف املعىن، نقول عن الفونيم يف هذه احلالة 
أشار القول السابق إىل وظيفة "الفونيم" حينما يكون صامتا، غري أّن هذه الوظيفة ال تقتصر على الصوامت       

ت طويلة أم قصرية هلا دور بارز هي األخرى يف فحسب، بل تتعّدها إىل الصوائت كذلك؛ فاحلركات سواء كان
 بضّم الباء ختتلف عن كلمة ب ر بالفتح وختتلف عن: ب ر       مثال ت، فكلمة: بُرالتمييز بني معاين الكلما

                                                           

 .113عبد القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، صـ ( ـــــ1)
مان، األردن ( ـــــ حتسني عبد الرضا الوزّان: الصوت واملعىن يف الدرس اللغوي عند العرب يف ضوء علم اللغة احلديث، دار دجلة ناشرون وموّزعون، ع2)

 .283، 282م، صص2011ه/ 1432، 1ط
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يقال عن  تعين اليابسة والثالثة حتيل على معىن الطاعة والعمل الّصاحل، وما ثانيةوال ،تعين القمحبالكسر، فاألوىل 
األخرى عن "قيل" وهلّم ت القصرية ينطبق كذلك على احلركات الطويلة؛ فـــــ "قال" مثال خيتلف معناها هي احلركا
كما تعتّب كذلك "عالمات الرتقيم" فونيمات هلا دخل يف تغيري معىن العبارات من إخبار إىل استفهام إىل   جرا.

 تقرير إىل تعّجب،...اخل.
 اللغة العربية:أقسام وأنواع الفونيمات في  ه/    
تنقسم "الفونيمات" يف اللغة العربية إىل قسمني: الفونيمات الرتكيبية أو القطعية، والفونيمات فوق          

 الرتكيبية أو فوق القطعية على اختالف املصطلحات والتسميات، وفيما يلي بيان لكال القسمني:
    :فونيمات رئيسية أو تركيبية 

 الوحدة الصوتية اليت تكون جزءا أساسيا من الكلمات املفردة، وذلك كالباء والتاء والثاء» قصد هبا:يُ          
أصغر وحدة صوتية متمثلة يف أحد الصوامت          » أو هي: .(1)«وكذلك حركات اإلعراب الطويلة والقصرية

 .(2)«أو الصوائت اليت نتلفظها
املفردة ويكون " إمّنا مّسي تركيبيا ألنّه يتدّخل يف تركيب الكلمة أّن "الفونيم نيالتعريف ينيّتضح من خالل هذ      

بل تتعّدها إىل  ،كذلك إىل أّن الفونيمات الرتكيبية ليست قاصرة على الصوامت فحسب  انجزءا منها، كما يشري 
ن أيضا أّن الصفات الصوتية بنوعيها تعتّب م هذين التعريفنيالصوائت كذلك، كما ميكن أن يفهم من خالل 

الفونيمات الرتكيبية، أو بتعبري آخر ظاهرة قطعية؛ مادام أّن الصفة الصوتية جزء ال يتجزّأ من الصوت اللغوي 
االستفال، االحنراف،...حال صرة على الصوامت مثل اجلهر، الثبوهتا فيه، فالصفات الالزمة غالبا ما تكون ق

الصوائت على حّد سواء، لكن حال الرتكيب يف ة يف الصوامت و يإفرادها عموما، يف حني تكون الصفات العرض
الغالب، سواء كان ذلك الرتكيب صامتا مع صامت آخر حنو: أحكام النون الساكنة والتنوين، أم صامتا مع 

 .صائت كما هو احلال مثال يف أحكام التفخيم والرتقيق يف أغلب حاالته
 :(3)يا موّزعة على النحو التايلتتأّلف اللغة العربية من أربعة وثالثني فونيما تركيب      
 ـــ ثالثة فونيمات للصوائت القصرية، وهي: الفتحة والكسرة والضّمة.ــ 1
 ـ ثالثة فونيمات للصوائت الطويلة: الفتحة الطويلة)األلف(، الكسرة الطويلة)الياء( والضّمة الطويلة)الواو(.ــــ 2

                                                           

 .73م، ص2004نظمتها بني القدماء واحملدثني، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، دط، ــ نادية رمضان النّجار: اللغة وأــ( ـ1)
 .184م، ص2007ه/ 1428، 3ــــــ أمحد مومن: اللسانيات النشأة والتطور، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، ط (2)
 .97م، ص2011ه/ 1431، 1، األردن، ط، عمانالصويت، دار صفاء للنشر والتوزيع عبد القادر عبد اجلليل: علم الصرف ( ــــــ3)



 ـــمفاهيم نظرية ـ ــــعلم األصوات وعالقته بعلمي: القراءات والتجويد  الفصل األول:

 
50 

 ـــ فونيمان ألنصاف الصوائت: الواو والياء.ــ 3
 ـــ سّتة وعشرون فونيما للصوامت وهي: حروف اهلجاء.ــ 4

وتوصف فونيمات الصوائت القصرية بأّّنا فونيمات متساقطة؛ أي قابلة للحذف أثناء تيار الكالم، وهذا ال        
 يتحّقق يف العربية الفصحى إاّل من باب التسهيل والتيسري، أّما بقّية فونيمات اللغة العربية فهي فونيمات غري

 صوتأّن الواو مثال  الصوامت )أنصاف الصوائت( ومها الواو والياء، فكما هو معلوم متساقطة، أّما أشباه
: إحدامها موقع األصوات الصامتة لتقوم ، وتظهر يف الرتاكيب اللغوية لتحتّل موقعنيرمز( و صامت)صامت طويل+

لد، واآلخر: موقع الصوائت الطويلةمثل: و لد=ب   بوظيفتها يف تشكيل الصورة الداللية وتبادل املواقع  لد، ي لد=ج 
 لتقوم بوظيفتها يف تشكيل معامل الداللة وتبادل املواقع، حنو: بُوق=ب رق، يريد=يرفد،...

 :فونيمات ثانوية أو فوق تركيبية 
ركيب ظاهرة أو صفة صوتية ذات مغزى يف الكالم ــــ بعكس الرئيسية ــــ فهي ال تكون جزءا من ت» وهي      
ل الكلمة الواحدة بصورة خاّصة م  ع  تـ  س  ّم كلمة إىل أخرى، أو حني تُ ض  ظ فق، حني تُ ح  ال  ، وإمّنا تظهر وتُ الكلمة

 .(1)«ومن أمثلتها: املقطع والنّب والتنغيم
ا تتجّلى ومسّيت "فوق تركيبية" ألّّنا ال تتدّخل يف تركيب الكلمة املفردة، كما هو احلال مع النوع األّول، وإمنّ        

من خالل ضّم كلمة إىل أخرى مثلها أو أكثر، وغالبا ما يرتب، هذا النوع بالتأديات النطقية واملمارسات الكالمية 
 وألجل ذلك مّسي هذا النوع أيضا بالتنوعات اللغوية أو السياقية.

يقول: "أمحد  لصوتية،للداللة على هذا النوع من الظواهر ا فوق القطعية "وهناك من فّضل استعمال مصطلح "   
الفونيم الفوقطعي هو فونيم يزامن أحيانا الفونيم القطعي، وقد يكون نّبة أو نغما أو فاصال، ويطلق »مومن": 

مصطلح يدّل على »الغامدي" يف شرح املصطلح:  يقول "منصورو  ، (2)«عليه أيضا الفونيم الثانوي أو الّبوسودمي
 .(3)«فسهاخلصائص الصوتية اليت تتجاوز الصوت ن

قطعيان؛ ال يتدّخالن ــــ كما أسلفنا ــــ يف تشكيل الصوت يف حّد ذاته، كما  قفالنّب والتنغيم مثال فونيمان فو       
هو احلال مع الصوامت والصوائت، بل أّن دورمها يكمن أساسا يف إعطاء الصوت تلونا معّينا، إذن فهذا النوع من 

 )االستعمال اللغوي(. تظهر من خالل األداء والكالم الظواهر ال تظهر يف الكتابة وإمّنا

                                                           

 .75، صنادية رمضان النّجار: اللغة وأنظمتها بني القدماء واحملدثني( ــــــ 1)
 .184أمحد مومن: اللسانيات النشأة والتطور، ص( ــــــ 2)

 .79م، ص2001ه/ 1421، 1ة التوبة، الرياض، السعودية، طمنصور بن حمّمد الغامدي: الصوتيات العربية، مكتبــــ ـ( 3)
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الوظيفة ال  ، ولكن هذهالوظيفة التمييزيةوظائف عّدة، وأبرزها  خنلص يف النهاية إىل التأكيد بأّن "للفونيم"      
ألخري ء أكان هذا اميكن "للفونيم" وهو على أصله يف التجّرد أن يقوم هبا، فال بّد له أن يكون جماورا لغريه سوا

طويلة(. كما ال بّد من اإلشارة إىل أّن "الفونيم" قد يؤدي هذه )حركة قصرية/ (، أم صائتااحرف)صوتا/ صامتا
الوظيفة ليس من خالل استبدال "فونيم" بــــ "فونيم" آخر )صوتا أو حركة(، وإمّنا يؤديها حينما تتبادل الفونيمات 

و" وكلمة "ولد" كالمها يتشّكالن من نفس الفونيمات، غري أّّنما ، فكلمة "دلمواقعها داخل بنية الكلمة الواحدة
 ويرجع هذا االختالف إىل تبادل الفونيمات املشكلة للكلمتني السابقتني مواقعها فيهما. خمتلفتنيحيمالن داللتني 

علم، وعلى بعد أن تعرّفنا على "علم األصوات" وموضوعه، وعلى خمتلف املصطلحات اليت يقوم عليها هذا ال      
أمهّية عن سابقاهتا وهي: أمهّية علم  تقلّ  الفروع العامة وكذا اخلاصة له، سنتعّرض يف آخر هذا املبحث إىل نقطة ال

  األصوات. ففيما تكمن أمهّية هذا العلم؟. وما هي أبرز اجملاالت اليت يقوم عليها؟.
 أهّمـــــــية علـــــم األصــــــوات المطـلب السادس:

اول علماء األصوات احملدثون استخالص أمهّية الدراسات الصوتية احلديثة يف اجملاالت التطبيقية والعملية ح     
 :(1)وسنمّثل لبعضها فيما يلي

ــــ تسجيل نتائج الدراسة الصوتية من خالل آالت دقيقة، ميّكننا من إجراء املقارنات الصوتية والوقوف على ما ـ 1
 حيدث هلا من تغرّي.

ــ تسجيل أمناط كالمية خمتلفة لبيئات متعّددة، ميّكننا من درس هذه اللغات ومعرفة تطّور أصواهتا عّب فرتات ـــ 2
 زمنية متباعدة.

بدون االعتماد على الدراسة الصوتية، فهو يصف أصوات لغة ما يف فرتة زمنية  قارن"مـــ ال يوجد "فقه حنو ـــ 3
 ة حمّددة؛ يؤدي ذلك إىل ظهور علم املقارنات الصوتية.حمّددة، ومقارنتها بأخرى يف فرتة زمني

 ـــــ إّن "علم األصوات" يقّدم عونا كبريا يف إجادة نطق اللغات األصلية، ويف تعّلم نطق اللغات األجنبية، فهو 4
 إذن يصف اللغات وأنظمتها الصوتية.

مية واألمراض   وب الكالــــــي العيذيما لـــــس، والقياــــــاألداء السليم نطيم ــــيف تعل "علم األصوات"يفيد ـــ ــ 5
 صفته.الصوت وتعيني خمرجه وموضع نطقه و قية، وذلك من خالل الوقوف على خصائص ـــــالنط

ـــــ يساعد "علم األصوات" على تطوير وسائل االتصال، كما حدث يف آليات الصوت وأجهزته وكذلك يف علم  6
 إلضافة إىل التجارب اليت تبني معايري السمع ودرجات الصمم، وحتديدا استخدام األذن التليفون والتلغراف، هذا با

                                                           

 .94، 92، صصنادية رمضان النّجار: اللغة وأنظمتها بني القدماء واحملدثني ينظر:( ـــــــ 1)
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 مية.السليمة واملريضة عند حدوث العملية الكال
ــــ يقوم بدور فّعال يف تعليم الصم الكالم، وذلك من خالل إشارات نطقية شفوية، كما يعّلموّنم كيفية ـ 7

عاف الّسمع يكتبون اخلصائص النطقية لألصوات استقبال إشارات معّينة كرد فعل على  ما قيل، وكذلك ض 
 اللغوية.

منه يف: تعليم اللغات تستفيد إذن، فعلم األصوات يستفاد من مثاره الكثري من العلوم الطبيعية واإلنسانية       
يف ونظم الشعر،  ال، يف فّن املوسيقىالناطقني، يف جمال الطب، يف ميدان اإلعالم واالتص للناطقني هبا وغري

  اخل.)جانب الفصاحة والبيان(، يف علم الفلك،... البالغة
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 علم القراءات  المبحث الثاني:
 مفهوم علم القراءات وموضوعه: المطلب األّول  

  مفهوم علم القراءات: ـــ 1      
واألخرى اصطالحية، درج الباحثون يف مثل  أن أصبح ملعظم الكلمات داللتان: إحدامها لغوية ذمن              

معناه يف االصطالح، واألصل أن يكون املعىن  علىمعىن اللفظ يف اللغة، مّث  علىموضوعنا أن يتعرّفوا أوال 
 االصطالحي مرتب، باملعىن اللغوي وميّت إليه. 

 ة:ـــغــــل أ/   
العزيز، وإمّنا ُقّدم على ما هو أبس، منه لشرفه)...(  القرآن» :)(تفسري مادة "قـ ر أ " "اللسان"ورد يف          

وقـ ر أ ُت الّشيء قـُر آنًا: مجعته وضممت بعضه إىل بعض)...(، ومعىن قرأت القرآن: لفظت به جمموعا: أي 
تـ   ألقيته)...( ق ر أ ُه: طلب إليه أن وقـ ر أ ُت الكتاب قراءًة وقُرآنًا، ومنه مّسي القرآن، وأ قـ ر أ ُه القرآن فهو: ُمق ر ئ)...(، واس 

، وأ قـ ر أ ت  الناقة والشاة: استقّر املاء يف رمحها، وهي يف والق ر ُء: الوقت، وقـ ر أ ت  الناقة: ولدت يقرأ)...(
 ىل معىن: اجلمع والضّم واألداء.إإذن، فالقراءة يف اللغة حتيل  .(1)«ق ر و هت  ا...

 اصطالحا: ب/   
، لقي اختالفا وتضاربا كبريا بني العلماء حول مفهومه، فمنهم األخرى ملصطلحاتعلم القراءات كغريه من ا       

من يعّرف "القراءات"، ومنهم من يعّرف "علم القراءات"، وسنذكر هنا بعض هذه التعريفات اليت لقيت رواجا 
 وقبوال من بعض الدارسني:

 ي اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف القراءات ه» يعّرف "القراءات" بقوله: ه(:794"الزركشي")ت/ تعريف
 .(2)«كتبة احلروف أو كيفيتها من ختفيف وتثقيل وغريمها

 يتبنّي لنا من خالل هذا التعريف أّن اإلمام "الزركشي" قد عّرف القراءات ال علم القراءات، فضال على أنّه قد     

                                                           

()  خرية اليت تعرف إىل جانب جاء يف كتاب "تاريخ القرآن": أّن كلمة "قرآن" املأخوذة من الفعل: "قـ ر أ " ذات جدور يف اللغة السريانية، هذه األــــــ
ة العربية من املصدر املشابه يف الفعل: "قـ ر أ " أيضا االسم: "ق ر ي ان ا"، وهذا االحتمال ـــــ إن صّح ــــــ يقّوي بأن يكون املصطلح "قرآن" مل يتطّور داخل اللغ

للمزيد من التوسع ينظر: تيودور نولدكه: نفسه على وزن فـُع الن...املعىن، بل أن تكون الكلمة مأخوذة عن تلك الكلمة السريانية، ومطّبقة يف الوقت 
 .32، 30م، صص2004، 1، تح: فريديريش شفالي، دار نشر جورج ألمز، بيروت، لبنان، ط1تاريخ القرآن،ج

 ، مادة "قـ ر أ ".1ـــــ ابن منظور: لسان العرب، مج (1)
، تح: أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، مصر، دط، دس 1ن يف علوم القرآن، ج( ـــــ بدر الّدين حمّمد عبد اهلل الزركشي: الّبها2)

 .318ص
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به إىل القراءات، كما رّكز يف تعريفه حصرها يف مواضع االختالف فق،، وكأنّه هبذا ينفي انتماء مواطن التشا
"موافقة الرسم العثماين" ويّتضح ذلك جلّيا من  من أركان القراءة السليمة، وهو: واحد فق، نالسابق على رك

 خالل قوله "كتبة احلروف"، يف حني أغفل إغفاال تاما أهّم عناصر أصول القراءة القرآنية أال وهي: النقل والرواية.
 اتّفاق الناقلني  به مُ ل  ع  هو علم يُـ » : يقول معرّفا "علم القراءات":ه(1117الدمياطي")ت/ا "البنّ  تعريف

لكتاب اهلل تعاىل، واختالفهم يف احلذف واإلثبات والتحريك والتسكني والفصل والوصل، وغري ذلك من هيئة 
 .(1)«وغريه من حيث الّسماع النطق واإلبدال

تعريف قد اهتّم بعلم القراءات، وليس بالقراءات كما فعل اإلمام "الزركشي" مؤّكدا "الدمياطي" يف هذا الإذن، فــــ   
الرواية والطريق(، ليكون تعريفه ـــ هبذا ـــ أمشل يعرف به ما اختلف عنه من فروعه ) أّن القراءة هي األصل الذي
تالف معا، واملوجودة يف ؛ حيث أّكد بأّن القراءات تشمل مواطن االتفاق واالخوأعّم من تعريف "الزركشي"

 الروايات والطرق، كما أنّه مل يهمل يف تعريفه هذا لعنصر: النقل والرواية والّسماع.
 مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء، خمالفا به غريه » يقول: ه(1948عبد العظيم الزرقاني")ت/" تعريف

واء أكانت هذه املخالفة يف نطق احلروف، أم يف نطق يف النطق بالقرآن الكرمي، مع اتفاق الروايات والطرق عنه، س
 .(2)«هيئاهتا
واإلمام "الزرقاين" يف هذا التعريف قد قّدم مفهوم "للقراءات" وهي عنده ااجاه خاص بإمام معنّي، خيتلف فيه      

أّسها وهو الرواية أن يهمل أساس القراءة و  نمن األئمة اآلخرين يف كيفيات النطق بكالم اهلل عّز وجّل، دو  مع غريه
وبني  ل عن القراءةق  نـ  اليت تُـ والنقل، بيد أنّه قد حصر القراءات يف مواطن االتفاق ــــ على عكس اإلمام "الزركشي"ــــ 
متّت للقراءة بصلة ال من  الطرق اليت تنقل عن الرواية؛ وكأنّه هبذا يريد أن يؤّكد بأّن مواطن االختالف والتباين ال

 د، ويف ذلك مبالغة شديدة. قريب وال من بعي
 ا بني "القراءات" وبني "علم القراءات":حيتبنّي لنا من خالل ما سبق أّن هناك فرقا واض     

: هي مذاهب الناقلني لكالم اهلل تعاىل فيما تعّلق بكيفية أداء الكلمات القرآنية والنطق هبا إّما اتّفاقا فالقراءات
 وإّما اختالفا يف السماع والرواية.

                                                           

مل الكتب، بريوت، لبنان  ا، تح: شعبان حمّمد إمساعيل، ع1( ـــــ أمحد بن حمّمد البنا الدمياطي: إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، ج1)
 .67م، ص1987ه/ 1407، 1رة، مصر،طومكتبة الكّليات األزهرية، القاه

 ه1415، 1العريب، بريوت، لبنان، ط، تح: فّواز أمحد زمريل، دار الكتاب 1ـ حمّمد عبد العظيم الزرقاين: مناهل العرفان يف علوم القرآن، جــ( ــ2)
 .336م، ص1995/
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اختالفا، مع نسبة  و : هو العلم الذي يعرف به كيفية أداء الكلمات القرآنية وطرق النطق هبا اتفاقا علم القراءات
 )صاحبه(. )وجه( إىل ناقله كّل طريق

 موضوع علم القراءات: ــــ 2    
، من حيث النطق هبا يتبنّي لنا من خالل التعريفات السابقة بأّن موضوع العلم هو كلمات القرآن الكرمي          

؛ لتعّلقه وكيفية أدائها، وألجل ذلك فلقد ُعّد هذا العلم من أشرف العلوم الشرعية اليت تدور حول القرآن الكرمي
ما دامت مادته هي حروف وكلمات هذا الكتاب. أّما فيما خيّص واضعه  ،تعلقا مباشرا بأشرف كتاب وهو القرآن

يل "أبو عمر حفص بن عمر الدوري" رمحه اهلل، أّما عن أّول من دّون يف قيل أئمة القراء، وقفففي ذلك خالف، 
، وأّما فيما خيّص استمداده فمن النقول ه( رمحه اهلل224هذا العلم فقيل" أبو عبيد القاسم بن سالم)ت/

 . (1)الصحيحة واملتواترة عن علماء القراءات املوصولة السند إىل رسول اهلل)ص(.
ولعلم القراءات فوائد كثرية، منها: صيانة كتاب اهلل تعاىل » " يف عرض بعض فوائد هذا العلم:يقول "املارغيين     

     عن التحريف والتغيري، ومنها معرفة ما يقرأ به كّل واحد من األئمة القراء، ومنها متييز ما يقرأ به وما ال يقرأ 
 .(2)«ماوتعلي به، فكان حكم اهلل عّز وجّل فيه: الوجوب الكفائي تعلما

 ونشأتها مصــــدر القراءات المطـلب الثاني:
 ـــ مصدر القراءات: 1    
 القراءات القرآنية املتواترة هي مجلة ما بقي من األحرف السبعة اليت نزلت على النيب)ص(، ومصدرها الوحيد       
طريق النقل الصحيح املتواتر.  األمني عليه السالم على النيب)ص(، عن "جّبيل""الوحي الربّاين" الذي نزل به  هو

         ﴿قال اهلل عّز وجّل عن النيب)ص( يف تلقيه القرآن والقراءات:

     ﴾وليست القراءات القرآنية مأخوذة من خ، (3/5) النجم ،        

عريب، أو رسم املصحف أو اجتهاد الصحابة أو التابعني، فال جمال للرأي واالجتهاد يف حتديد قرآنية الرواية ونسبة 
      للقراء، كما قال "أبو عمرو الداين": هي نسبة اختيار ودوام ولزوم ورواية واشتهار، ال نسبة اخرتاع ورأي  القراءات

 

                                                           

اءات السبع، تح: أمحد حممود عبد السميع الشافعي، دار الكتب العلمية ( ـــــ ينظر: أبو عبد اهلل حممد بن شريح الّرعيين األندلسي: الكايف يف القر 1)
 .9م، ص2000ه/ 1421، 1بريوت، لبنان، ط

 ت، لبنان، دطـــ سيدي إبراهيم املارغيين: النجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرا اإلمام نافع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريو ( ــ2)
 . 17م، ص1995ه/ 1415



 ـــمفاهيم نظرية ـ ــــعلم األصوات وعالقته بعلمي: القراءات والتجويد  الفصل األول:

 
56 

 .(1)واجتهاد
  أة علم القراءات:نشـــ ـــ 2     

لقد كانت بداية نزول القراءات مع نزول القرآن الكرمي مبكة، حيث توجد القراءات يف السور املكية وال دليل على  
جاورها، خالفا ملا  ها لوحدة اللغة واللهجة مبكة ومانزوهلا مرّة ثانية بعد اهلجرة، ولكن احلاجة مل تدع إىل استخدام

القراءات، وسواء م قبائل خمتلفة اللهجات واللغات، هكذا نشأت حدث بعد اهلجرة، حيث دخلت يف اإلسال
أكانت نشأهتا مبكة أم باملدينة على خالف العلماء يف ذلك، إاّل أّّنا مّرت مبراحل عديدة يتداخل بعضها يف 

 : (2) يلي، وميكن أن نوجز هذه املراحل فيما واللغوية بعض حىت استقّرت علما من العلوم القرآنية
ـــ مرحلة تعليم جّبيل للرسول)ص(: جاء يف حديث "ابن عّباس" رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل)ص(: ــ 1
 .)(«أقرأين جّبيل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدين حىت انتهى إىل سبعة أحرف»
هلل تعاىل نبّيه حمّمد)ص( بتعليم املسلمني وإقرائهم ما أقرأه ـــ مرحلة تعّلم الصحابة من الرسول)ص(: حيث أمر اــ 2

﴿ "جّبيل" عليه الّسالم، قال تعاىل:             ﴾/18القيامة. 

 (.مرحلة تعليم الصحابة بعضهم لبعض: وذلك بأمر من النيّب)ص ـــــ 3
م التابعني من الصحابة: وفيها مت توحيد املصاحف على رسم حيتمل أكثر وأغلب األوجه مرحلة تعلّ ـــ ـــ 4

 بني املسلمني بسبب تعدد القراءات.الصحيحة املتواترة، نظرا لظهور الشذوذ وكثرة النزاع 
 مرحلة التخصص يف القراءات: وهم القراء العشر املتفق على قراءهتم. ـــــ 5
بدأ التأليف يف علم القراءات منذ عصر مبكر، حيث كان القرآن الكرمي وتالوته  ــــ مرحلة التدوين يف القراءات:ــ 6

شيء، حىت كان بعضهم يفضل تعّلم القرآن وتعليمه على اجلهاد يف سبيل الّله، إاّل أن شغلهم الشاغل عن كل 
 "أبو عبيدة القاسم بن إلمامه احيث قيل بأنّ  ،)(الفن أول من أّلف يف هذااملؤرخني قد اختلفوا يف تعيني أيهم 

  ...،سالم" ــــ كما سبقت اإلشارة ــــ وقيل أّن اإلمام "حيىي بن يـ ع ُمر  " هو أول من أّلف يف القراءات

                                                           

 .48م، ص2001ه/ 1422، 1د مفلح القضاة وآخرون: مقدمات يف علم القراءات، دار عّمار، عّمان، األردن، طمحــ حممد أ( ــــ1)
ه/ 1429ينظر: منصور كايف: علم القراءات: مفهومه، نشأته، مصدره، أقسامه ومدارسه، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، اجلزائر، دط، ـــــــ  (2)

 .31، 25م، صص2008
() كتاب 6، ج3ــــــ أخرجه: أبو عبد اهلل حمّمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بـ ر د ز ب ة البخاري اجلعفي يف صحيحه)صحيح البخاري(، مج ،

 .100م، ص1991ه/ 1411فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، شركة الشهاب، اجلزائر، دط، 
() ه(: أّن "حمّمد بن موسى بن أيب الصلت صاحب اللؤلؤ" قال نقال عن "أمحد بن حمّمد بن 460ــــ جاء يف "الفهرست" للشيخ "الطوسي")ت/ــ

 التكّلم = ، يعين أّن «مسعت أبان بن تغلب وم ا أ قـ ر أ  منه يقرأ القرآن من أّوله إىل آخره، وذكر القراءة، ومسعته يقول: إّّنا اهلمزة رياضة...»موسى": 
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ة وإن كان ذلك بصور  ،بداية القرن الثاين اهلجريات بدأت منذ أواخر القرن األول و التدوين يف القراء إذن، فحركة
لتنحسر  ،يف القرنني الرابع واخلامس ازدهارهاغري دقيقة، مث أخذت تتطور يف القرن الثالث اهلجري وبلغت ذروة 

ويف القرن التاسع ال جند هلذا الفن سوى مصنفات تكاد تعّد على القرن السادس حىت القرن الثامن،  ابتداء من
علماء تكاد تكون مقصورة على شرح منظومة اإلمام وكانت جهود الالتصنيف  األصابع، وبعد القرن التاسع قلّ 

"، ولعل سبب ذلك يرجع إىل قلة املشتغلني هبذه املادة العلمية إىل عزوف الناس عن تلقيها الستصعاهبم "الشاطيب
 ها.اإيّ 

 ومراتبها أركان القراءة الصحيحة :ثالثالمطـلب ال
 ـــ أركان القراءة الصحيحة: 1    

تـ ر ُط ل          :(1)صّحة القراءة ثالثة أركان وهيُيش 
ــ أن تكون متواترة بسند صحيح إىل رسول اهلل)ص(، ولو صّح سندها واشتهرت؛ أي مل تصل حّد التواتر ـــ 1

 وتلقتها األّمة بالقبول، حلقت بالقراءة املتواترة عند كثري من القراء.
 أفصح، بل لو كان فصيحا حتقق الشرط.ـــ أن توافق اللغة العربية بوجه ما، وال يشرتط أن يكون ــ 2
  ـ أن توافق أحد املصاحف العثمانية، ولو احتماال.ــــ 3

 ﴿ ومثال الشرط الثالث: قرأ "الكسائي وعاصم ويعقوب وخلف العاشر" قوله تعاىل:        ﴾ 

حف ـــاملصورسم ، 3الفاحتة/﴾   ﴿ ، باأللف، وقرأها باقي القراء العشرة بدون ألف:3الفاحتة/

 توافق الرسم ولو تقديرا؛ إذ موافقة الرسم إّما أن تكون» . أّما كلمة "احتماال" فاملقصود هبا:(2)القراءتني لــحيتم
  م حتقيقا، وقراءة:فهي توافق الرس بدون "األلف" ﴾  ﴿ حتقيقا؛ أي موافقة صرحية مثل قراءة:

﴿   ﴾ (3)«بــــ "األلف" توافق رسم املصحف تقديرا أو احتماال على تقدير إثبات األلف. 

                                                           

، فال بّد من التخفيف...، ويفهم من الكالم السابق أيضا أّن "أبان بن تغلب الربيعي أبو سعيد" = باهلمزة  قد كان واإلفصاح عنها مشقة ورياضة بال مُثُر 
ا ومجع القراءات، غري أنّه كان من متقّدما يف كّل فن من العلم والقرآن والفقه واحلديث، وكان أّول من صّنف يف القراءة على اإلطالق، ودّون علمه

أبو جعفر محّمد بن الحسن الطوسي: الفهرست، تح: محّمد  من التوّسع ينظر: لمزيد علماء الشيعة فلم يهتّموا بذكره، وأغفلوا تقّدمه وريادته.
     .18صادق آل بحر العلوم، المكتبة المرقضوية للنشر والطباعة، نجف، العراق، دط، دس، ص

 .93، 92م، صص1987ه/ 1408، 1صالح صاحل سيف: العقد املفيد يف علم التجويد، املكتبة اإلسالمية، عمان، األردن، ط ـــــ (1)
 .28م، ص2009ه/ 1430، 1( ـــــ سعاد عبد احلميد: تيسري الرمحن يف اجويد القرآن، دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، ط2)
  سه، ص ن.( ـــــ املرجع نف3)
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إذن فالقراءة القرآنية حىّت تكون صحيحة ال بّد أن تتوّفر فيها ثالثة شروط جمتمعة، وأن سقوط شرط واحد        
ىل شاذة، وهذه الشروط هي: صّحة السند، وال يكون ذلك إاّل بالتواتر أو اإلمجاع منها تتحّول القراءة الصحيحة إ
اجلر( سواء كان أفصح أم فصيحا )النصب، الرفع أو  ه من وجوه النحوموافقة وجبقبول تام على شهرة القراءة، 

د املصاحف العثمانية اليت  جممعا عليه أم خمتلفا فيه، وكذا موافقة الرسم العثماين صراحة أو تقديرا؛ أي موافقة أح
 رضي اهلل عنه. "عثمان بن عّفان" زمن ت  ب  ت  كُ 

 مراتب القراءة: ـــ 2    
ختتلف أحوال الّناس عند قراءهتم للقرآن، فمنهم من يتأىّن يف قراءته ويتمّهل، ومنهم من يسرع فيها            

 :(1)ويتعّجل، ومن هنا كانت للقراءة ثالث مراتب وهي
التحقيق: وهو القراءة بتؤدة واطمئنان مع تدبر املعاين القرآنية، ومراعاة أحكام التجويد، وُيستحسن أن يقرأ ــــ ــ 1

 هبا املتعّلمون واملبتدئون إلقامة ألسنتهم وإتقان أحكام التجويد.
 ـ احلدر: هو اإلسراع يف القراءة مع احملافظة على قواعد التجويد ومراعاهتا.ــــ 2
 .ق واحلدر مع مراعاة أحكام التجويدير: هو القراءة حبالة متوسطة بني التحقيــــ التدو ـ 3

مرتبة  الرتتيـــلاملذكورة أعاله، جيعلون  راتب الثالثإىل املولكن هناك من جيعل للقراءة أربع مراتب، فإضافة       
  أنّه يبقى صفة للقراءة امللتزمة غري ذلك، إاّل  معلى الرغم من أّن الرتتيل سواء كان مرتبة أ، أخرى من مراتب القراءة

 قراءة القرآن على مكث» بأحكام التجويد يف مجيع هذه املراتب الثالث، ويف مجيع هذه احلاالت فإّن الرتتيل هو:
بة الرتتيل ، ومرت4املزّمل/ ﴾  ﴿ من غري عجل، وهو الذي نزل به القرآن، قال تعاىل:وتفّهم 

 فالرتتيل» والرتتيل هبذا املفهوم مثل: التحقيق، غري أّن هذا األخري يكون فيه االطمئنان أكثر؛ .(2)«املراتب أفضل
يكون للتدبّر والتفكري واالستنباط، والتحقيق يكون لرياضة األلسن وترقيق األلفاظ الغليظة، وإقامة القراءة وإعطاء  

  .(3)«واإلشباع...كّل حرف حّقه من املّد واهلمز 
 وخالصة ملا سبق، فإّن املعيار املعتمد يف حتديد مراتب القراءة هو معيار"التأيّن والعجلة"، وعلى هذا األساس       

                                                           

 .11م، ص1998ه/ 1418، 3( ـــــ حمّمد عصام مفلح القضاة: الواضح يف أحكام التجويد، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، ط1)
 1ة، مصر، ط"أوضح البيان يف أحكام تالوة القرآن"، مكتبة القدسي للنشر والتوزيع، القاهر  ــــ حمّمد حممود عبد اهلل: كيف اجّود القرآن العظيمـ( 2)

 .16م، ص1996ه/ 1417
م 1985ه/ 1405، 1ــــــ حمّمد بن حمّمد بن اجلزري: التمهيد يف علم التجويد، تح: علي حسني البّواب، مكتبة املعارف، الرياض، السعودية، ط (3)
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من أي مرتبة هي؟. فالرتتيل والتحقيق يقاس كّل منهما مبعيار التأيّن، واحلدر مبعيار السرعة  يتّم احلكم على القراءة
 )بني السرعة وبني التأيّن(، غري أّن مجيع هذه املراتب باختالف معايريها تتفق يف أهمّ  ار الوسطيةأّما التدوير فبمعي

"مراعاة أحكام قراءة القرآن الكرمي"؛ بإعطاء مجيع احلروف حّقها  أال وهو: علم التجويدمبدأ من مبادئ 
 ومستحّقها.
 المصطلحات المتعّلقة بعلم القراءات: :رابعالمطـلب ال

 الخالف الواجب والخالف الجائز: ــــ 1   
واعلم أّن اخلالف عند القراء قسمان: خالف واجب » ميّيز "املارغيين" بني نوعني من اخلالف فيقول:     

وخالف جائز، فاخلالف الواجب هو خالف القراءات والروايات والطرق، فلو أخّل القارئ بشيء منها كان نقصا 
و خالف األوجه املخّب فيها القارئ، كأوجه االستعادة وأوجه البسملة بني السورتني يف الرواية، واخلالف اجلائز ه

"، فبأّي وجه أتى  ت ع ني  " و"ن س  " و"الع ال م ني  والوقف بالسكون والّروم واإلمشام وبالطول والتوس، والقصر حنو "م ت اب 
 .(1)«القارئ أجزأ، وال يكون ذلك نقصا يف الرواية

 مصطلحات هلا مدلول خاص عند علماء القراءات وهي: ةالقول أربعورد يف هذا       
 ، وكّل خالف ينسب إمام، وصاحبها قراءةكّل خالف ينسب ألحد األئمة العشرة ممّا أمجع عليه الرواة عنه فهو »

وإن س ف ل ، وأّما  طريق، وكّل خالف ينسب لآلخذ عن الراوي فهو راوٍ صاحبها  روايةللراوي عن اإلمام فهو 
 للقارئ أن يقرأ بواحدة منها دون إلزام بصورة معّينة، ودون أن يقال عنه أنّهفهي الصور املختلفة اليت جيوز  األوجه

 .(2)«قد قّصر يف الرواية حينما اختار وجها وترك بقية األوجه
"، سنقّدم مثاال عن قاألزر " من طريق "نافع" عن "ورشمبا أنّنا قد اعتمدنا يف هذا البحث على رواية " مـــــثــــال:

 هذه الرواية، نّبز من خالله الفرق بني اخلالف الواجب وبني اخلالف اجلائز.
إلمام القارئ "نافع املدين" روايتني "قالون" و "ورش"، ولكّل رواية طريقني "احللواين" و"أيب نشي،" لفمعروف أّن 

بحث كان حول رواية "ورش" عن "نافع" من و"األزرق" عن "ورش"، ومبا أّن هذا ال األصبهاين""، "قالون"عن 
، فإنّنا نقول: أّن األصل يف القراءة القرآنية عموما هي قراءة "نافع"، وكّل خالف جرى طريق "األزرق" كما أشرنا

عن األصل فهو رواية )ورش(، مّث إّن كّل خالف عن هذه الرواية فهو طريق)األزرق(، أّما إذا اختار أحد القراء 

                                                           

 .18فع، صـــــ سيدي إبراهيم املارغيين: النجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرا اإلمام نا (1)
م 1977ه/ 1408، 1( ــــــ أمحد البيلي: االختالف بني القراءات، دار اجليل، بريوت، لبنان، والدار السودانية للكتب، اخلرطوم، السودان، ط2)
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 ـــمفاهيم نظرية ـ ــــعلم األصوات وعالقته بعلمي: القراءات والتجويد  الفصل األول:

 
60 

ــــ بشرط أن يكون قد ثـ ُبت  عن القارئ أو الراوي أو الطريق ــــ كأن خيتار وجها واحدا من املّد )مّد وجها جائزا ـ
حركتان(، ولكن بشرط أن ) القصرب)أربع حركات(، أو  )ست حركات(، أو التوس، البدل مثال(: إّما باإلشباع

مام أو اآلخذ عن الذي أخذ عن اإلمام، ويف خذ عن اإلكّلها قد قرأ هبا اإلمام أو اآل  ةتكون هذه األوجه الثالث
وتلك هي عّلة  أيضاهذه احلالة ال يسّمى تقصريا يف الرواية مادام أنّه اختار وجها جائزا، وترك بقية األوجه اجلائزة 

 تسميته.
 بين المقرئ وبين القارئ: ـــ 2   

م القراءة أداء ورواها من عل امليم وكسر الراء: املقرئ بضم» يفّرق "املارغيين" بني املقرئ وبني القارئ فيقول:      
القارئ مبتدئ ومتوس، ومنته؛ فاملبتدئ من أفرد إىل ثالث روايات، واملتوس، إىل أربع أو مخس مشافهة، و 

 .(1)«واملنتهي من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها
 القراءات المقبولة:  ــــ 3  

 فالقراءة املتواترة: هي ما رواها مجع غفري ال ميكن تواطؤهم على الكذب عن  وهي املتواترة واملشهورة واآلحاد؛      
سبع القراءات العشر املتواترات. وميكن تقسيمها قسمني: القراءات ال ا النوع يشملذمثلهم إىل منتهى السند، وه
بصري"، "عبد اهلل بن عامر "عبد اهلل بن كثري املّكي"، "أبو عمرو ال ،"نافع املدين" املتواترة، وهي قراءة كل من:

. والثالث اليت "محزة بن حبيب الكويف" و"علي بن محزة الكسائي" الّشامي"، "عاصم بن أيب النجود الكويف"،
 "يعقوب بن إسحاق احلضرمي البصري"، "بن القعقاع املدين تليها، وهي قراءات كّل من: "أيب جعفر يزيد

لف الرسم وال اللغة، واشتهرت هي ما صّح سندها ومل ختاف ءة املشهورة:القرا أّما ."خلف بن هشام البزاز الكويف"و
هي ما  القراءة اآلحاد: يف حني أنّ  شذوذ، وهي دون القراءة املتواترة.القراء، فلم يعّدوها من الغل، وال من العند 

قراءات الثالث وكّل قراءة من هذه ال، صّح سندها، وخالفت الرسم أو العربية ومل تشتهر االشتهار املذكور
 .(2)صحيحة، وال تدخل حّيز الشذوذ

 القراءة الشاذة: ــــ 4  
وهي ما ختّل فيها ركن من أركان القراءة الصحيحة: التواتر، موافقة الرسم العثماين وموافقة وجه من وجوه        

 أنواع: ةميكن أن منّيز هلا بني أربعاللغة العربية، وعلى هذا األساس 

                                                           

 .18، 17ــــــ سيدي إبراهيم املارغيين: النجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرا اإلمام نافع، صص (1)
ه/ 1435، 1ـ ينظر: حليمة سال: القراءات روايتا ورش وحفص دراسة حتليلية مقارنة، دار الواضح للطباعة والنشر والتوزيع، اإلمارات، ط( ــــ2)

 .46، 42م، صص2014



 ـــمفاهيم نظرية ـ ــــعلم األصوات وعالقته بعلمي: القراءات والتجويد  الفصل األول:

 
61 

 الرسم والعربية ولكّنه مل يصح يف النقل بشكل يفيد القطع. ـ ما وافقــــ 1
 ما وافق الرسم وصّح نقله وال وجه له يف العربية. ـــــ 2
 ـ ما صّح نقله ووافق العربية ولكّنه خالف الرسم.ــــ 3
 ــ ما وافق الرسم والعربية ومل ينقل البتة.ـــ 4

ئمة األربعة: "احلسن البصري"، "ابن حميص"، "حيىي اليزيدي" والقراءات الشاّذة هي القراءات اليت رويت عن األ
 .(1)و"األعمش"

، وهي تلك اليت اجمع القراءات عشر ةالقراءات األربعمن خالل ما سبق ميكن احلصول على ما يسّمى بــــ:       
 الشاذة. ةالسبع املذكورة، والثالث اليت تليها، واألربع

أنواع سّتة، فإىل جانب األنواع األربعة السابق ذكرها وهي: املتواترة  ث السندمن حيوعليه فإّن القراءات      
ر جُ املو ُضوُع واملاملشهورة، اآلحاد والشاّذة، جند نوعان آخران مها: و   ب إىل قائله من غري س  فاملوضوع ما نُ » ؛د 

 حنيفة"، وأّما النوع السادس وهو أصل، مثال ذلك القراءات اليت مجعها "حمّمد بن جعفر اخلزامي" ونسبها إىل "أيب
      ما يشبه املدرج من أنواع احلديث فهو ما زيد يف القراءات على وجه التفسري، كقراءة "سعد بن أيب وقّاص":

﴿   ﴾ /ٌت م ن  أُم  ﴿ قرأها: ،12النساء   ﴿:بزيادة لفظ "من أّم"، وقراءة ﴾و ل ُه أ ٌخ أ و  ُأخ 

      ﴾ /ل ي س  ع ل ي ُكم  ُجن اٌح أ ن  تـ ب تـ ُغوا ف ض اًل ﴿ ، قرأها:198البقرة

م  اجل  جِّ   .(2)«"يف مواسم احلّج" ، بزيادة لفظ﴾م ن  ر بُِّكم  يف  م و اس 
 ل:القراءة: فرش وأصو  ـــ 5    

 كما يلي:صطلحني مدلول خاص، ومعىن معنّي  لكّل مصطلح من هذين امل       
يطّرد ويكثر دورانه يف القرآن الكرمي، وجيري القياس عليه، وذلك النوع يسّمى » : ويكون فيما:األصول أ/      

 .(3)«يقها...وهكذادغام، اإلخفاء، املّد، الفتح واإلمالة، تفخيم الراءات أو ترقاألصول مثل: اإلظهار، اإل
فاألصول هبذا املعىن هي املسائل األساسية، والقواعد اليت تنبين عليها األحكام وتستقيم هبا األلسنة، وعلى      

 قراءته. ت  ل  طُ قارئ القرآن اإلتيان هبا كاملة غري منقوصة وإاّل ب  

                                                           

 .53، وأيضا: منصور كايف: علم القراءات، ص72حمّمد أمحد مفلح القضاة وآخرون: مقّدمات يف علم القراءات، ص :نظريــــ ـ( 1)
 .350، 349، صص1( ـــــ حمّمد عبد العظيم الزرقاين: مناهل العرفان يف علوم القرآن، ج2)
م 1998ه/ 1419، 1( ـــــ صّبي األشوح: إعجاز القراءات القرآنية )دراسة يف تاريخ القراءات وااجاهات القراء(، مكتبة وهيبة، القاهرة، مصر، ط3)

 .87ص
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يت يقّل دوراّنا وورودها يف السور وال وال ،الكلمات املتفرّقة يف القرآن الكرمي» ويكون يف تلك: الفرش: ب/    
 بالتوحيد والجمعيف مثل: "يقبل وتقبل"،  بالتذكير والتأنيثيقاس عليها، وذلك مثل اختالف القرّاء يف القراءة: 

 "يعلمون  يف مثل: بالغيب والخطاب"يكذبون ويكّذبون"،  حنو: بالتخفيف والتشديد "كتابه وكتبه"، مثل: يف
 .(1)«، ومّسي هذا النوع بالفرش أو بالفروع"ُقد س وُقُدس"...اخل مثل: والضمّ باإلسكان وتعلمون" 

إذن فهذا النوع على خالف النوع األّول؛ ذلك أّن وروده يف القرآن حمدود وحمصور إذا ما قورن بالنوع        
أحد القراء العشر املتفق على  نّه جيوز للقارئ يف هذا النوع أن خيتار أحد األوجه اجلائزة اليت قرأ هباإاألّول، مّث 

 قراءهتم، وأن يرتك بقّية األوجه اجلائزة األخرى، فمثال قد يقرأ كلمة ما بالتخفيف أو بالتشديد ما دام أّن كال
 القراءة على أحد القراء العشر أو رّواهتم. هذه لقراءة القرآن هبما؛ وذلك لثبوت الوجهني جائزين

 :القراء العشر ورّواتهم ــــ 6   
 :(2) التايلاجلدول ميكننا تلخيص القراء العشر ورواهتم يف              

 هـــوجــال قــريـــالط راويـــال ارئـــالق الرقم
 
 
 
1 

 

 
 
 

 ه(169اإلمام نافع المدنــي)ت

 
 ه(197ورش)ت

 ابن النحاس ه(240األزرق)ت
 ابن سيف 
 ابن جعفر (296األصبهاين)ت
 املطوعي 

 
 ه(220لون)تقا

 ابن بويان أبو نشي،
 القزّاز 

 ابن أيب مهران احللواين
 جعفر بن حمّمد 

     

 
2 

  ه(205البزي)ت ه(120اإلمام ابن كثير المّكي)ت
 ه(291قنبل)ت

     

 
3 

 اإلمام أبو عمرو بن العالء البصري
 ه(154)ت

  ه(240الدوري)ت
 ه(261السوسي)ت

 

 
                                                           

 .87ت القرآنية )دراسة يف تاريخ القراءات وااجاهات القراء(، صصّبي األشوح: إعجاز القراءاـــ ـ( 1)
. وأيضا: عبد اجلليل غزالة: اللسانيات 122، 83ـــــ ملزيد من التوّسع ينظر: حمّمد أمحد مفلح القضاة وآخرون: مقّدمات يف علم القراءات، صص (2)

. وأيضا: فضيلة مسعودي: التكرارية 83، 80م، صص2009ه/ 1430ليبيا، دط،  واإلسالم والثقافة األفريقية، دار الكتب الوطنية بنغازي، طرابلس،
. وأيضا: 76، 70م، صص2008ه/ 1429، 1الصوتية يف القراءات القرآنية قراءة نافع أمنوذجا، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

 .84، 67م، صص1993ه/ 1414، 2 اإلسالمي، السعودية، طشعبان حمّمد إمساعيل: القراءات أحكامها ومصدرها، مطابع رابطة العامل
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 ":األزرق" و"ورش" و"نافعهذا وسنقّدم فيما يلي تعريفا وجيزا بكّل من "
 ـــــ ترجمة "نافع" المدني: 1

، وقيل أبو احلسن الليثي موالهم، ولد يف حدود سنة سبعني هو نافع بن عبد الرمح         ن بن أيب نُعيم، أبو ُرو مي 
 أحد القراء السبعة، كان أسود البشرة، حسن اخللق، فيه دعابة، عاملا بوجوه القراءات وأصله من أصبهان، 

، متمّسكا باآلثار فصيحا ورعا، وكان إمام الّناس يف القراءة باملدينة، انتهت إليه رياسة اإلقراء هبا، وأمجع والعربية
، وكان زاهدا ناسكا، صّلى يف بعني من التابعنيالّناس عليه بعد التابعني. أقرأ هبا أكثر من سبعني سنة، وقرأ على س

مسجد الّنيب)ص( ستني سنة، وكان إذا تكّلم يشّم من فيه رائحة املسك، فقيل له: أتتطّيب؟. فقال: ال، ولكن 
رأيت فيما يرى النائم الّنيب)ص( وهو يقرأ يف يّف، فمن ذلك الوقت أشّم من يّف رائحة املسك، توىف نافع سنة تسع 

 .(1)ائةوستني وم
 

                                                           

م 1988ه/ 1408، 1( ـــــ حسن خطّاب: إحتاف حرز األماين برواية األصبهاين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ط1)
 .14، 13صص

 
4 

  ه(245هشام)ت ه(118ابن عامر الشامي)ت اإلمام
 ه(242ابن ذكوان)ت

     

 
5 

  ه(180حفص)ت ه(127اإلمام عاصم الكوفي)ت
 ه(193شعبة)ت

     

 
6 

 اإلمام حمزة الكوفي
 ه(156)ت

  ه(229خلف البزاز)ت
 ه(220خاّلد)ت

     

 
7 

  ه(240أبو الحارث)ت ه(189اإلمام الكسائي الكوفي)ت
 ه(246الدوري)ت

     

 
8 

اإلمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع 
 ه(128المدني)ت

  ه(160أبو وردان)ت
 ه(170ابن جّماز)ت

     

 
9 

اإلمام يعقوب بن إسحاق الحضرمي 
 ه(205البصري)ت

  ه(238ُروَّيس)ت
 ه(234َرْوح)ت

     

 
10 

اإلمام خلف بن هشام البّزاز البغدادي 
 ه(128)ت

  ه(286ق)تإسحا
 ه(292إدريس)ت
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 ــ ترجمة "ورش":ــ 2
هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبد اهلل بن عمرو املصري، ولد سنة مائة وعشرة مبصر، كان أشقر        

)اللنب اجملّفف(، وقد مسّاه شيخه  الشعر، أزرق العينني، أبيض اللون، يشبه يف بياضه "الورش" وهو األقّ، املصري
، وقيل لقصره وشّدة شبه بياض األق، املصري الذي كان املصريون يصنعونه يف زمانه"ورشا" ألنّه كان يف بياضه ي
صريا، فيظهر مثل الورشان، وهو طائر أبيض مثل احلمام. قدم من مصر إىل املدينة قبياضه كان يلبس ثوبا أبيضا 

ىّت انتهت إليه رياسة من أجل القراءة سنة مائة ومخس ومخسني، فقرأ على نافع عّدة ختمات، مّث رجع إىل مصر ح
 .(1)عن سبع ومثانني عاما متقنا هلا، توىف سنة مائة وسبع وتسعني للهجرة اإلقراء فيها، وكان ورش عاملا بالعربية

 ــ ترجمة األزرق:ــ 3
هو يوسف بن عمرو بن يسار، أبو يعقوب األزرق املدين مّث املصري، لزم ورشا مّدة طويلة، وأتقن عنه األداء       

س لإلقراء، وانفرد عن ورش بتغليظ الالمات وترقيق الراءات، خلف ورشا يف اإلقراء بالديّار املصرية، ويف ذلك وجل
أىب يعقوب عن ورش ال يعرفون غريها. توىف يف  "أبو الفضل اخلُزاع ي": أدركت أهل مصر واملغرب على رواية يقول:

 .(2)حدود األربعني ومائتني
 بعة للقرآناألحرف الس :خامسالمطـلب ال

ت ز يُدُه وي ز يُدين  حىّت انتهى إىل سبعة » قال الرسول)ص(:      ع ُتُه فلم أ ز ل  أ س  أقرأين جّبيل على حرف فـ ر اج 
ف العلماء يف املراد باألحرف السبعة ــــ اختالفا شديدا ـــــ على أقوال  انطالقا من هذا احلديث فقد اختل. )(«أحرف

بأّن احلرف من األلفاظ املشرتكة اليت تطلق يف اللغة على عّدة معاٍن؛ وهلذا فاألحرف كثرية، فمنهم من يقول: 
السبعة من املتشابه الذي ال ميكن معرفته، وهناك من قال: بأّن األحرف السبعة هي القراءات السبع، وقالوا: املراد 

ـــــ أيضا ـــــ يف هذه الوجوه، فمنهم من يقول هبا: سبعة أوجه من وجوه املعاين اليت يتضّمنها القرآن الكرمي، واختلفوا 
بأّّنا: الزجر واألمر واحلالل واحلرام واحملكم واملتشابه واألمثال، وقيل أّّنا: وعد ووعيد وحالل وحرام ومواعظ 

وقيل أيضا: أمر وّني  واحتجاج، وقيل أّّنا: حمكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص وأمثال
 وظهر وبطن، وغريها من األقوال. وقيل بأّن املقصود باألحرف السبعة: وحّد وعلم وسرّ 

                                                           

 ه/1426،ربد، األردن، دطإة منهج لساين معاصر، عامل الكتب احلديث، ـــ مسري شريف إستيتية: القراءات القرآنية بني العربية واألصوات اللغويـ( ـ1)
 .167ص  ،م2005

ه/ 1426( ـــــ أبو عبد الرمحن عاشور خضراوي احلسين: أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، مكتبة الرضوان، مصر، دط، 2)
 .18ص ،م2005

() رجيه(. ـــــ احلديث رواه اإلمام البخاري )سبق خت  
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 ألفاظ خمتلفة ذات معان مّتفقة، وترجع إىل لغات سبع من لغات العرب، واختلفوا كذلك يف حتديد هذه اللغات
 وهم يف ذلكالسبع، وقيل أيضا املراد هبا: لغات العرب اشتمل عليها القرآن مفرّقة فيه، وهي أفصح كالم العرب، 

  . (1)هلم مذاهب شىّت، وهناك من يرجع املقصود هبا: إىل وجوه االختالف بني القراءات...
إذن فقد اختلف العلماء يف املقصود هبذه األحرف السبعة ــــ كما رأينا ــــ ولّكن كّلهم أمجعوا على أنّه ليس       

          إذ ال يوجد ذلك إاّل يف كلمات يسرية حنو: على سبعة أوجه، أُ ر  ق  املقصود أن يكون احلرف الواحد يُـ 
ه ، هيهات وهيت"، وعلى أنّه ال جيوز أن يكون املراد هؤالء السبعة: القراء املشهورين، وإن كان  "أف، جّبيل، أر ج 

 .(2)جماهد"جدوا، وأّول من مجع قراءاهتم "أبو بكر بن لقوا وال وُ يظّنه بعض العوام، ألّن هؤالء السبعة مل يكونوا خُ 
 :(3)رجع "ابن جزري" املقصود باألحرف السبعة إىل أمرين اثنني مها: األوجه والقراءاتيُ       
 ، فاملراد باحلرف هنا 11احلج/ ﴾      ﴿بدليل قوله تعاىل: األوجهفأّما 

ابة السؤال والعافية، فإذا استقامت له هذه األحوال اطمأّن وعبد اهلل، وإذا "الوجه"؛ أي على النعمة واخلري وإج
)ص( هذه  اهلل على وجه واحد، فلهذا مّسى النيبّ  د  ب  تغرّيت عليه وامتحنه بالشّدة والضّر ترك العبادة وكفر، فهذا ع  

 شيء منها وجه.األوجه املختلفة من القراءات واملتغايرة من اللغات أحرفا، على معىن: أّن كّل 
مسعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان يف » عن "عمر بن اخلطّاب" أنّه قال: ي  و  ، فقد رُ القراءاتوأّما        

حياة رسول اهلل )ص( فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثرية مل يقرئ نيها رسول اهلل)ص(، فكدت 
ب ُتُه ب ر دائ ه  فقلت: من أقرأك هذه السورة اليت مسعتك تقرأ، قال أقرأنيها أساوره يف الّصالة، فتبّصرت حىّت سّلم فـ ل بَّ 

، فإّن رسول اهلل)ص( قد أقرأنيها على غري ما قرأت، فانطلقت به أقوده إىل رسول ذ  ، فقلت: ك  رسول اهلل )ص( ب ت 
    سول اهلل)ص(:كذلك اهلل)ص( فقلت: إيّن مسعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف مل تقرئ نيها، فقال ر 

نزلت، إّن هذا القرآن أُن ز ل  ، فقال رسول اهلل)ص( كذلك أُ نزلت، مّث قال: اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة اليت أقرأينأُ 
 .)(«على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيّسر منه

 ّّنم مل يكونوا قد وجدوا ؛ أوال ألةأّن األحرف السبعة ليست هي القرّاء السبع ميكن أن نستنتج ممّا سبق ذكره:     
                                                           

  1عبد الرمحن بن إبراهيم املطرودي: األحرف القرآنية السبعة، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط :نظري ـ( ــــ1)
دار الكتب ، 1)ابن جزري(: النشر يف القراءات العشر، ج . وأيضا: احلافظ أبو اخلري حمّمد بن حمّمد الدمشقي78، 21م، صص1991ه/ 1411
 .31، 19بريوت، لبنان، دط، دس، صص ،العلمية

 .24ص ،املرجع نفسهـ ابن جزري: ( ـــــ2)
 .24، 23صص، ( ـــــ نفسه3)

() 100ــــــ أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف )املعلومات السابقة(، ص.  
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ألّن القراء ـــــ املتفق على قراءاهتم ــــ يفوق عددهم سبعة، وال هي بالقراءات  ايثانبعد على رأي "ابن جزري"، و 
السبع؛ ألّن عدد القراءات املشهورة عشرة ال سبعة، كما أّن املقصود باألحرف السبعة هو ليس حروف اهلجاء 

لذي يبلغ عددها مائة وأربعة عشر سورة، وال هي بآيات التنزيل وال هي بسور القرآن ا ألّّنا مثانية وعشرون حرفا
ة آالف آية،... ورمّبا يكون املقصود باألحرف السبعة شيئا آخر ال عالقة له بالعدد احلكيم الذي فاق عددها ستّ 

 .!نفسه بل بشيء آخر
لسبعة، ويقرتب فيه كثريا إىل رأي "ابن جزري" السابق رأيه يف املقصود باألحرف ا يقّدم اإلمام "العسقالين"     

إّن املقصود بأّن القرآن الكرمي قد أنزل على سبعة » الذكر، غري أّنين أراه أكثر دّقة من رأي "ابن جزري"، يقول:
 ةعأحرف؛ أي على سبعة أوجه جيوز أن يقرأ بكّل وجه منها، وليس املراد أّن كّل كلمة وال مجلة منه تقرأ على سب

، بل املراد أّن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات يف الكلمة الواحدة إىل سبعة، فإن قيل فإنّا جند بعض أوجه
الكلمات تقرأ على أكثر من سبعة أوجه، فاجلواب أن غالب ذلك إّما ال يثبت الزيادة، وإّما أن يكون من قبيل 

ومها، وقيل ليس املراد بالسبعة حقيقة العدد بل املراد التسهيل االختالف يف كيفية األداء، كما يف املّد واإلمالة وحن
السبعة يطلق على إرادة الكثرة يف اآلحاد، كما يطلق السبعون يف العشرات، والسبعمائة يف املئني  ، ولفظريوالتيس

 .(1)«وال يراد العدد املعنّي 
ة املقصود "بالسبعة" يف األحرف، وأّن املراد لقد فصل "العسقالين" ــــ إذن ـــ من خالل هذا القول يف مسأل      

، وتلك هي عّلة تعّدد ليس العدد يف حّد ذاته، وإمّنا هو بغرض التخفيف على األّمة والتيسري والتهوين عليها
الذي يسهل عليه قراءة القرآن به، فكان من تيسري  القراءات، واحلكمة من ذلك أنّه جيوز للقارئ اختيار الوجه

قرئ كّل أّمة بلغتها، فقبيلة هتمز وأخرى حتّقق، قبيلة تفتح بأن يُ  بعباده أن أمر نبّيه "حمّمد")ص( تعاىلورمحة اهلل 
 مُتيل، واحدة ترّقق واألخرى تفّخم...وهكذا. الثانيةو 

         "ابن جماهد" يؤّكد ما قلناه، ولعّل كالمه هو القول الراجح يف كّل ما قيل عن األحرف  هو وها      
بعة، واملقصود هبا عنده هي: لغات وهلجات القبائل كلغة قيس ومتيم وقريش وغريها، ودليل ذلك أّن الرسول الس

الكرمي حمّمد)ص( كان يتلو كلمات القرآن الكرمي بلهجات خمتلفة تيسريا على أهل تلك القبائل اليت كان يتلو فيها 
وسوره  ، وهذا ما جعل الصحابة يتلون آيات القرآن ختلفةآيات الذكر احلكيم، وختفيفا عليها ومراعاًة للهجاهتا امل

)ص( شفاهًة، ومثال ذلك واقعة "عمر بن اخلطّاب" مع "هشام بن حكيم  كٌل باللهجة اليت مسعها على الرسول

                                                           

، تح: حمُ ب  الّدين اخلطيب، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت 9العسقالين: فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، ج ـ أمحد بن علي بن حجر( ــــ1)
 .23لبنان، دط، دس، ص
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قال  ،وملا كثرت أسئلة الصحابة على الرسول)ص( فيما خيّص اختالف الّناس يف قراءة القرآن .،بن حزام القرشي".
     البخاري، وهو ال يريد بالسبعةرواه  «ا ما تيّسر منهو زل على سبعة أحرف فاقرؤ ن  إّن هذا القرآن أُ » سالم:عليه ال

عددا معّينا، إمّنا يريد كثرة احلروف واللهجات اليت نزل هبا تسهيال على العرب أن ينطقوا من كلماته  ــــ كما أشرنا ــــ
قريش وهلجتها اخلاصة، وأخذ هو نفسه)ص( يصنع ذلك تيسريا ما ال ميكنهم أن ينطقوه بلغة ، بلهجاهتم
 .(1)وتسهيال

 بين األحرف وبين القراءات: :دسالمطـلب السا  
بناء على ما سبق ميكن القول: إّن األحرف هي اللغات أو األوجه اليت نزل هبا القرآن، أّما القراءات فهي         

جزء من » اقله من القراء أو الرواة عنهم، فهي هبذا االعتبار:أداء كلمات القرآن مع نسبة كّل وجه لنكيفية 
ويؤّكد هذا الكالم  .(2)«األحرف، وليست هي األحرف عينها، والنسبة بينهما العموم واخلصوص املطلق أيضا

 إّن الرأي القائل بأّن املراد باألحرف الواردة يف احلديث هي قراءات األئمة » "شعبان حمّمد إمساعيل" فيقول:
السبعة؛ فقراءة "نافع" حرف من األحرف السبعة، وقراءة "ابن كثري" حرف آخر منها وهكذا مع باقي قراءات 

 .(3)«األئمة السبعة، كّل قراءة منها حرف من األحرف السبعة رأي باطل
 أقسام القراءات من حيث اتحاد المعنى وتعّدده :سابعالمطلب ال  

 اد املعىن وتعّدده قسمني مها:تنقسم القراءات من ناحية احت        
  القراءات المّتحدة المعنى: ـــ 1   

وهي القراءات اليت اختلف لفظها واتّفق معناها، ويدخل يف هذا النوع القراءات املختلفة يف األصول          
الفرش أحيانا. ، ويدخل فيه أيضا القراءات املختلفة يف كاالختالف يف املّد، وختفيف اهلمزات واإلظهار واإلدغام

رأت"يؤمنون" باهلمز ، قُ 3البقرة/ ﴾   ﴿ ومن أمثلة االختالف يف األصول، قوله تعاىل:

 ﴾   ﴿ الفرش قوله تعاىل: رأت باإلبدال، ومن أمثلة االختالف يفوقُ 

"أسرى" بفتح اهلمزة وسكون السني من غري ألف، وأّما الباقون من العشرة فقد قرؤوها ، قرأ "محزة" 85البقرة/
 .(4)بعد الّسني "أسارى" بضّم اهلمزة وألف

                                                           

 .6، 5م، صص1972ـــــ ينظر: أمحد بن موسى بن جماهد: كتاب السبعة يف القراءات، تح: شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، مصر، دط،  (1)
 .19ــــــ منصور كايف: علم القراءات، ص( 2)
 .87، 85( ــــــ شعبان حمّمد إمساعيل: القراءات أحكامها ومصدرها، صص3)
 .56، صمنصور كايف: املرجع السابقــ ـــ( ـ4)
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 القراءات المتعّددة المعنى: ـــ 2   
إّن غالب الفرش من وهي القراءات اليت اختلف لفظها ومعناها أيضا، وهذا النوع ال يوجد إاّل يف الفرش، بل       

، قرأ "ابن كثري وأبو 30إبراهيم/﴾     ﴿ هذا النوع، ومثاله قوله تعاىل:

 ﴿:وله تعاىلأي يصريون ضالال، وحّجتهم ق ،لوا هماء؛ أي لي ض  يبفتح ال ﴾  ﴿عمرو": 

      ﴾ /لوا" بضّم الياء، أي ، وقرأ الباقون من السبعة "لُيض  125النحل

لُّ غريه، أّما القراءة الثانية فتفيد أنّ  لُّ يف نفسه وال ُيض  ه ليضلوا غريهم، ولكن معىن القراءة األوىل أبلغ، ألنّه قد ي ض 
ٌل: أي أّّنم ضالون  .(1)لشركهم مضلون غريهم ض اٌل ُمض 

اللفظ واتفق املعىن، ويكون ذلك يف أصول القراءة كما  أّن األول: ما اختلف فيه ببساطة فالفرق بني النوعني      
على  تعّدد يف اللفظ واملعىن على السواء، وهذا النوع يكون قصرا كان فيه  يكون يف فرشها، أّما اآلخر فهو ما

  الفرش وال ميس أصول القراءة.
 عالقة القراءات بالقرآن الكريم: :ثامنالمطـلب ال  
 للعلماء يف ذلك ثالثة آراء، فمنهم من جيعل القراءات والقرآن الكرمي خمتلفني اختالفا تاّما ومن هؤالء اإلمام       

 ـيسن"، ومنهم من يتوس، بني هذا وذاك ك"الّزركشي"، وهناك من يقول بأّّنما شيء واحد أمثال "حمّمد سامل حم
 ."شعبان حمّمد إمساعيل"

 الوحي املنّزل على حمّمد يرى اإلمام "بدر الّدين الزركشي" أّّنما حقيقتان متغايرتان، ودليله أّن القرآن هو:       
هي اختالف ألفاظ الوحي )ص( للبيان واإلعجاز، والقراءات ــــ كما أسلفنا أثناء احلديث عن مفهوم القراءات ـــــ 

، وال بّد فيها من التلّقي واملشافهة؛ ألّن فيها أشياء ال أو كيفيتها من ختفيف وتشديد وغريمها املذكور يف احلروف
إن  كان الزركشي يقصد »"شعبان حمّمد إمساعيل" يرّد على "الزركشي" قائال:  وجند حتكم إاّل بالّسماع واملشافهة.

ام فلست معه، إذ ليس بني القرآن والقراءات تغاير تام، فالقراءات الصحيحة اليت تلّقتها األّمة بالتغاير: التغاير التّ 
 (2)«بالقبول ما هي إاّل جزء من القرآن الكرمي، فبينهما ارتباط وثيق؛ ارتباط اجلزء بالكلّ 

 أنكر تداخل القراءاتولست يف هذا »ولعّل هذا ما يقصده اإلمام "الزركشي" حينما يقول يف موضع آخر:       
   إذ البّد أن يكون االرتباط بينهما وثيقا، غري أّن االختالف على الرغم من هذا يظّل موجودا بينهما، مبعىن أّن كال 

                                                           

 .57، 56، صصمنصور كايف: علم القراءات( ـــــ 1)
 .24شعبان حمّمد إمساعيل: القراءات أحكامها ومصدرها، ص ( ـــــ2)
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جيعلهما شيئا واحدا، فما القرآن إاّل الرتكيب منهما شيء خيتلف عن اآلخر ال يقوى التداخل بينهما على أن 
 .(1)«اللفظ ونطقه، والفرق بني هذا وذاك واضح بنّي واللفظ، وما القراءات إاّل 

فاإلمام "الزركشي" هنا يؤّكد بأّن القرآن خيتلف عن القراءات، ولكن يف الوقت ذاته ال ينكر وجود تداخل      
 وعلى هذا األساس فإّن القراءة هي بينهما، وأّن هذا التداخل ال يعين يف مجيع األحوال كوّنما حقيقتني متماثلتني.

 قصد فيها الفّنية قصدا.تقنية التلفظ بالقرآن بطريقة تُ 
ولكّنين أرى » زركشى" يف الوقت ذاته فيقول:لا"يورد "حمّمد سامل حميسن" رأيه يف هذه املسألة، منتقدا اإلمام       

ءات" حقيقتان أّن الزركشي ـــــ مع جاللة قدره ــــ قد جانبه الصواب يف ذلك، وأرى أّن كال من "القرآن" و"القرا
 .(2)«مبعىن واحد، يّتضح ذلك جبالء من تعريف كّل منهما، ومن األحاديث الصحيحة الواردة يف نزول القراءات

قاله  ماأّما » ويرّد "شعبان حمّمد إمساعيل" مرّة أخرى على رأي "حمّمد حميسن" معّقبا على كالمه فيقول:     
     رآن والقراءات ــــ حقيقتان مبعىن واحد ما دام أّن كال منهما وحي الدكتور حمّمد حميسن يف أّّنما ــــ أي الق

منّزل، فمردود وغري مقبول ومل يقل به أحد من علمائنا السابقني، فال ميكن أن يقال: إّن القرآن والقراءات 
هي موجودة يف حقيقتان مّتحدتان؛ ألّن القراءات على اختالف أنواعها ال تشمل كلمات القرآن الكرمي كّله، بل 

 .(3)«ما حقيقتان مّتحدتانّنّ بعض ألفاظه فق،، فكيف يقال إ
بني  نسوىلقد أصاب "حمّمد إمساعيل شعبان" يف مذهبه هذا، ألنّه ال ميكن بأي حال من األحوال أن      

القة بينهما عالقة ، فالعما ليستا متماثلتني، ولكن هذا ال يعين أّّنما حقيقتان متغايرتان، كما أّنّ القرآن والقراءات
عموم وخصوص، فليس القرآن هو القراءات عينها، وليس القراءات هي القرآن نفسه؛ ذلك أّن ليس مجيع ألفاظ 
القرآن قد وردت يف القراءات، وهلذا ال ميكن أن نسوى بينهما، إذن فالقراءات جزء من القرآن، وأّن التداخل 

 شيئا واحدا. ماكوّناملوجود بينهما ال يعين أبدا احتادمها و 
 
 
 
 

                                                           

 .318، ص1ــــ الّزركشي: الّبهان يف علوم القرآن، جـ( 1)
 .10م، ص1984ه/ 1404، مكتبة الكّليات األزهرية، القاهرة، مصر، دط، 1( ـــــ حمّمد سامل حميسن: القراءات وأثرها يف علوم العربية، ج2)
 . 24القراءات أحكامها ومصدرها، صـــ شعبان حمّمد إمساعيل: ــ( 3)
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 عــــلم التـــــجويـــــــــــد المبحث الثالث:
 مفهوم علم التجويد وموضوعه المطـلب األول:   

 مفهوم علم التجويد: ـــ 1      
 لـــــــغة: أ/         

ا، وج اد ت  الّسماء ج اد  فالن ُجودً » جاء يف معجم "أساس البالغة" لـــ"الّزخمشري" يف تفسري مادة "ج و د ":       
يد  الرجل ُجوًدا: ع ط ش   ًدا، وج اد  املتاع ُجو د ًة و ج و د ًة، وج اد  الفرس ُجو د ًة وج و د ًة، وج  ، ورجٌل ج وَّاٌد من قوٍم ج و 

و اٍد، وأ ج او يد  وُجوٍد)...(، وروض جم ُوٌد: ممطوٌر)...(، واستجّدت الشيء اج  وَّد تُُه: خت  يـَّر تُُه و  طلبت أن يكون أج 
 .(1)«ج وَّد ُه، وأحسن فيما فعل وأ ج اد ...، واج  وَّد  يف صنعته: تنّوق فيها، وأجاد الشيء جّيًدا
)تزينه(  السخاء، العطش، انتقاء اجلّيد، اإلتقان، حتسني الشيء وتنميقهإذن فالتجويد يف اللغة يطلق على:       

 واإلتيان به مزخرفا جّيدا.
 :اصطالحا ب/      
 يقول "ابن جزري" يف "منت اجلزرية" متحدثا عن "التجويد":     

قَّه ا                     ت ح  ف ٍة و ُمس  ا                        م ن  ُكلِّ ص   .(2)و ُهو  إ ع ط اُء احلُُروف  ح قَّه 
ه ومستحّقه خمرجا هو علم يعرف به إعطاء كّل حرف حقّ » حمّمد عصام مفلح القضاة" بقوله:ويعرّفه "     

وقفا وابتداًء، من غري تكّلف وال تعّسف، أو إخراج كّل حرف من خمرجه وإعطائه حّقه ومستحّقه؛ وحّق  ،وصفة
 .(3)«احلرف: صفاته الالزمة، ومستحّقه: صفاته العارضة

الثابتة فيه واليت  ،يتبنّي لنا من خالل ما سبق أّن علم التجويد هو إعطاء احلرف حّقه من الصفات الالزمة له     
من والّشدة واالستفال واالحنراف والتكرير والغّنة...اخل، ومستحّقه  كاجلهر  :ال تنفّك عنه سواء أكان مفردا أم مرّكبا

مثل: التفخيم والرتقيق  )غري ثابتة فيه( الصفات العارضة؛ تلك اليت تعرض عن احلرف حينا، وتنفّك عنه حينا آخر
 .ب، اإلخفاء...اخلاإلظهار، اإلدغام، اإلقال

       بناء على ما سبق فإّن التجويد ينقسم إىل جانبني: نظري وتطبيقي، فاجلانب النظري هو معرفة القواعد والضواب، 
                                                           

ه/ 1418، 1ار اهلل حممود بن عمر الّزخمشري: أساس البالغة، تح: مزيد نعيم وشوقي املعّري، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، لبنان، ط( ـــــ ج1)
 م، مادة "ج و د ".1998

: أمين رشدي سويد، دار ( ـــــ حمّمد بن حمّمد بن حمّمد بن علي بن يوسف )ابن جزري(: منظومة املقّدمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمه، تح2)
 .3م، ص2006ه/ 1427، 4نور املكتبات للنشر والتوزيع، جّدة، السعودية، ط

 .9حمّمد عصام مفلح القضاة: الواضح يف أحكام التجويد، ص ــ( ـــ3)
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اليت وضعها علماء التجويد كمخارج احلروف وصفاهتا، وأحكام املّد واهلمز والتفخيم والرتقيق والوقف واالبتداء 
وإتقان كلماته وحتسني ألفاظه، وال يتحّقق ذلك  يتمّثل يف إحكام النطق حبروف القرآنواجلانب العملي: و وغريها، 

ـــــ كما أسلفنا ــــ إاّل بإخراج كّل حرف من خمرجه، وإعطائه حّقه من الصفات الالزمة، ومستحّقه من الصفات 
 .(1)«فرض كفاية، وحكم اآلخر: الوجوب العيين» العارضة، وحكم األّول:

ا فيما مضى من هذا البحث: أّن الرتتيل مرتبة من مراتب قراءة القرآن، بل إنّه أفضل تلك املراتب على عرفن     
للرتتيل يف حّد ذاته مراتب على أنّه من مرادفات التالوة أو القراءة  اختالف العلماء يف ذلك، وهناك من جيعل

فالرتتيل والتجويد تربطهما » د، وهذا خطأ شائعالقرآنية، وهناك أيضا من العلماء من جيعل الرتتيل رديف التجوي
، فقد (2)«عالقة وثيقة وجوهرية تتمّثل يف أّن التجويد جزء من الرتتيل؛ ألّن الرتتيل يشمل عليه وعلى معرفة الوقف

 ﴿عن قوله تعاىل: ل  ئ  جاء يف كتاب "النشر": أّن اإلمام "علي بن أيب طالب" "رضي اهلل عنه وأرضاه" سُ 

 ﴾/(3)«الرتتيل: اجويد احلروف ومعرفة الوقوف» ، فقال:4املزمل. 

 موضوع علم التجويد: ـــ 2   
إّن موضوع علم التجويد هو الكلمات القرآنية من حيث إحكام حروفها وإتقان النطق هبا، وبلوغ الغاية يف        

"احلديث النبوي الشريف"، فجعلوه مع القرآن موضوعا لعلم  أضاف بعضهم: حتسينها وإجادة التلّفظ هبا، وقد
جيب يف قراءة احلديث  الكلمات القرآنية واألحاديث النبويّة، فحينئذ» التجويد ليكون بذلك موضوع هذا العلم:

تجويد هو ما جيب يف قراءة القرآن، من إجادة التالوة وإحكام األداء، ولكن اجلمهور على أّن موضوع علم ال
 .(4)«فحسب القرآن
    وإذا كان "القرآن الكرمي" هو املوضوع واملصدر األساس اليت تقوم عليه قواعد وأحكام وضواب، هذا       

العلم، ففيما تكمن إذن املوضوعات اليت يعاجلها؟. وما هي الفائدة من ذلك؟. وقبل اإلجابة عن هذا السؤال 
 ع هذا العلم، وعلى فضله ومثرته، استمداده ومسائله، مّث عن حكمه يف الشرع. البّد أوال من وقفة سريعة على واض

  

                                                           

 .10حمّمد عصام مفلح القضاة: الواضح يف أحكام التجويد، ص ( ـــــ1)
 1ي: ترتيل القرآن الكرمي يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة، اجلريسي للطباعة والتصوير، القاهرة، مصر، ط( ـــــ عبد الفّتاح عبد العليم الّبكاو 2)

 .7م، ص2004ه/ 1425
 .209، ص1ــــ ابن جزري: النشر يف القراءات العشر، جـ( 3)
 .25م، ص1999، 4( ـــــ حممود خليل احلصري: أحكام قراءة القرآن الكرمي، دار البشائر اإلسالمية، دب، ط4)
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 واضعـــــــه: أ/ 
وتلّقاه صلوات من الناحية العملية: سّيدنا رسول اهلل)ص(، ألنّه نزل عليه القرآن من عند اهلل تعاىل جمّودا،       

 كذلكالشريف   تلقته عنه الصحابة ومسعته من فيهاهلل وسالمه عليه من األمني "جّبيل" عليه الّسالم كذلك، و 
متواترا، وال ينكر هذا إال مكابر  العلماءوتلّقاه من الصحابة التابعون كذلك، وهكذا إىل أن وصل إلينا عن طريق 

"أبو  أو معاند. وأّما الواضع له من ناحية قواعده وقضاياه العلمية ففيه خالف: فقيل: "أبو األسود الدؤيل"، وقيل
 .(1)القراءة واللغة "اخلليل بن أمحد الفراهيدي"، وقيل غري هؤالء من أئّمة بيد القاسم بن ساّلم"، وقيلع

، وفرض عني على  علًمافرض كفاية » بناء على هذا الكالم فإّن حكم هذا العلم يف شريعتنا السمحاء هو:     
 .(2)«4املزمل/﴾  ﴿امتثاال لقوله تعاىل: عمالً كّل مسلم ومسلمة 

 :(3)ويتحّدث "ابن جزري" عن حكم "علم التجويد" قائال      
و                  ُذ ب التَّج  ز مُ و األ خ  ت ٌم ال   مل   ُيص حِّح  الُقر آن  آمث ُ  م ن                  يد  ح 

لـ ــــــُه                 ـــ ـــــــــز ال                     أ نأل  نَُّه ب ه  اإل  ن ا و ص ــــــــــال   ــ ن ُه إ ل يـ  ا م   و ه ك ذ 
و ة                                    ل ي ُة الـتِّال   .و ز يـــن ــــــــُة األ د اء  و الق ـــــــــــــ راء ة   و ُهو  أ ي ًضا ح 

 ثمرتـــــه وفائــــدته: ب/  
ة الصواب أثناء قراءة آي القرآن أدىن فوائد هذا العلم: صون اللسان عن اللحن ومنعه من امليل عن جادّ  إنّ        

الكرمي، لكي ينال القارئ رضا ربّه، وتتحّقق له السعادة يف الدنيا واآلخرة، قال بعضهم: "من حيسن التجويد يظفر 
األّول: معرفة خمارج  » ن التجويد إاّل بأربعة أمور:بالرشيد"، وال ميكن أن يتحّقق صون اللسان عن اللحن، وإتقا

احلروف، الثاين: معرفة صفاهتا، الثالث: معرفة ما ينشأ هلا بسبب الرتكيب من األحكام والرابع: رياضة اللسان 
 .(4)«وكثرة التكرار

 واستمداده:ـبته ــنســـ ج/  
ل هو أشرف العلوم لتعّلقه بأشرف الكتب وهو القرآن هو أحد العلوم الّدينية املتعّلقة بالقرآن الكرمي، ب       

   4املزمل/﴾  ﴿ ، وعلى هذا األساس فإّن استمداده من القرآن الكرمي لقوله تعاىل:الكرمي

                                                           

 .46، دس، ص2، مكتبة طيبة، املدينة املنّورة، السعودية، ط1( ـــــ عبد الفّتاح السّيد عجمي املرصفي: هداية القارئ إىل اجويد كالم الباري، مج1)
 .5وت، لبنان، دط، دس، ص( ـــــ حمّمد الصادق قمحاوي: الّبهان يف اجويد القرآن ويليه رسالة يف فضائل القرآن، املكتبة الثقافية، بري 2)
 .3ـــــ ابن جزري: منظومة املقّدمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمه، ص (3)
 .24، 23سعاد عبد احلميد: تيسري الرمحن يف اجويد القرآن، صص ـ( ــــ4)
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صحابة من بعده والتابعني ، كما جاء من كيفية قراءة رسول اهلل)ص(، مّث كيفية قراءة الالشريفةوالسّنة الّنبوية 
اليت وضعها  وأتباعهم، وأئّمة القراءة إىل أن وصل إلينا بالتواتر. أّما فيما خيص مسائله، فهي قضاياه وقواعده مجيعا

      حنو: أحكام النون الساكنة واليت يعرف من خالهلا على جزئيات هذا العلم  علماء القراءة والتجويد،
 مز وغريها.والتنوين، أحكام املّد واهل

 وبعد هذه اجلولة املختصرة حول علم التجويد، ننتقل اآلن إىل املوضوعات اليت يعاجلها هذا العلم.     
 موضوعات علم التجويد المطـلب الثاني:

ن األداء القرآين" أو "علم أصوات القرآن الكرمي" فيتناول "علم التجويد" الذي ميكن أن نطلق عليه أيضا "       
 :(1)وضوعات أساسية هيثالثة م

  )وهي املواضيع اليت تتوّلد فيها هذه الصفات، ويتحّدد فيها أهّم مالحمها  :العربيةمخارج األصوات)الحروف
 الفارقة.

 :مثل: اجلهر واهلمس والشّدة والرخاوة واإلطباق واالنفتاح وغريها. صفات األصوات العربية مفردة 
 :اإلخفاء، الرتقيق، التفخيم،...اخل.ل: اإلدغام، مث صفات األصوات العربية مرّكبة 

فمعرفة خمرج الصوت وصفته هو األساس الذي يقوم عليه "علم التجويد" مادام أنّه يعين: "إعطاء احلرف       
حّقه ومستحّقه من حيث املخرج والصفة، سواء أكانت هذه األخرية مفردة أم مرّكبة"، كما سنرى ذلك الحقا إن 

ّز وجّل. فما هو املقصود باملخرج الصويت والصفة الصوتية؟. وما الفرق بني االثنني؟. مّث ما الفائدة من شاء املوىل ع
 وراء معرفة خمرج الصوت وصفته املمّيزة؟.

 المخرج الصوتي: ــــ 1  
 أ/ مفهومه في اللغة:     

ض الُدُخول، خ ر ج  خي رُُج ُخُروًجا وخم  ر ًجا اخلُُروُج: نقي» جاء يف تفسري مادة "خ ر ج " باب اجليم فصل اخلاء:       
ر ج ُه وخ ر ج  به. قال "اجلوهري": قد يكون املخرج: موضع اخلروج، يقال: خ ر ج  فهو خ ارٌج وخ ُروٌج وخ رَّاٌج،  وقد أ خ 

ًنا، وهذا خم  ر ُجُه...   .(2)«خم  ر ًجا ح س 
 وموضع صدوره أو حدوثه.الشيء وخيرج فذاك هو خمرجه فاملخرج: مكان اخلروج وموضعه، ف م ن  أين خرج       

     
                                                           

 .14ديثة، ص( ـــــ عبد الفّتاح عبد العليم الّبكاوي: ترتيل القرآن الكرمي يف ضوء الدراسات اللغوية احل1)

 ، مادة "خ ر ج ".2( ـــــ ابن منظور: لسان العرب، مج2)
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 ب/ مفهومه في االصطالح:
  هو مكان خروج الصوت اللغوي، حيث يلتقي عضوان من أعضاء » يقول "صّبي املتويّل" معرّفا إيّاه:      

عرتاض تاما خرج النطق، فتحدث درجة معّينة من االعرتاض على هواء الزفري القادم من الرئتني، فإذا كان اال
)االحتكاكي(، وإن كان االعرتاض  )االنفجاري(، وإن كان االعرتاض ناقصا خرج الصوت الرخو الصوت الّشديد

 .(1)«)بني الّشديد والرخو( متوسطا خرج الصوت املتوّس،
كّلًيا أو جزئًيا   هو موضع النطق أين يكون فيه احنباس اهلواء وحجزه عن املرور» ويعرّفه "حمّمد الّبازي" قائال:     

 .(2)«بأحد احلواجز املوجودة يف احللق أو الفم كاللهاة أو اللسان أو الشفتني
النقطة اليت حيدث » وإىل شيء من هذا القبيل يذهب أيضا "مصطفى حركات" حيث يعّرف املخرج بأنّه:     

 .(3)«فيها أقصى تضييق للفمّ 
( الصاعد من الرئتني يف طريقه إىل الفم، وكأّن )النـ ف س ض للهواءومجيع هذه التعريفات تشري إىل وجود اعرتا     

وال حّيز ينتمي إليه كما هو احلال  ،يف ذلك إشارة ضمنية إىل أّن الصوت الذي حيدث دون اعرتاض ال خمرج له
  ذنه مع الصوائت، وهذا ما أّكده "اخلليل" الذي أطلق عليها تسمية "األصوات اهلوائية" كما سنفّصل الحقا بإ

لني عن إصدار الصوت وحدوثه بقدر ما يكون الصوت قويا والعكس و اىل، وبقدر اقرتاب العضوين املسؤ تع
بيد أّن التعريف الذي قّدمه "مصطفى حركات" السابق الذكر ينقصه شيء من الّدقة، فاملخرج هو نقطة  بالعكس.

يكون هذا التضييق حمصورا على مستوى  عن إنتاج صوت معنّي، وليس بالضرورة أنالتقاء عضوين ما مسؤولني 
مثال من دون أن يكون للفم دخل يف ذلك؛ فاألوىل حلقية  "القاف"أو  "العني"الفم دون غريه، إذ أنّنا ننطق 

 واألخرى هلوية.
خمرج الصوت هو » ولعّل "حممود عكاشة" يف تعريفه للمخرج يفّصل أكثر من سابقيه يف هذا االعرتاض فيقول:    

 .(4)«الذي يلتقي فيه العضو املتحّرك بالعضو الساكن من أعضاء النطقاملكان 
 أشار "حممود عكاشة" هو اآلخر يف هذا التعريف إىل مسألة اعرتاض اهلواء من طرف العضوين املسؤولني عن    

 كان إصدار احلروف، ويتجّلى ذلك واضحا من خالل قوله: "يلتقي فيه العضو املتحّرك بالعضو الساكن"، وإذا  

                                                           

 .43( ــــــ صّبي املتويّل: دراسة صوتية يف اجويد اآليات القرآنية، ص1)
 .44م، ص1987ه/ 1407، 1ـ جمد حمّمد الباكري الّبازي: فقه اللغة العربية، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طـــــ( 2)
 .15( ــــــ مصطفى حركات: اللسانيات العامة وقضايا العربية، ص3)
 .100( ــــــ حممود عكاشة: أصوات اللغة، ص4)
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هذا الكالم مقبوال إىل حّد ما؛ أي أنّه ينطبق على معظم األصوات العربية، كتلك األصوات اليت يشرتك يف 
 )األسنان( العليا أو السفلى، أو مع كالمها كما هو احلال مع األصوات: تكوينها طرف اللسان مثال مع الثنايا

   هذا الوصف ال ينطبق على مجيع  أنّ  ، فإّن ما هو غري مقبول:"ث"ط، د، ت، ز، س، ص، ظ، ذ، 
)الشّفة السفلى والشّفة العليا(، ومها كما رأينا من  العربية مثال: تتشّكل بانطباق الشفتني "الباء" ـــاألصوات؛ ف

 أعضاء النطق املتحرّكة.
 ج/ كيفية معرفة مخرج الحرف:   

دخال اهلمزة عليه، فحيث ينقطع الصوت فتّم ساكنا أو مشّددا، مع إ» ميكن معرفة خمرج احلرف بالنطق به:      
 .(1)«خمرج احلرف

 الصفـــــة الصوتية: ـــ 2  
 أ/ مفهومها في اللــــغـــة:     

    :" ُف و ص ًفا و ُوُصوفًا: أ ج اد  الّسري وج دَّ فيه » جاء يف تفسري مادة "و ص ف  و ص ف  املهر والناقة وحنومها، ي ص 
ف ًة: نعته مبا فيه، والطّبيب  الدَّو اء: ع يـَّن ُه بامسه ومقداره، واخلّب:  والصغري املشي  و ص ًفا: أ ط اق ُه، والشيء و ص ًفا و ص 

ل ي ٍة ونـ ع ت ه : كالّسواد والبياض والعلم واجلهل...  .(2)«حكاه)...(، والّصفة: احلالة اليت يكون عليها الشيء من ح 
ة منها: الشيء اجلّيد املتقن، النعت احلقيقي الذي ال زيف فيه، التعني فالّصفة يف اللغة تطلق على معان كثري       

 ري بسبب عيب خ ل ق ي أو ُخُلق ي،...اخل.يوالتقدير، احلكي، والتع
 ب/ مفهومها في االصطالح:     

حل ، مبّينا بذلك املرايقّدم لنا "مصطفى رجب" تفريقا بسيطا بني النفس والصوت واحلرف وصوال إىل الصفة    
       بالّصفة كيفية توّلد احلرف وخروجه من يراد » اليت ميكننا من خالهلا الوصول إىل صفة احلرف، فيقول:

خمرجه، وذلك ألّّنم يسّمون اهلواء اخلارج من الرئة إن خرج بطبعه دون أن حيتّك بأوتار الصوت)نـ ف ًسا(، فإن وّجه 
وجودة يف احلنجرة فاحتّك هبا وحدث له متّوج وتذبذب مسموع اإلنسان بإرادته هذا اهلواء إىل أوتار الصوت امل

       ، مّث هذا اهلواء املصحوب هبذه التمّوجات الصوتية يتوّجه إىل مقطع من مقاطع الفم )صوتا( فإّّنم يسّمونه حينئذ
ر هذه ن عليها مرو مّث الكيفية اليت يكو أو احللق؛ أي إىل حّيز حمّدد منها، فإذا قرّبه واحنصر فيه توّلد احلرف، 

تعرف ماهية  ، فباملخرج إذاالتمّوجات الصوتية املمزوجة يف النفس بذلك املقطع هي ما تسّميه بـــ )صفة احلرف(
                                                           

 .29ـــ حمّمد عصام مفلح القضاة: الواضح يف أحكام التجويد، صـ( ـ1)
".2005ه/ 1426، 4( ــــــ جممع اللغة العربية: املعجم الوسي،، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط2)  م، مادة "و ص ف 
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         وبالصفات حيصل التمييز بني احلروف، وخاصة تلك اليت تتحّدد خمارجها  ،احلرف ويتوّلد شكله ويتحّدد
 .(1)«أو تتقارب

من خالل هذا الكالم أنّ  الصفة الصوتية هي الكيفية أو الكيفيات اليت تظهر يف احلرف أثناء إذن يتبنّي لنا      
ا اشرتك منها معه يف موضع النطق، وتتمّثل تلك الكيفيات يف حدوثه يف خمرجه، فتمّيزه عن غريه من احلروف عمّ 

 ت، وحتديد حالة الوترين الصوتيني يفحتديد طريقة مرور الّنفس يف املخرج عند النطق بالّصو » أمرين أساسني مها:
 .(2)«أثناء ذلك

 ج/ أنواع الصفات الصوتية:    
 ميكن أن نقّسم الصفات الصوتية باعتبار الّلزوم والعروض إىل قسمني:   
  القسم األول: الصفات الذاتية الالزمــــة للحرف: حبيث ال تنفّك عنه مطلقا، سواء أكان ساكنا أم متحركا بأيّة

 .حركة
 .ية: وهي اليت تعرض للحرف حينا وتفارقه حينا آخر  القسم الثاين: الصفات الع ر ض 

مذاهب شىّت، فالّصحيح  الصفات الذاتية، وذهبوا يف ذلك قد اختلف العلماء قدميا وحديثا يف عددهذا و        
من العلماء، فعّدوها سبعة مجهور من أتى بعده  ، وقد اقتفى أثرهسبعة عشر صفةاملختار عند "ابن جزري" أّّنا 

وهو مخس صفات وضّده   له ّضدوتنقسم الصفات الذاتية حبسب التقابل وعدمه إىل قسمني: قسم  عشر أيضا.
 وهو سبع صفات، وسيأيت التفصيل يف كّل هذا يف مكانه املناسب إن شاء اهلل تعاىل. الضّد لهكذلك، وقسم 

 د/ فوائد معرفة صفات الحروف:   
 :(3)فة صفات احلروف فوائد كثرية وجليلة، ميكن تلخيصها فيما يليإّن ملعر     

فلوال  ـــــ متييز احلروف املشرتكة يف املخرج، إذ لوالها لكانت تلك احلروف حرفا واحدا، فمن ذلك: الطاء املهملة 1
االستفال واالنفتاح  انفرادها باالستعالء واإلطباق واجلهر لكانت تاًء التفاقها يف املخرج، والذال املعجمة لوال

واهلاء والتاء لوال اختالفهّن يف املخرج  اللذان فيها لكانت ظاًء معجمة، التفاقها يف املخرج أيضا، واحلاء املهملة
 ل ُكنَّ حرفا واحدا التفاقهّن يف الصفات.

 حتسني لفظ احلروف املختلفة يف املخرج. ـــــ 2

                                                           

 .254م، ص2008ه/ 1429، 1( ــــــ مصطفى رجب: دراسات لغوية، دار العلم واإلميان للنشر والتوزيع، دب، ط1)
 .9م، ص2006ه/ 1427، 1ــــــ غامن قّدوري احلمد: ظواهر لغوية يف القراءات القرآنية، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط (2)
 .77، ص1ـــــ عبد الفّتاح السّيد عجمي املرصفي: هداية القارئ إىل اجويد كالم الباري، مجـ (3)
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 ما جيوز فيه اإلدغام وما ال جيوز.  ـــــ معرفة قوي احلروف من ضعيفها، لُيعلم 3
 الصفة وبين المخرج: العالقة بين ه/   

إّن األصوات إذا كانت جيمعها حّيز صويت واحد؛ أي أّّنا تشرتك يف خمرج واحد، فإّّنا يف هذه احلالة تضّل       
اليت  هنا يأيت دور الصفات، و حباجة إىل أساس آخر يفّرق بني كّل واحد منها، وبني اآلخر يف نطاق املخرج الواحد

األساس السمعي للتفريق بينها، وهذه الصفات نفسها ختتلف من حيث » تّتصف هبا األصوات، واليت تعتّب:
األساس الذي تنبين عليه، فقد يكون التبويب مبنيا على أساس طريقة التدّخل يف جمرى اهلواء الرئوي الذي يعتّب 

ذات الصوت املادية احملسوسة، وصفاته اليت » قة بينهما هي عالقة بني:. إذن فالعال(1)«املادة األوىل للكالم
، فعلى سبيل تشّكل املالمح املمّيزة له، وخاصة إذا كانت اجملموعة املعّينة من األصوات تنتمي إىل خمرج واحد

 .(2)«اقاملثال: األصوات/ز، س، ص/ هي جمموعة الصفري، ولكن تتمّيز]ز[ باجلهر و]س[ باهلمس و]ص[ باإلطب
 وم اللحــــــن، أقســـــامه وحكمــــــــهـــمفه المطـلب الثالث:  

 مفهوم اللحن: ـــــ 1     
 لـــــــغة: أ/        

الّلحن: من األصوات املصوغة املوضوعة، ومجعه: أحلان » ورد يف لسان العرب يف تفسري مادة "حل  ن ":        
ا غ رَّد  وط رَّب  فيها بأحلاٍن، ويف احلديث:"اقرؤا القرآن بُلُحون العرب"، وهو أحلن الّناس: وحلُُوٌن، وحل َّن  يف قراءته: إذ

ُن والّلح ان ُة واللَّح ان ي ُة: ترك الصواب يف القراءة والّنشيد)...(، ورجل  ُن واللَّح  إذا كان أحسنهم قراءة أو غناًء، والّلح 
ٌن وحل َّاٌن و  ُِ حل َّان ٌة وحلُ ن ٌة: خُي  الح  ُن حل ًناط  : قال له قوال يفهمه عنه )...(، والتـَّل حنُي: التخطئة، وحل  ن  الرجل يـ ل ح 

وخيفى على غريه، ألنّه مييله بالّتورية عن الواضح املفهوم، ومنه قوهلم: حل  ن  الرجل: فـ ُهو  حل  ٌن: إذا فهم وفطن ملا ال 
ُن:  حل  ن  فالٌن يف كالمه: إذا مال عن  امليل عن جهة االستقامة، يقال:يفطن له غريه)...(، قال "ابن األثري": اللَّح 

"ابن  صحيح املنطق، وأراد أّن بعضكم يكون أعرف باحلّجة وأفطن هلا من غريه، والّلحن بفتح احلاء: الفطنة، قال
ا: الفطنة بالفتح األعرايب": الّلحن بالسكون: الفطنة واخلطأ سواء، قال وعامة أهل اللغة يف هذا على خالفه، قالو 

واخلطأ بالسكون، قال "ابن األعرايب": والّلحن أيضا بالتحريك: اللغة، وقد روي أّن القرآن نزل بل ح ن  قريش أي 
ح ن  الّناس: فاطنهم... ف ط ن   حلًنا: وحل  ن   ،)...(بلغتهم،   . (3)«حُلجَّت ه  وانتبه هلا، وال 

                                                           

 .68، 67( ــــــ متّام حّسان: اللغة العربية معناها ومبناها، صص1)
 .83ـ صّبي املتويّل: دراسات صوتية يف اجويد اآليات القرآنية، صـ( ـــ2)
 مادة "حل  ن ". ،7ــــــ ابن منظور: لسان العرب، مج (3)
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 :وهي وذلك بالعودة إىل هذا التعريف، معاين لغوية أربعةن " ويف العموم ميكن أن جنمل ملادة "حل          
 ــــ اللغة أو اللهجـــــــة. 4ــــ الفطنة والنباهة    3ـــ اخلطأ يف اللغة واإلعراب    2ــــ الغناء والطرب    1   
 اصطالحــــــا: ب/      

مليل عن الصواب يف التالوة، وهو على قسمني: جلّي اخلطأ يف قراءة القرآن الكرمي، وا» عّرف اللحن بأنّه:يُ        
 .(1)«وخفيّ 

 أقسام اللحــــــن وحكمــــــه: ــــ 2  
 :(2)ينقسم اللحن كما أشرنا إىل قسمني اثنني مها      

 اللحن الجلّي: أ/   
جلّيا الشرتاك  وهو ما كان بسبب خمالفة القواعد العربية، كاستبدال حرف حبرف، أو حركة حبركة، ومّسي       

 علماء التجويد وغريهم من املثقفني يف إدراكه، وحكمه: التحرمي اتفاقا.
 اللحن الخفّي: ب/   

وهو ما كان بسبب خمالفة قواعد التجويد، كرتك الغّنة وقصر املمدود، ومّسي خفيا الختصاص علماء        
 الكراهية. التجويد بإدراكه دون غريهم، وحكمه: التحرمي على الراجح، وقيل

 الفرق بين علم التجويد وبين علم القراءات: المطـلب الرابع:
   :(3)ميكن حتديد الفرق بني هذين العلمني يف النقاط التالية     
ُر بعض  1 ـــــ "علم القراءات" ينفرد عن "علم التجويد" بدراسة الفرشيات أو الفروع كما يسّميها بعضهم، وذ ك 

  التجويد اج  وٌُّز منهم واستعارة من "علم القراءات".هلا يف كتب  الُكتَّاب  
 عىن "علم القراءات" بذلك.ـــــ ينفرد "علم التجويد" بدراسة احلروف وصفاهتا، وال يُ  2
 ـــــ يشرتك العلمان يف دراسة بعض األبواب كاإلدغام واإلظهار والتفخيم والرتقيق والفتح واإلمالة وحنو ذلك 3

 ببيان حقيقة هذه املسّميات وأحكامها دون النظر إىل من قرأ هبا، أّما "علم القراءات" ىن  ع  يُـ  ولكن "علم التجويد"
 ، أّما القرآنية فُيعىن بنسبة كّل حكم إىل من قرأ به، إذن فـــــ "علم القراءات" يبحث يف الصورة اللفظية للكلمة

                                                           

 .10ــــــ حمّمد أمحد معبد: امللخص املفيد يف علم التجويد، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، دب، دط، دس، ص (1)
م 2000ه/ 1421، 1ــــــ أمحد حممود عبد الّسميع الشافعي: الوايف يف كيفية ترتيل القرآن الكرمي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط (2)

 .15، 14صص

 .19، 18( ــــــ منصور كايف: علم القراءات، صص3)
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 ؛ فالقراءة لفظ والتجويد أداء.التجويد" فيبحث يف الصورة الصوتية للحرف اهلجائي القرآين"علم 
 علمي: القراءات واألصواتــعالقــــة علم التجويد ب المطـلب الخامس:  

إّن اجويد القرآن العظيم ميّثل علم أصوات إسالمي، فهو يقوم على جمموعة من املعارف الصوتية الوظيفية      
وعميقة التحّوالت، فــــ "علم التجويد" هبذا جيمع بني مجالية ذات الطبيعة التدريبية، واليت خُت لُِّف قراءة دينية دقيقة 

ممّا جيعله ميّثل "نظرية صوتية إسالمية خاّصة" يف بناء القواعد  ،اإللقاء وعلمية املمارسة للقواعد الصوتية الوظيفية
القرآين، ألنّه يتمركز  املشّكلة لنسق القراءات، فالتجويد ينطلق هبذا املعىن من تعبري صويت حيّدده املقامالصوتية 

حول قدرات وإجنازات املقرئ صوتيا، بغية الوصول إىل مجالية سامية للذكر احلكيم، ويساعد اإلملام اجلّيد بـــــ"علم 
التجويد" و"علم األصوات احلديث" على بروز التحليل العقلي املوضوعي والتعليل السليم واإلجناز الّدقيق من وراء 

تبعا لصفاهتا السليمة املعروفة، لذلك فإّن "علم  ذلك من خالل نطقها من خمارجها الصحيحةالكلمات القرآنية، و 
 .(1)التجويد" يّبز بدقّة ممارسات صوتية متينة يف إجناز قراءة بعض السور واآليات الكرمية

بية قد نشأت يف ميكن القول: إّن الكثري من علماء اللغة قد أمجعوا على أّن علوم اللغة العر  ويف اخلتام      
املدروس، فقد وقف علماء قيمة أحضان القرآن الكرمي، بل كان السبب األول يف نشأهتا فكانت قيمة الدرس من 

، وحاولوا معرفة أسرارها وقواعدها، فتارة تعزى للغات العرب وتارة إىل اللغة على الظواهر الصوتية يف القرآن الكرمي
يولوجية جلهاز النطق، ومن بني الظواهر اليت سوحينا إىل تأثري البيئة الفقانون صويت كالتخفيف واهلمز وغريه، 

 .(2)درسوها وأعلنوا عن مواقفهم فيها جند: اإلمالة واإلدغام وغريمها
 كما درس القدماء الصوت كمدخل لغريه من أبواب اإلدغام والقلب واإلبدال، فهو وسيلة لغاية، فقد اعتنوا         

قة، وذلك ألمهّيتها يف تالوة القرآن وما يتطّلب ذلك من معرفة خمارج احلروف وطريقة نطقها باألصوات عناية فائ
 ووصفها، وما حيتاج إليه القارئ من أحكام التفخيم والرتقيق واإلمشام، كما التفت العلماء القراء إىل املهموس

 .(3)واجملهور من األصوات، وكذلك اإلطباق واالستعالء واالستفال وغريها
وقد كان لدخول األعاجم يف اإلسالم انعكاس مباشر على ظهور اللحن بأنواعه املختلفة وخاصة اللحن      

الصويت، حيث استفحل األمر على ألسن العرب فكان خطره شديدا وعلى القرآن أشّد خطرا، واألخطر من 

                                                           

 .77، 72( ــــــ ينظر: عبد اجلليل غزالة: اللسانيات واإلسالم والثقافة األفريقية، صص1)
لّدين سّيب، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علم ــــ آمنة شنتوف: الظواهر الصوتية يف قراءة محزة الّزيات ـــــ دراسة وصفية وظيفية ـــــ، إشراف: خري اـ( ـ2)

 .23م، ص2010م ــــــ 2009ه/ 1431ه ـــــ 1430اللغة احلديث، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، السنة اجلامعية: 
 .24املرجع نفسه، ص ــــــ (3)
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ملسارعة من أجل صيانة العربية واحلفاظ ، وهذا ما دفع العلماء إىل ااألمرين مجيعا أن يظهر اللحن على ألسنة القراء
على لغة القرآن وحسن أدائها، حيث أمجع القراء على عدم صّحة الصالة وراء من ال حيسن القراءة، وعّدوا القراءة 

 .(1)من غري اجويد حلنا، ووصفوا القارئ هبا الحنا
ملادة اخلام اليت يقوم عليها يشّكل اوعليه فإذا كان الصوت هو موضوع علم األصوات ومدار اهتمامه، فإنّه      

القراءات والتجويد، وعلى أساسها يستنبطان القواعد واألحكام اخلاصة هبما؛ إذن فالصوت هو النقطة  علمي:
 إذ يشّكل مهزة وصل بني هذه العلوم الثـالث. ،املشرتكة

البّد من نبذة خمتصرة حول  وبعد هذا العرض اخلاص بعلم األصوات وعالقته بعلمي: القراءات والتجويد،     
كذا خمتلف املواضيع و النموذج التطبيقي يف هذا البحث، وهو سورة املائدة. حناول فيها التعرف على هذه السورة، 

 اليت اشتملت عليها.
 
 
 
 
   
 

      
 

       
 

 

 

 
 

                                                           

 .25، 24اسة وصفية وظيفية ـــــ، صصـــــ آمنة شنتوف: الظواهر الصوتية يف قراءة محزة الّزيات ـــــ در  (1)
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 سورة المــــائدة حــــــــولالمـــبحـــث الرابـــع: 
 رة المائدةالمطـــلب األول: نــص سو    

﴿   ﴾ 
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  ﴾ .صدق اهلل العظيم 
 : لمحة عامة حول سورة المائدةالثانيالمطـلب    
 :ورة الكريمةالتعريف بالس ــــ 1       

ما نزل بعد اهلجرة »سورة املائدة إحدى السور القرآنية، وهي مدنية بناء على املشهور من أّن املدين             
ولو يف مّكة)...(، وآياهتا مائة وعشرون يف العّد الكويف، ومائة واثنتان وعشرون يف العّد احلجازي، ومائة وثالثة 

 . (1)«وعشرون يف العّد البصري
وفضال عن تسمية هذه السورة العظيمة باملائدة فإّن هلا تسميات أخرى، ذكرها صاحب "التحرير          

تسّمى أيضا سورة العقود؛ إذ وقع هذا اللفظ يف أّوهلا، وتسمى أيضا سورة املنقذة؛ ألّّنا تنقد »والتنوير" فقال: 
                                                           

، صص 2001ه/ 1421، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط6، ج2ـــــ أمحد مصطفى املراغي: تفسري املراغي، مج (1)
256 ،257. 
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ر نسبة إىل تلك الفئة من الناس اليت ال تفي صاحبها من أيدي مالئكة العذاب)...(، وتسمى أيضا سورة األخيا
 .(2)«املبعثرة»ه( امسا خامسا يطلق على هذه السورة وهو 671"القرطيب")ت:، وأضاف اإلمام(1)«بعهود اهلل تعاىل

، ليس فيها      »جاء يف "اجلامع" لإلمام "القرطيب" أّن "أبو ميسرة" قال:           املائدة من آخر ما نُز ل 
    ﴿فيها مثان عشر فريضة ليست يف غريها، وهي: منسوخ، و 

  ﴾،﴿      ﴾و ،4/اآلية﴿   

 ﴾/و5اآلية ،﴿   ﴾، و﴿   

   ﴾/ومتام الطهور:6اآلية ،﴿   ﴾/و 7اآلية﴿ 

﴾/و40اآلية ،﴿     ﴾:إىل قوله﴿  ﴾/و97اآلية ،﴿ 

        ﴾/تعاىل  ، وقوله105اآلية﴿   

﴾/(3)«810اآلية. 

وهذه الفرائض الثمانية عشر اليت أتينا على ذكرها هي اليت متّيز هذه السورة عن سواها من السور األخرى        
ضوعات وتشريعات مل يأت هلا ذكر إاّل يف هذه السورة، وجند اإلمام "القرطيب" والسيما املدنية منها، كوّنا مو 

...قـُل ُت: »يضيف إىل هذه الفرائض خاصية أخرى تؤّكد متّيز سورة املائدة عن سائر السور القرآنية، فيقول: 
، ليس لألذان ذكر يف 60املائدة/﴾   ﴿وفريضة تاسعة عشر، وهي قوله جّل وعّز 

القرآن إاّل يف هذه السورة، أّما ما جاء يف سورة اجلمعة فمخصوص باجلمعة، وهو يف هذه السورة عام جلميع 
 .(4)«الصلوات
هذا وقد اشتملت سورة املائدة على مجيع مقاصد الشريعة اإلسالمية، أو ما يعرف بالكّليات اخلمس         

 األخرية على مستوى السورة كاآليت: حيث توّزعت هذه
  حفظ( و 56اآلية )حفظ الّدين  (،40اآلية )حفظ املال  (،34اآلية )حفظ النفس  (،6اآلية ) حفظ العرض

                                                           

 .69م، ص 1984ه/ 1404ط، ، الدار التونسية للنشر، تونس، د6ـــــ حممد الطاهر بن عاشور: تفسري التحرير والتنوير، ج (1)
، تح: عبد اهلل بن عبد 7ـــــ أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن واملبنّي ملا تضّمنه من السّنة وآي الفرقان، ج (2)

   .243م، ص 2006ه/ 1427، 1احملسن الرتكي وحممد رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط
 .244املرجع نفسه، ص ـــــ  (3)
 نفسه، ص ن.ـــــ  (4)



 ـــمفاهيم نظرية ـ ــــعلم األصوات وعالقته بعلمي: القراءات والتجويد  الفصل األول:

 
91 

 (.92اآلية )العقل 
 ـــــ سبب التسمية: 2    

ا االسم لورود وقد مسّيت هبذ»يقول "حممد حسني سالمة" متحدثا عن عّلة تسمية السورة باملائدة:            
 .(1)«من عيسى عليه السالم آية تدّل على صدق نبّوته )(ذكر املائدة فيها، حني طلب احلواريون

              ﴿قال تعاىل: 

                

                

               

               

 ﴾. 

 ــ فضلها وعظمتها:ـ 3     
من األمور اليت ال ميكن أن خيتلف فيها اثنان حقيقة تساوي سور القرآن الكرمي يف إعجازها وبياّنا            

وعظمة فضلها، فكّلها تتماثل يف كوّنا كالم للبارئ عّز وجّل ثناؤه، غري أّن بعضها قد يتفاوت يف عظمته عن 
سورة قلب القرآن وتعادل أخرى ثلثه أو نصفه وهلّم جرا، ولعّل ما يوضح عظمة هذه البعض اآلخر، كأن متّثل 

السورة اليت حنن بصددها: بروك ناقة النيّب صّلى اهلل عليه وسّلم ملا نزلت هذه السورة عليه، وهو راكب على ظهرها 
لسورة الكرمية، ففي احلديث فعجزت عن محله، وهذا إن دّل على شيء فإمّنا يدّل على هيبة القرآن وعظمة هذه ا

ه( بسند صحيح عن "عبد اهلل بن عمرو بن العاص" رضي اهلل عنهم قال: 241الذي رواه اإلمام "أمحد")ت/
 .(2)«أُن ز ل ت  سورة املائدة على رسول اهلل )صّلى( وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن حتمله فنزل عنها»

                                                           

() واريون" ـــــ ُخلصاء األنبياء عليهم السالم وصفوهتم)...(، وهم الذين أخلصوا ونـُقُّوا من كّل عيب)...(، وقيل ألصحاب عيسى عليه السالم "احل
كانوا خلصاء عيسى وأنصاره)...(، وإمّنا مسوا حواريني ألّّنم كانوا يغسلون الثياب؛ أي حيّوروّنا وهو    للبياض، ألّّنم كانوا قّصارين)...(، وألّّنم

 ، مادة "َحَوَر".3مج لسان العرب،مزيدا من التوسع ينظر: ابن منظور:  التبييض، ...
 .83م، ص 2002ه/ 1423، 1القاهرة، مصر، ط ـــــ حممد حسني سالمة: اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي، دار اآلفاق العربية، (1)
، بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية 6643، رقم احلديث:2ــــــ أخرجه: احلافظ أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل يف مسنده، ج (2)

 .504م، ص 1998ه/ 1419دط، 
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 لسورة الكرمية أيضا، ما ورد يف احلديث الصحيح الذي رواه الرتمذي: وما يدّل على فضل ومكانة هذه ا        
  ﴿أّن رجال من اليهود قال لعمر بن اخلطاب: يا أمري املؤمنني لو علينا أنزلت هذه اآلية »

        ﴾/الخّتذنا ذلك اليوم 4املائدة ،

ويف  .(1)«عيدا، فقال له عمر بن اخلطاب، إيّن ألعلم أّي يوم أنزلت هذه اآلية؛ أنزلت يوم عرفة يف يوم اجلمعة
 . (2)«بعرفة...فقال عمر إيّن ألعلم أّي مكان أنزلت، أنزلت ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واقف » رواية:
 ـــ مرتبتها: 4     

 أ/ في المصحف:         
 احتّلت سورة املائدة املرتبة اخلامسة حسب ترتيبها يف املصحف الشريف، وجاءت مسبوقة بفاحتة           

 مع أّن سورة األنعام أكثر»القرآن، سورة البقرة، آل عمران، النساء، وُجعلت هذه السورة مسبوقة بسورة األنعام 
 منها عدد آيات، لعّل ذلك ملراعاة اشتمال هذه السورة على أغراض تشبه ما اشتملت عليه سورة النساء، عونا

 .(3)«على تبيان إحدامها لألخرى يف تلك األغراض
 ب/ في النزول:        

شي": لقد ذهب العلماء مذاهب شىت حول آخر سورة أنزلت على الرسول)ص(، فلقد جعل اإلمام "الزرك         
على  سورة البقرة هي أّول سورة مدنية أنزلت، تليها األنفال)...( أّما سورة املائدة فهي آخر سورة مدنية أنزلت»

 .(4)«النيب )ص( بعد سورة التوبة، ومنهم من يقّدم املائدة على التوبة وجيعلها آخر سورة أنزلت
ة أنزلت قياسا على كون اآلية الثالثة منها قد نزلت يف "الزركشي" حكم على سورة املائدة بأّّنا آخر سور  فــــ      

 يوم عرفة كما أشرنا. 
بعد سورة الفتح دفعة واحدة، فيما عدا اآلية الثالثة منها »أّما "سّيد قطب" فريى أّن سورة املائدة قد نزلت       

 لرواية أّّنا قد نزلت يف احلديبية يف واليت نزلت يف حّجة الوداع يف السنة العاشرة، علًما أّن سورة الفتح كما تذكر ا
 

                                                           

سننه )سنن الرتمذي(، تح: صديف مجيل العطّار، كتاب تفسري القرآن عن رسول اهلل  ـــــ أخرجه: أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي يف (1)
 .866م، ص 2002ه/ 1422، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط3054)ص(، باب: وم ن  سورة "املائدة"، رقم احلديث 

 .127اب حجة الوداع، )املعلومات السابقة(، ص، كتاب املغازي، ب5، ج3ـــــ أخرجه البخاري يف صحيحه، مج (2)

 .72، ص 6ـــــ ابن عاشور: تفسري التحرير والتنوير، ج (3)
 .194، ص 1ـــــ ينظر: الزركشي: الّبهان يف علوم القرآن، ج (4)
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 .(1)«العام السادس من اهلجرة... 
 فواضح من خالل كالم "سّيد قطب" أّن سورة املائدة ليست هي آخر سورة نزلت على الرسول الكرمي )ص(.     
زوهلا، وقال أكثرهم أّن رأينا يف السابق أّن العلماء قد اختلفوا يف تاريخ نزول السورة الكرمية، وكذا يف مرتبة ن     

السورة نزلت يف طريق الرسول)ص( إىل حّجة الوداع من السنة العاشرة، وذلك الشتماهلا على آيات قيل إّن 
الرسول)ص( قرأها خالل خطابه أثناء حجة الوداع، غري أّن "حممد عابد اجلابري" يناقض هؤالء، حيث يرّجح 

يرتب، حبجة الوداع اليت جرت يف »ا ورد يف اآليات األوىل منها ال ه(، وأّن م6نزول السورة عقب صلح احلديبية )
السنة العاشرة بل بـــــ "عمرة القضاء" املنصوص عليها يف صلح احلديبية، واليت ُحدِّد  تارخيها العام املقبل؛ أي السنة 

 احملّرمات،... شعائر احلج ومنالسابعة للهجرة، وبناء عليه فتاريخ نزوهلا هو السنة السابعة، وما ورد فيها من ذكر ل
 .(2)«كان مبناسبة عمرة القضاء وليس مبناسبة حجة الوداع

ويذهب إىل نفس هذا االاجاه "ابن عاشور" الذي يرّجح بدوره نزول السورة بعد صلح احلديبية، لكّن نزوهلا         
ص( إىل املدينة من صلح احلديبية ويقول ــــ حسب رأيه ـــ كان بعد سورة املمتحنة، واليت نزلت بعد رجوع الرسول )

وهي أيضا متأخرة عن سورة براءة، ألّن براءة تشتمل على كثري من أحوال املنافقني، وسورة املائدة ال تذكر »أيضا: 
بأّن النفاق حني نزوهلا قد انقطع، أو خّضدت شوكة أصحابه، وإذ قد كانت  نُ ذ  ؤ  من أحواهلم إاّل مرّة، وذلك يُـ 

 .(3)«نزلت يف عام حّج أيب بكر بالّناس؛ أعين سنة تسع من اهلجرة سورة براءة
وقد عّدت السورة احلادية والتسعني يف عدد »ويضيف قائال عن مرتبة سورة املائدة حسب تسلسل نزوهلا:        

 .(4)«السور على ترتيب النزول
واء أكان نزوهلا يف السنة السابعة أو العاشرة وسواء أكانت سورة املائدة آخر السور القرآنية نزواًل أم ال، وس      

للهجرة ــــ على اختالف العلماء يف ذلك ـــــ فإّن ما ال ميكن االختالف فيه هو أّن سورة املائدة من أواخر السور 
 نزوال، وأّن نزوهلا مل يكن دفعة واحدة، بل نزلت متفرقة ويف أوقات وأماكن خمتلفة.

 ــــ تصنيفها: 5    
 ، وهي: الط و ال، امل ُئون امسا معّيناقّسم العلماء سور القرآن إىل أربعة أقسام، خّصصوا لكّل قسم منها           

                                                           

 .832م، ص 2003ه/ 1423، 32، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط5، ج2ـــــ سّيد قطب: يف ظالل القرآن، مج (1)
  2، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، ط3ـــــ حممد عابد اجلابري: فهم القرآن احلكيم التفسري الواضح حسب ترتيب النزول، ج (2)

 من هذا الكتاب. 354ولمزيد من التوسع ينظر: ص ، 352م، ص2010ه/ 1431
 .72، 71، صص 6ـــــ ابن عاشور: تفسري التحرير والتنوير، ج (3)
 .72ـــــ املرجع نفسه، ص  (4)
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"الطول والقصر"، وعلى هذا  املث اين  واملف صَّل، وقد كان تقسيم القرآن الكرمي إىل هذه األقسام األربعة باعتبار معيار
فالّطوال سبع سور: البقرة وآل عمران »"الزرقاين":  ول، يقولاألساس ُصّنفت سورة املائدة ضمن القسم األ

والنساء واملائدة واألنعام واألعراف، فهذه ستة، واختلفوا يف السابعة أهي األنفال وبراءة معا لعدم الفصل بينهما 
 .(1)«بالبسملة أم هي سورة يونس

 ـــ وجه التناسب بينها وبين ما قبلها من وجوه:ـ 6    
 شرتكت سورة املائدة مع ما قبلها من السور القرآنية يف عّدة مواطن ميكن حصر بعضها يف النقاط التالية:ا        

ـــــ اشتملت سورة النساء على عّدة عقود: صرحيا وضمنا؛ فالصريح: عقود األنكحة والصداق واحللف واملعاهدة  1
كما مّهدت هذه السورة لتحرمي اخلمر، ل ُتح رِّم ه ا سورة   واألمان، والضمين: عقود الوصية والوديعة والوكالة واإلجارة،

 .(2)املائدة بعدها البّتة، فكانت متّممة لشيء ممّا قبلها
ـــــ إّن معظم سورة املائدة يف حماجة اليهود والنصارى مع ذكر شيء عن املنافقني واملشركني، وقد تكّرر هذا الذكر  2

"يا أيّها الّناس"  ووجه تقدمي النساء وتأخري املائدة: أّن األوىل بُدئت بـــــ: يف سورة املائدة، وأطيل به يف آخرها،
وفيها اخلطاب بذلك يف مواضع، وهذا أشبه بالتنزيل املّكي، والثانية بـــــ: "يا أيّها الذين آمنوا"، وفيها اخلطاب 

 .  (3)بذلك يف مواضع، وهذا أشبه بالتنزيل املدين املتأخر عن األول
ـ ختم اهلل تعاىل سورة النساء باألمر بالتوحيد والعدل بني العباد، مّث جاءت سورة املائدة لتأكيد ذلك يف قوله ـــ 3

 ، وهذا يدل على مناسبة فاحتة سورة املائدة خبامتة1املائدة/﴾    ﴿تعاىل: 

 .(4)هاقبلاليت 
ـــــ تشرتك سورة املائدة مع السور الطوال اليت جاءت قبلها يف موضوعات شىت، الراب، بينها مجيعا هو: هذا  4

 إنشاء أّمة، إقامة دولة وتنظيم جمتمع على أساس من »اهلدف األصيل الذي جاء القرآن كّله لتحقيقه، وهو: 
راد اهلل ــــ سبحانه ـــ باأللوهية والربوبية والقوامة والسلطان عقيدة خاصة وتصّور معني وبناء جديد،...األصل فيه إف

 .(5)«وتلقي منهج احلياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بال شريك

                                                           

 .286، ص 1ـــــ الزرقاين: مناهل العرفان يف علوم القرآن، ج (1)
 .256، ص 6، ج2ـــــ أمحد مصطفى املراغي: تفسري املراغي، مج (2)
 ـــــ املرجع نفسه، ص ن.  (3)
 .186، ص 1ـــــ الزركشي: الّبهان يف علوم القرآن، ج (4)
 .825، ص 5، ج2ل القرآن، مج( ـــــ سّيد قطب: يف ظال5)
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ـــــ على الرغم من تقارب املوضوعات اليت تعاجلها السور الطوال الثالث السابقة مع املوضوعات اليت تعاجلها  5
شخصيتها ووجودها وظالهلا وأسلوهبا اخلاص يف معاجلة هذه املوضوعات » أنّه يبقى لكّل سورة هذه السورة، غري

والزوايا اليت تعاجلها منها، واألضواء اليت تسّلطها عليها، ونوع املؤثرات املوحية املصاحبة للعرض؛ حبيث تتمّيز 
 .(1)«"شخصية" كّل سورة متاما، ويّبز طابعها اخلاص

هو طابع التقرير واحلسم يف التعبري، سواء يف تلك »سّيد قطب" الطابع البارز لسورة املائدة قائال: وحيّدد "       
األحكام الشرعية اليت تقتضي بطبيعتها التقرير واحلسم يف القرآن كّله، أو املبادئ والتوجيهات اليت قد تّتخذ يف غري 

حسم وصرامة يف أسلوب التقرير الدقيق، وهو الطابع هذه السورة صورا أخرى، ولكّنها يف هذه السورة تقّرر يف 
 .(2)«العام املمّيز لشخصية السورة من بدئها إىل منتهاها

 مواضيع سورة المائدة: لثالمطـلب الثـــا  
اهتّمت سورة املائدة كسائر السور املدنية األخرى جبانب التشريع والعقائد على غرار سورة البقرة والنساء         
ل، فقد تضّمن سياق هذه السورة أحكاما شرعية متنوعة منها: ما يتعّلق باحلالل واحلرام من الذبائح واألنفا

والصيد، ومنها ما يتعّلق باحلالل واحلرام فرتة اإلحرام ويف املسجد احلرام، ومنها ما يتعّلق باحلالل واحلرام من 
ة والبغي واإلفساد يف األرض، ومنها ما تعّلق بالقضاء النكاح، ومنها ما تعّلق بالّردة وأحكام الطهارة، وحّد السرق

وإقامة العدل فيه، ومنها ما يتعّلق باخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم، ومنها ما يتعّلق بالكفارات يف قتل الصيد مع 
لة واحلام من اإلحرام ويف اليمني، ومنها ما يتعّلق بالوصية عند املوت، ومنها ما يتعّلق بالبحرية والسائبة والوصي

األنعام، ومنها ما يتعّلق بشريعة القصاص يف التوراة، ومنها ما تعّلق حبكم تارك العمل بشريعة اهلل، كما تناولت 
السورة الكرمية قّصة بين آدم كرتميز إىل الصراع العنيف بني قوى اخلري وبني قوى الشر؛ حيث قتل "قابيل" أخاه 

ث على وجه األرض، وتناولت كذلك قّصة املائدة وهي معجزة "عيسى بن "هابيل"، فكانت أّول جرمية بشعة حتد
مرمي" عليهما السالم، فضال عن مناقشة السورة الكرمية لليهود والنصارى يف عقائدهم الزائفة؛ حيث نسبوا إىل اهلل 

شرائع اهلل »...لتلتقي بذلك تعاىل ما ال يليق به ـــــ سبحانه ـــــ ونقضوا العهود واملواثيق، وحرّفوا التوراة واإلجنيل
"الّدين" كما أراده كّل ذلك حزمة واحدة يف سورة واحدة ميّثل معىن  !بشعائره يف سياق السورة بال حاجز وال فاصل

، وإىل جوار هذه األحكام الشرعية املنوعة جييء األمر بالطّاعة (3)«اهلل وكما فهمه املسلمون أيام أن كانوا مسلمني
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اهلل وما أمر به، والنهي عن التحرمي والتحليل إالّ بإذنه، تأكيدا منه سبحانه وتعاىل أّن هذا كّله هو  والتقّيد مبا شرعه
"الّدين القيم"، وأّن اإلقرار به كّله هو "اإلميان"، وأّن احلكم به كّله هو "اإلسالم"، وأّن الذين ال حيكمون مبا »

م ــــ إذن ـــ يبتغون حكم اجلاهلية وال يبتغي حكم اجلاهلية أنزل اهلل هم الكافرون، الظاملون، الفاسقون،...وأّنّ 
 .(1)«املؤمنون املسلمون

 وفيما يلي عرض وجيز ألبرز موضوعات هذه السورة الكرمية:       
 ــــ أحكام الذبائح والّصيد واإلحرام: 1

الوفاء بالعقود. هذه األخرية اليت  استهّل نص السورة بنداء متبوع بأمر ربّاين دال على وجوب القيام به، وهو      
ضواب، احلياة اليت قّررها اهلل، ويف أّوهلا عقد اإلميان به، ومعرفة حقيقة ألوهيته »حتيل يف معناها الواسع على كّل 

سبحانه، ومقتضى عبوديته أللوهيته، هذا العقد الذي تنبثق منه، وتقوم عليه سائر العقود وسائر الضواب، يف 
العهود اليت بني العبد والرّب تعاىل، وبني العبد وأخيه، والوفاء هبا بعدم نكثها »هذه العقود هي تلك: . و (2)«احلياة

. مثّ شرع سبحانه يفّصل األحكام اليت أمر باإليفاء هبا، وبدأ مبا يتعّلق بضرورات معايشتهم (3)«واإلخالل مبقتضاها
وأحلق هبا  )(زواج الثمانية اليت ورد ذكرها يف سورة األنعامحيث أحّل اهلل لعباده أكل البهيمة من األنعام وهي األ

الضباء وبقر الوحش وحنومها، باستثناء ما حّرمه عليهم وهم حمرمون باحلّج أو العمرة أو كالمها، أو هم داخلون يف 
ه ملا حّرمه جبعل احلرام حالال باصطياده أو أكل»أرض احلرم، وهذه حدود اهلل فال جيب على احملرم تعّديها وذلك 

املوىل عّز و جل، فال حيّل الصيد ملن كان يف أرض احلرم ولو مل يكن حمرما وال للمحرم باحلّج أو العمرة وإن كان 
، وهذه (4)«يف خارج حدود احلرم؛ بأن نوى الدخول يف هذا النسك، وبدأ بأعماله كالتلبية ولبس املخي،... 

؛ أي من دون تذكية أو قتل.     (5)«البهيمة اليت متوت حتف أنفها»هي و  الميتةاحملّرمات على عشرة أنواع: أوهلا: 
املائع )السائل( الذي يسفح ويراق من احليوان وإن مجد بعد ذلك، خبالف »وخّص هنا املسفوح منه؛ أي  الدمو
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ته الضرر واالستقذار ملالزم»فيه من ملا  لحم الخنزير، وحترمي (1)«ما هو جامد يف أصله كالطحال والكبد
للقاذورات ورغبته فيها، فضال عن أّن أكله يوّلد الديدان الشريطية، وأّن حلمه أعسر اللحوم هضما لكثرة الشحم 

رفع الصوت لغري اهلل وهو قوهلم باسم الالت والعّزى عند »" أي ما أهّل لغير اهلل به. و كذا "(2)«يف أليافه العضلية
 إىل هذه األنواع ــــ أيضا ـــ األصناف التالية: ، فذلك حمّرم قطعا بال خالف، يضاف (3)«ذحبه

ختتنق: إّما يف وثاقها، وإّما بإدخال رأسها يف املوضع الذي ال تقدر على التخلص         » وهي اليت: المنخنقة
تُرمى أو ُتضرب حبجر أو عصا حىت متوت من غري »وهي اليت:   والموقوذة، (4)«منه، فتختنق حىت متوت

.أّما (6)«سقطت من جبل أو سقطت يف بئر ترّديا متوت به، واحلكمة واحدة»هي اليت:  لمترديةوا. (5)«تذكية
ما عدا عليها »" أي: أكل السبع، وما "(7)«ماتت بسبب نطح أختها هلا بقروّنا أو رأسها»فهي من  النطيحة

سال منها الدماء، ولو أسد أو فهد أو منر أو ذئب أو كلب، فأكل بعضها فماتت بذلك، فهي حرام وإن كان قد 
              تقرّة فذكيتموه بذحبهما أدركتم فيه الروح مس». إاّل ما ذّكيتم؛ أي: (8)«من مذحبها فال حتّل باإلمجاع

ما ذبح على األصنام املنصوبة اليت متّثل »أي  ، وما ذبح على الّنصب:(9)«أو حنره، فأمّتموه إماتة شرعية قصد أكله
 .(10)«ظيما، ومثلها ما ذبح على أضرحة األولياء وقبورهم وعلى اجلانإهلا أو زعيما أو ع

هذا فضال عن سلسلة التحرميات اليت اسُته ّلت هبا هذه السورة، واليت هلا عالقة بشعائر اإلحرام كمناسك        
حرمة قتال احلّج وسائر فرائض الّدين اإلسالمي من حالل وحرام، وحدوده اليت ال عفو فيها وال مساحة، وكذا 

املشركني يف الشهر احلرام، ويقصد به هنا "ذو القعدة، ذو احلّجة ،حمّرم ورجب"، كما أمر ــــ سبحانه وتعاىل ــــ بعدم 
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ما يهدى إىل الكعبة من األنعام ليذبح هنالك قصد التوسعة على العباد بشىّت الطرق كاألخذ »منع اهلدي وهو 
ُن وغريها"، وخّص (1)«بالغصب، الذبح، السرقة، واحلبس،... ، ويدخل يف هذا التحرمي ذوات القالئد وهي "الُبد 

ما كان معّينا يف عنقه من األنعام حببل أو غريه ليعرف فال يتعرض له أحد، ألنّه أكرم اهلدي  »املقّلد بالذكر 
ا للربح يف التجارة ورًضا ، كما حّرم قتال قاصدي البيت احلرام لزيارته تقرّبا من املوىل عّز وجّل، أو طلب(2)«وأشرفه

من اهلل حيول بينهم وبني عقوبته يف الّدنيا، لئال حيّل هبم ما حّل بغريهم يف عاجل دنياهم، وهذا كالم ينطبق على 
 املشركني كما تشري إىل ذلك الروايات.

جلاهلية يستحلوّنا وقد ختم رّب العزّة سلسلة هذه احملرمات بتحرميه االستقسام باألزالم واليت كان أهل ا        
واملقصود باألزالم قطعة خشبية على هيئة السهم، كان العرب يف اجلاهلية يستحلوّنا، وهي ثالثة ُكتب على 

أحدها "أمرين ريّب" وعلى الثاين "ّناين ريّب" ، والثالث ُغفل ليس عليه شيء، فإذا أراد أحدهم سفرا أو غزوا      
"أمرين ريّب" مضى ملا أراد وتفاءل  ذه األزالم، فإن خرج له الزمل املكتوب عليهأو زواجا أو بيعا أو حنو ذلك حّرك ه

وإن خرج املكتوب عليه "ّناين ريّب" أمسك عن ذلك ومل ميض فيه، وإن خرج الُغفل الذي ال كتابة عليه أعاد 
مّت أبطل ذلك دين  االستقسام، وهذه من اخلرافات واألوهام اليت ال يركن إليها إاّل من كان ضعيف العقل، ومن

العقل والبصرية، كما أبطل التطرّي والكهانة والعرافة وسائر خرافات اجلاهلية، وقد اسنّت بعض جّهال املسلمني 
بسّنة مشركي اجلاهلية، حيث تراهم يستقسمون بالّسّبح وغريها، ويسمون ذلك استخارة أو فأال، فيقتطعون طائفة 

على واحدة، )ال تفعل( على الثانية، ويكون احلكم  د أخرى؛ يقولون )افعل(من حّب الّسبحة، وحيرّكوّنا حّبة بع
الفصل للحّبة األخرية، وليس هذا هو املقصود باالستخارة اليت حّدثنا عليها رسولنا الكرمي حممد )ص(، والعجيب 

ن قبيل القرعة من كّل هذا وذاك أّن بعض الدّجالني قد جعلوا االستقسام من قبيل االستخارة، وجعله بعضهم م
 املشروعة، وكّل ذلك ضالل إذ ال بّينة فيه وال سلطان.

واخلالصة أّن كّل ما أتينا على ذكره حمّرم، وكّل حمّرم ممّا سبق فسق وخروج عن طاعة اهلل ورغبة عن شرعه        
صة)اجملاعة( مثال؛ ألّن إىل معصيته، إاّل ملن كان مضطرا فدعته الضرورة إىل انتهاك ما حّرمه اهلل عّز وجّل كاملخم

 فمن اضطّر إىل أكل شيء ممّا»اإلباحة هنا للضرورة وهي صيانة النفس من اهلالك واملوت، وهي تقّدر بقدرها؛ 
، فأكل يف جماعة ال جيد فيها غريه، وهو غري مائل إليه لذاته، وال جائز فيه متجاوز قدر الضرورة، فإّن اهلل  ذُك ر 
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 .  (1)«، وهو رحيم به يرمحه وحيسن إليهغفور ملثله ال يؤاخذه عليه
 ــــ أحكام الحالل والحرام في النكاح: 2

بعد أن فرغ اهلل سبحانه وتعاىل من عرض أحكام الذبائح، شرع يف عرض أحكام النكاح، وما تعّلق هبا من        
املؤمنني نكاح احملصنات حالل وحرام، ويف اآلية اخلامسة بـ ي اُن ذلك؛ حيث أحّل اهلل سبحانه وتعاىل لعباده 

إذا آتوا أزواجهم »)احلرائر( من املؤمنات، ونكاح احلرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم و هم اليهود والنصارى 
من حمصناهتم املؤمنات أو غريهّن )من اليهود والنصارى( مهورهّن، وتقييد احلّل بإتيان املهور لتأكيد الوجوب ال 

صيص احلرائر بالذكر للحديث على ما هو األوىل منهّن، ال ألّن من عداهّن ال حيّل، إذ الشرتاطه يف احلّل، وخت
 .(2)«نكاح اإلماء املسلمات صحيح باالتفاق، وكذا نكاح اإلماء الكتابيات عند "أيب احلنيفة"

أي أّن اهلل سبحانه ويبقى االستثناء القرآين قائما، وداللته هنا: االنتقال ممّا هو حالل إىل ما هو حرام؛        
وتعاىل شرع لعباده املؤمنني النكاح باحملصنات العفيفات، لكن بشرط يعتّب انتفاؤه انتهاك حلرمة اهلل تعاىل وهو 

 حمصنا حافظا لفرجه من الزنا وال يكون مسافحا، كأن يأيت بالفاحشة»شرط العّفة يف الزوج، أي جيب أن يكون 
 قصود بذلك إتيان الفاحشة سرا مع صاحب أو صاحبة له، كما هو احلال يفمّث جياهر هبا، وال متخذ أخدان وامل

 .(3)«اجلاهلية
وخالصة ذلك أّن احملصنات حلٌّ للمحصنني واحملصنني حلٌّ للمحصنات حال كونكم قد آتيتموهّن        

ج أن يكون الرجل حمصنا أجورهّن فعال، والتزمتم به حال كونكم أعّفاء من الزّنا "جهرا وسرا"، إذ املقصد من الزوا 
واملرأة حمصنة؛ يُع فُّ كّل منهما اآلخر وجيعله يف حصن مينعه من الفاحشة على أي وجه كانت، فال يزين الرجل 
جهرة وال سرا باختاذه صاحبة خاصة به، وال تكون املرآة كذلك، ومن ينكر شرائع اإلسالم اليت من مجلتها ما بنّي 

 ّل واحلرمة، وميتنع عن قبوهلا فقد حب، عمله الصاحل، وبطل ثوابه وخسر يف اآلخرة ماهنا من األحكام املتعّلقة باحل
 أعّده اهلل للمؤمنني من اجلزاء العظيم على اإلميان الصحيح؛ وهو إميان اإلذعان والعمل.

 ــــ أحكام الصالة والطهارة: 3
ساء جييء ذكر الصالة وأحكام الطهارة للصالة يف ظّل احلديث عن الطّّيبات من الطعام والطّّيبات من الن         

طّيبات الروح اخلالصة، وهو لون جيد فيه قلب املؤمن ما ال جيده »إىل لون آخر من الطّيبات؛  أوالً ويف ذلك لفتة 

                                                           

 .264ص ، 6، ج2أمحد مصطفى املراغي: تفسري املراغي، مجـــــ  (1)

 .267ـــــ املرجع نفسه، ص  (2)
 .ن صــــــ نفسه،  (3)
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، فلّما فرغ سبحانه وتعاىل من احلديث (1)«يف سائر املتاع؛ متاع اللقاء مع اهلل يف جّو من الطهر واخلشوع والنقاء
متاع الطعام والزواج، ارتقى إىل متاع الطهارة والصالة، استكماال أللوان املتاع الطّيبة يف حياة اإلنسان، واليت  عن

ألّن أحكام الطهارة والصالة كأحكام الطعام    ثانياهبا يتكامل وجوده ويتأّكد كيانه يف هذه احلياة، وهي 
تعامل مع الّناس يف السلم واحلرب، كبقية األحكام األخرى والنكاح، كأحكام الصيد يف احلّل واحلرمة، كأحكام ال

 .(2)«عبادة هلل، وكّلها دين هلل، فال انفصام يف هذا الّدين وال شقاق»يف هذه السورة الكرمية كّلها 
إّن الصالة لقاء مع اهلل ووقوف بني يديه سبحانه، ودعاء مرفوع إليه وجنوى وإسرار، فال بّد هلذا املوقف          

من استعداد، ال بّد من تطهر جسدي يصاحبه هتيؤ روحي ومن هنا كان الوضوء عند احلدث األصغر، وكان 
)اجلنابة سواء أكانت باملباشرة أم باالحتالم(، وكان التيّمم حال توفر شروطه، وما  االغتسال عند احلدث األكّب

ر الثاين  واألقوى من الطهارة وهو اجلانب هو إاّل استعاضة عن الوضوء والغسل، والذي من شأنه أن حيّقق الشط
ليس جمّرد تنظيف للجسد بقدر ما هو حماولة مزدوجة لتوحيد نظافة اجلسم »الروحي؛ ذلك أّن الوضوء والغسل 

 .(3)«وطهارة الروح يف عمل واحد، ويف عبادة واحدة يتوّجه هبا املؤمن إىل ربّه
نه وتعاىل حينما أوجب الطهارة على عباده املؤمنني، ليس ذلك وحكمة اهلل يف هذا عظيمة وجليلة، فسبحا        

من أجل إحراجهم أو محلهم على املشّقة بالتكاليف، وإمّنا يريد أن يطّهرهم وأن ينعم عليهم هبذه الطهارة، وأن 
 يقودهم إىل الشكر على النعمة ليضاعفها هلم ويزيدهم منها.

 ــــ وجوب إقامة العدل: 4
األوامر الربانية اليت ألزم هبا اهلل عباده املؤمنني: العدل بني الّناس، وذلك بأن تنش، للقيام بالقس، من مجلة         

حركاهتم الظاهرة والباطنة، وأن يكون ذلك القيام هلل وحده ال لغرض من األغراض الدنيوية، وأن يكون القيام 
يف العدل بغض كما يفعل من ال عدل عنده وال بالعدل على القريب والبعيد والّصديق والعدّو، دون أن حيملهم 

قس،، بل كما يشهدون لولّيهم ال بّد أن يشهدوا عليه، وكما يشهدون على عدّوهم  أن يشهدوا له أيضا ولو كان  
 قوله  كافرا أو مبتدعا، فإنّه جيب العدل فيه وقبول ما يأيت به من احلّق، ألنّه حق ال ألنّه قائله، وال يرد احلّق ألجل

 إّن هذا ظلم للحّق، وكّلما كان احلرص على العدل واالجتهاد يف العمل به، كان ذلك أقرب لتقوى القلوب فإنف

                                                           

 .848، ص 6، ج2ــ سّيد قطب: يف ضالل القرآن، مجـــ( ـ1)
 .849املرجع نفسه، ص ـــــ (2)
 .850ـــــ نفسه، ص  (3)



 ـــمفاهيم نظرية ـ ــــعلم األصوات وعالقته بعلمي: القراءات والتجويد  الفصل األول:

 
101 

 . (1)مّت العدل كملت التقوى
 ــــ مواثيق وعقود اهلل تعالى: 5

من أخذه على أهل الكتاب  ، ما28إىل  12من سلسلة عقود اهلل عّز وجل أيضا، واليت تبّينها اآليات من        
حيث أمر "اليهود والنصارى" بأداء الصالة على وجهها، وإعطاء الصدقات املفروضة عليهم تزكية مواثيق، 

لنفوسهم وتطهريا هلا، واإلميان بالرسل اليت أرسلها إليهم ونصرهتم وتعظيمهم وتبجيلهم، فلّما كان نقضهم هلذه 
وب الّذلة واملسكنة، ويف اآلخرة باخلزي والعذاب، فقد عاقب املواثيق نزل عليهم عقابه ــــ سبحانه ــــ  يف الدنيا بضر 

اللعنة والطرد واإلبعاد من رمحته تعاىل، فلّما مل يقوموا بالعهد الذي أخذ »اليهود بعّدة عقوبات كانت األوىل هي: 
املواعظ، وال غليظة ال اجدي فيها »، والثانية بأن جعل قلوهبم (2)«عليهم، أغلقوا بذلك على أنفسهم أبواب الرمحة

تنفعها اآليات والنذر، فال يرغبهم تشويق، وال يزعجهم ختويف، وهذا من أعظم العقوبات على العبد، أن يكون 
، والثالثة أنّه سبحانه وتعاىل ابتالهم بتحريف الكلم عن (3)«قلبه هبذه الصفة اليت ال يفيده اهلدى واخلري إاّل شرا

ا بتحريف األلفاظ؛ بالتقدمي والتأخري والزيادة والنقصان، وإّما بتحريف إمّ »مواضعه، ويكون ذلك بإحدى اثنني: 
، والرابعة أّّنم (4)«له، وكّل منهما قد وقع يف التوراة وغريها من كتبهم ت  ع  ض  املعاين؛ حبمل األلفاظ على غري ما وُ 

هم وسبوا من بقي منهم    فقدوه عندما أحرق البابليون هيكلهم وخرّبوا عاصمت»نسوا طائفة من التوراة ألّّنم 
، واخلامسة: أّّنم ابتلوا (5)«حّيا، فلّما عادت إليهم احلرّية مجعوا ما كانوا قد حفظوه من التوراة ووعوه وعملوا به

قوم ال وفاء هلم وال أمان، فمن نقض عهد اهلل ومثاقه، فكيف يرجى منه وفاء؟. وكيف »باخليانة املستمرّة، منهم 
 .(6)«يطمع منه يف أمانة

وملا كان مسلك النصارى مثل مسلك اليهود يف نقض مواثيق اهلل وعدم الوفاء بعهوده، كان عقاهبم شديد        
 عظيم من كتاهبم سببا يف تفرّقهم يف الّدين، وإشباع شهواهتم فكان رٍ د  ق  من فوق سبع مسوات، فقد كان نسياّنم ل  

 من الشرور واإلحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضا      سّل، بعضهم على بعض، وصار بينهم»عقابه تعاىل بأن 

                                                           

زم للطباعة والنشر ـــــ ينظر: عبد الرمحن بن ناصر الّسعدي: تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املّنان، تح: عبد الرمحن بن معاّل اللوحيق، دار ابن ح (1)
 .203م، ص 2003ه/ 1424، 1وت، لبنان، طوالتوزيع، بري 

 .204( ـــــ املرجع نفسه، ص 2)
 ( ـــــ نفسه، ص ن.3)
 .275، ص 6، ج2، مجد مصطفى املراغي: تفسري املراغي( ـــــ أمح4)
 ( ــــــ املرجع نفسه، ص ن.5)
 .276نفسه، ص  ــ( ـــ6)
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 .(1)«ومعاداة بعضهم بعضا إىل يوم القيامة
كما جند يف هذه اآليات قّصة بين إسرائيل مع "موسى" عليه الّسالم الذي أنقذهم من ظلم فرعون         

لفرعون، ومع ذلك كانوا يعصون وجّبوته، وأخرجهم من ذلك البلد )مصر( الظامل أهلها أحرارا بعد أن كانوا عبيدا 
أوامره؛ فقد خالفوه ملا طلب منهم أن يدخلوا األرض املقّدسة، مع االستعداد لقتال من حياول قتاهلم من أهلها 

فأبوا أن يفعلوا ما أمرهم، ومتّردوا واعتذروا بضعفهم وقّوة أهل تلك البالد )بنو عناق( الذين وصفوهم      
إىل مصر وأصّروا على العناد والتمرد، ومل تغن عنهم عظات سّيدنا "موسى" عليه الّسالم  باجلبابرة، وحاولوا الرجوع

وال حىّت عظات "يوشع بن نون" و"كالب بن يُفن ة"، ومها رجالن منهم أنعم اهلل عليهما بنعمة التقوى واخلوف منه 
قالوا "ملوسى": "اذهب أنت ورّبك  سبحانه وتعاىل، وبلغ هبم احلّد إىل تقليل األدب مع املوىل عّز وجّل حينما

هنا قاعدون  الذي أمرك بالدخول إىل األرض املقّدسة فقاتال اجلّبارين، وأخرجهم من تلك األرض، وإنّا ها
حترميا فعليا ال تكليفا شرعيا ــــ األرض املقّدسة ــــ مّدة أربعني »منتظرون، فكان عقاب اهلل عّز وجّل بأن حّرم عليهم 

 .(2)«يها يف برّية تائهني متحرّيين ال يدرون أين مصريهمسنة يسريون ف
 ــــ الفساد في األرض )الحسد والقتل(: 6

بعد أن ذكر اهلل تعاىل حسد اليهود للرسول )ص( وإعراضهم عن دعوته هلم، على الرغم من قيام األدلة       
بل وصل هبم احلّد إىل أن يبس، بعضهم ووضوح الّباهني الدالة على صدقه، وكثرة اآليات املؤكدة لنبوته )ص(، 

ف القائم بني قوى الشر وبني قوى  أيديهم لقتله )ص( وصحابته. ذكر هنا قّصة بين آدم كرتميز للصراع العني
اخلري، وأّن احلسد والبغض متجّدر وعريق يف نفوس بين آدم، فهما كما يصفهما "الطاهر بن عاشور" أّول جرمية 

 سبب قوي يف تفشي أبشع جرمية على وجه األرض، أال وهي جرمية القتل. ظهرت يف األرض، بل أّّنا
   عُ ف  وعدم قبوله من اآلخر، د   )(لقد كان حسد "قابيل" ألخيه "هابيل" نتيجة قبول الرب "لقربان هابيل"      

يدّل على النكت  األّول إىل قتل أخيه وارتكاب أّول جرمية بشعة يف حّق اإلنسانية، وهذا إن دّل على شيء فإمّنا
فجزاء الناكث وثواب الوايف، خّب ابين آدم؛ هابيل وقابيل وما آل إليه أمر املطيع »بعهود اهلل وعدم الوفاء هبا، 

                                                           

 .204ن يف تفسري كالم املّنان، صعبد الرمحن بن ناصر الّسعدي: تيسري الكرمي الرمح ( ـــــ1)
 .286، 282، صص 6، ج2، مجتفسري املراغيد مصطفى املراغي: أمح :نظري ــ( ـــ2)

() ا وأحسنها ــــــ تذكر الروايات أّن ما تقّرب به هابيل إىل ربّه طمعا يف رمحته ونيل مغفرته هو: الغنم؛ حيث كان صاحب غنم فقّرب أكرمها وأمسنه
نفس منه، على نقيض أخيه قابيل، الذي كان صاحب حرث وزرع؛ فقّرب شّر ما ميلك وأردأه غري طّيبة به نفسه...، وكما تذكر الرواية عنده عن طيب 

ليت إلسرائيلية افإّن من عالمات معرفة قبول القربان: أّن نارا كانت اجيء من السماء فتأكل القربان املقبول وتدع غري املقبول، وكّل هذا من األخبار ا
  .288، ص ينظر: المرجع نفسههلا مستند يوّثق به.  ليس
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.حدث كّل هذا على الرغم (1)«منهما ربّه الوايف بعهده، وما إليه صار أمر العاصي منهما ربّه اخلاتر الناقض لعهده
على الكّف عّما سيصدره اجاهه، ليس خوفا منه أو جبنا يف نفسه، وإمنّا  ووعظه" من حتذير "هابيل" أخاه "قابيل

ما يفتأ احلقد ويهدئ احلسد ويسّكن الشّر وميسح على »خوفا من اهلل تعاىل وتقواه، وقد كان يف هذا القول اللني 
 .(2)«األعصاب املهتاجة، ويرد صاحبها إىل حنان األخّوة وبشاشة اإلميان وحساسية التقوى

ومع ذلك مل يرتدع ومل يزجر، بل ضّل عازما نفسه جازما القيام باجلُر م  حىّت طوعت له نفسه قتل أخيه فباء        
بإمث املقتول وإمثه معا، وكان من الذين خسروا دنياهم وآخرهتم، ليكون بذلك قد سّن هذه السّنة لكّل قاتل يقتل 

 .من بعده النفس اليت حّرمها اهلل إالّ باحلق
من قتل منهم نفسا »وملا كان جناية ابن آدم القاتل ألخيه ظلما بظلم ح ك م  اهلل عّز وجّل على بين آدم أنّه       

مؤمنة بغري نفس قـ ت لتها فاستحّقت الق و د  هبا والقتل ق ص اًصا، أو بغري فساد يف األرض حبرب اهلل ورسوله، وحرب 
ا فيما استوجب من عظيم العقوبة من اهلل جّل وعّز، ومن حّرم قتل من حّرم املؤمنني فيها، فكأمّنا قتل الّناس مجيع

 .(3)«اهلل عّز ذكره قتله على نفسه، فلم يتقدم على قتله، فقد حيي  الّناس منه بسالمتهم منه وذلك إحياؤه إياها
 ــــ آيات في حدود اهلل تعالى: 7

 أ/ الِحـــــــــرابَـــــــة:    
  ﴿ سبحانه وتعاىل يف السورة الكرمية حّد قطاع الطريق احملاربني يف قوله تعاىل: ذكر اهلل         

   ...﴾/فقيل أّن اإلمام خمرّي فيهم بني هذه األمور، وعليه أن يفعل ما 35املائدة ،

اية، وقيل أّن هذه العقوبة مرتّبة حبسب اجلرمية، فإن  مجعوا بني القتل وأخذ املال تقتضيه املصلحة، وحيصل به النك
مجُ ع  هلم بني القتل والصلب، وإن قتلوا ومل يأخذوا ماال قُت لوا ومل يص ّلبوا، وإن أخذوا ماال ومل يقتلوا قطعت أيديهم 

     ال نـُُفوا من ومل يقتلوا وال أخذوا ما من خالف )اليد اليمىن والرجل اليسرى(، وإن أخافوا الّناس وأرجلهم
 .(4)يأوون يف بلد حىّت تظهر توبتهم، أو حُيبسون كما قاله بعضهماألرض، فال يرتكون 

    

                                                           

 .72، ص 3الطّبي: تفسري الطّبي جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مج( ـــــ 1)
 .876 ، ص6، ج2سّيد قطب: يف ضالل القرآن، مج ( ـــــ2)
 .77، 76، صص املرجع السابقــ الطّبي: ( ـــ3)
اصر السعدي: تيسري اللطيف املّنان يف خالصة تفسري القرآن، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـــــ ينظر: عبد الرمحن بن ن (4)

 .157، 156م، صص2001ه/ 1422، 1السعودية، ط
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 ب/ الّســــــرقــــــــة: 
من هذه السورة الكرمية حّد من تعّدى على أموال غريه من دون علمه أو رضاه، وهو:  40بّينت اآلية            

، وقد وضعت السّنة النبوية قيودا وشروطا (1)«طع يده من الكوع، وحسمها يف الزيت لتنسد العروق ويقف الّدمق»
     فليس فيه  أن يكون املال املسروق من حرٍز،»يـُل تـ ز ُم هبا قبل الشروع يف تطبيق هذا احلّد على اجلاين وهي: 

ينار أو ثالثة دراهم أو ما يساوي أحدمها، فلو كان املسروق احلّد، وأن يبلغ املال املسروق النصاب املقدر بربع د
 .(2)«دون ذلك فليس فيه قطع أيضا

إن احلكمة من هذه الشروط: أاّل تقطع اليد يف شيء مسروق تافه ال قيمة له، وال يستحق مثل هذه          
ناس وترهيبا للسارق ولغريه العقوبة أصال، أما عن احلكمة من قطع يد السارق فمن أجل احلفاظ على أموال ال

ُقطعت رجله »لريتدع السرّاق، إذا علموا أّنم ستقطع أيديهم إذا سرقوا، فإذا حدث وعاد السارق إىل السرقة 
اليسرى، فإن عاد قيل تُقطع يده اليسرى مّث رجله اليمىن، وقيل: حُيبس حىّت املوت، إاّل من تاب وأصلح األعمال 

 .(3)«ده غفور لذنوهبموالعيوب فإّن اهلل رحيم بعبا
 ج/ القـــــــصـــــاص:     

هذه املسائل من مجلة األحكام املوجودة يف التوراة، حيكم هبا النبّيون الذين أسلموا للذين هادوا والربّانيون           
واملكافأة، والعني واألحبار، حيث أوجب اهلل عليهم فيها أّن: النفس ــــ إذا قُت ل ت  ــــ تقتل بالنفس، بشرط العمد 

تقلع بالعني، واألذن تؤخذ باألذن والسّن ينزع بالسّن، ومثل هذه ما أشبهها من األطراف اليت ميكن االقتصاص 
منها بدون حيف، أّما االقتصاص يف اجلروح فاألصل فيه أن يفعل به كما فعل، فمن جرح غريه عمدا اقتّص من 

ا وطوال وعرضا وعمقا، وليعلم أّن ما شرع ملن جاء قبلنا شرع لنا اجلارح جرحا مثل جرحه للمجروح: حّدا وموضع
مامل يرد شرعنا خبالفه، فإن عفا املتعّدي عليه على املتعّدي يف القصاص يف النفس أو اجلروح، كأن يصله حّقه قبل 

العايف  فهو يكّفر عناالقتصاص مثال، فإّن ذلك كفارة للعايف واجلاين معا، واهلل تعاىل أحّق وأوىل بالعفو عن حّقه، 
 (4)ذنوبه، ألنّه كما عفا عّمن جىن عليه أو على من يتعّلق به، فإّن اهلل يعفو عن زاّلته وجناياته.

    

                                                           

 .209عبد الرمحن بن ناصر السعدي: تيسري اللطيف املّنان يف خالصة تفسري القرآن، ص  ـــــ (1)
 ص ن.ـــــ املرجع نفسه،  (2)
 ـــــ نفسه، ص ن. (3)
 .212، 211ينظر عبد الرمحن بن ناصر السعدي: تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املّنان، صص  ( ـــــ4)
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 د/ الخمـــــر والميسر وغيرهما: 
( من هذه السورة على حترمي اخلمر وامليسر، بل جعلهما 93و 92أّكد اهلل سبحانه وتعاىل يف اآليتني )         

  باجتناهبمايف اآليتني السابقتني أمر املوىل عّز وجل  لشيطان، كمانتان بعبادة األصنام ورجس من عمل امقرت 
وجعل االجتناب من الفالح، وإذا كان االجتناب فالحا ومفازة، فإّن االرتكاب خيبة وخسارة، ملا ينتج عنهما من 

خلمر والقمار، وما يؤّديان إليه من الصّد عن ذكر اهلل وقوع العداوة والتباغض والتدابر والتحاسد من أصحاب ا
وعن مراعاة أوقات الصلوات واحملافظة على أدائها، ولقد مجع اهلل تعاىل اخلمر وامليسر مع األنصاب واألزالم أوال مثّ 

مليسر، وذكر اخلطاب مع املؤمنني، وإمّنا ّناهم عّما كانوا يتعاطونه من شرب اخلمر واللعب با»أفردمها آخرا ألّن 
األنصاب واألزالم لتأكيد حترمي اخلمر وامليسر، وإظهار أّن ذلك مجيعا من أعمال اجلاهلية وأهل الشرك، فوجب 

اختصاص  ﴾ ﴿ :اجتنابه بأسره، مّث أفردمها بالذكر لريي أّن املقصود بالذكر "اخلمر وامليسر" وقوله

 .(1)«عن الصالة خصوصا"للصالة بني الذكر، كأنّه قيل و"
 ــــ تحريف التوراة واإلنجيـــــل: 8

كما تناولت سورة املائدة كذلك مسألة مناقشة أهل الكتاب يف عقائدهم الزائفة، فبعد أن ذكر سبحانه       
وتعاىل مسارعة اليهود يف اإلمث والعدوان وأكل السحت، ذكر هنا أفضح خمازيهم وأقبحها: اجرؤهم على رهّبم 

صفهم أيّاه مبا ال يليق به وليس من صفاته؛ حيث نعتوه بالبخيل، كما وصفوه بالفقري وهم األغنياء، وعّّبوا عن وو 
، منكرين بذلك كثرة صفحه عنهم، وعفوه عن عظيم جرمهم  66املائدة/﴾  ﴿البخل بقوهلم:

س وأقّلهم إحسانا، ولعنهم بطردهم من رمحته اليت وسعت كّل فعاقبهم من فوق سبع مساوات بأن جعلهم أخبل الّنا
شيء، وفّرق بني قلوهبم فجعل العداوة واقعة بني فرقهم بعضهم يف بعض دائما، ألّّنم ال جيتمعون على حّق فضال 

ورّد كيدهم  اهلل على أّّنم كّلما عقدوا أسبابا ليكّذبوا هبا رسوله "حمّمد")ص(، ويّبمون أمورا ليحاربونه هبا أبطلها
 .(2)عليهم، وأحاق مكرهم السّيِ هبم

 كما تناولت السورة ــــ أيضا ـــ حتريف أهل الكتاب للتوراة واإلجنيل، ونقض العهود واملواثيق. فأّما اليهود فقد        
 دنيوحدوه وال يشركوا به شيئا، حيث أرسل إليهم رسال ليصّدقوهم فيما جاؤوهم به من ل»أخذ اهلل عليهم أن: 

                                                           

خليل  ، تح:7ـــــ أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي: تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، ج (1)
 .308م، ص 2009ه/ 1430، 2مأمون شيخا، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط

 .979، 978، صص 2( ــــــ ينظر: ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، مج2)
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رهّبم، بيد أّّنم كّلما جاءهم رسول من أولئك الّرسل مبا خيالف شهوات أنفسهم: من شرائع اهلل ومشاق التكليف 
عصوه وعادوه؛ فكّذبوا فريقا من الرسل، كتكذيبهم "موسى بن عمران"، و"عيسى بن مرمي" و"حمّمد بن عبد اهلل" 

قتلهم "زكريا" و"حييــى" عليهما الّسالم، وظّنوا أن ال يقع هبم عليهم الصالة والّسالم. وقتلوا فريقا من الرسل أيضا ك
عقاب وال حييق هبم عذاب من جرّاء تكذيبهم األنبياء وقتلهم إيّاهم، فعموا عن سبيل اهلدى، وصّموا عن استماع 

ّن الكثريين منهم عّموا صوت احلّق، فخالفوا أحكام التوراة بأفعاهلم الّسيئة، مثّ تاب اهلل عليهم حينما تابوا إليه، مّث إ
وصّموا مرّة ثانية، فعادوا إىل الفساد واقرتاف اآلثام، واهلل حمي، بكّل ما يعملون، فيجازيهم وفق أعماهلم: جليلها 

 .(1)«ودقيقها
فقد كان جزاؤهم بأن طرد اهلل بين إسرائيل من واسع رمحته على لسان النيّب "داود" يف الزّبور؛ فمسخهم قردة      

لسان "عيسى بن مرمي" يف اإلجنيل؛ فمسخهم خنازير، وكان ذلك الطرد واملسخ بسبب عصياّنم ألوامر اهلل وعلى 
ورسوله، واعتدائهم على أحكام الّدين وشرائعه ـــــ كما أسلفنا ــــ وبسبب متاديهم يف فعل املنكر وعدم ّني بعضهم 

 .(2)بعضا عنه
بسبب اعتقادهم الزائف وأقاويلهم الباطلة، فقد قالوا بأّن اهلل هو املسيح وأّما النصارى فقد كّفرهم اهلل تعاىل      

بن مرمي، فخاطبهم املسيح بأن أمرهم بعبادة اهلل ربّه ورهّبم وتوحيده، ألنّه من يشرك باهلل شيئا يف عبادته، أو فيما 
صرهم أو ينقذهم من عذاب هو خاص به من صفاته اإلهلية، فإّن مأواه الّنار وما هلم يوم القيامة من أحد ين

اجلحيم، وكذلك بسبب اّدعائهم بأّن اهلل هو أحد ثالثة آهلة: هو واملسيح ومرمي، وما يف الوجود من هذه احلقيقة 
إاّل إله واحد، ال ولد وال شريك له؛ فهو إله واحد يف ذاته وصفاته وأفعاله، إاّل من تاب وأناب فإّن اهلل كثري املغفرة 

د يف هذه اآليات أيضا إبطاٌل لألكاذيب اليت تّدعي ألوهية سيدنا "عيسى" وأّمه، فقد أثبت اهلل واسع الرمحة. وجن
تعاىل بأّن سّيدنا "عيسى" ما هو إاّل رسول من جنس الرسل الذين جاؤوا من قبله، ومضوا بعدما أّدوا رساالهتم 

يما أمر وّنى، فاملسيح وأّمه كانا حلما ودما كسائر وبّلغوا ما أمرهم اهلل بتبليغه، وأّمه "مرمي" كثرية الصدق مع اهلل ف
البشر، يأكالن الطّعام ويشربان ويبوالن ويتغّوطان، وهذه الصفات من صفات البشرية وليست من صفات 

 .(3)اإلله
 

                                                           

 .25ب، دط، دس، ص، مؤسسة املعايل للنشر واإلعالم، د4( ــــــ حمّمد عبد الكرمي اجلزائري: توجيهات القرآن العظيم، ج1)
 .30املرجع نفسه، ص :نظري( ـــــ 2)
 .26، 25، صصنفسهــ ( ــــ3)
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 ـــــ كفــــــارة اليمـــــين: 9 

     ﴿اليمني ختتلف باختالف النية والقصد، فحينما يقول سبحانه وتعاىل:        

﴾/من غري نية  مُ س  األميان اليت حلف هبا املق  »، ويف هذه اآلية إشارة إىل "ميني اللغو" وهي: 91املائدة

ال بّد على  صاحبه، ولكن مث ُ ؤ  . وهذا النوع ال يُـ (1)«وال قصد أو عقدها يظن صدق نفسه فبان خبالف ذلك
ن وهو عازم على حلفه، عاقدا اإلنسان أن حيرتز عن احللف باهلل كاذبا وعن كثرة األميان، أّما إذا حلف اإلنسا

    ﴿قلبه، فإّن يف ذلك إمث ووزر على فاعله، بدليل قوله تعاىل: عليه 

﴾ /وعلى اإلنسان أن يكّفر عن ذنبه هذا بإحدى الطرق الثالثة املذكورة يف اآلية السابقة 91املائدة ،

 وهي: 
 ــ عتق رقبة مؤمنة.ـــ 3ــ كسوهتم. ـــ 2ـــ إطعام عشرة مساكني من الطعام الذي يطعم به عياله وأهله. ــ 1

 يستطع القيام بواحدة منها فعليه بصيام فمىت فعل واحدة من هذه الثالثة، فقد احنّلت ميينه، هذا ومن مل      
إاّل إذا كان »ثالثة أيّام، فإّن ذلك كفيل بتكفري الذنوب وحموها، فعلى كّل حالف أن حيفظ ميينه عن احلنث فيه 

 .(2)«احلنث خريا، فتمام احلفظ: أن يفعل اخلري، وال يكون ميينه عرضة لذلك اخلري
 ــــ االفتراء على الخالق: 10 

حّرم اهلل عّز وجّل على عباده أشياء وأحّل هلم أخرى، وترك أشياء من غري نسيان رمحة منه عليهم، وأمر         
 عباده أن ال يسألوا عنها، فحّرموا على أنفسهم ما أحّله اهلل هلم، وأحّلوا ما حّرمه، فكانوا من الكافرين بأنعم اهلل

 ب سائبة وال وصل وصيلة وال محى حاميا، ولكّنكم الذين فعلتمما حبر اهلل حبرية وال سيّ »تعاىل، يقول "الطّبي": 
 .(3)«ذلك أيّها الكفرة، فحّرمتموه افرتاء على رّبكم

، فلم يركب ُسيِّب ت  أّن الناقة إذا تابعت اثنيت عشرة إناثا ليس فيها ذكر »فقد قيل أّن من عادة العرب:        
)حبُ ر   ، فهي )السائبة(، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شّق أذّناظهرها ومل جيز وبرها ومل يشرب لبنها إاّل ضيف

     وبرها ومل يشرب لبنها إاّل ضيف زُّ سبيلها مع أّمها يف اإلبل فلم يركب ظهرها ومل جُي   ي  لِّ أذّنا بشّق كبري(، مّث خُ 
عشر إناث متتابعات يف مخسة أبطن  ـــــ كما فعل بأّمها ــــ فهي البحرية ابنة السائبة. والوصيلة: أّن الشاة إذا نتجت

                                                           

 .221( ـــــ عبد الرمحن بن ناصر السعدي: تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املّنان، ص 1)
 ( ـــــ املرجع نفسه، ص ن.2)
 .185، ص 3ـــــ الطّبي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مج (3)
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ليس فيهّن ذكر ُجعلت وصيلة، قالوا: وصلت، فكان ما ولدت بعد ذلك لذكورهم دون إناثهم، إاّل أن ميوت منها 
شيء فيشرتكون يف أكله ذكورهم وإناثهم. واحلامي: أّن الفحل؛ أي اجلمل، إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس 

 .(1)«يُركب، ومل جُيّز وبره، وخيّلي يف إبله يضرب فيها ال ينتفع به بغري ذلك بينهّن ذكر محُ ي ظهره ومل
 ــــ الوصية عند المـــــوت: 11

(: أنّه على من أحّس بدنو 110إىل اآلية  108)من اآلية  وبيان هذا احلكم الذي تضّمنته اآليات الثالث       
يستحضر شاهدين عدلني من املسلمني إن كان يف     أجله وأراد أن يوصي ألهله مبا حيضره من املال، أن 

احلضر، ويسّلمهما ما يريد أن يسلمه ألهله غري احلاضرين، وأّما إذا كان ضاربا يف األرض )مسافرا(، ومل جيد 
مُها ويسّلمهما ما معه، فيجوز أن يكون الشاهدان من غري املسلمني. فإن ارتاب املسلمون        ه د  ل م ني   ُيش    ُمس 

ـــــ أو ارتاب أهل املّيت ــــ يف صدق ما يبّلغه الشاهدان ويف أمانتهما يف أداء ما استحفظا عليه، فإّّنم يوقفوّنما بعد 
أدائهما للصالة ـــــ حسب عقيدهتما ــــ ليحلفا باهلل أّّنما ال يتوخيان باحللف مصلحة هلما، وال ألحد آخر ولو كان 

ا استحفظا عليه، وإاّل كانا من اآلمثني وبذلك تـُنـ فَُّد شهادهتما، فإن ظهر بعدها أّّنما ذا قرىب، وال يكتمان شيئا ممّ 
ارتكبا إمث الشهادة واليمني الكاذبة وخيانة األمانة، قام أوىل اثنني من أهل املّيت بوراثته، من الذين وقع عليهم هذا 

ليني، وتـُنـ فَُّد الشهادة الثانية. وهذه اإلجراءات اإلمث باحللف باهلل أّن شهادهتما أحّق من شهادة الشاهدين األو 
 .(2)ممّا حيملهما على حتّري احلقّ  ف من رّد أميان الشاهدين األولنيأضمن يف أداء الشهادة باحلّق، أو اخلو 

أعلم بأحوال »وقد جعل املوىل عّز وجّل األقارب أوىل الناس يف الوصية حلكمة عظيمة وجليلة وذلك ألّّنم        
 . (3)«ّيت، ومبا هو أصلح وهم له أنصحامل

وختم اهلل تعاىل هذه اآليات بالدعوة إىل تقوى اهلل وخشيته والشعور مبراقبته املستمرة خللقه وعباده، والطاعة       
 ألوامره، وهي دعوة عامة لكّل البشر ألّن اهلل ال يهدي الفاسق عن طريقه ال إىل اخلري وال إىل اهلدى. 

 زات سّيدنا "عيسى بن مريم" عليهما السالم:ــــ معج  12
إنّه املواجهة مبا كان من نعم اهلل على "عيسى بن مرمي" وأّمه من تأييده بروح القدس يف مهده، وهو           

أّمه من الشبهة اليت أثارهتا والدته على غري مثال، مّث وهو يكّلمهم يف  ئُ رِّ بـ  يكّلم الناس من غري موعد الكالم؛ يُـ 
"جّبيل عليه السالم" يؤيّده هنا وهناك، ومن تعليمه الكتاب واحلكمة وقد  كهولة يدعوهم إىل اهلل، وروح القدسال

                                                           

 .364، ص 3ـــــ ينظر: حممد عابد اجلابري: فهم القرآن احلكيم التفسري الواضح حسب ترتيب النزول، ج (1)
 .993، ص 7، ج2( ـــــ ينظر: سّيد قطب: يف ظالل القرآن، مج2)
 .313، ص 7الزخمشري: تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، ج( ـــــ 3)
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األرض ال يعلم شيئا، فعّلمه الكتابة وعّلمه كيف حيسن تصريف األمور، كما عّلمه التوراة اليت جاء جاء إىل هذه 
خارق املعجزات اليت مّث من إيتائه ّدقا ملا بني يديه من التوراة، فوجدها يف بين إسرائيل، واإلجنيل الذي آتاه إيّاه مص

قدر عليها بشر إالّ بإذن اهلل، فإذا هو يصّور من الطني كهيئة الطري بإذن اهلل، فينفخ فيها فتكون طريا بإذن اهلل ال ي  
األحياء، وإذا هو يّبئ  ال ندري كيف؟. ألنّنا ال ندري إىل اليوم كيف خلق اهلل احلياة؟. وكيف يبعث احلياة يف

املولود أعمى ــــ بإذن اهلل ــــ حىت ال يعرف الطّب كيف يرد إليه البصر، ولكّن اهلل الذي يهب البصر أصال قادر 
اهلل يف الشفاء ـــــ  ن  ذ  على أن يفتح عينيه للنور، ويّبئ األبرص بإذن اهلل ال بدواء ــــ والدواء وسيلة لتحقيق إ  

ر على تغيري الوسيلة، وعلى حتقيق الغاية بال وسيلة، وإذا هو حييي املوتى ــــ بإذن اهلل ـــ وواهُب وصاحب اإلذن قاد
بنعمة اهلل عليه يف محايته من بين إسرائيل، إذ جاءهم هبذه  هُ رُ كِّ ذ  احلياة أّول مرّة قادر على رجعها حني يشاء، مّث يُ 

ذلك أّنم مل يستطيعوا إنكار وقوعها ــــ وقد  !اخلارقة سحر مبني البّينات كّلها فكّذبوه، وزعموا أّن معجزاته هذه
شهدهتا األلوف ــــ ومل يريدوا التسليم بداللتها عنادا وكّبا، محايته منهم فلم يقتلوه كما أرادوا ومل يصّلبوه، بل توفاه 

 وبرسوله، فإذا هم مستسلمون اهلل ورفعه إليه...كذلك يذكره بنعمة اهلل عليه يف إهلام احلواريني أن يؤمنوا باهلل
 .(1)يشهدونه على إمياّنم وإسالمهم أنفسهم كاملة هلل

فضال عن هذه املعجزات، هناك خارقة أخرى أيّد اهلل هبا عبده ونبّيه "عيسى" عليه السالم ، وشهد هبا         
من السماء، على الرغم من أّّنم ن؛ هؤالء الذين أصّروا على "عيسى بن مرمي" بأن ينّزل عليهم ربّه مائدة يو احلوار 

رأوا ما رأوا من املعجزات، إالّ أّّنم أبوا إالّ أن يطلبوا خارقة جديدة تطمئن هبا نفوسهم، ويعلمون منها أنّه صدقهم 
ويشهدون هبا له ملن ورائهم، فكان من امتنان اهلل على "عيسى بن مرمي" أن استجاب لدعائه بإنزاله مائدة من 

 . (2)ة وداللة معجزة باهرة وحّجة قاطعة منه سبحانه وتعاىل على صدق نبوة "عيسى" عليه السالمالسماء لتكون آي

                                                           

 .998، 997، صص 7، ج2ينظر: سّيد قطب: يف ظالل القرآن، مج( ـــــ 1)
 .998ـ املرجع نفسه، ص ــــ( 2)
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 مخارج الحـــــروف وصفاتــــــها المميّــــزة: الفصل الثاني:
 المبحث األول: مخارج الحروف بين القدامى والمحدثين:   

وكّلها  ـــــ هو ما يعرف مبخرج احلرف أو املدرج أو احملبس...،إّن موضع النطق عند القدماء ـــــ كما رأينا        
د الفراهيدي" و"سيبويه" تكّلم عن ذلك كل من "اخلليل بن أمح جتمعها جمموعة واحدة تسمى: "احلّيز الصويت"،

مصّنفني األصوات العربية على أساسها، فكان لكّل واحد منهم أجبديته " و"ابن جزري" ويهرهم، و"ابن جين
 صوتية، وكان للمحدثني أيضا مثلهم أجبدية خاصة.ال

فهم من خالل عبارة "موضع النطق": أّن العضو املسؤول عن إصدار الصوت وهنا جتدر اإلشارة إىل أنّه قد ي        
و أكثر يف أفقد يشرتك يف أيلب األحيان عضوان  ؛، وهذا التصّور يبدو قاصرا ويهر دقيقوإنتاجه هو عضو واحد

، وذلك بأن يكون موضع النطق هو نقطة االلتقاء بني األعضاء املسامهة يف صناعة الصوت الصوتإحداث 
 وتشكيل هيئته البنائية.

بناء على ما سبق، فقد اختلف علماء األصوات يف حتديد عدد خمارج احلروف عند اإلنسان؛ فمنهم من      
   شر خمرجا، يف حني هناك من عّدها أربعة عشر جعلها مثانية خمارج، وآخرون قالوا: إّّنا عشرة أو إحدى ع

خمرجا، وكان للبعض اآلخر بأن حّدد عددها يف ستة عشر خمرجا، وقال مجهور القراء والنحويني أّّنا سبعة عشر 
 خمرجا.
 وفيما يلي عرض ألشهر األجبديات والتصنيفات الصوتية اليت وضعها علماؤنا القدامى واحملدثون:     
 مخارج الحروف عند علماء األصوات القدامى :لب األولـــالمط      

 ه(:175)ت/ ـــــ عند الخليل بن أحمد الفراهيدي 1
لقد استطاع "اخلليل بن أمحد الفراهيدي" بفضل سالمة ذوقه ورهافة حّسه ومسعه، أن يتوّصل إىل نتائج يهر     

خمالفا به  ،خمارجها على أساسوات العربية مسبوقة، فمن أهّم ما استطاع الوصول إليه: وضع ترتيب جديد لألص
وعلى هذا األساس بىن  الرتتيب األجبدي املألوف الذي نقله العرب عن يهرهم من الساميني الذين ابتكروه،

معجمه الرائد "العني"؛ حيث قّسم األصوات حسب خمارجها مبتدئا بأصوات احللق، ومنتهيا عند أصوات 
" يف مقّدمة هذا املعجم، تلك الطريقة اليت تـََعرََّف من املظّفر" تلميذ "اخلليل قد ذكر لنا "الليث بنالشفتني. و 

يّاها أنّه كان يفتح فاه باأللف، مّث ي ظهر احلرف إوإّّنا كان ذواقة » خالهلا أستاذه على خمارج األصوات، فقال:
فجعلها أّول الكتاب، مّث ما قـَر َب منها  أدخل احلروف يف احللق "العني"حنو: أْب، أْت، أْح، أْع، أْغ، فوجد 
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   ، ألجل ذلك مّسى معجمه "العني" ألّّنا أقصى احلروف (1)«تى على آخرها وهو امليمأاألرفع فاألرفع حّّت 
 خمرجا، وهي أّول احلروف يف املعجم، وبناء على هذا فقد جاء ترتيب "اخلليل" حلروف اهلجاء على النحو التايل:

 .(2)«خ غ، ق ك، ج ش ض، ص س ز، ط د ت، ظ ذ ث، ر ل ن، ف ب م، و ا ي ء ع ح ه»
يّتضح من خالل ما سبق أّن "اخلليل" قد صّنف األصوات العربية على مثانية خمارج، وجعل املخرج التاسع       

قال اخلليل: » ، ويف هذا يقول "الليث" على لسان أستاذه:"األصوات اهلوائية" حلروف اجلوف، أو كما يسّميها بـــ
    فالعني واحلاء واهلاء واخلاء والغني حلقية ألّن مبدأها من احللق، والقاف والكاف هلويتان ألّن مبدأها من 
اللهاة، واجليم والشني والضاد شجرية ألّن مبدأها من شجر الفم؛ أي خمرج الفم، والصاد والسني والزاي أسلية ألّن 

والطاء والدال والتاء نطعية ألّن مبدأها من نطع الغار مبدأها من أسلة اللسان؛ وهي مستدّق طرف اللسان، 
    ، والراء والالم والنون ذلقية ألّن مبدأها من ذلق للثّةاألعلى، والظاء والّذال والثاء لثوية ألّن مبدأها من ا

 اللسان؛ وهو حتديد طريف ذلق اللسان، والفاء والباء وامليم شفوية/ شفهية ألّن مبدأها من الشّفة، والياء والواو
رف إىل َمْدرجته واأللف واهلمزة هوائية يف حّيز واحد، ألّّنا هوائية يف اهلواء ال يتعّلق هبا شيء، فـَن ِسَب كّل ح

  .(3)«وموضعه الذي يبدأ منه
إذن فقد رّتب "اخلليل" األصوات العربية وفق الصورة السابقة طبقا لقانون صويت وهو أّن هذه احلروف        

ل قوله "مثّ ما قـَر َب حسبه بعضها أدخل من بعض، أو ما يعرف حبّيز أسبق من حّيز، ولعّل هذا ما نلمسه من خال
متّثل  هنا إىل أّن كّل خمرج من املخارج الثمانية أو التسعة اليت وضعها "اخلليل" فاألرفع"، مع اإلشارة ها منها األرفع

حّيزا صوتيا، وأّن احلّيز التاسع والذي تضّمن حروف اجلوف واهلمزة، إّّنا وصف أصواته باهلوائية ألّن ال حاجز 
  واعرتف بأّّنا خترج من أقصى  ــــــ فيما بعد ــــــ تراجع عنهايعرتض النفس أثناء النطق هبا، باستثناء اهلمزة اليت 

 .(4)«وأّما اهلمزة فمخرجها من أقصى احللق...» احللق، قائال:
حّققت جناحا  ويف احلقيقة تعّد الطرق اليت اخترب هبا "اخلليل" األصوات ليعرف خمارجها، أّول حماولة علمية       

يف  علميا يف جمال الدرس اللغوي عامة والصويت على وجه التحديد، وفتحت الطريق أمام الكثهر من العلماء
الدراسات الصوتية، فمنهم من وافقه فيما توّصل إليه من نتائج، ومنهم من اختلف معه يف بعضها. ويبقى القدماء 

                                                           

السمرائي، الرشيد للنشر، بغداد، العراق، دط ، تح: مهدي املخزومي وإبراهيم 1( ـــــــ أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي: كتاب العني، ج1)
 .47م، ص1981ه/ 1401

 .48( ـــــــ املصدر نفسه، ص2)
 .58( ـــــــ نفسه، ص3)
 .52( ـــــــ نفسه، ص4)
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ليت ال تراها العني أعضاء النطق الداخلية ا قيقه يف وصفمعذورين فيما بلغوه من نتائج، وفيما عجزوا عن حت
العتمادهم على املالحظة املباشرة ولفقدان األجهزة العلمية احلديثة، ولعّل هذا هو السبب الرئيس الذي اجملّردة، 

 جعل علماء األصوات القدامى خيتلفون يف حتديدهم ملخارج األصوات.
 ه(:180ـــــ عند "سيبويه")ت/ 2

قام "سيبويه" يف كتابه الرائد "الكتاب" بدراسة صوتية دقيقة خمالفا فيها تصّور أستاذه "اخلليل"، حيث مّيز       
 بني أصول األصوات العربية وبني فروعها املستحسنة واملستهجنة، كما كان أكثر توّسعا يف حتديده ملخارج

هذا باب عدد احلروف العربية وخمارجها، ومهموسها » ، يقول "سيبويه" يف أصول أصوات اللغة العربية:األصوات
  وجمهورها، وأحوال جمهورها ومهموسها واختالفها، فأصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفا: اهلمزة، األلف

اهلاء، العني، احلاء، الغني، اخلاء، الكاف، القاف، الضاد، اجليم، الشني، الياء، الالم، الراء، النون، الطاء، الدال 
 .(1)«اء، الصاد، الزاي، السني، الظاء، الذال، الثاء، الفاء، الباء، امليم والواوالت

فروع وتكون مخسة وثالثني حرفا حبروف هّن » ويضيف قائال يف األصوات املستحسنة ممّا هي فرع من أصل:      
       وت ْستحسن يف قراءة القرآن واألشعار وهي: النون  وأصلها من التسعة والعشرين، وهي كثهرة يؤخذ هبا

واهلمزة اليت بني بني، واأللف اليت متال إمالة شديدة، والشني اليت كاجليم والصاد اليت تكون كالزاي، وألف  ،اخلفيفة
 .(2)«التفخيم، يـ ْعىَن بلغة أهل احلجاز يف قوهلم: الّصالة والزّكاة واحلياة

 هي النون يهر املشّددة، واهلمزة اليت بني بني هي اهلمزة املسهلة )النطق باهلمزة بينها وبني فالنون اخلفيفة     
احلرف اجملانس حلركتها(، واإلمالة احملضة أي اإلمالة الكربى، والشني اليت كاجليم مثل كلمة: "جيهان"، والصاد 

 ع ما قبلها يف التفخيم إن كان حّقه التفخيم.الشبيهة بالزاي مثل الزراط من )السراط(، وألف التفخيم هي اليت تتب
وتكون اثنني » وكان لـــــ "سيبويه" حديث عن احلروف املستهجنة يف العربية كذلك، حيث جنده يقول:      

يف قراءة القرآن وال يف  ن  سَ حْ تَ سْ وأربعني حرفا حبروف يهر مستحسنة، وال كثهرة يف لغة من تـ ْرَتَضى عربيته، وال ت  
الشعر وهي: الكاف اليت بني اجليم والكاف، واجليم اليت كالكاف، واجليم اليت كالشني، والضاد الّضعيفة، والصاد 

 .(3)«اليت كالّسني، والطاء اليت كالتاء، والظاء اليت كالثاء والباء اليت كالفاء

                                                           

  ، القاهرة، مصر، ودار الرفاعي، تح: عبد السالم حمّمد هارون، مكتبة اخلاجني4)سيبويه(: الكتاب، ج أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ــــ( ـــ1)
 .431م، ص1982ه/ 1402، 2الرياض، السعودية، ط

 .432ـــــــ املصدر نفسه، ص (2)
 ( ـــــــ نفسه، ص ن. 3)
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فللحلق منها ثالثة؛ فأقصاها » خمرجا، ويف هذا يقول: وهذه احلروف مجيعها يرى أّّنا تصدر من سّتة عشر      
خمرجا: اهلمزة واهلاء واأللف، ومن أوسط احللق خمرج العني واحلاء، وأدناها خمرجا من الفم: الغني واخلاء، ومن 
أقصى اللسان وما فوقه من احلنك األعلى خمرج القاف، ومن أسفل من موضع القاف من الّلسان قليال، وممّا يليه 

ن احلنك األعلى خمرج الكاف، ومن وسط اللسان بينه وبني وسط احلنك األعلى خمرج اجليم والشني والياء، ومن م
بني أّول حافة اللسان وما يليها من األضراس خمرج الضاد، ومن حافة اللسان من أدناها إىل منتهى طرف اللسان 

خمرج النون، ومن خمرج النون يهر أنّه أدخل يف ظهر  )(نايامن احلنك األعلى، وما فـ َوْيَق الث ما بينها وبني ما يليها
، وممّا بني اللسان قليال الحنرافه إىل الالم خمرج الراء، وممّا بني طرف اللسان وأصول الثنايا خمرج الطاء والدال والتاء

ثنايا خمرج الظاء والذال طرف اللسان وفـ َوْيَق الثنايا خمرج الزاي والسني والصاد، وممّا بني طرف اللسان وأطراف ال
بني الشفتني خمرج الباء وامليم والواو، ومن  والثاء، ومن باطن الّشفة السُّفلى وأطراف الثنايا الع َلى خمرج الفاء، وممّا

 .(1)«اخلياشم خمرج النون اخلفيفة
"اخلليل"، إذ جعل أصوات العربية فـــــ"سيبويه" كان أكثر توّسعا ودقّة يف حتديده ملخارج األصوات من أستاذه       

أقسام هي: أقصاه فأوسطه مّث  ةخمرجا خاصا، تتضّمنها أربعة خمارج عامة، وهي: احللق الذي قّسمه إىل ثالث 16
أدناه، أّما اللسان فجعل له عشر خمارج خاصة، سواء كان اللسان فيها بأقسامه املتعّددة هو العضو الوحيد 

مبشاركة أعضاء أخرى معه من قبيل: احلنك بكّل أقسامه، الثنايا العليا أو السفلى املسؤول عن إصدار الصوت، أم 
، ...أّما املخرج العام الثالث فهو: الشفتان سواء كان بانطباقهما أو مبشاركة الثنايا يف إصدار أو كالمها معا

بع، واملسؤول عن إصدار الصوت، ليكون هبذا التجويف األنفي أو كما يعرف أيضا باخليشوم املخرج العام الرا
  النون اخلفيفة؛ أي الساكنــــة.

هنا إىل أنّه قد اتّفق مع  ه(، فتجدر اإلشارة ها392")ت/نسبة إىل "سيبويه"، أّما "ابن جينهذا بال      
        "سيبويه" اتفاقا تاّما يف حتديد األصوات العربية، والتمييز بني ما هو أصل منها وما هو بالفرع املستحسن 

الفروقات الطفيفة كتفصيل أو املستهجن، كما اتّفق معه كذلك يف حتديد خمارج احلروف عددا وموضعا، مع بعض 
ومن أّول حافة اللسان وما يليها من األضراس خمرج الضاد، إاّل » " مثال يف خمرج "الضاد" حيث يقول:"ابن جين

 حني يقول: "الالم"، وكذا يف خمرج (2)«من اجلانب األيسرا من اجلانب األمين، وإن شئت هَ تَـ فْ لَّ كَ أّنك إْن شئت تَ 

                                                           

() .)ــــــــ األسنان )العليا أو السفلى  
 .434، 433، صص4الكتاب، جـ سيبويه: ـــ( ــ1)
 .47ص، 1( ـــــــ ابن جين: سر صناعة اإلعراب، ج2)
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ومن حافة اللسان من أدناها إىل منتهى طرف اللسان، من بينها وبني ما يليها من احلنك األعلى، ممّا فويق »
 .(1)«الضاحك والناب والرباعية والثّنية خمرج الالم

 ه(:833ـ عند "ابن جـــــزري")ت/ــــ 3
أّما "ابن جزري" فقد حصر خمارج األصوات يف سبعة عشر خمرجا، يف املقّدمة اليت وضعها يف "علم       

التجويد"، ومل خيتلف يف تصنيفه هذا عن حتديد "سيبويه" ملخارج احلروف، يهر أنّه أضاف خمرجا آخر ضّمنه 
 :(2)حروف املّد الثالثة، وهو خمرج اجلوف، يقول

َعَة َعَشْر                   َعَلى الِذي خَيَْتار ه  َمِن اْخَتبَـرْ خَمَارِج  احل ر وِف   َسبـْ
 : أَِلٌف َوأ ْخَتاَها، وِهَي               ح ر وف  َمدٍّ لِْلَهَواِء تـَْنَتِهيلِْلَجْوفِ                       
 َوِمْن َوَسِطِه: فـََعنْيٌ َحاء              مث َّ أِلَْقَصى احلَْلِق: مَهٌْز هــــــَاء                             
، مث َّ الَكاف  أَْدنَاه : َينْيٌ َخاؤ َها       ، والَقاف                  أَْقَصى اللَِّساِن فـَْوق 
 والضَّاد : ِمْن َحافَِتِه ِإْذ َولِــَياَفِجيٌم الشِّني  يا            َأْسَفل ، والَوْسط :                      
َْناَها                                       م  أَْدنَاَها ِلم ْنتَـَهاَها اأَلْضرَاَس ِمْن أَْيَسَر َأْو مي   َوالالَّ
 والرَّا: ي َدانِيِه لَطْهٍر أَْدَخل  اْجَعل وا                 َوالنُّون  ِمْن َطَرِفِه حَتْت                        

 ، والصَِّفهر : م ْسَتِكنّْ ع ْلَيا الثَـَّنايَاه  َوَمْن                والدَّال  َوتَا: ِمنْ َوالطَّاء      
 َوالظَاء  والذَّال  وثَا: لِْلع ْلَياالسُّْفَلى                 ِمْنه  َوِمْن فـَْوَق الثَـَّنايَا                       

 ْشَرَفهْ َمَع َأْطرَاِف الثَـَّنايَا امل فَاْلَفاْطِن الشََّفْه             ِمْن َطَرفـَْيِهَما، َوِمْن بَ     
 َوي نٌَّة: خَمَْرج َها اخلَْيــــــش ــــــــــــوم .ــــــــــــم               لِْلشََّفتَـنْيِ: الَواو  بَاٌء ِميـــــــــــــــــــ  

إذا أردنا أن نشرح هذا النظم، قلنا: إّن "ابن جزري" قد جعل لألصوات العربية سبعة عشر خمرجا، كان       
مّث قّسم خمرج احللق كما قّسمه املّديتان،  "الواو والياء"اجلوف أّول هذه املخارج؛ وهو خمرج لأللف وأختاها؛ أي 

فكان خمرج  اهلاء"، ووسطه: خمرج "العني واحلاء"، أّما أدناهسابقيه إىل ثالثة أقسام؛ فجعل أقصاه: خمرج "اهلمزة و 
"الغني واخلاء"، وجعل للسان أقساما أيضا، فجعل أقصاه "للقاف"، وما فوقه من احلنك األعلى، وأسفله 

ها "للكاف"، أّما وسط اللسان مع احلنك األعلى ــــــ دائما ــــــ فهو خمرج "اجليم، الشني والياء"، و"الضاد" خمرج
حافة اللسان عند حماذاته لألضراس من جانبيهما األمين واأليسر، وحافة اللسان من أدناها إىل منتهى طرف 

                                                           

 .47، ص1ابن جين: سر صناعة اإلعراب، جـــ ــــ( 1)
 .2، 1( ــــــــ ابن جزري: منظومة املقّدمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمه، صص2)
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اللسان هو خمرج "الالم"، ومبشاركة طرف اللسان مع ما فوق الثنايا ينتج صوت "النون"، وحينما يكون طرف 
التاء" فيتّم إنتاجهم حينما يعتمد طرف اللسان اللسان مائال على ظهره يكون حرف" الراء"، أّما "الطاء والدال و 

، أّما أصوات "الزاي والسني والصاد" وهي ما عرّب على أصول الثنايا العليا، واليت هي نقطة التقاء الثنايا العليا باللثة
عنها "ابن جزري" يف النظم السابق بكلمة )الّصفهر(، فتصدر حينما يعتمد طرف اللسان على فويق الثنايا 

، أو كالمها معا نتج "الظاء والذال فلى، وإذا كان معتمدا على الثنايا العليا من جانبيها األمين أو األيسرالس
ة والثاء". ولباطن الشّفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا دور يف إحداث صوت "الفاء"، أّما حينما تنطبق الشفّ 

الباء وامليم والواو"، واخليشوم مصدر الغّنة لصوتني اثنني العليا مع السفلى فإنّه يتّم إصدار ثالثة أصوات هي: "
  الساكنتني. "النون وامليم"مها: 
 مخارج الحروف عند علماء األصوات المحدثين: لب الثاني:ــالمط
 يكاد جيمع علماء اللغة العربية احملدثون على أّن خمارج األصوات العربية الفصحى عشرة خمارج، يقوم بإنتاجها      

اجلهاز النطقي، وفقا ملا توّصلت إليه التجارب املخربية، واليت استعانت يف وصف هذه املخارج على أجهزة 
وبيننا وبني » ، فكان هذا الوصف يتمّيز بالّدقة والعلمية. ويف هذا الصدد يقول: "حامت صاحل الّضامن":حديثة

العربية، ويف حتديد خمارج بعض األصوات، فعندنا قدامى اللغويني من العرب خالف يف عدد املخارج لألصوات 
هي: ذ ظ ث   ــــ واألسنانية 3والشفوية األسنانية هي: ف، ــــ  2ب م و،  ــــ األصوات الشفوية هي: 1اآلن أّن:

ـــ ـ 7ــــــ والغارية هي: ش ج ي، 6ـــــ واللثوية هي: ل ر ن،  5واألسنانية اللثوية هي: د ض ت ط ز س ص،   ـــــ 4
هي: ء ه، هذا هو  ـــــ واحلنجرية 10ـــــ واحللقية هي: ع ح،  9ـــــ واللهوية هي: ق،  8والطبقّية هي: ك غ خ، 

رأي احملدثني من علماء األصوات، يف خمارج األصوات العربية الفصحى مؤسسا على نتائج التجارب الصوتية يف 
 .(1)«املعامل ويهرها

األصوات اليت تندرج ضمنه بانطباق الشفتني)الشّفة العليا و الشّفة السفلى(، واملخرج  فاملخرج األول يتّم إنتاج    
ث باشرتاك األسنان مع طرف اللسان، يف حني الثاين باعتماد األسنان العليا على الشّفة السفلى، واملخرج الثال

   اليت تندرج حتت احلّيز  جيتمع كل من األسنان واللثّة مع طرف اللسان ومقّدمه يف إصدار األصوات السبعة
يف إنتاجها اللثّة وطرف اللسان، أّما أصوات املخرج السادس فيشارك الرابع، أّما أصوات املخرج اخلامس فيشارك 

يف إنتاجها الغار)احلنك الصلب( مع مقّدم اللسان، أّما مشاركة الطبق)احلنك اللنّي( ومؤّخر اللسان فينتجان 
 "القاف"وهو  ،اركة اللهاة ومؤخر اللسان يتّم إنتاج الصوت اللهوي الوحيد يف العربية، ومبشأصوات املخرج السابع

                                                           

 .170حامت صاحل الّضامن: فقه اللغة، ص ( ــــــــ1)
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املندرجة ضمن املخرج التاسع تتحّكم يف إحداثها  "العني واحلاء"يف املدرج الثامن، أّما والذي أدرجه احملدثون 
 األساس يف إصدار هذين الصوتني. فيكون للوترين الصوتيني واحلنجرة الدور "اهلاء واهلمزة"جتاويف احللق، أّما 

 :الخالف بين علماء األصوات القدامـــــى والمحدثيـــــــناالتفاق و  أوجــــــه لب الثالث:ــالمـــط
ميكن إبراز أهّم مواطن االتفاق واالختالف بني علماء األصوات القدامى فيما بينهم، وبينهم وبني احملدثني       

 يف النقاط التالية:
ــ استعمل قدامى الصوتيني مصطلح "احلرف" للداللة على "الصوت"، على عكس احملدثني من علماء ــــ 1

 "الصوت" للداللة على النفس الصاعد من الرئتني. األصوات الذين اعتمدوا على مصطلح
 واتـــــتصنيف األص ليل"، الذي اعتمد يفـــــ" ويهرهم من اللغويني أثر "اخلاقتفى كل من "سيبويه" و"ابن جين ــــــ 2

 العربية على األساس الصويت، خمالفني له يف عدد املخارج الصوتية، وكذا نسبة بعض األصوات إىل مدارجها.
  ــــــ و فَِّق "اخلليل" يف إدراج الصوائت يف حّيز واحد، وهو حّيز اجلوف أو كما يصطلح عليه "األصوات  3

اهلوائية"، لعدم وجود أّي اعرتاض هلا أثناء خروجها، يهر أنّه جعل "اهلمزة" هاوية هي األخرى، ويف ذلك خلط بني 
من سار على ّنجه، والذي جنده هو و الصوامت والصوائت، شأنه يف ذلك شأن من جاء بعده أمثال: "سيبويه" 

"األلف" من  ــــال يستقيم؛ فـ مراحللق، وهذا األاآلخر يضّم "ألف املّد" مع "اهلمزة" و"اهلاء" يف خمرج أقصى 
 ، بل خيرج اهلواء أثناء النطق هبا حرّا طليقا دون أن يكون هناك حاجز يعوق مساره.احلركات اليت ال خمرج هلا

 ةربعأيف وصف  ، ابن جزري،...()سيبويه، ابن جين من علماء األصواتــــــ اتّفق "اخلليل" مع من جاء بعده  4
احلروف خمارج فقط، وهي كما يف اصطالح "اخلليل": احلروف األسلية)ص س ز(، احلروف النطعية)ط د ت(، 

اللثوية)ر ل ن(، واحلروف الشفوية)ف ب م(، أّما بقية املخارج فكان "اخلليل" جممال فيها، يف حني كان يهره 
 ال.مفصّ 

رتيبا صوتيا بعضها أدخل من بعض وهي:)ع ح ه خ غ( ــــــ جعل "اخلليل" خمرج احللق خلمسة حروف مرتّبة ت 5
ألقصى  "اهلمزة واهلاء وألف املدّ "ويهرمها على ثالثة أقسام: "  جعلها " سيبويه" و"ابن جينهبذا الرتتيب، يف حني

 فألدناه. "الغني واخلاء"ألوسطه، أّما:  "العني واحلاء"احللق، 
"اخليشوم"؛ ففي حني جعله  رج "التجويف األنفي"، أو ما يعرف بــــ:اختلف "سيبويه" مع "ابن جزري" يف خمــــ ـــ 6

 األول خمرج "للنون اخلفيفة"، جعله اآلخر خمرجا لــــ "النون وامليم اخلفيفتني")الساكنتني(.
ص س ز(، حيث كان أدّق فيه من وصف "سيبويه" له، فبينما ) ـــــ كما اختلف معه يف خمرج أصوات الصفهرـ 7

جعله هذا األخهر من طرف اللسان مع ما فويق الثنايا، فّصل "ابن جزري" أكثر وجعلها من طرف اللسان مع ما 
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عند حماذاة الذي جعلها خترج من احلافة اخللفية للسان  "الضاد"فويق الثنايا السفلى، كما فّصل كذلك يف خمرج 
راس من اجلانب األيسر أو اجلانب األمين، وليس من اجلانبني معا، كما ذكر ذلك "سيبويه" يف الوصف األض

 السابق ذكره.
ــــــ جعل القدماء "اهلاء" و"اهلمزة" من أقصى احللق عدا "ابن سينا" الذي جعلها من احلنجرة، وهو يف ذلك ـ 8

قوّي من احلجاب، وعضل الصدر )(زة فإّّنا حتدث من حفزأّما اهلم»يّتفق مع علماء األصوات احملدثني. يقول: 
احلاصر زمانا قليال حلفز اهلواء، مّث اندفاعه إىل االنقالع بالَعَضِل الفاحِتَِة  )(الّطهرجايل )(هلواء كثهر، ومن مقاومة

  .(1)«وضغط اهلواء معا
بدأ القدماء باحلروف احللقية وانتهوا إىل احلروف الشفوية، على عكس احملدثني الذين ابتدءوا باألصوات  ــــــ 9

إّن مّتجه القوم يف عملية الرتتيب الصويت » . يقول "عبد القادر عبد اجلليل":الشفوية وانتهوا إىل األصوات احلنجرية
  ني، يف حني أّن رؤية احملدثني للتوزيع الصويت رؤية مّتجه تصاعدي؛ أي أنّه يبدأ من أقصى احللق إىل الشفت

  .(2)«؛ أي أّّنم يبتدئون من الشفتني إىل أقصى احللقتنازلية
رج، و"سيبويه" و"ابن ــــــ اختلف علماء األصوات يف حتديد خمارج احلروف عددا، جعلها "اخلليل": مثانية خماـ 10
شرة يف حني جعلها احملدثني عشرة أو إحدى ع عشر خمرجا.، و"ابن جزري": سبعة سّتة عشر خمرجا :"جين

   خمرجا، وذلك بإضافة املخرج "الغاري الطبقي" املسؤول عن إصدار "األلف املّدية" عند قّلة من اللغويني 
ىل اإلمجال يف املخرج عند بعضهم، والتفصيل الدقيق عند البعض إاحملدثني، ويعود سبب هذا االختالف أساسا 

 اآلخر.
ــــــ يشبه تقسيم "سيبويه" لألصوات احللقية إىل حّد بعيد تقسيم احملدثني هلا، فقد استطاع "سيبويه" أن يصف  11

هلا ـــــ كما ذكرنا ــــــ إىل ثالثة أقسام مياثل آراء احملدثني يف هذا  األصوات احللقية وصفا دقيقا، وذلك بتقسيمه
قصى احللق وهو منطقة احلنجرة عند احملدثني، وجعل وسط احللق االجتاه، فخّصص "اهلمزة واأللف واهلاء" أل

وهو منطقة الطبق عند  يف حني كان أدىن احللق "للغني واخلاء"وهو منطقة احللق عند احملدثني، "للعني واحلاء" 

                                                           

()  .ـــــــ معناه امليل، ودفع من أسفل إىل أعلى 

()  .ـــــــ يقاوم الوتران الصوتيان خروج اهلواء أسفلهما، وقد التصق لغلق فتحة احلنجرة اليت بينهما  
)( ...ينظر: ابن سينا: رسالة أسبابلمزيد من التوسع ـــــــ هو يضروف باحلنجرة، إىل جانب الغضروف الدرقي، وكذا الذي ال اسم له : 

   .71، 58حدوث الحروف، صص
 .72، صاملصدر نفسه ــ( ــــ1)
 .128عبد القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، صـــــــ  (2)
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األصوات  ، ويعتربوّنا من، وهذا يعين أّن احملدثني يضعون "الغني" و"اخلاء" قبل "القاف"علماء األصوات احملدثني
القدماء الذين جيعلون أدىن احللق قبل "القاف"، وهذا الوصف الّدقيق للمخارج الصوتية متّكن  متاما مثلالطبقية 

 من التوّصل إليه دون آلية حديثة كما ذكرنا سالفا.
رج مع األصوات األسنانية اللثوية، يف حني جعلها القدماء يف كّل مرّة خت "الضاد"ـــــــ مجع احملدثون صوت  12

 بطريقة مغايرة لألخرى.
يف خمرج واحد، وهو املخرج:  (الضاد، الدال، الطاء، التاء، الزاي، السني والصاد)مجع احملدثون األصوات:  ــــــ 13

خمرجا خاصا، و"للدال والطاء والتاء" األسناين اللثوي، يف حني فّصل فيها "سيبويه" ومن بعده، فجعل "للضاد" 
 خمرجا خاصا أيضا. الصفهر الثالثة "الزاي والسني والصاد"خمرجا خاصا، وألصوات 

حّدد القدماء خمرج "التجويف األنفي" املسؤول عن إصدار صويت: "النون وامليم الساكنتني"، وذلك على  ــــــ 14
 كما أسلفنا، أّما احملدثون فلم يشهروا إليه، حبسب علمنا واّطالعنا.  خالف بينهم

 األصوات قدميهم وحديثهم على حتديد خمارج األصوات الشفوية.ــــــ اتّفق علماء  15
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  مخّطط مختصر لمخارج الحروف في اللغة العربية:لب الرابـــــع: ــالمط
 :(1)يوّضح املخّطط التايل املخارج العامة لألصوات العربية، وما يتفرع عنها من خمارج خاصة كما يلي         

 
 
 
 
 

                                                           

 .9م، ص2004ه/ 1425، 1( ـــــــ عماد علي مجعة: أحكام التالوة والتجويد امليّسرة، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، ط1)
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 الصفات العامة والصفات الخاصة لألصوات العربية: المبحث الثاني:
 أبياته الشعرية: أحديف  يقول "عمر بن ربيعة"     

 (1)َمْن اَل َيْسَتِبدُّ  إّّنَا الَعاِجز                       اْسَتَبدَّْت َمرًَّة َواِحَدةً وَ 
 وأنشده "علي بن اجلنيد بن ف ريدي" قائال:     

ًة َواِحَدًة                     إّّنَا الَعاِجز  َمْن اَل َيْسَتِبدُّ   (2)َواْسَتَبدَّْت َمذَّ
 :ــــأعطى للحروف حّقها ومستحّقها من املخارج والصفات، ملا ألثغ يف نطقه ل ولو أّن هذا األخهر كان قد      

حتّول اللسان من حرف إىل حرف، فاللثغة اليت تعرض » ، وهي:، إذن فاللثغة من عيوب النطق"ذاال" "لراء"ا
    للّسني تكون تاء، واليت تعرض للقاف فإّن صاحبها جيعلها طاء، وأّما اليت تقع يف الالم فمنهم من ينطقوّنا 

جبعلها ، واليت تقع يف الراء فهي أربعة أشكال: فاألول جبعل الراء ياًء، والثاين باء، ومنهم من جيعلون النطق هبا كافا
 .(3)«يينا، أّما الثالث فذااًل، والرابع ظاءً 

 ولعّل من أهّم احللول اليت ميكن للمتكّلم أن يتخّلص من خالهلا من عيوب النطق: إخراج احلرف من       
أو العارضة عنه، فأّما عن املخارج فقد ذكرناها، وأّما عن  خمرجه، وإعطائه ما يستحّق من صفاته الالزمة فيه

 :(4)الصفات فها هو "ابن جزري" يوجزها لنا يف النظم التايل
َفِتٌح م ْصَمت ه ، َوالضِّدَّ ق لْ              ِصَفاتـ َها: َجْهٌر َورِْخٌو م ْسَتِفلْ                             م نـْ

 ْهم وس َها: َفَحثَّه  َشْخٌص َسَكْت        َشِديد َها َلْفٌظ: َأِجْد َقٍط َبَكتْ مَ                           
 َوَسْبع  ع ْلٍو: خ صَّ َضْغٍط ِقْظ َحَصرْ     لشَِّديِد: ِلْن ع َمْر        َوبـَنْيَ رِْخٍو َوا                          

: احل ر وف  املْذَلَقهْ    َوَصاد  َضاد  طَاء  ظَاء : م ْطبَـَقْه                                      َوفـَرَّ ِمْن ل بَّ
، َواللَّنْي      َصِفهر َها: َصاٌد َوزَاٌي ِسنٌي                                        قـَْلَقَلٌة: ق ْطب  َجدٍّ
َنا، َوانـَْفَتَحا          وَ                            : صُّحََّحا       اٌو َويَاٌء س كِّ رَاف  َله َما، َواالحنِْ  قـَبـْ

ِم َوالرَّا، َوبَِتْكرِيٍر ج ِعْل                                    َولِلتـََّفشِّي: الشِّني ، َضاًدا: اْسَتِطلْ       يف الالَّ

 ويف هذا النظم إشارة إىل الصفات العامة اليت يشرتك فيها جمموعة من األصوات، بنوعيها: الالزمة         
                                                           

 .53ـــــــ عمر بن أيب ربيعة: الديوان، دار القلم، بهروت، لبنان، دط، دس، ص (1)
ه/ 1424، 2، تح: موّفق شهاب الّدين، دار الكتب العلمية، بهروت، لبنان، ط1، ج1ــــــ ينظر: أبو عثمان بن حبر اجلاحظ: البيان والتبيني، مج (2)

 .32م، ص2003
 .143م، ص2006ه/ 1427، 1صاحة يف العربية املفاهيم واألصول، مؤسسة االنتشار العريب، بهروت، لبنان، طـــــــ حمّمد كرمي الكّواز: الف (3)
 .3، 2ـــــــ ابن جزري: منظومة املقّدمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمه، صص (4)
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، واليت تقتصر يف أيلب األحيان على الصفات اشتمل على الصفات اخلاصة بصوت دون آخر ة، كمايوالعرض
 الالزمة.ة دون يرضالع
 الصفات الصوتية الالزمة: لب األولـــالمط   

وهو مخس صفات ضّد  قسم له ضدّ تنقسم الصفات الذاتية)الثابتة( حبسب التقابل وعدمه إىل قسمني:         
 ، وهو سبع صفات.ال ضّد له مخٍس، وآخر

فالصفات اخلمس املتضاّدة هي: اجلهر وضّده اهلمس، الشّدة وضّدها الرخاوة، االستعالء وضّده االستفال        
وهي:  ة، اإلذالق وضّده اإلصمات، فتلك عشر صفات، والصفات اليت ال ضّد هلا سبعاإلطباق وضّده االنفتاح

 الّصفهر، القلقلة، الّلني، االحنراف، التكرير، التفّشي واالستطالة.
   فتكون مجلة الصفات سبعة عشر صفة، وعلى هذا األساس ال يكون التوسط بني الشّدة والرخاوة صفة        

كرها يف النظم السابق ـــــ وهذا هو مذهب "ابن جزري" ومن حذا حذوه، مّث إّن كّل حرف من ـــــ على الريم من ذ 
ال بّد أن يّتصف خبمس صفات من العشر املتضاّدة؛ وذلك بأن يأخذ صفة واحدة فقط من كّل حروف اهلجاء 

را مهموسا يف آن صفتني متضاّدتني، فال ميكن أن يأخذ احلرف صفتني متضادتني معا، كأن يكون احلرف جمهو 
واحد، أّما يهر املتضاّدة فقد يّتصف منها بواحدة، وقد يّتصف بصفتني، وقد ال يّتصف منها بشيء، فحينئذ ال 

 صفات وال تزيد عن سبع. تقّل صفات أّي حرف عن مخس
 الصفات المتضاّدة في العربية: أوال:    

 الجهر والهمس: ــــ 1      
 تعريفهما في اللغة: أ/         
 :اجلهر لغة 
اجَلْهرَة : َما َظَهَر، َوَرآه  َجْهرًَة: مل » جاء يف "لسان العرب" يف تفسهر مادة "َجَهَر": باب الراء فصل اجليم:       

ْر)...(، يقال: َجَهَر بالقول: إَذا رفع به صوته فهو َجِههٌر)...(، وَجَهَر الشيَء: َعَلَن وبَ   )...(َدايكن بينهما ِستـْ
واجلهر: العالنية)...(، وأمر جم َْهٌر: أي واضح بنّيٌ)...(، ورجل جِمَْهٌر بكسر امليم: إذا كان من عادته أن جيهر 

 إذن فاجلهر يف اللغة: اإلعالن والظهور، والصوت القوّي الشديد الوضوح. .(1)«بكالمه...
 :اهلمس لغة 

: اخلفّي من الصوت والوطء» ورد يف "اللسان" يف تفسهر مادة "مَهََس": باب الّسني، فصل اهلاء:         اهلَْمس 
                                                           

  ، مادة َجَهَر. 3( ــــــ ابن منظور: لسان العرب، مج1)
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 .، واهلمس: الكالم اخلفّي ال يكاد يفهم)...()...(، ويقال: امهِْْس وَصْه؛ أي اْمِش َخِفيًّا واسكت)...( واألكل
قال ََشْْر: اهلَْمس  من الصوت والكالم ما ال يور له يف الصدر، وهو ما مهس يف الفم)...(، ومس ّي األسد مَه وًسا 

  .(1)«ألنّه يـَْهِمس  مَهًْسا؛ أي ميشي مشًيا خب فية، فال ي ْسَمع  صوت وطئه...
  شيء.وعليه فإّن اهلمس يف معناه اللغوي يدل على السرت واخلفاء يف كّل        
 تعريفهما في االصطالح:ب/       
الصوت اجملهور حرف أ ْشِبَع االعتماد يف موضعه، وم ِنَع النفس أن جيري معه » " بقوله:يعرّفهما "ابن جين      

 .(2)«حّّت ينقضي االعتماد، وجيري الصوت، واملهموس حرف أ ْضِعَف االعتماد يف موضعه حّّت جرى معه الّنفس
اهلمس، وهو بني " األساس املعتمد للتمييز بني اجلهر و ف الذي أتى به "ابن جينخالل هذا التعرييّتضح من       

وضع الوتران الصوتيان، ففي حالة تقارهبما أو التقائهما، فإّن اهلواء الصاعد من الرئتني عربمها يساهم يف تذبذهبما  
، والذي ال جيري معه النفس إاّل إذا االعتماد " بكلمة:ا مسموعا، وهذا ما يقصده "ابن جينممّا ي صدر ذلك صوت

ع انقضى )انفراج الوترين(، أّما إذا مّر اهلواء دون أن حيدث ذبذبة على مستوى الوترين الصوتيني نتيجة تباعدمها مس 
حينها صوت مهموس، وهذا هو املقصود بــــــ "ضعف االعتماد"، والذي يسمح جبريان النفس دون عائق يكون 

 هنالك.
 حروفهما: ج/     

وللهمس  حرفا،19لقد اختلف القدامى واحملدثون يف حتديد حروف اجلهر واهلمس؛ إذ جعل القدامى للجهر      
، فمن ذلك انقسامها يف اعلم أّن للحروف يف اختالف أجناسها انقسامات» ":عشرة أحرف. يقول "ابن جين

فاملهموسة عشرة أحرف وهي: اهلاء واحلاء واخلاء والكاف اجلهر واهلمس، وهي على ضربني: جمهور ومهموس، 
والشني والصاد والتاء والسني والثاء والفاء، وجيمعها يف اللفظ قولك: "سَتشحثك َخصفه"، وباقي احلروف وهي 

 .(3)«تسعة عشر حرفا جمهور
لقاف واجليم والياء، والضاد والالم فأّما اجملهورة فاهلمزة، واأللف والعني والغني، وا» وحيّددها "سيبويه" قائال:     

 .(4)«والنون، والراء والطاء، والدال والزاي والظاء والذال، والباء وامليم والواو، فذلك تسعة عشر حرفا

                                                           

 ، مادة مَهََس.4ابن منظور: لسان العرب، مج ( ــــــ1)
 .60، ص1ــــــ ابن جين: سّر صناعة اإلعراب، ج (2)
 ــــــ املصدر نفسه، ص ن. (3)
 .434، ص4ــــــ سيبويه: الكتاب، ج (4)
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 أّما احملدثني فجعلوا للهمس اثين عشر وحدة صوتية، وذلك بإضافة صويت "الطاء" و"القاف" اجملهورتان عند      
"فحثه  املهموسة هي: ف/ث/ت/ط/س/ص/ش/ك/خ/ق/ح/ه/، جمموعة يف قوهلم: لتصبح األصواتالقدماء 

وحدة صوتية بعد استبعاد حروف اهلمس  15أّما األصوات اجملهورة فهي:  ."القاف والطاء"شخص سكت"+ 
وال هي باملهموسة  ب/م/ذ/ ظ/د/ز/ض/ن/ل/ر/ي/ج/غ/و/ع/، ووحدة صوتية واحدة ال هي باجملهورة هي:و 

واليت اعتربها القدامى كــــ: "سيبويه" و"ابن جين" من أصوات اجلهر، يقول: "عبد القادر عبد ، "اهلمزة" وهي:
صوت اهلمزة بأنّه من األصوات اجملهورة، بناء على اعتقادهم يف شّدة احلبسة لقد وصف القدامى » اجلليل":

تجارب احلديثة برهنت على أّن صوت اهلوائية املصاحبة إلنتاج هذا الصوت وال حرج وال تثريب عليهم، بيد أّن ال
 .(1)«من األصوات الالجمهورة والالمهموسة اهلمزة

، ال يكونان ال يف حالة التقارب)اجلهر(، وال يف "اهلمزة"وعليه فإّن الوتران الصوتيان أثناء حدوث صوت        
 حالة التباعد)اهلمس(، وإّّنا يتخذان وضعية وسطى.

وأصوات العربية بعضها جمهور وال نظهر له من املهموس، وبعضها مهموس وال نظهر جمهور له، والبعض        
 اآلخر أزواٌج من جمهور ومهموس، فمن األّول: أصوات: الباء، اجليم، الراء، الالم، امليم، النون، الواو، الياء والظاء

  اء، ومن الثالث: التاء، الدال، الذال، احلاء، العني، اخلاء: الشني، الصاد، الفاء، القاف، الكاف واهلومن اآلخر
 .(2)الغني، السني، الزاي، الضاد والطاء، وأّما اهلمزة فهي ال مهموسة وال جمهورة

فبعض اجملهورة أجهر من بعض، وبعض املهموسة أمهس من بعض » وقد تتفاوت احلروف يف اجلهر واهلمس،      
 .(3)«والذوق ي عرّفك ذلك

 طرق معرفة الصوت المجهور:د/        
 :(4)جتارب الختبار جهر الصوت، هي ذكر "إبراهيم أنيس" ثالث      

نشعر باهتزازات  «بْ » ــ حني نضع األصبع فوق تفاحة آدم، مّث ننطق بصوت من األصوات وهو ساكن مثلــــ 1
 الوترين الصوتيني شعورا ال حيتمل الشّك.

 أصابعنا يف آذاننا، مثّ ننطق بنفس الصوت وهو ساكن، حنّس برنّة الصوت يف رؤوسنا.ـ وكذلك حني نضع ــــ 2

                                                           

 . 125( ــــــ عبد القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، ص1)
 .123( ــــــ املرجع نفسه، ص2)
 .172الشهرازي: املوّضح يف وجوه القراءات وعللها، صـــ ـــ( 3)
 .22، 21( ــــــ إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية، مكتبة ّنضة مصر، مصر، دط، دس، صص4)
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ـ والتجربة الثالثة: هي أن يضع املرء كّفه فوق جبهته يف أثناء نطقه بالصوت موضع االختبار، فيحّس برنني ـــــ 3
 الصوت، وكذلك الرنني هو أثر ذبذبة الوترين الصوتيني.

 الشّدة والرخاوة: ـــــ 2    
)النفس الصاعد من  ت صّنف أصوات العربية يف الرتاث الصويت العريب، وذلك بالنظر إىل درجة اعرتاض اهلواء

 الرئتني( إىل ثالثة أنواع:
 ويسّميها كثهر من احملدثني: االنفجارية، وهلا تسميات أخرى مثل: األصوات املؤقّتة أو اآلنية        الّشديدة ،

 ظية أو الوقفية...أو اللح
 ويسّميها كثهر من احملدثني: االحتكاكية.الّرخوة ، 
 أو املائعة أو السائلة، وفيما يأيت تفصيل يف هذه والرخوة، وتسّمى كذلك بالبينية  ؛ أي بني الشديدةاملتوّسطة

 األنواع:
 :األصوات الّشديدة/ االنفجارية 
 أ/ تعريفها في اللغة:     

: الِشّدة  بالكسر: اسم من اإل» تفسهر مادة "َشَدَد":جاء يف         شداد، وبالفتح: احَلْمَلة  يف احلرب، والَشدُّ
، ويف الّنار: ارتفاعها، والتقوية واإليثاق، واشَتدَّ: َعَدا)...(، والَشِديد : الش َعاع  والبخيل واألسد)...(، وأَشدُّ  الَعْدو 

. وعليه فإّن كّل شيء فيه قّوة وشجاعة ومتانة فهو شديد، ومسّيت (1)«..ِإْشَداًدا: إذا كانت معه دابّة شديدة.
 احلرب بالشّدة ملا فيها من قوة وبسالة وشجاعة.

 ب/ تعريفها في االصطالح:    
ىل نفس إ، و (2)«هو احلرف الذي مينع الصوت من أن جيري فيه» " الصوت الشديد بقوله:عّرف "ابن جين      

"سيبويه"، ومعىن هذا الكالم أّن اعرتاض اهلواء عند النطق باألصوات االنفجارية يكون اعرتاضا االجتاه يذهب 
عن إصدار ذلك سمح مبرور اهلواء الصاعد من الرئتني باملرور بسبب انطباق العضوين املسؤولني تاّما، حبيث ال ي  

الصوت فرتة من الزمن، مّث بعد ذلك حيدث انفراج مفاجئ للعضوين، فيندفع اهلواء احملبوس فيما دوّنما بقّوة حمدثا 
  صوتا انفجاريا. 

  حبسفأّما األّول: فهو »من هنا ميكن القول بأّن األصوات الشديدة)االنفجارية( إّّنا تتكّون من اجتماع أمرين:    
                                                           

 آبادي: القاموس احمليط، مادة َشَدَد. ( ــــــ الفهروز1)
 .60، ص1ـ ابن جين: سر صناعة اإلعراب، جــ( ـــ2)
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املوضع، والثاين: ، فينضغط اهلواء خلف ذلك من الرئتني حبسا تاما يف موضع ما من آلة النطق النفس اخلارج
 .(1) «انفجارياا، فيندفع اهلواء حمدثا صوتا إطالق النفس املضغوط بانفصال العضوين انفصاال سريع

 وميكن تلخيص هذا الكالم يف الرتسيمة التالية:       
 )االنـــفجار( اندفاع الهواء )العــــائق(  زوال االعتراض النــــــفس( )قطع  الحبس التام

 ج/ حروف االنفجار:     
اختلف اللغويون القدماء واحملدثون يف حتديد عدد األصوات الشديدة، فبينما هي عند علماء العربية       

)أجدك  )أجدت قطبك( أو جمموعة يف قوهلم والتاء، الدال، الباء القدماء: اهلمزة، القاف، الكاف، اجليم، الطاء
فهي عند علماء الدرس الصويت احلديث كما برهنت عليه التجارب املخربية: الباء، الدال، التاء، الطاء قطبت(، 

؛ أي أّّنا نفسها مع بعض الفروق؛ فاجليم مثال عند القدماء صوت شديد، أّما (2)الضاد، الكاف، القاف واهلمزة
 ني فهي من األصوات املتوسطة، وصوت الضاد عند القدماء رخو، أّما عند احملدثني فشديد.عند احملدث

 :(3)ويوّضح "عبد القادر عبد اجلليل" موضع االعرتاض يف األصوات االنفجارية كما يلي      
  الباء"الشفتان: حيث تنطبق بشكل تام، وفيهما ينتج صوت". 
 الدال"، "التاء"تتكّون األصوات: وضع امل ااألسنان العليا ومقّدمة اللثة: حني التقاء طرف اللسان هبا، ويف هذ" 
 ."الطاء"و "الضاد"
 يتكّون صوت  وعند هذا املوضع)السقف العلوي للفم( حني يلتقي به أقصى اللسان،  أقصى احلنك األعلى
 ."الكاف"
  القاف" صوت تكّوني املوضع اهذأدىن احللق مع اللهاة: حني يلتقي هبا أقصى اللسان، ويف". 
 القطعية. "اهلمزة"تتوّلد  هذا املوضعانطباق الوترين الصوتيني(، وعند ) احلنجرة   

 د/ الطريقة العملية لمعرفة الصوت االنفجاري:     
يقّدم الباحث "حممود عكاشة" يف كتابه "أصوات اللغة" الكيفية اليت نتمّكن من خالهلا معرفة الصوت          

بوضع وريقة يف الكّف، مثّ تقريبها من الفم، مثّ النطق »االنفجاري، ومتييزه من الصوت االحتكاكي، ويكون ذلك: 
 قليال بسبب نفخة اهلواء اليت صاحبت نطق صوتمثال بكلمة "تكّلم"، حينها ستالحظ أّن الوريقة حترّكت 

                                                           

 .108م، ص2004ه/ 1425، 1احلمد: املدخل إىل علم أصوات العربية، دار عّمار للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط( ـــــــ يامن قّدوري 1)
 .150( ــــــ عبد القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، ص2)
 .143ـــ املرجع نفسه، صـ( ـ3)
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 .(1)«يف الكلمة السابقة "الكاف"
 :األصوات الرخوة/ االحتكاكية 
 أ/ تعريفها في اللغة:       

 َرَخا العيش ويهره َرَخاًء: اّتسع فهو َرْخٌو)...(» تفسهر مادة "َرَخَو":ورد يف "املعجم الوسيط" يف بيان         
 .(2)«والّرخو: اهلّش الّلنّي من كّل شيء... )...(،العيش وحسن احلال)...(، َوالرَُّخاء : الريح الّلّينةالَرَخاء : سعة 

 إذن فالرخاوة يف اللغة حتيل على معىن: الليونة واهلشاشة والرطوبة.       
 ب/ تعريفها في االصطالح:       

 .(3)«جيري فيه الصوت...هو الذي » " الصوت الرخو بقوله:عّرف "ابن جين        
ويفهم من خالل هذا التعريف أّن الصوت الذي يوصف بالرخاوة، أو كما يسّمى كذلك باالحتكاك، أّن        

)أي اعرتاضه جزئي( يف موضع النطق، ممّا ي سمح  النفس فيه يكون مستمرا دون انقطاع لعدم وجود اعرتاض تام له
تتشّكل بأن ي َضيََّق جمرى اهلواء اخلارج من الرئتني يف موضع من املواضع، وميّر  بالقول بأّن األصوات االحتكاكية إّّنا

  منفذ ضّيق نسبيا، حمدثا يف خروجه احتكاكا جانبيا مسموعا. من خالل
 ج/ حروف االحتكاك:      

فقد اتّفقوا  شأّنم يف ذلك شأن اختالفهم يف احلروف االنفجارية، حتكاكيةاختلف اللغويون يف احلروف اال       
يف عددها واختلفوا يف بعض احلروف، والسيما "العني" و"الضاد"؛ إذ استبعد القدامى صوت "العني" ألّّنم 

...وأّما العني » وصفوه بالتوّسط، فهو هبذا عند علماء الدرس الصويت القدمي بني الشّدة والرخاوة، يقول "سيبويه":
، ويشاطره الرأي "أبو عمرو الداين"، حيث جنده (4)«ِلَشبَـَهَها باحلَاءيها فبني الّرخوة والشديدة، تصل إىل الرتّدد ف

 األصوات الرخوة ثالثة عشر»يذهب مذهب "سيبويه" يف تصنيفه لألصوات الرخوة مستبعدا صوت العني، يقول: 
 . (5)«جيمعها قولك: خس حظ شص هز ضغث فذصوتا 

 على الريم من أنّه من احملدثني، فقد رّتب يف كتابه "األصواتذهب "إبراهيم أنيس" وإىل نفس االجتاه          
                                                           

 .100( ــــــ حممود عكاشة: أصوات اللغة، ص1)
 بية: املعجم الوسيط، مادة َرَخَو/ َرَخا.( ــــــ جممع اللغة العر 2)
 .62، ص1( ـــــــ ابن جين: سّر صناعة اإلعراب، ج3)
 .435، ص4( ـــــــ سيبويه: الكتاب، ج4)
 1عّمان، األردن، طــــ أبو عمرو بن سعيد الّداين األندلسي: التحديد يف اإلتقان والتجويد، تح: يامن قّدوري احلمد، دار عّمار للنشر والتوزيع، ــ( 5)

 . 106م، ص2000ه/ 1421
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واألصوات الرخوة » اللغوية": األصوات االحتكاكية حسب درجة رخاوهتا مستبعدا يف ترتيبه صوت العني، يقول:
يف اللغة العربية كما تربهن عليها التجارب احلديثة مرتّبة حسب نسبة رخاوهتا: س، ز، ص، ش، ذ، ث، ظ، ف 

 .(1)«ح، خ،غه، 
يهر أّن "إبراهيم أنيس" قد استبعد صوت "الضاد" من حروف االحتكاك، ألّن الضاد صوت انفجاري يف      

يف "اثين املنظور احلديث، يف حني أنّه صوت رخو عند القدامى فيكون هبذا قد حصر األصوات االحتكاكية 
معهم ـــــ يف الوقت ذاته ـــــ يف استبعاده لصوت "العني"، وخمتلفا  ا، متفقا مع القدامى يف استبعادهعشر" صوت

 ."الضاد"لصوت 
  /ف/ذ/ث/ظ/ز/س/صصوتا وهي:  13ويف العموم، فإّن األصوات االحتكاكية يف الدرس الصويت احلديث:     

 االنفجاري، وإضافة صوت "العني" االحتكاكي. "الضاد"ش/خ/غ/ع/ح/ه/، وذلك باستبعاد صوت 
 :األصـــــوات المتوّسطـــــة/ المـــــائعة 

اعتدال جريان الصوت مع احلرف بعدم احنباسه، وهو بني » يعّرف "صالح صاحل سيف" التوسط فيقول:        
 .(2)«الشّدة والرخاوة؛ أي فال ينحبس الصوت كما يف الشّدة، وال جيري كجريانه يف الرخاوة

، وأضاف (الالم والنون وامليم والراء)وقد حصر علماء األصوات احملدثني أصوات التوسط يف أربعة وهي:        
 إليها القدامى صوت "العني"، وعّدوه صوتا متوسطا أيضا.

وميكن أن نقّسم األصوات املائعة حبسب طريقة خروجها، واألعضاء املشاركة يف تشكيلها إىل ثالثة          
 :(3)، هيأقسام

 ــــــ األصوات اجلانبية أو املنحرفة أو احلافية، وميّثل هذا القسم يف العربية صوت: "الالم". 1
 ــــــ األصوات املكّررة أو الرتّددية، وميّثل العربية الفصحى يف هذه اجملموعة صوت: "الراء". 2
  ن" العربيتني هذه اجملموعة الصوتية.ــــــ األصوات األنفية أو الغّناء: وميّثل صوتا "امليم" و"النو  3

 وسيأيت فيما بعد ــــــ إن شاء اهلل ــــــ تفصيل وصفي هلذه األصوات.      
وخنتم هاتني الصفتني بقول "ابن جزري"، الذي جيمع فيه بني األصوات الشديدة واألصوات الرخوة واألصوات 

واملتوسطة بني الشّدة والرخاوة مخسة جيمعها قولك: "لن عمر"، وأضاف بعضهم إليها "الياء" » املتوّسطة، فيقول:

                                                           

 .26( ــــــ إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية، ص1)
 .69( ــــــ صالح صاحل سيف: العقد املفيد يف علم التجويد، ص2)
 .146، 145عبد القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، صص: نظريـ ـــــ( ـ3)
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و"الواو"، واملهموسة كّلها يهر التاء والكاف رخوة، واجملهورة الرخوة مخسة: الغني والضاد والظاء والذال املعجمات 
 .(1)«د"جوالراء، واجملهورة الشديدة جيمعها قولك: "طبق أ

 اإلطبــــــاق واالنـــــفتاح: ــــ 3    
 اق:ــبــــاإلط 

 أ/ تعريفه في اللغة:        
 الطَّبق : يطاء كّل شيء، واجلمع أطباق، وقد َأْطبَـَقه  وطَبـََّقه  فاْنطََبَق وَتطَبََّق:» جاء يف تفسهر مادة "طََبَق":     
: مسّيت بذلك ملطابقة ، والطََّبق : كّل يطاء الزم على وجعله م طَبـًَّقا)...( يطّاه الشيء)...(، والسموات الطَِّباق 

بعضها بعضا؛ أي بعضها فوق بعض، وقيل ألّن بعضها م ْطَبٌق على بعض)...(، وطَبََّق الغيث األرض: مألها 
 ، وعليه فإّن اإلطباق يف اللغة يعين اإللصاق.(2)«وعّمها...

 ب/ تعريفه في االصطالح:      
أن ترفع ظهر لسانك إىل احلنك األعلى م ْطبقا له، ولوال اإلطباق لصارت » اإلطباق: يف" يقول "ابن جين    

الطاء داال، والصاد سينا، والظاء ذاال، وخلرجت الضاد من الكالم؛ ألنّه ليس من موضعها شيء يهرها تزول 
 .(3)«الضاد إذا عدمت اإلطباق إليه

إذن فاإلطباق صفة من الصفات املمّيزة بني األصوات اليت تشرتك يف أكثر من صفة، فلوال اإلطباق مثال      
، وقس على ذلك مع باقي أصوات الشرتاكهما يف اجلهر والشّدة واإلصمات والقلقلة "داال" "الطاء"لكانت 
 اإلطباق.

تفاع طرف اللسان وأقصاه حنو احلنك وتقّعر وسط ار » وقد شاع عند الدارسني احملدثني أّن اإلطباق هو:     
  ظاهرة يرتفع فيها مؤّخر اللسان إىل احلنك األعلى، آخذا شكال مقّعرا ممّا يزيد من حجم» ، أو هو:(4)«اللسان

جتويف الفم، ويضّيق من حجم جتويف احللق أثناء إخراج الصوت فيسمع الصوت مفّخما، واألصوات املطبقة 
 .(5)«والضاد والطاء والظاءأربعة هي: الصاد 

                                                           

 .202، ص1العشر، ج( ـــــــ ابن جزري: النشر يف القراءات 1)
 ، مادة طََبَق.5( ـــــــ ابن منظور: لسان العرب، مج2)
 .61، ص1( ــــــ ابن جين: سر صناعة اإلعراب، ج3)
 .58( ـــــــ حممود فهمي حجازي: مدخل إىل علم اللغة، ص4)
م 2001ه/ 1422، 1، عامل الكتب، القاهرة، مصر، طـ وفاء كامل فايد: الباب الصريف وصفات األصوات دراسة يف الفعل الثالثي املضّعفــ( ـــ5)

 .19، 18صص 
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أنّه ال خالف بني قدامى الصوتيني واحملدثني يف األصوات  ،يتبنّي لنا من خالل هذه التعريفات اليت سقناها      
   املطبقة عددا وحروفا.

الطاء أقوى األصوات املطبقة    »"فوزي الشايب" إىل أّي األصوات املطبقة أطبق من األخرى، فيقول:  يشهر       
 إطباقا، وذلك بسبب انطباق اللسان على احلنك انطباقا تاما، تليها يف قّوة اإلطباق الضاد، مّث الصاد، وتأيت الظاء

 .(1)«يف آخر القائمة، فهي أضعف األربعة إطباقا
الطبق، فمصطلح اإلطباق خيتلف يف هنا إىل نقطة مهّمة، وهي أّن املقصود باإلطباق يهر  وجتدر اإلشارة ها     

األّول يشهر إىل الصفة اليت حتدثنا عنها، والثاين يشهر إىل املخرج وهو اجلزء » معناه عن مصطلح الطبق؛ إذ أّن:
، حيث خمرج الكاف والغني واخلاء، فهذه األصوات هي أصوات طبقية، ولكّنها ليست اللنّي من احلنك األعلى

مثال يف الفصحى صوت طبقي؛ مبعىن أّن خمرجها من منطقة الطبق ولكّنه ليس صوت     "الغني" :ــــــ. ف(2)«مطبقة
 مطبق، على عكس "الطاء" مثال الذي هو صوت مطبق، ولكّنه ليس صوتا طبقيا.

 اح:ـــتــفــاالن 
 أ/ تعريفه في اللغة:      

فـَْتًحا: قَضى)...(، ي قال: فـََتَح على القارئ: َلقََّنه  ما نسيه فـََتَح بني اخلصمني » جاء يف تفسهر مادة "فـََتَح":       
واْستَـْفَتَح  ،)...()...(، وانـَْفَتَح الباب م طَاوِع  فـََتَحه ، والَشيَء عن الَشيِء: انكشف عنهفقرأه واملغلق: أزال إيالقه

 .(3)«الباب: فتحه وطلب فتحه، والَفَتاَحة : النُّْصرَة ، والَفتَّاح : اسم من أمسائه تعاىل...
 وعليه فإّن االنفتاح يف كّل شيء: االفرتاق.     
 ب/ تعريفه في االصطالح:      

كّل ما سوى ذلك من احلروف، ألّنك ال ت ْطِبق  لَشيٍء ِمنـْه نَّ لسانك، ترفعه إىل » يعرّفه "سيبويه" فيقول:      
 .(4)«احلنك األعلى

واملقصود بـــــ: "كّل ما سوى ذلك من احلروف": أّن حروف االنفتاح هي مجيع حروف اهلجاء املتبّقية، بعد        
 ء النطق هبذه األصوات يتجاىف اللسان عن احلنك استبعاد حروف اإلطباق األربعة املذكورة سابقا، ألّنك أثنا

                                                           

 .72م، ص2004ه/ 1425، 1( ــــــ فوزي الّشايب: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد، األردن، ط1)
 .117، 116( ــــــ يامن قّدوري احلمد: املدخل إىل علم أصوات العربية، صص2)
 ( ــــــ جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة فـََتَح.3)
 .437، ص4سيبويه: الكتاب، ج ـــ( ـــ4)
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ويتحاشاه، فال ينطبق عليه تاركا اجملال للهواء الصاعد ـــــ من الرئتني ـــــ منفتحا دون اعرتاض تام، وعليه فإّن االنفتاح 
 احلنكعدم احنصار الصوت بني وسط اللسان واحلنك عند النطق باحلرف النفتاح ما بينهما، سواء انطبق » هو:

 .(1)«على أقصى اللسان أم ال، وحروفه كّل ما عدا األربعة املطبقة، وكّل حروف االستفالة منفتحة
 .(2)«من أخذ وجد سعة فزكا حق له شرب ييث» وجيمعها "حمّمد عصام مفلح القضاة" يف الرتكيب التايل:      

 ــــ االستعالء واالستفال: 4
 :االستعالء 

 أ/ تعريفه في اللغة:     
ويقال: َعاَل فالن يف األرض: )...(،  َعاَل الشيء ع ل وًّا: ارتفع فهو عاٍل َوَعِلي  » جاء يف تفسهر مادة "َعَلَو":     

 ، واْستَـْعَلى النهار: ارتفع، وفالن)...( )...(، وَعلَّى الشيء: رفعه وجعله عاليا، واْعتَـَلى الشيء: ارتفع تكرّب وجترّب 
 .(3)«)...( وَعلَّى الكتاب: عنونه،... )...(، والع اَل: الرفعة والشرف تدرّج يف االرتفاع

 فاالستعالء يف معناه اللغوي هو االرتفاع والّسمّو.        
 ب/ تعريفه في االصطالح:      

استعالئها إطباق، وأّما أن تتصّعد يف احلنك األعلى فأربعة منها فيها مع » " االستعالء فقال:عّرف "ابن جين     
اخلاء والغني والقاف فال إطباق فيها مع استعالئها، واحلروف املستعلية على هذا سبعة وهي: اخلاء والغني والقاف 

 .(4)«، وما عدا هذه احلروف فمنخفضوالضاد والطاء والصاد والظاء
" فيه: طبيعة اللسان بنّي "ابن جين الء واالستفال، حيثوهذا تعريف مفّصل لصفتني متضادتني مها: االستع      

أثناء النطق باألحرف السبعة املستعلية، وطبيعته أثناء النطق ببقّية احلروف الذي أطلق عليها مصطلح "االخنفاض" 
" يف هذا التعريف إىل طبيعة العالقة القائمة بني اإلطباق عرف باالستفال، كما أشار "ابن جينويعين بذلك ما ي
 عالقة عموم وخصوص؛ ذلك أّن كّل مطبق مستعٍل، وليس كّل مستعٍل مطبق، إذن فاالستعالء واالستعالء، وهي

 .)عالقة احتواء( عام يشمل اإلطباق، واإلطباق أخّص منه
 االستعالء ارتفاع » ويقّدم لنا الشيخ "حمّمد خليل احلصري" تفريقا آخر بني اإلطباق وبني االستعالء، فيقول:      

                                                           

م 2005ه/ 1426، 1( ــــــ حمّمد بن إبراهيم احلمد: فقه اللغة مفهومه، موضوعاته، قضاياه، دار ابن خزمية للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط1)
 .111ص

 .47حمّمد عصام مفلح القضاة: الواضح يف أحكام التجويد، ص( ــــــ 2)
 ( ــــــ جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة َعاَل )َعَلَو(.3)
 .62، ص1ـــ ابن جين: سّر صناعة اإلعراب، جــ( ـ4)
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عت يف قوهلماللسان عند  فكالمها  .(»(1)("خ صَّ َضْغٍط ِقظْ " النطق باحلرف إىل احلنك األعلى، وحروفه سبعة مج 
  فيه ارتفاع، يهر أّن اإلطباق أبلغ من االستعالء؛ ألّن اللسان معه يرتفع إىل احلنك األعلى حّّت ينطبق عليه كّله 

 االستعالء فيه ارتفاع للسان دون أن ينطبق على احلنك األعلى. أنّ  ، يف حنيجزؤهأو 
وهي حروف التفخيم على     »استعالء وأضعفها استفاال فيقول:  وحيّدد "ابن جزري" أقوى احلروف      

الصواب، وأعالها الطاء، كما أّن أسفل املستفلة الياء، وقيل حروف التفخيم هي حروف اإلطباق، وال شّك أّّنا 
استعالء، حيث  ، ويبدو أّن "حمّمد بن إبراهيم احلمد" خيالف "ابن جزري" يف أشّد احلروف(2)«اها تفخيماأقو 

االستعالء هو أن يستعلي اللسان عند النطق باحلرف إىل جهة احلنك األعلى، وحروفه سبعة)خ ص ض » يقول:
هذا ــــــ حسب ما أراه ـــــ كان أكثر حّجة ، بيد أّن "ابن جزري" يف مذهبه (3)«غ ط ق ظ( وأشّدها استعالء القاف

وإقناعا من مذهب "حمّمد بن إبراهيم احلمد"؛ مبعىن أّن "الطاء" هي أشّد احلروف استعالء من يهرها، وذلك ألّّنا 
من حروف اإلطباق، بل وهي يف مقّدمة حروف اإلطباق لشّدة التصاقها بسقف احلنك، هذا فضال عن كوّنا 

 ت صفتني قويتني يف الوقت ذاته، يف حني أّن "القاف" هي حرف مستعل وال إطباق فيه.مستعلية، فقد مجع
 االستفال 

 أ/ تعريفه في اللغة:     
َسَفَل س ف واًل وَسَفااًل وس َفاَلًة: ضّد َعاَل، ويقال: َسَفَل يف الشيء: نزل من » جاء يف تفسهر مادة "َسَفَل":     

َسف َل س َفاَلًة: َخسَّ ونَذ َل، وَسفََّله :  علمه وخ ل ِقِه: َقلَّ َحظُّه  فيه، فهو سافل)...(أعاله إىل أسفله، وَسَفَل يف 
 . فاالستفال يف اللغة مبعىن: االخنفاض.(4)«َخَفَضه  وأرسله من أسفل، وَتَسفََّل: احْنَطَّ،...

 ب/ تعريفه في االصطالح:    
 هو اخنفاض اللسان عند خروج احلرف عن احلنك إىل قاع الفم» يعرّفه الشيخ "حممود خليل احلصري" قائال:      
 .(5)«اثنان وعشرون حرفا، وهي ماعدا حروف االستعالء السبعة هوحروف

                                                           

() البيت من القصب، "َضْغٍط": ضيق، "ِقْظ": فعل أمر من قاظ باملكان: إذا أقام فيه؛ واملراد: اقنع من الدنيا مبثل ذل :" ك، وال تغرّت ـــــــ "خ صَّ
    .90محمود خليل الحصري: أحكام قراءة القرآن الكريم، ص بزخارفها.

 ــــــ املرجع نفسه، ص ن. (1)
 .203، 202، صص1ـــــــ ابن جزري: النشر يف القراءات العشر، ج (2)
 .111مفهومه، موضوعاته، قضاياه، ص ـــــــ حمّمد بن إبراهيم احلمد: فقه اللغة (3)

 ـــــــ جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة "َسَفَل". (4)
 .91( ـــــــ حممود خليل احلصري: املرجع السابق، ص5)
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جلي  وواضح، فالتباين بينهما قائم على ارتفاع اللسان عند النطق  إذن فالفرق بني االستعالء واالستفال      
ونشهر هنا إىل أنّه إذا كان  باحلرف أو اخنفاضه، فما ارتفع اللسان معه فهو مستعٍل، وما اخنفض معه فمستفل.

منفتح  االستعالء أعّم من اإلطباق، فإّن االنفتاح أعّم من االستفال؛ ذلك أّن كّل مستفل منفتح، وليس كلّ 
 )يهر مستفلة(. مستفل، ألّن "القاف" و"الغني" و"اخلاء" مثال منفتحة، ولكّنها مستعلية

 ـــــ اإلذالق واإلصمات: 5
 :اإلذالق 

 أ/ تعريفه في اللغة:     
كّل   الذََّلق : ِحدَّة  الَشيء، َوَحدُّ » جاء يف "لسان العرب" يف تفسهر مادة "َذَلَق"؛ باب القاف فصل الذال:      

 . (1)«كّل شيء: حّده)...(، والذَّلِيق : الفصيح اللسان)...(، وَذَلق  كّل شيء وَذْوَلق ه : طرفه...  شيء َذْلق ه ، وَذْلق  
 فاإلذالق يف اللغة إذن: الطرف واحلّد.     

 ب/ تعريفه في االصطالح:     
سرعة النطق باحلرف بسهولة ويسر خلروجه من طرف اللسان والشفاة، أو هو » يـ َعّرف  "اإلْذالق" بأنّه:    

 .(2)«االعتماد على ذلق اللسان والشفة، أو هو خروج احلرف بسهولة ويسر
 من يهر تكلفة أو ثقل يكون هنالك. ،اخلّفة يف الكالم به بسهولة ويسر إذن فاإلذالق: هو     
 ج/ حروف اإلذالق:     
...ومنها حروف الذالقة » ":قوهلم: "فر من لب"، يقول "ابن جينحروف اإلذالق سّتة مجعها العلماء يف     

 .(3)«وهي ستة: الالم والراء والنون والفاء والباء وامليم، ألنّه يـ ْعَتَمد  عليها بذلق اللسان وهو صدره وطرفه
الذلق بضّم الذال وسكون الالم، وكذلك احلروف     احلروف » وهذه احلروف السّتة يقال هلا كذلك:      

 .(4)«املذلقة، وإّّنا مسّيت هذه احلروف بالذالقة خلروج بعضها من ذلق اللسان، وبعضها من ذلق الشفتني
فـــــ"الفاء" و"امليم" و"الباء" خمرجها من ذلق الشفة، يف حني أّن "الراء" و"النون" و"الالم" من ذلق اللسان       

، وذلك حينما صرّح بأّن حروف " السابقى قول "ابن جينّكد هذا "حسام سعيد النعيمي" حينما عّقب علويؤ 

                                                           

 ، مادة "َذَلَق".5ــــــ ابن منظور: لسان العرب، مج( 1)
 .24م، ص2006ه/1426، 2، دار املعرفة اجلامعية، األزاريطة، مصر، ط2( ــــــ السّيد أمحد عبد الغّفار: الكلمة العربية كتابتها ونطقها، ج2)
 .64، ص1( ــــــ ابن جين: سر صناعة اإلعراب، ج3)
 .259لغوية، ص ـــ مصطفى رجب: دراساتـــ( 4)
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 د  مَ تَ عْ وواضح أّن ثالثة منها يـ  » اإلذالق املذكورة سابقا إنّا مسّيت كذلك ألنّه يـ ْعَتَمد  عليها بذلق اللسان، فيقول:
يف  عليها حّقا بطرف اللسان، أّما الثالثة الباقية فهي حروف شفوية ال شأن لطرف اللسان على اإلطالق

قد يفل عن هذا، وأرى أنّه أراد التغليب؛ فكأّّنم حني وجدوا الالم  ""ابن جينإخراجها، ويبعد عندي أن يكون 
والباء، أّما مِلَ َيَلب وا ذلق اللسان على  فاء وامليموالراء والنون من طرف اللسان جعلوا االسم هلا، وضّموا إليها ال

الشّفة يف التسمية، فيبدو يل أّن معىن الذالقة يف األصل هو الذي دعا إىل ذلك، فقد جاء يف "الّلسان"، إّّنا 
روف هذه احل مسّيت هذه احلروف ذلقا ألّن الذالقة يف املنطق إّّنا هي بطرف أسلة اللسان والشفتني، ومها مدرجتا

 .(1)«السّتة
الجيوز اخللط بني األحرف الذلقية خمرجا، واملذلقة صفة؛ فاألوىل: ال خترج إاّل من ذلق الّلسان، أّما األخرى:       

صفة الذالقة َشول وعموم، ويف » كما ذكرنا، ففي  فمنها ما خيرج من ذلق اللسان، ومنها ما خيرج من ذلق الشّفة
 .(2)«ضيق وحتديد، واالتفاق يف االسم ال يوقع يف اللبس عند التفرقة بني الصفة واملخرجخمرج الذالقة ت

 اإلصمات: 
 أ/ اإلصمات في اللغة:      
الصَّْمت  والصُّم وت  » ورد يف "القاموس احمليط" يف تفسهر مادة: "َصَمَت" باب التاء فصل الصاد:      

: الّسكوت، كاإلصمات  ، ورماه ِبص َماتِِه؛ أي مبا َصَمَت منه)...(والصَُّمات  : الذي ال والتَّْصِميت  ، واملْصَمت 
َهمٌ  جوف  .(3)«لوٌن...)...(، وثوب م ْصَمٌت: ال خيالط لونه له، وباب وقـ ْفٌل م ْصَمٌت: م بـْ
 ع، يقال: صمت فالن؛ أي سكت ومنع نفسه من الكالم...فاإلصمات يف اللغة: املن      
 اإلصمات في االصطالح: ب/     

ثقل احلرف عند النطق به خلروجه بعيدا عن طرف اللسان والشفتني، أو هو امتناع احلروف املصمتة » هو:       
عن أن ختتّص ببناء كلمة يف لغة العرب، وحروفه اثنان وعشرون حرفا، وهي احلروف املتبّقية من حروف اهلجاء بعد 

 .(4)«استبعاد حروف اإلذالق
 يفهم من خالل هذا التعريف أنّه ال توجد يف العربية كلمات مكّونة من أربعة أو مخسة أحرف أصلية مجيع        

                                                           

 .323م، ص1980ه/ 1400( ـــــــ حسام سعيد النعيمي: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جين، دار الرشيد للنشر، العراق، دط، 1)
 .284، 283م، صص2009ه/ 1430، 3( ـــــــ صبحي الّصاحل: دراسات يف فقه اللغة، دار العلم للمالين، بهروت، لبنان، ط2)
 ـــــــ الفهروز آبادي: القاموس احمليط، مادة "َصَمَت" (3)
 .24، ص2( ــــــــ السّيد أمحد عبد الغّفار: الكلمة العربية كتابتها ونطقها، ج4)
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حروفها مصمتة، بل البّد أن يكون فيها حرف أو أكثر من حروف الذالقة، وإاّل فذلك دليل قاطع على عجمتها 
       ...فمّت َوَجْدَت كلمة رباعية » ":ل "ابن جينلعربية وليست منها، يقو كلمة دخيلة على ا  يف الغالب، وأّّنا

ه دخيل يف كالم العرب، وليس منه)...( أو مخاسية معرّاة من بعض هذه األحرف السّتة ــــــ أي املذلقة ــــــ فاقض بأنّ 
األصوات املصمتة فقط ويضيف "مصطفى رجب" سببا مقنعا مينع تركيب كلمة عربية من  .(1)«مثل: الَعْسَجْد...

وعّلة ذلك أّن حروف اإلصمات صعبة على اللسان، وحروف اإلذالق سهلة عليه، فمنعوا » دون املذلقة، فيقول:
انفراد حروف اإلصمات واشرتطوا أن يكون معها حرف أو أكثر من حروف اإلذالق لتعادل خّفة املذلق ثقل 

 . (2)«الصمت

  المـــــــائـــــدةالتراكم الصوتي في ســــــورة:  
يوّضح اجلدول اهلمس، وصفيت الشّدة والرخاوة، و هنا بدراسة تطبيقية لصفيت اجلهر و  هذا وسنقتصر         

أسفله كيفية توزيع صفيت اجلهر واهلمس وصفيت االنفجار واالحتكاك وما بينهما، بغرض معرفة أي الصفات أكثر 
 كما يأيت:  سيطرة من األخرى على مستوى سورة املائدة

الصوت  الحرف الرقم
 المجهور

الصوت 
 المهموس

الصوت 
 المنفجر

الصوت 
 المحتك

الصوت المائع 
 )المتوّسط(

 نسبة دورانه عدد مّرات دورانه

 13,41 1626     × األلف 1
 3,32 403   ×  × الباء 2
 4,17 506   × ×  التاء 3
 0,47 57  ×  ×  الثاء 4
 0,74 90     × الجيم 5
 1,40 170  ×  ×  الحاء 6
 0,70 85  ×  ×  الخاء 7
 1,90 230   ×  × الدال 8
 1,50 182  ×   × الذال 9

 3,19 387 ×    × الراء 10
 0,50 60  ×   × الزاي 11
 1,95 237  ×  ×  السين 12
 0,56 68  ×  ×  الشين 13
 0,74 90  ×  ×  الصاد 14
 0,44 53   ×  × الضاد 15
 0,51 62   × ×  الطاء 16
 0,21 26  ×   × الظاء 17

                                                           

 .65، 64، صص1( ــــــ ابن جين: سر صناعة اإلعراب، ج1)
 .259ــ مصطفى رجب: دراسات لغوية، صــ( ــ2)
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الصوت  الحرف الرقم
 المجهور

الصوت 
 المهموس

الصوت 
 المنفجر

الصوت 
 المحتك

الصوت المائع 
 )المتوّسط(

 نسبة دورانه عدد مّرات دورانه

 2,64 320  ×   × العين 18
 0,39 47  ×   × الغين 19
 2,08 252  ×  ×  الفاء 20
 2,25 273   × ×  القاف 21
 2,99 362   × ×  الكاف 22
 13,32 1616 ×    × الالم 23
 8,29 1005 ×    × الميم 24
 8,90 1080 ×    × النون 25
 4,30 521  ×  ×  الهاء 26
 6,80 825     × الواو 27
 6,66 808     × الياء 28
 5,67 688   ×   الهمزة 29

 100 12129 04 13 08 12  16 المـــــــــجـــــــــمــــــــــوع 

 :مالحــــظات هامشية
 صوت. 12129ــــــ جمموع عدد أصوات سورة املائدة هو:  1
 28حرفا، ألّن هناك من اللغويني من جعلها  29ـــــ نالحظ من خالل هذا اجلدول أّن عدد حروف العربية ــ 2

  29جعلها حرفا، ومنهم من 
 
 عنها هنا هي مهزة القطع فقط دون  ثْ دَّ حَ تَ حرفا كما أشرنا سالفا، واهلمزة امل

 الوصل، أّما األلف املتحّدث عنها يف هذا املقام فهي األلف املّدية وكذا مهزة الوصل اليت تشبهها يف الرسم 
 2314وبني عدد دوران األلف فيها جند: واخلّط، ويف حماولة للجمع بني عدد دوران مهزة القطع يف سورة املائدة، 

 .19,08بنسبة: مرّة، 
، يف حني بلغ عدد 72,21صوت، وذلك بنسبة:  8758ــــ بلغ عدد األصوات اجملهورة يف سورة املائدة: ــ 3

اهلمزة بصفة "ال مهموسة وال وانفردت  .22,12صوت فقط، وذلك بنسبة: 2683األصوات املهموسة: 
 .5,67مرّة بنسبة  688 عدد دوراّنا يف نّص السورة:جمهورة"، حيث بلغ 

فقد يلب على سورة املائدة املواضيع التالية: التبشهر واإلنذار، الوعد والوعيد، الرتييب والرتهيب، األمر        
ع وكّلها مسائل حتتاج إىل صوت معلن يرتك له أثرا عند املتلّقي، كما أّن مواض والنهي، التحليل والتحرمي،...

وكّل هذه  التحرمي ومواطن االفرتاء على اهلل من املواضيع اليت تنبين يف أساسها على اجلهر يف اخلطاب عموما؛
 األمور تدّل على قّوة مضمون سورة املائدة.

 إذا   »يقول "مصطفى صادق الرافعي" يف وصف قّوة أو ضعف الصوت، ومدى تأثهر ذلك على السياق العام:     
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بل إّن املتحكم األّول يف إيقاع النص مهما   .(1)«اشتّدت فأمواج البحر الزاخرة، وإذا النت فأنفاس احلياة اآلخرة
كان نوعه هو طبيعة األصوات وإعجاز نظمها وطريقة توزيعها، فكّل ذلك من شأنه أن يثهر انفعاالت يف نفس 

ت اجلرس القوي يالبة عليها، وتكون ذات إيقاع فتكون ذات إيقاع قوي إذا كانت نسبة األصوات ذا» املتلقي:
  . (2)«رخو إذا كانت نسبة األصوات اللينة والضعيفة يالبة عليها

وباختصار ميكن تفسهر طغيان اجلهر على اهلمس يف هذه السورة كما أشار إىل ذلك "يوسف عمر        
أّي نص لغوي البّد أن حتتّل فيه األصوات اجملهورة الصدارة يف الكثرة، وإاّل فـََقَد » لعساكر" يرجع أساسا إىل أّن:

هذا النّص عنصره املوسيقي، ومبا أّن القرآن الكرمي ميتاز مبيزة خاصة يف جانبه الصويت وصل إىل حّد اإلعجاز، فال 
 .(3)«بّد أن حتتّل األصوات اجملهورة فيه الصدارة يف اجلانب الكّمي

ت احملتّكة فقد ، أّما األصوا 29,35صوت، وذلك بنسبة: 2577األصوات املنفجرة يف سورة املائدة:ـــــــ  4
   )املتوّسطة( الصدارة بنسبة: ، لتأخذ هبذا األصوات املائعة24,09مرّة بنسبة:2115بلغ عدد دوراّنا:

46,56 :ة على مستوى هذه السورة الكرمية.مرّ  4088، لتكّررها 
  طغيان األصوات الشديدة عن األصوات  وما يزيد معىن قّوة مضمون السورة الكرمية تقوية وتأكيدا:       

بع الشّدة واحلّدة، ملا فيه من الرخوة، فإّن ذلك يدّل على أّن الكالم املستعمل يف هذه السورة كالم يغلب عليه طا

     ﴿و       ﴾/4﴿ رمي حنو:حت

 ﴾/98 ،وّني حنو:﴿       ﴾/51 

   ﴿ حنو:وزجر وترهيب ،        ﴾/97﴿و

               

                

﴾/35 ، قوله أيضا:و ﴿         

                                                           

 .30، دس، ص4، مطبعة االستقامة، القاهرة، مصر، طـــــــ مصطفى صادق الرافعي: إعجاز القرآن والبالية النبوية، تح: حمّمد سعيد العريان (1)
ة، الرباط، ومطبعة أمحد أبو زيد: التناسب البياين يف القرآن الكرمي. دراسة يف النظم املعنوي والصويت، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنساني( ـــــــ 2)

 .307م، ص1992ه/ 1412النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، دط، 
ــــــ ، إشراف: حمّمد ( ـــــــ يوسف عمر لعساكر: اجلدل يف القرآن خصائصه ودالالته )جدال بعض األنبياء مع أقوامهم ّنوذجا( ـــــــ دراسة لغوية داللية ـ3)

 .155م، ص2005م/2004لنيل شهادة املاجستهر، ختّصص: دراسات لغوية نظرية، جامعة اجلزائر)بن يوسف بن خّدة(، العبد إرتيمة، رسالة معّدة 



 الفصل الثاني: مخارج الحــــــــــــــــروف وصــــــفاتـــــــها الممــيّــــــزة

 

 
138 

   ﴾/40 ،:وهتديد وحتذير مثل قوله تعاىل﴿      

    ﴾/75 أيضا قوله تعاىل: ، و﴿     

          ﴾/117، يف  بعد وعد ووعيد

، ومثل ذلك       ﴾/11﴿ :تعاىل مثل قوله

أمر يف حنو قوله نداء و ، و         ﴾/13﴿قوله أيضا:

      ﴿و     ﴾/1﴿ تعاىل:

﴾ /69.اخل...، 

أّما عن سيطرة األصوات املائعة عن األصوات الشديدة والرخوة فألّّنا أنسب األصوات يف هذا املقام، ألّّنا         
دالالت النهي والنفي والتنبيه واالستفهام ومقارعة احلّجة باحلّجة، وتفنيد مزاعم القوم وإقناع اخلصوم » حتمل:

 نا فيما مضــــى إىل بعضـها، وكّلها معاين موجودة يف نـّص ســــــورة املائدة أشــــر (1)«باألدلة الواضحة واحلجج املقنعة
 وسيتّم فيما سيأيت إن شاء اهلل من هذا البحث تناول بقية املسائل.

إىل جانب األلف دورانا على هنا إىل أن صوت "الالم" املائع هو أكثر األصوات  وجتدر بنا اإلشارة ها       
. ومعلوم أّن من صفات "الالم" االحنراف واجلانبية، ويف هذا املعىن ما يتناسب مع مضمون مستوى سورة املائدة

، كما احنرافا حقيقيا عن جادة الصواب وعن الفطرة السليمةالسورة الكرمية، فهي تؤكد على احنراف مزاعم القوم 
يف نص سورة املائدة ممدودة باأللف والذي يعّد من الصوائت الطويلة اجملهورة، لكي يف مواضع كثهرة  "الالم"جند 

 يسمعوا جّيدا اجلواب املنكر ألقواهلم املنحرفة وافرتاءاهتم الزائفة.
 ثانيا: الصفات التي ال ضّد لها في العربية

 ــــ الصفير 1   
 أ/ تعريفه في اللغة:       
: داء يف البطن ي صّفر  منه » "َصَفَر":جاء يف تفسهر مادة        الصَِّفهر  هو الّصوت بالفم والشفتني)...(، والصََّفر 
 .(2)«)...(، والصَِّفهر : من الّصوت بالدواب: إذا س ِقَيْت)...( وَصَفَر الطائر َيْصِفر  َصِفهرًا أي َمَكا... الوجه

                                                           

 .156ــــ، صـــــــ يوسف عمر لعساكر: اجلدل يف القرآن خصائصه ودالالته )جدال بعض األنبياء مع أقوامهم ّنوذجا( ـــــــ دراسة لغوية داللية ـــ (1)
 ، مادة َصَفَر.3منظور: لسان العرب، مج ( ـــــــ ابن2)
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 ب/ تعريفه في االصطالح:      
 صوت زائد خيرج من بني الشفتني عند النطق بالصاد والسني والزاي، وهو صوت شبيه بصوت »الصفهر هو:       
 .(1)«الطائر

الطيور، فالصاد عند النطق هبا صوتا يشبه صوت بعض تسمع هلا »وإّّنا مسّيت حروف الّصفهر كذلك ألّنك       
هذه األحرف ، والزاي مثال تشبه صوت النحل، والسني مثال تشبه صوت اجلراد، وأقوى مثال تشبه صوت األوز

 .(2)«الثالثة حرف الصاد ملا فيه من استعالء وإطباق
ويشاطر "صربي املتويّل" "الراجحي" يف كون "الصاد" أقوى أصوات الصفهر، حيث جيعل حروف الصفهر       

" إلطباقها واستعالئها، األخرى لصوت "الزاي" جلهرها، يف حني حتتّل األوىل لصوت "الصاد :على مراتب متفاوتة
أقوى ما »أّما "سعاد عبد احلميد" فتحّدد درجات الصفهر من زاوية أخرى قائلة:  .(3)املرتبة الثالثة هلمسها "الّسني"

، وهذه الدرجات (َصبَـرَ )، مثّ املتحّرك حنو(اْصرب وا)، مّث الساكن حنو(الصَّاحلِِنيَ )يف املشّدد حنو:يكون ـــــ أي الصفهر ـــــ 
 .(4)«تنطبق على بقية الصفات

ويطلق "ابن جزري" على هذه األصوات الثالثة مصطلح "األسلية"؛ ألّّنا خترج من أسلة اللسان وهو       
 دقّه، وهو نفس املصطلح الذي استخدمه "اخلليل" يف خمارجه الثمانية كما رأينا يف السابق.مست
 ــــ القــــلقــــلة: 2   

 أ/ تعريفها في اللغة:       
قـَْلَقَل يف األرض: ضرب فيها، والشيء: » حييل املعىن اللغوي للفظ "القلقلة" على التحّرك واالضطراب فــــــ:       

 .(5)«حرّكه واحلزن َدْمَعه : أَساَله ، وتـََقْلَقَل: حَتَرََّك يف البالد، وتقّلب فيها...
 ب/ تعريفها في االصطالح:      
خرج معها من الفم  تَ فْ قَـ واعلم أّن من احلروف حروفا م ْشَربًَّة ض ِغَطْت من مواضعها، فإذا وَ »يقول "سيبويه":      

 .(6)«ص َويٌت، ونـََبا اللسان عن موضعه وهي حروف القلقلة
                                                           

 .71( ــــــ صالح صاحل سيف: العقد املفيد يف علم التجويد، ص1)
 .48( ــــــ شرف الّدين على الراجحي: يف علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة احلديث، ص2)
 .72ــ صربي املتويّل: دراسات صوتية يف جتويد اآليات القرآنية، صـ( ــ3)
 . 92( ـــــــ سعاد عبد احلميد: تيسهر الرمحن يف جتويد القرآن، ص4)
 ( ــــــ جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة "قـَْلَقَل".5)
 .174، ص4ــ سيبويه: الكتاب، جــ( ــ6)
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اضطراب املخرج عند النطق باحلرف ساكنا حّّت ي ْسمع له نربة قويّة، وحروفها مخسة »فالقلقلة هبذا املعىن:         
)قطب جد(، والسبب يف هذا االضطراب والتحريك شّدة حروفها ملا فيها من جهر وشّدة، فاجلهر جمموعة يف قوله

 قلقلة ثالثة، أعالهامينع جريان النفس، والشّدة متنع جريان الصوت، فاحتاجت إىل كلفة يف بياّنا، ومراتب ال
 .(1)«الطاء وأوسطها اجليم وأدناها الباقي

معىن القلقلة، حروفها، سبب حدوثها فهذا التعريف الذي أتينا على ذكره تعريف جامع مانع؛ أشار إىل       
، فاالضطراب الذي يلحق حروفها مصدره األساسي هو اجتماع يف كّل حرف ومراتب حروفها من حيث قلقلتها

  هذين ، وال ميكن حصول القلقلة إذا مل تتوّفر يف احلرف )االنفجار( واجلهر صفتني قويّتني مها الشّدةمنها 
الصفتني، يهر أّن االستثناء حاصل يف "الطاء" و"القاف" لسقوط صفة اجلهر فيهما، فهما مهموسان يف الدرس 

  الصويت احلديث كما أسلفنا، ومع ذلك فإّن القلقلة فيهما حاصلة.
، يهر أنّنا جند "املربد" مثال يف "املقتضب" مخسةكما أشار التعريف السابق كذلك إىل أّن حروف القلقلة         

واعلم أّن من احلروف حروفا حمصورة يف مواضعها، فتسمع عند »اف" قائال: كيضيف إىل اخلمسة حرف "ال
ذلك وجدته فمنها: "القاف" و"الكاف" إاّل الوقف على احلرف منها نربة تتبعه وهي حروف القلقلة، وإن تفّقدت 

القاف أشّد، وإّّنا تظهر هذه النربة يف الوقف، فإّن وصلت مل يكن ألّنك أخرجت أّّنا دون "القاف"، ألّن حصر 
 .(2)«اللسان عنها إىل صوت آخر، فحّلت بينه وبني االستقرار، وهذه املقلقلة بعضها أشّد حصرا من بعض

 "املربّد" تكون يف الوقف أشّد وأبني منها حني الوصل.فالقلقلة حسب         
   ويف التعريف السابق للقلقلة خيتمه "فهمي علي سليمان" بذكر أّي احلروف اخلمسة أشّد وأعلى قلقلة من       

يهرها، حيث جعل "الطاء" أقواها، يهر أنّنا جند "مصطفى رجب" مثال يف كتابه "دراسات لغوية" خيالفه حينما 
يف القاف مثّ يف الطاء مّث يف اجليم مّث يف الباء مثّ يف الدال، وجيب ...وهي أقوى »ل متحّدثا عن حروف القلقلة:يقو 

 .(3)«أاّل تزيد القلقلة إىل حّد أن تنقلب إىل حركة، والقلقلة صفة الزمة هلذه احلروف اخلمسة يف حال سكوّنا
جعل "مصطفى رجب" صوت "القاف" أعلى األصوات قلقلة، يليه صوت "الطاء" خمالفا بذلك  إذن       

ـــــ حسب ما أراه ـــــ هو األقرب للصواب أكثر من مذهب "فهمي علي سليمان"، يهر أّن مذهب هذا األخهر 
روفها، ومعروف  "مصطفى رجب"؛ فمعروف أّن القلقلة من األصوات القوية الجتماع صفيت اجلهر والشّدة يف ح

                                                           

 .56م، ص1990ه/ 1410( ــــــ فهمي علي سليمان: املنهر اجلديد يف أحكام التجويد، دار النصر للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، دط، 1)

 .332، ص1( ــــــ املربّد: املقتضب، ج2)
 .261( ــــــ مصطفى رجب: دراسات لغوية، ص3)
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كذلك أّن صوت "الطاء" أقوى من صوت "القاف"، ألّن األّول جتتمع فيه هو اآلخر ــــــ فضال عن شّدته ـــــ 
 مها صفتا "اإلطباق واالستعالء"؛ فكّل ما هو مطبق مستعل كما سبقت اإلشارة، يهر أّن يف صفتني قويّتني

 "القاف" استعالء من دون إطباق.
 :(1)أّما عن موضع القلقلة فإّن للعلماء يف ذلك مذهبني       

إذا وصلت إىل صوت آخر يشغلك عن يرى بعضهم أّن القلقلة ال تكون إاّل عند الوقف، وهذا يعين أّنك  األّول:
 )أي املقلقل( صوتا. اع احلرف األّولبَ تْـ إِ 

القلقة سكون حروفها بغّض النظر عن شروط حصول لعلماء إىل القول: إنّه من أهّم ذهب كثهر من ا الثاني:
موضع وقوعها وسطا أو تطرّفا، يهر أّن هناك إمجاع على أّن الصوت املقلقل يكون يف حالة الوقف عليه أبني من 

 عند الوصل به.
 ج/ أقسام وأنواع القلقلة:      

 :(2)ميكن أن نصّنف القلقلة إىل نوعني خمتلفني، وذلك باعتبار موقع احلرف املقلقل من الكلمة مها
 وهي احلاصلة يف ّناية الكلم املنتهية بأحد تلك األصوات.القلقلة الكربى : 
 وهي احلاصلة عند وجودها إحداها يف وسطهاالقلقلة الصغرى :. 

ّيت حينها قلقلة كربى، وإن        فإذا وقع احلرف املقلقل متطرّفا يف آخر الكلمة، وكان موقوفا عليه وساكنا مس 
ّيت قلقلة صغرى.  وقع يف وسط الكلمة وكان ساكنا مس 

 د/ عّلة القلقلة:      
أّن العرب إّّنا قلقل األصوات اخلمسة السالفة الذكر بإضافة صوت لني »يقول "خليل إبراهيم العطّية":       

كما مسّاه سيبويه، حرصا منهم على إظهار ما يف هذه األصوات من جهر، فال يناهلا " صويت"قصهر عليها أو 
 .(3)«شيء من اهلمس

 ه/ مراتب ودرجات القلقلة:      
 :(4)ببناء على ما سبق ميكن أن ّنّيز للقلقلة بني ثالث مرات         

                                                           

 .120العربية، صـ يامن قّدوري احلمد: املدخل إىل علم أصوات ــ( ـــ1)
 .59، ص1983ه/ 1403( ــــــ خليل إبراهيم العطّية: يف البحث الصويت عند العرب، منشورات دار اجلاحظ للنشر، بغداد، العراق، دط، 2)
 ــ املرجع نفسه، ص ن.ـــ( ـ3)
: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق . وأيضا: عبد الكرمي مقيدش261( ــــــ ينظر: مصطفى رجب: دراسات لغوية، ص4)

 .58م، ص2008ه/ 1429منشورات مكتبة اقرأ، قسنطينة، اجلزائر، دط، 
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"، وتسّمى أقوى درجات القلقلة. 1  ـــــ تكون يف احلرف املشّدد املوقوف عليه حنو: "احَلقّْ
 ـــــ تكون يف احلرف الساكن املوقوف عليه حنو: "َوِعيْد"، وتسّمى أوسط درجات القلقلة. 2
 يهر املوقوف عليه حنو:"أَفـَت ْطِعم وَن"، وتسّمى أقّل درجات القلقلة.ـــــ تكون يف احلرف الساكن  3

 ــــ الليـــــن: 3    
 أ/ تعريفه في اللغة:        

ٌ)...(اَلَن الشيء لِيًنا َولََيانًا: َسه َل » حييل املعىن اللغوي للني على السهولة واليسر:        وانقاد فهو َلنْيٌ وَلنيِّ
 .(1)«)...(، واْسَتاَلَن العيش: رآه  لَيًنا أو َعدَّه  أو وجده ليّـًنا...ويقال: َأاَلَن للقوم جناحه: أخذهم باملالطفة

 :ب/ تعريفه في االصطالح       
إخراج احلرف بعد كلفة على اللسان، وحروف اللني: الواو والياء الساكنتان املفتوح ما قبلهما » اللني هو:     

 .(2)«حنو: َخْوْف وبـَْيتْ 
)من  بناء على هذا ميكن القول: إّن حرف اللني هو حرف املّد الساكن، املتحرك ما قبله حبركة ال تناسبه       

 جملانسة حركة الفتح هلا؛ فهي حرف مٍد ال لني.يهر جنسه(، ويسقط من هذا االعتبار األلف 
 ــــ االنحراف: 4    

 أ/ تعريفه في اللغة:        
 عياله: كسب هلم من كّل حرفة وجهةَحَرَف عنه َحْرفًا: َماَل َوَعَدَل، ول»جاء يف تفسهر مادة "َحَرَف":       

والشيء عن وجهه َحْرفًا: َصَرَفه  وَييـَّرَه )...(، وح ِرَف ف الٌن يف ماله: ذهب منه شيٌء)...(، واحْنََرَف: مال، ويقال: 
 .(3)«وإىل فالن: مال إليه، وعن فالن: انصرف... احْنََرَف ِمزَاَجه : مال عن االعتدال

 .فاالحنراف يف معناه اللغوي إذن هو: امليل عن الشيء والعدول عنه       
 ب/ تعريفه في االصطالح:        
( وهو حرف شديد جرى فيه الّصوت الحنراف اللسان مع الّصوت، ومل »يقول "سيبويه":        ومنها)املْنَحِرف 

     دت فيها الّصوت، وليس وهو "الالم"، وإن شئت مد ةيعرتض على الّصوت كاعرتاض احلروف الشديد
 ألّن طرف اللسان ال يتجاىف عن موضعه، وليس خيرج الصوت من موضع "الالم"، ولكن من ناحييت    كالّرخوة؛

                                                           

 ( ــــــ جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة َلنَيَ.1)
 .283ــ صبحي الّصاحل: دراسات يف فقه اللغة، صـــ( ـ2)
 العربية: املصدر السابق، مادة َحَرَف.( ــــــ جممع اللغة 3)
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 .(1)«وفـ َوْيَق ذلك اللسانمستدق 
  إذن فصفة االحنراف ــــــ على مذهب "سيبويه" ــــــ من الصفات املفردة واخلاصة بصوت واحد وهو         

لصوتني مها "الالم" و"الراء" معا، ومن هؤالء  اللغويني والعلماء من جيعلها صفة "الالم"، ولكن هناك الكثهر من
امليل باحلرف عن خمرجه حّّت يّتصل مبخرج يهره، وهو صفة الزمة » الذي يعّرف االحنراف بأنّه:صري" الشيخ "احل  

ألّّنما احنرفا عن خمرجهما حّّت اّتصال مبخرج يهرمها؛ فالالم فيها احنراف حلرفني الالم والراء، وإّّنا و ِصَفا باالحنراف 
 .(2)«وميل إىل طرف اللسان، والراء فيها احنراف إىل ظهر اللسان َجاحِنًَة قليال إىل جهة الالم

 ــــ التكرير: 5   
 أ/ تعريفه في اللغة:       

احلَْبل  ي ْصَعد  به  :بالفتح الكرُّ » :"َكَرَر": باب الراء فصل الكاف" يف تفسهر مادة صحاح اجلوهريجاء يف "     
: الرجوع)...(، وَكرَْكْرت  الشيء َتْكرِيرًا  املرَّة )...( والَكرَّة : )...(، على النخلة واجلمع الَكرَّات)...(، والَكرُّ
إذن فالتكرار يف اللغة  .(3)«...وَكرَْكْرت ه  عيّن: أي دفعته ورددته)...( وَتَكرَْكَر الرجل يف أمره أي تـََردَّدَ  وِتْكرَارًا)...(

 مبعىن: إعادة الشيء مرة بعد أخرى.
 ب/ تعريفه في االصطالح:       

ويسّمى أيضا الرتّدد، وهو مسة يّتصف هبا صوت واحد وهو الراء، ومسّيت الراء »"داود عبده" فيقول: يعرّفه      
 .(4)«صوتا تكراريا؛ ألّن طرف الّلسان يضرب أصول األسنان العليا أو اللثة ضربات متكّررة عند نطقها

يّتضح من خالل هذا التعريف أّن صفة التكرار أو كما تسّمى كذلك "التكرير" صفة مفردة خاصة بصوت       
واحد وهو "الراء"، وتكمن عّلة تسميته باملكّرر لتكرار ضربات وطرقات اللسان على الثنايا العليا أو اللثة بشكل 

"حمّمد بن إبراهيم احلمد":  ، ويف هذا يقول"الراء"حالة تشديد أو إديام  متتابع ومستمر، ويشتّد هذا التكرار
التكرير هو ارتعاد رأس اللسان عند النطق باحلرف، وحرفه الراء فقط، وأكثر ما يظهر تكريره إذا كان مشّدًدا »

 .(5)«حنو: َمرًَّة، وَكرَّةً 

                                                           

 .435، ص4( ـــــــ سيبويه: الكتاب، ج1)
 .104، 103( ـــــــ حممود خليل احلصري: أحكام قراءة القرآن الكرمي، صص2)
 4للماليني، بهروت، لبنان، ط، تح: أمحد عبد الغفور عطّار، دار العلم 2إمساعيل بن محّاد اجلوهري: الّصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، جــ ــ( ــ3)

 ، مادة َكَرَر.م1990ه/1410
 .43م، ص2010ه/ 1431، دار جرير للنشر والتوزيع، دب، دط، 2( ــــــ داود عبده: دراسات يف علم أصوات العربية، ج4)
 .112مفهومه، موضوعاته، قضاياه، ص ( ــــــ حمّمد بن إبراهيم احلمد: فقه اللغة5)
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 ــــ التــــــفّشي: 6  
 أ/ تعريفه في اللغة:        

َفَشَو: يقال: َفَشْت عليه َضيَعت ه : إذا انتشرت عليه أموره ال يدري بأيّها »جاء يف تفسهر كلمة "التفّشي":       
 .(1)«اًء، وَمَشْت َمَشاًء: َكثـ َرْت...شَ يبدأ )...( وتـََفشَّْت الَقْرَحة : اّتسعت)...(، وقد َفَشْت أنعام ه م فَ 

 إذن فالتفّشي يف الشيء: االنتشار واالتساع والكثرة.       
 ب/ تعريفه في االصطالح:       
وهو كثرة انتشار خروج اهلواء » يعرّفه "حمّمد بن إبراهيم احلمد" مبّينا حروفه واختالف العلماء يف ذلك بقوله:      

       ، وحرف التفّشي هو الشني فقط على بني اللسان واحلنك، وانبساطه يف اخلروج عند النطق باحلرف
املشهور، وبعضهم جيعله يف الضاد والثاء والفاء، وبعضهم يقول: إّن يف الصاد والسني تفّشيا أيضا، وكّل ذلك يهر 

 .(2)«جممع عليه
 ــــ االستطالـة: 7    

 أ/ تعريفها في اللغة:         
َد قائما لينظر إىل بعيد)...( وَأطَاَلِت املرأة: »جاء يف "أساس البالية" يف تفسهر مادة: "َطَوَل":         َتطَاَوَل: مَتَدَّ

َوَلَدْت ِطَوااًل)...(، وَطوََّل له: أمهله)...( وله عليه َطْوٌل: َفَضٌل)...(، وهو يـََتطَاَول  على الّناس وَيْسَتِطيل ، وله 
 .(3)«: قتلوا أكثر ممّا قتلنا...انِتطَاَلٌة، واْسَتطَاَل بنو فالن عليَتطَاوٌل واسْ عليهم 
 فاالستطالة يف اللغة حتيل على: االمتداد، التمهيل، التطاول، الكثرة،...      
 ب/ تعريفها في االصطالح:       

م عند النطق به حّّت اّتصل مبخرج      احلرف املستطيل هو الضاد؛ ألنّه استطال عن الف» جاء يف "النشر":       
 .(4)«الالم، وذلك ملا فيه من القّوة باجلهر واإلطباق واالستعالء

ال ضّد هلا، وهي صفة خاصة والزمة "للضاد" املعجمة، بيد أّن بعضهم يقول فاالستطالة هبذا صفة مفردة       
 .(5)«مستطيلة ألّّنا تفشت واستطالت حّّت خالطت أعلى الثنتني الشني»بأّن: 

                                                           

 الزخمشري: أساس البالية، مادة َفَشَو.ــــ ــ( 1)
 .112مفهومه، موضوعاته، قضاياه، ص حمّمد بن إبراهيم احلمد: فقه اللغة( ــــــ 2)

 ( ـــــــ الزخمشري: املصدر السابق، مادة َطَوَل.3)
 .205، ص1( ـــــــ ابن جزري: النشر يف القراءات العشر، ج4)
 املرجع السابق، ص س.   ( ـــــــ حمّمد بن إبراهيم احلمد:5)
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سبعة عشر ـــــ كما ذكرنا ـــــ؛ عشرة منها  هذه إذن هي الصفات اليت حتّدث عنها علماء األصوات، وعددها     
 األخرى، هذا وسنضيف إليها فيما سيأيت بعض الصفات )مخسة ضّد مخس(، وسبعة أخرى ال ضّد هلا متضادة

 يهر هذه املذكورة، حتّدث عنها بعض اللغويني وعلماء األصوات، مّث ننتقل بعدها إىل الصفات العارضة، واملتمثلة
 هنا يف أحكام النون الساكنة والتنوين، وكذا أحكام امليم الساكنة، وهي صفات خاصة بتجويد آي القرآن الكرمي.

 :)الغّنة )األنفية         
"النون" و"امليم" صوتان أنفيان ال خيرجان من الفم، وإّّنا خمرجهما هو األنف، والدليل على ذلك أّنك لو       

أمسكت بأنفك عند النطق هبما ملا ظهر الصوت، وهلذا تسمع مع صوت "النون" و"امليم" يّنة تتبعهما عند 
مسة متّيز األصوات اليت يتسّرب اهلواء عند »النطق هبما؛ فهما هبذا صوتان أنفيان خيرجان من اخليشوم، واألنفية: 

، فهذه السمة هي اليت متّيز "امليم" من "الباء" )من فتحة يف مؤّخر الفم( من األصوات األخرى نطقها من األنف
 .(1)«و"النون" من "الدال"

التمييز بني األصوات يبدو أّن هذا الكالم فيه نوع من االرتباك، فصحيح أّن "األنفية" هي مسة تساهم يف       
اليت تشرتك يف عدد من الصفات، ولكّنين أرى أّن هذه السمة ليست هي مطلقا اليت تتدّخل يف التفريق بني "امليم" 

مثال من خالل  و"الباء"، أو بني "النون" و"الدال" كما جاء يف التعريف السابق، فقبل أن ّنّيز بني "امليم" و"الباء"
" تتمّيز عن "امليم" بكون األوىل انفجارية، يف حني أّن األخرى متوسطة. كما أّن "الباء" ّن "الباءفإصفة الغّنة؛ 

، وإن كان هذا التمثيل تتمّيز عن "امليم" أيضا بأّّنا مقلقلة، بينما يف املقابل تتمّيز "امليم" عن "الباء" بأّّنا أنفية
 صفة "األنفية" هي اليت متّيز "النون" عن "الدال" مقبوال إىل حّد ما، فإّن ما هو يهر مقبول وال معقول هو: أنّ 

ــــــ فــــــ"النون" تتمّيز عن "الدال" فضال عن صفة األنفية بعّدة صفات أخرى؛ فوهذا خطأ ـــــ من وجهة نظري ـــــ 
، وكان من األوىل به أن يقول مثال: مذلقة "النون"مصمتة يف حني أّن  "الدال"متوسطة،  "النون"شديدة و "الدال"

  أّن األنفية مسة متّيز "النون" عن "الالم" مثال، فذلك يكون منطقيا أكثر؛ ألّن "النون" تتمّيز عن "الالم" بأّّنا 
، ولوال الغّنة واالحنراف لكانت "النون" الما، و"الالم" نونا، هذا أنفية، و"الالم" تتمّيز عن "النون" بكوّنا منحرفة

والنون أيّن من امليم، ويلحق » ضال عن اشرتاكهما يف املخرج الصويت. إذن فالغّنة صفة الزمة لـــــ "النون" و"امليم"ف
 .(2)«بالنون التنوين

 "التفخيم والرتقيق" إن شاء املوىل عّز وجّل. مبحثأّما عن مراتب الغّنة فسنخّصص هلا مكانا يف        

                                                           

 .43، ص2( ـــــــ داود عبده: دراسات يف علم األصوات العربية، ج1)
 .52( ــــــ حمّمد عصام مفلح القضاة: الواضح يف أحكام التجويد، ص2)
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 :الهت/ المهتوتة 
ها على أصوات ثالثة؛ جعلها و أطلقاختلف علماء العربية يف أي األصوات تنطبق عليها هذه الصفة، حيث        

الصدر كالتهوّع الصوت الشديد، فسّماها كذلك خلروجها من  هو هألّن اهلَتَّ عند»"اخلليل" لصوت "اهلمزة" 
" على صوت "اهلاء"، يقول: و"ابن جينطلقها كّل من "سيبويه" وأ.  (1)«شديدفتحتاج إىل ظهور صوت قوي 

 ، يف حني جعلها آخرون(2)«اهلاء، وذلك ملا فيها من الضعف واخلفاء ومن احلروف املهتوت وهو»"ابن جين": 
من  األكثر حتقيقا أّن هذه الصفة جديرة باهلمزة لشّدهتا أكثر»أمثال "ابن احلاجب" صفة لصوت  "الياء"، يهر أّن 

 .(3)«صويت اهلاء والياء
 :الخفــــــاء 

)األلف، الواو الساكنة اليت  احلروف اخلفية هي اهلاء، وحروف املّد واللني»يقول "حامت صاحل الّضامن":         
ّيت باخلفّية ألّّنا ختفى يف اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها ضّمة، والياء الساكنة اليت قبلها كسرة(،  وإّّنا مس 

 .(4)«قبلها، ولفظها يف هذا خفي بني حرفني أو بعد حرف أو حروف هواء
حروف املّد واللني، وورودها بعد "اهلمزة" وكذلك قبلها والثانية أشّد خفاًء، وعلى »وأشّد درجات "اخلفاء"       

 .(5)«لني "اهلمزة" خ ِفَي معها لضعفه وب عد خمرجهاهذا فإذا جاور حرف مّد و 
 .(6)«فتتقّوى بالّصلة وباإلشباع واحلركة املصاحبة هلا»: وأّما احلرف الرابع وهو: "اهلاء"      
 :الهاوي 

 .(7)«الصوت اللني الذي يتسع فيه جتويف الفم وهو "األلف"» هو:         
 ويهرها من الصفات الكثهرة واملتعّددة.

 بعد هذا العرض اخلاص بالصفات الصوتية الالزمة بنوعيها، أمكن للسائل أن يتساءل فيقول: أّي هذه        
                                                           

 .52، ص1( ــــــ الفراهيدي: كتاب العني، ج1)
 .64، ص1( ــــــ ابن جين: سر صناعة اإلعراب، ج2)
 .281القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، صــ عبد ـــ( ـ3)
 .180( ـــــــ حامت صاحل الضامن: فقه اللغة، ص4)
م 2006ه/1427، 1( ــــــ أبو العباس أمحد بن عّمار املهدوّي: يف توجيه القراءات شرح اهلداية، دار عمار للنشر والتوزيع، عّمان، األردن، ط5)

 .224ص
، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ومكتبة امللك فهد الوطنية للنشر 2ّمد عبد اهلل الطويل: فّن الرتتيل وعلومه، ج( ــــــ أمحد بن أمحد بن حم6)

 .593م، ص1999ه/1420، 1الرياض، السعودية، ط
 .92( ـــــــ منصور بن حمّمد الغامدي: الصوتيات العربية، ص7)
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 الصفات أقوى من األخرى؟. 
يف احلرف تكون باجلهر وبالشّدة واعلم أّن القوة » جييب "عبد البديع النهرباين" على هذا السؤال فيقول:       

، فبهذه الصفات يقوى وباالستعالء وبالصفهر وباالستطالة وبالغّنة وبالتفّشي)...(وباإلطباق والتفخيم وبالتكرير 
يضعف، وكّلما تكّررت فيه الصفة القويّة كان أقوى للحرف، وكذلك إذا تكّررت يف احلرف الصفة  احلرف وبَِعَدِمَها

 .(1)«الضعيفة كان أضعف
 :(2)وميكن يف األخهر أن نقّسم األصوات العربية من حيث قوهتا وضعفها وتوسطها إىل األقسام التالية       

 الطاء، الضاد، الظاء والقاف من حيث اإلجناز والصفة. األصوات األقوى:ــــــ  1
 اجليم، الدال، الصاد، الغني، الراء والزاي من حيث االجناز والصفة. األصوات القوية:ــــــ  2
 اهلمزة، األلف، الباء، التاء، اخلاء، الذال، العني والكاف. األصوات المتوسطة الصفات واإلنجاز:ــــــ  3
 السني، الشني، الالم، الواو والياء. األصوات الضعيفة: ــــــ 4
 الثاء، احلاء، النون، امليم، الفاء واهلاء. األصوات األضعف صفة وإنجازًا:ــــــ  5

)الصفات يهر املتضادة( على سورة املائدة، ارتأيت  وألّن اجملال ضّيق ال يّتسع لتطبيق مجيع هذه الصفات       
 أن أكتفي بصفة واحدة وهي صفة القلقلة.

 :تطبيقات حول ظاهرة القلقلة في سورة المائدة 
قمنا بدراسة إحصائية لصفة القلقلة يف سورة املائدة، سواء حدثت هذه الصفة من خالل الوقف                 

أو حال الوصل، وسنلّخص يف اجلدول أسفله هذه الدراسة، ولكن من خالل اختيار بعض مواضع هذه الصفة 
 هذه احلاالت:   على مستوى السورة الكرمية وذلك لكثرهتا؛ فال ميكن يف هذا البحث استيعاب مجيع

الحرف 
 المقلقل

عدد 
دورانه في 

سورة 
 المائدة

نسبة 
 دورانه

موقع  بعض نماذجه من سورة المائدة
الحرف 
المقلقل 

من 
 الكلمة

نوع 
 القلقلة

درجة 
 القلقلة

   ﴿ ﴾/4 حال الوقف على القاف بالسكون،

 ال الوصل. 

 أوســــــــطهــــا كبـــــــرى متطّرفـــــــًا

                                                           

 م2006ه/1427، 1دار الغوثاين للدراسات القرآنية، دمشق، سورية، ط الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات،عبد البديع النهرباين: اجلوانب ـــ ــــ (1)
 .88ص

 .83( ـــــــ عبد اجلليل يزالة: اللسانيات واإلسالم والثقافة األفريقية، ص2)
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   ﴿  ﴾/9 أقلّــــــــــــــــهـــــا صــــغــــــرى وســــــــــــطًــــــــا 

   ﴿  ﴾/68 أقلّــــــــــــــــهـــــا صــــغــــــرى وســــــــــــطًــــــــا 

17,39 مّرة 32 القاف
 

﴿   ﴾/85 ، حال الوقف على

 القاف املشّددة.

 أقـــــــــــواهــــــــا كبـــــــرى متطّرفـــــــًا

   ﴿ ﴾/108 . أقلّــــــــــــــــهـــــا صــــغــــــرى وســــــــــــطًــــــــا 
       

   ﴿     ﴾/7،  حال

 الوقف على القاف بالسكون ال الوصل. 

 أوســــــــطهــــا كبـــــــرى متطّرفـــــــًا

، حال الوقف على الطاء 9,24 ﴿ ﴾/9 مّرة 17 الطاء

 بالسكون ال الوصل.

 أوســــــــطهــــا كبـــــــرى متطّرفـــــــًا

   ﴿    ﴾/30. أقلّــــــــــــــــهـــــا صــــغــــــرى وســــــــــــطًــــــــا 

   ﴿    ﴾/86. أقلّــــــــــــــــهـــــا صــــغــــــرى وســــــــــــطًــــــــا 

   ﴿ ﴾/115 . 
 أقلّــــــــــــــــهـــــا صــــغــــــرى وســــــــــــطًــــــــا

       

   ﴿   ﴾/3 حال الوقف على الباء ،

 بالسكون ال الوصل. 

 أوســــــــطهــــا كبـــــــرى متطّرفـــــــًا

   ﴿    ﴾/16 ،

 حال الوقف على الباء بالسكون ال الوصل.

 أوســــــــطهــــا كبـــــــرى متطّرفـــــــًا

37,50 مّرة 69 الباء
% 

﴿   /﴾20. أقلّــــــــــــــــهـــــا صــــغــــــرى وســــــــــــطًــــــــا 

   ﴿  ﴾/112. أقلّــــــــــــــــهـــــا صــــغــــــرى وســــــــــــطًــــــــا 

   ﴿   ﴾/118 حال الوقف ،

 على الباء بالسكون ال الوصل.

 أوســــــــطهــــا كبـــــــرى متطّرفـــــــًا

       

   ﴿   ﴾/10. أقلّــــــــــــــــهـــــا صــــغــــــرى وســــــــــــطًــــــــا 

   ﴿   ﴾/34. أقلّــــــــــــــــهـــــا صــــغــــــرى وســــــــــــطًــــــــا 

 10 الجيم
 مّرات

5,43 ﴿   ﴾/92. أقلّــــــــــــــــهـــــا صــــغــــــرى وســــــــــــطًــــــــا 

   ﴿   ﴾/111. أقلّــــــــــــــــهـــــا  صــــغــــــرى وســــــــــــطًــــــــا 
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   ﴿   ﴾121 . أقلّــــــــــــــــهـــــا صــــغــــــرى وســــــــــــطًــــــــا 
       

   ﴿   ﴾/23. أقلّــــــــــــــــهـــــا  صــــغــــــرى وســــــــــــطًــــــــا 

   ﴿  ﴾/56 . أوســــــــطهــــا كبـــــــرى متطّرفـــــــًا 

30,44 مّرة 56 الدال
 

﴿  ﴾/91. أوســــــــطهــــا كبـــــــرى متطّرفـــــــًا 

   ﴿  ﴾/113. أوســــــــطهــــا كبـــــــرى متطّرفـــــــًا 

   ﴿    ﴾/119 حال ،

 الوقف بالسكون على الدال ال الوصل.

 أوســــــــطهــــا  كبـــــــرى متطّرفـــــــًا

       

قطــــب 
 جــــــد

  100 مّرة 184

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــ

 :مالحــــــظات هامشية
من خالل هذا اجلدول والعمليات اإلحصائية حلروف القلقلة يف سورة املائدة ميكن تسجيل املالحظات         
 التالية:

ـــ هناك الكثهر من الكلمات ـــــ يف هذه السورة ويف سواها ـــــ ال حتدث فيها القلقلة إاّل من خالل الوقف   ــــ 1
 أحد احلركات الثالث، أّما عند الوقف عليها فإّّنا تصبح ساكنة، وهذاعليها، ألّّنا حال الوصل تكون متحرّكة ب

 من شروط حدوث القلقلة كما رأينا.
         :ـــ هناك الكثهر من الكلمات يف سورة املائدة تكون القلقلة فيها من خالل عملية "فّك اإلديام" مثلـــ 2
﴿﴾/14 :متحرّكة بالفتح؛ أي: "َتْططَِلع   "طاء"ساكنة مقلقلة تتبعها  "طاء"، فأصل الكلمة قبل اإلديام "  

   متحركة  "دال"تليها مباشرة  ،ساكنة مقلقلة "دال"، فأصل هذه الكلمة: ﴾/85﴿كذلك كلمة:

 ."الْدَدْمعِ "بالفتح؛ أي: 
  أربعنيــــــ كثرة وجود القلقلة )دوران حروف القلقلة( يف اآليات األوىل من السورة؛ أي من اآلية األوىل إىل اآلية  3

من اآلية: مرّات(، وقّلتها  7مرّة(، الطاء)13مرّات(، القاف) 5مرّة(، اجليم) 23مرّة(، الباء) 25كما يلي: الدال)
بعدها   سبعني ومااثنان و ، لتعود يف ارتفاع من جديد ابتداء من اآلية نيواحد وسبعإىل حوايل اآلية  واحد وأربعني

 مرّات(. 8مرّة(، الطاء) 15مرّات(، القاف) 5مرّة(، اجليم) 33مرّة(، الباء) 26) كما يلي: الدال
 (، بل إّن صوت "اجليم" على وجه 72( وبعد اآلية )40إذن فمعظم حروف القلقلة وقعت قبل اآلية)       
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 ( فقط، وميكن تفسهر هذا التباين والطغيان:72( وبعد اآلية)40ص قد ورد يف مجيع حاالته قبل اآلية)اخلصو 
بكون أيلب أحكام التحليل والتحرمي، ومواطن االفرتاءات واإلّدعاءات الباطلة على اهلل عّز وجّل وأنبيائه كـــ"عيسى 

واهي والنداءات قد متركزت خالل هذه اآليات   بن مرمي"، ومواطن التهديد والوعيد والرتهيب واألوامر والن
 املذكورة، وكّلها مواضيع تتناسب مع قوة صفة القلقلة.

 .موضعا 184ــــــ من خالل اجلدول السابق يتبنّي أّن عدد مواضع القلقلة يف سورة املائدة هو:  4
هو موضح يف اجلدول أعاله، يهر مجيع حروف القلقلة وردت يف هذه السورة، ولكن بدرجات متفاوتة كما  ـــــــ 5

بأّن  أّن صوت الباء قد عرف سيطرة وطغيانا أكثر من يهره من األصوات املقلقلة، وميكن تفسهر هذا الطغيان:
 .(1)«بلوغ املعىن يف الشيء بلويا تاما...» صوت "الباء" يدّل على:

، حال الوقف على "الباء" واقع على كّل    ﴾/3﴿ فالعقاب  مثال عند قوله تعاىل:      

 نفس تعّدت حدود اهلل، واستحّلت لنفسها ما حّرمه اهلل عليها.
"الباء" املقلقل هنا يدّل على  ؛ فـــــ  ﴾/66﴿ والقلقلة يف "َمْبس وطََتاْن" عند قوله تعاىل:     

 م األرزاق والنعم.قسِّ اهلل عّز وجّل يف نعمته ورزقه بلويا تاما، فهو وحده م  بلوغ سعة وفضل 
"الباء" املقلقل هنا يدّل على  ؛ فــــ ﴾/112﴿كما أّن القلقلة يف "تـ رْبِئ" عند قوله تعاىل:       

 . بلوغ قدرته عّز وجّل يف الشفاء بلويا تاما ال شّك وال ريب فيه
 .يف سورة املائدة وقس على ذلك يف مجيع حاالت "الباء" املقلقل     

سفرت عليه نتائج الدراسة اإلحصائية: أـــــ وقوع القلقلة وسطا أكثر من وقوعها طرفا؛ وقعت وسطا حسب ما  6
 ، ووقوعها صغرى أكثر من وقوعها 25,54مرّة بنسبة:  47، ومتطرّفة: 74,46مرّة وذلك بنسبة:  137

 كربى، ووقوعها يف أقّل درجاهتا أكثر من وقوعها يف أوسطها وأقواها. من خالل هذا الكالم ميكن أن نتحّصل 
  املعادلة التالية:على 

 
 (، أّما حينما تكون 137=137ومعىن هذه املعادلة: أّن القلقلة حينما تكون وسطا ال تكون إاّل صغرى)         

(. وأّما عن درجاهتا فأقّلها أكثر من أوسطها وأقواها ـــــ كما أسلفنا ــــ ألّّنا 47=47متطرّفة ال تكون إاّل كربى)
(، أّما 74,46بنسبة:  137عدد حاالت أقّل درجاهتا هو: حينما تكون صغرى ال تكون إاّل يف أقّل درجاهتا)

                                                           

 .188ضوء علم اللغة احلديث، ص( ــــــــ حتسني عبد الرضا الوزّان: الصوت واملعىن يف الدرس اللغوي عند العرب يف 1)

 137وســــــــطا = صغــــــــرى = أقــــــّل درجاتــــــــهـــا = 
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مرّات يف سورة املائدة([بنسبة   5مرّة يف سورة املائدة( أو أقوى) 42]وسطا) حينما تكون كربى؛ فإّما أن تكون
25,54 حاالت لألقوى، مّث إّن  5حالة وسطا و 42مرّة( على قسمني:  47؛ فق سِّمت القلقلة الكربى )أي

"القاف"، ويف    األمر أّن األقوى يف الدرجة كانت يف كّل حاالهتا "وقفا"، وعلى حرف واحد وهو:العجيب يف
 كلمة واحدة وهي "احلّق" املشّددة.

مل يقع إاّل وسط الكلمة، وهذا يعين أّن القلقلة  "اجليم"ـــــ ي الحظ كذلك من خالل اجلدول السابق أّن حرف  7
 ة القلقلة فيه فهي مقتصرة على أقّل درجاهتا فقط.فيه صغرى ال كربى، وأّما عن درج

 القــــــلقـــــلة: األداء والداللــــــة 
الذي يظهر ألصوات  )(إّن العالقة وطيدة بني أداء القلقلة وفق أحكام التالوة ودالالهتا املقصودة؛ فالنرب       

القلقلة حني النطق هبا يعّد زيادة يف بنية الكلمة، وهذه الزيادة يف املبىن تستدعي بالضرورة زيادة يف املعىن، استنادا 
إّن هذا النرب الذي يضاف إىل أصوات القلقلة يدّل على قيمتها » اللغوية املشهورة، وبعبارة أخرى:إىل القاعدة 

الهتا من أصوات اللغة، فهذا الصّويت يضيف إليها مّدة زمنية يف نصف صوت، فضال عن الصوتية الزائدة عن مثي
 .(1)«خاصيتها االنفجارية

كثرت مواضع القلقلة يف سورة املائدة، وال يسعنا يف هذا البحث استيعاب كّل هذه املواضع، وألجل ذلك        
 )سورة املائدة(: تالوة النص القرآين اخرتنا بعضها حماولني إبراز مدى عالقة األداء بالداللة يف

 قال تعاىل: ﴿            

﴾/56. 

املتطرف؛ وهي هنا تدّل على معىن احلركة  "الدال"وقعت القلقلة يف هذه اآلية يف كلمة "يَـّْرَتِدْد"، مع حرف        
والتحّول واالنتقال من حال إىل حال خمالف لألول ومغاير له وهو: الرجوع إىل الكفر بعد اإلميان، وقد تدّل 

كن إسقاط الكلمة على من كانوا كافرين مّث أسلموا القلقلة هنا أيضا على عدم االستقرار على حال واحد، إذ مي
 إّن القلقلة يف»بعد كفرهم مثّ ارتدوا وعادوا إىل الكفر مرّة أخرى. يقول "خالد قاسم بين دومي" يف هذا السياق: 

                                                           

() ه حال ــــــ مصطلح يدّل على الضغط على مقطع صويت معني، أو كلمة معّينة، أو مجلة معّينة، قصد إبرازها والتأكيد عليها، وسيتّم التفصيل في
   .)فوق الرتكيبية( احلديث عن الظواهر السياقية

 لصوتية يف القرآن الكرمي، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، وجدارا للكتاب العاملي، عمان، األردن( ــــــ خالد قاسم بين دومي: دالالت الظاهرة ا1)
 .134م، ص2006 ه/1427 ،1ط
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     .(1)«باحملاولة واحلركة وتكّلف االرتداد وإكراه النفس عليه، وهي أمور يتمّيز هبا الكّفارتوحي  "يـَْرَتِدْد"
 على مقرأ اإلمام "ورش"ـــــ وهذا ما يزيد الكلمة تقلقال وحركة وجهرا. ـويف الكلمة فٌك لإلديام ــــ      

يوحي  ممّا، "الدال"ونشهر هنا أيضا إىل أّن كلمة "يـَْرَتِدْد" يف اآلية السابقة فيها قلقلة كربى، وتكراٌر حلرف       
"حمّمد َشلول"  يه تكرار، وهذا من شأنه أن يوّسع دائرة الكفر، يقول:قد يكون ف عن اإلسالم بأّن "االرتداد"

ة تعترب كأّّنا زادت حروفها القلقلة وخاصة الكربى تعطي معىن واسع للكلمة؛ ألّن الكلم» مشهرا إىل هذه الفكرة:
 . (2)«أو تعطي تأكيدا للكلمة؛ ألّن تكرار احلرف يؤّكد املعىن، وذلك حسب السياق حرفا
  تعاىل:قال ﴿        ﴾/79 يف اآلية قلقــــلة كبــــرى ،

حال الوقف عليه، والقلقلة هنا يف أقوى درجاهتا؛ ألّن احلرف املقلقل  "القاف"يف كلـــــمة "احلّق" مع صوت 
املوقوف عليه وقع متطرّفا ومشّددا، وكّل هذه األمور توحي بشيء من القّوة؛ فالقلقلة يف هذه اآلية تدّل على 

ة واضطراب خروج أهل الكتاب عن طريق االستقامة واالعتدال إىل طريق الغواية والضالل، ويف هذا اخلروج حرك
بن مرمي"  ،كإخراجهم للمسيح "عيسى )(جتاوزوا احلّد يف اتّباع احلّق"حال؛ فأهل الكتاب " وانتقال من حال إىل
مقام األلوهية، وجعله إهلا من دون اهلل اقتداء بأسالفهم الذين ضّلوا من قبلهم؛ فجمعوا بذلك من حّيز النبّوة إىل 

 بني الضالل وبني اإلظالل.
 :قال تعاىل ﴿           

   ﴾/92 وهو "اجليم" يف . وقعت القلقلة يف هذه اآلية عند حرف واحد

كلمة "رِْجٌس" والقلقلة فيها صغرى، وكلمة "فَاْجَتِنب وه " والقلقلة فيها صغرى أيضا، ويف كالمها   موضعني اثنني مها:
ن الذي اضطراب وحركة وحتّول من حال إىل آخر؛ ففي الرجس حتّول من طهارة إىل جناسة، وهو من عمل الشيطا

     يغوي النفس البشرية وحيدثّها على تعاطي اخلمر ولعب امليسر كي يشغل العقل ويبذر املال فيما ال يرضي اهلل 
النفس من نفس طّيبة عفيفة طاهرة زكّية ونقّية، إىل نفس خبيثة قذرة وجنسة. كذلك كلمة  تعاىل، وبذلك حيّول

أمر يدّل على معىن التحّول من شيء إىل آخر، وهو هنا يوحي بداللة الرتك واالبتعاد عن فعل  "فاْجتنبوه" فهي

                                                           

 .180، صخالد قاسم بين دومي: دالالت الظاهرة الصوتية يف القرآن الكرمي ( ــــــ1)
 1تقدمي: على مجعة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، القاهرة، مصر، طــــ حمّمد َشلول: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة، ـ( ـ2)

 .214م، ص2006ه/ 1427
()  َرْشَدة دَ لَ ي ل وُّ اليهود قوهلم يف عيسى: ليس وَ » قال اإلمام "القرطيب" يف سياق حديثه عن إفراط أهل الكتاب يف سيدنا "عيسى" عليه السالم:ــــــ 

   .103، ص8القرطبي: الجامع ألحكام القرآن والُمبّين لما تضّمنه من السّنة وآي الفرقان، ج :نظري .«ا(، وي ل وُّ النصارى قوهلم: إنّه إلهنَ زِ  د  لَ )وَ 
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على فعله  مَ اوَ دَ  ،واألزالم؛ ففي االجتناب دعوة اإلنسان إىل االنتهاء عن فعل شيء مااخلمر وامليسر واألنصاب 
 والقيام به.

 :قال اهلل عّز وجّل ﴿         

﴾/96. :"إّن األداء الّصحيح لقوله تعاىل "لنْبلوّنكم" وفق ما » يقول: "خالد قاسم بين دومي

حكم القلقلة يوحي بأّن هذا االبتالء ليس ابتالًء حمضا، بل ابتالًء مشفوعا باللطف والرمحة، فالذي يظهر  يقتضيه
من نطقها أّّنا تأيت مبثابة تنفيس أو ختفيف لالبتالء، وهذه الداللة مل تكن لتتحّقق لوال النرب املصاحب لنطق الباء 

 .(1)«ء الواردة يف القرآن الكرمييف الكلمة، وهي داللة تصدق على مجيع ألفاظ االبتال
ل َونَّك ْم" الواقعة يف اآلية السابقة         كما يلي:  من سورة املائدةوميكن أن نسقط هذا الكالم على كلمة "يـَبـْ

 ﴾   ﴿ إّن االبتالء يف اآلية مقتصر على الشيء القليل ال الكثهر، دليل ذلك قوله تعاىل:      

وبذلك تكون هذه احملنة يسهرة، ختفيفا منه سبحانه وتعاىل ولطفا بعباده، ويكمن موضع هذا االبتالء يف قدرة 
بكّل سهولة ويسر؛ ألنّه  ﴾﴿وكبهره ﴾ ﴿على تناول الصيد: صغهره ونَ م  رَ هؤالء احملْ 

، فال يبقى هلذا االبتالء حينها أيّة قيمة أو فائدة. مّث إّن النرب الذي يظهر حٍ مْ ر  وال بِ  دٍ يَ إذا أصبح يهر مقدور عليه بِ 
ل َونَّك ْم" يرتّتب عليه مّدة زمنية أطول، وميكن تفسهر ذلك حسب سياق  "الباء"يف صوت  الساكن يف كلمة "يـَبـْ

 هذه اآلية بامتداد هذا االبتالء على طول مّدة وجود اإلنسان وهو حمرما يف احلّج.
 :قال اهلل تعاىل ﴿  /﴾112عني معـــــلة هنا يف موضــــلقــــعت القــــــ، حيث وق 

، ويف كالمها تدّل على معىن التحّول واالنتقال من حال إىل حال، ففي اإلبراء حتّول من: "الباء"حرف واحد وهو 
عليه الّسالم  "مرض أو عّلة ما إىل شفاء وصّحة، وهي من معجزات اهلل تعاىل اليت أظهرها على يد سّيدنا "عيسى

عظيمة، وهي إبراء األكمه وهو األعمى خلقًة املطموس البصر، فيشفيه بأن يعيد له بصره حيث امنّت عليه بآية 
بقدرته وجالله، وإبراء األبرص وهو: من ظهر ببدنه بياض لفساد مزاجه، فيشفيه من هذا املرض بإذنه تعاىل 

  ومشيئته.  
 :يقول اهلل تعاىل يف حمكم تنزيله ﴿          

     ﴾/115. 

                                                           

 . 135خالد قاسم بين دومي: دالالت الظاهرة الصوتية يف القرآن الكرمي، صــــ ـ( ــ1)
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يف  "القاف"يف "َقْد" و "الدال" مواطن، "الطاء" يف كلمة "َتْطَمِئنَّ" ةوقعت القلقلة يف هذه اآلية يف ثالث     
التحّول واالضطراب، فريم ظهور البّينات  "َصَدقْـتَـَنا"، فأّما كلمة "تْطمئّن" فالقلقلة فيها صغرى تدّل على معىن
أو يزداد الذين آمنوا  كفر إىل إميانحتّول من   واملعجزات ظّل الطلب مستمرّا حّت يؤمن املستعّد لإلميان؛ ويف ذلك

 ما هو أشّد وأبلغ منه إميانا. إميانًا؛ ويف ذلك حتّول من اإلميان إىل 
 قلقلة أّما "الدال" يف "قْد" فهو موضع النرب، وداللته هنا التأكيد مطلقا. وأّما "القاف" يف كلمة "صدْقتنا" ففيها   

صغرى أيضا، وهي حتيل على معىن التحّول واالضطراب، ومعىن الكلمة أّن يف النفس والقلب شّك وريب، وال بّد 
يقني، وكأّن تقدير الكالم هو: "ونعلم علما يقينيا أّنك ّول هذا الّشك إىل ـــــ معجزة املائدة ــــ حت  من معجزة خارقة 

 بوحدانيته.  هللِ قد صدقتنا يف دعواك النبّوة، فنزداد إميانًا بك وعلًما برسالتك، ونكون من الشاهدين لك هبا و 
 ةيالمطــــلب الثاني: الصفات الصوتية العرض  

إّن الصفات العرضية كما ذكرنا هي تلك الصفات اليت قد يكتسبها احلرف يف سياق كالمي ما ويفقدها          
   وهو إّّنا يكتسبها حينما يكون مبحاذاة حرف معنّي يف سياق آخر؛ مبعىن أّن هذه الصفات يهر ثابتة يف احلرف، 

و تلك احلركة أو كالمها حّّت تسقط منه صفته هذا احلرف أدث تغهّر يف حيأو حركة معّينة أو كالمها معا، ما إن 
ة، وميكن أن نستدّل على هذا النوع: بأحكام النون الساكنة والتنوين، وكذا أحكام امليم الساكنة، إضافة يالعرض

إىل هذه الصفات هناك صفة أخرى ال تقّل أمهّية عن هذه الصفات املذكورة، أال وهي صفة "التفخيم    
العلماء واللغويني يدرجون مبحث "التفخيم والرتقيق" ضمن الصفات الصوتية املتضادة  والرتقيق"، فكثهر من

وآخرون يدرجونه ضمن الظواهر الصوتية الوظيفية، ويف احلقيقة إّن: "التفخيم والرتقيق" صفتان صوتيتان 
بحث ضمن الظواهر متضادتان، ومها يف الوقت ذاته ظاهرتان فونولوجيتان، وألجل ذلك فإنّه مّت تأجيل هذا امل

  الصوتية.
 أوال: أحكام النون الساكنة والتنوين

قبل التعرض ألحكام "النون الساكنة" و"التنوين" اخلاصة بتالوة آيات القرآن الكرمي، البّد من وقفة سريعة        
 على تعريف كّل من "النون الساكنة" و"التنوين"، وأبرز الفروق القائمة بينهما:

 (1)«النون اخلالية من احلركة، ويتوقف النطق هبا على حسب احلرف اآليت بعدها» : هي:النون الساكنة. 
 نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظا ووصال، وتفارقه يف اخلّط والوقف، وعالمته: الضّمتان » : هو:التنوين 
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 .(1)«أو الفتحتان أو الكسرتان
 :(2)وأّما الفرق بني النون الساكنة والتنوين فيوّضحه اجلدول التايل      

 نــــــويــــالتن نةـــاكـــون الســـــالن رقـــــالف
 زائد عن األصل، يثبت لفظا دون اخلط حرف أصلي، تثبت لفظا وخطّا األول
 يثبت يف الوصل دون الوقف تثبت وصال ووقفا الثاني
 ال يكون إاّل يف األمساء األمساء واألفعال واحلروفتأيت يف  الثالث
 متطرفا فقط() ال يأيت إاّل يف آخر الكلمة تكون متوسطة ومتطرفة يف الكلمة الرابع

 أحكامه ال تأيت إاّل يف كلمتني أحكامها تأيت يف كلمة أو كلمتني الخامس
 :(3)وخيتصر لنا "ابن جزري" أحكام احلروف اهلجائية مع "النون الساكنة" و"التنوين" يف النظم التايل     

 ِإْظَهاٌر، ِإْدَياٌم، َوقـَْلٌب، ِإْخَفا َوح ْكم  تـَْنِويٍن َون وٍن يـ ْلَفى                     
 يف الاّلِم َوالرَّا اَل بِغ نٍَّة َلزِمْ ، َوأَْدِيْم              َفِعْنَد َحْرِف احلَْلِق أَْظِهرْ                      
َون وا                       َوأَْدِيَمْن ِبغ نٍَّة يف: يـ ـــــــــــــــــــــوِمـــــن                  ِإاّل ِبَكِلَمِة كــ: د نـَْيا َعنـْ
 اإِلْخَفا َلَدى بَاِقي احل ر وِف أ ِخَذا.                  نٍَّة، َكَذا َوالَقْلب  ِعْنَد الَبا بِغ        

     إذن فقد حّدد "ابن جزري" من خالل هذه األبيات األربعة: األحكام األربعة اخلاصة بالنون الساكنة         
منها وما ال والتنوين، كما بنّي احلروف اخلاصة بكّل حكم، وبنّي ما ينقسم من هذه األحكام، وما تلحقه الغّنة 

 تلحقه، وإليك اآلن تفصيل ذلك:
 ـــــ اإلظهار: 1

 أ/ تعريفه في اللغة:    
َ وبرَز بعد اخلفاء، وعلى احلائط وحنوه: عاله، وعلى » جاء يف تفسهر مادة "َظَهَر":       َظَهَر الشيء ظ ه ورًا: تـَبَـنيَّ

 .(4)«األمر: اطّلَع)...(، والظَّْهر : خالف البطن...
 فاإلظهار يف معناه اللغوي حييل على الوضوح والبيان واجلالء.      

                                                           

 .60ــــــ حسام الّدين سليم الكيالين: البيان يف أحكام جتويد القرآن، ص (1)
ن يف سعاد عبد احلميد: تيسهر الرمح، و 28، صيف القراءات السبع أمحد حممود عبد الّسميع الشافعي: الوايف يف كيفية ترتيل القرآن الكرمي :ينظر ــــ( ــ2)

 .170ص ،جتويد القرآن
 .7ابن جزري: منظومة املقدمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمه، ص ــــــ (3)
 عجم الوسيط، مادة "َظَهَر".جممع اللغة العربية: امل ـــــ( ــ4)
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 ب/ تعريفه في االصطالح:    
إخراج كّل حرف من خمرجه من يهر يّنة يف احلرف املظهر، وذلك إذا جاء بعدمها ــــــ أي »اإلظهار هو:       

حروف احللق ألّّنا خترج  ى، وتسمّ ح، غ، خ()أ، ه، ع،  الساكنة أو التنوين ـــــ أحد هذه األحرف السّتة النون
 .(1)«اسرخهر يازه حلما عاك هخي أمنه، وهذه احلروف السّتة جمموعة يف أوائل هذه الكلمات: 

فواضح من خالل هذا التعريف أّن اإلظهار إّّنا مّسي كذلك لظهور النون الساكنة أو التنوين عند مالقاة       
أحد هذه احلروف الستة، أّما تسميته باحللقي لكون مجيع حروفه خترج من خمرج واحد وهو: "احللق"، سواء أكان 

 ذلك من أقصاه أو من وسطه أو من أدناه.
 اإلظهار:ج/ عّلة      

بـ ْعد  خمرج النون » قال العلماء أّن العّلة يف إظهار "النون الساكنة" و"التنوين" عند مالقاة هذه األحرف هي:      
والتنوين عن خمرجها؛ ألّن النون والتنوين خيرجان من طرف اللسان، واحلروف الستة خترج من احللق، اثنان من 

أدناه، فليس بني النون الساكنة والتنوين وبني هذه األحرف تقارب أو جتانس أقصاه، واثنان من وسطه، واثنان من 
 .(2)«عندها، فوجب حينئذ إظهارمها عند مالقاة هذه األحرف حّّت يسوغ إديامهما، أو إخفاءمها

ما مظهرتان فبعد املخرج بني "النون الساكنة" و"التنوين"، وبني احلروف احللقية اجملاورة هلا يدعو إىل النطق هب      
 من يهر إديام أو إخفاء يكون هنالك.

 د/ كيفيته:     
نطقا واضحا من يهر يّنة ظاهرة، بدون فصل أو سكت  لتنويناالنون الساكنة أو يكون اإلظهار بالنطق بــــــ      

 .(3)مع إعطائها زمنا متوسطا بني الشّدة وبني الرخاوة
 ه/ مراتب اإلظهار:    

عليا عند "اهلمزة" و"اهلاء"، ووسطى عند "العني" و"احلاء"، ودنيا عند "الغني" » اإلظهار ثالثة وهي:مراتب       
  ، شأّنا يف ذلك شأن أقسام احللق الثالثة.(4)«و"اخلاء"

 

                                                           

 .18( ـــــــ حمّمد حممود عبد اهلل: كيف جتّود القرآن العظيم أوضح البيان يف أحكام تالوة القرآن، ص1)
 .171( ـــــــ حممود خليل احلصري: أحكام قراءة القرآن الكرمي، ص2)
 .173( ـــــــ سعاد عبد احلميد: تيسهر الرمحن يف جتويد القرآن، ص3)
 حممود خليل احلصري: املرجع السابق، ص س. ــ( ـــــ4)
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 :مالحظات
"اهلمزة" إىل الساكن ـــــــ إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين: "مهزة"، فإّن اإلمام "ورش" رمحه اهلل ينقل حركة  1

؛ أي إىل النون الساكنة أو التنوين، فيزول بذلك سكوّنما وهذا ما يعرف بالنقل، والذي سيتّم التفصيل فيه قبلها
 عند األحكام املتعلقة بظاهرة اهلمز إن شاء اهلل تعاىل.

تنوين مع حروف اإلظهار فال ـ تقع "النون الساكنة" مع حروف اإلظهار يف كلمة واحدة ويف كلمتني، أّما الــــــ 2
  . (1)يكون إاّل يف كلمتني

 :تطبيقات اإلظهار الحلقي في سورة المائدة 
كان لإلظهار احللقي يف سورة املائدة دورانا كبهرا، قمنا بدراسة إحصائية له على مستوى هذه السورة، ويف          

اجلدول التايل بياٌن هلذه الدراسة، ونظرا لكثرة ّناذجه يف سورة املائدة فال ميكن هلذا البحث أن يّتسع      
 يف اجلدول أسفله:  جلميعها، وألجل ذلك ارتأينا أن خنتار بعضها كما هو موّضح 

الحرف 
 المظهر

بعض نماذج اإلظهار الحلقي في     
 سورة المائدة

مرتبة   مــــوضـــــــعه  
اإلظهار 
 الحلقي

عدد 
مّرات 
 دورانه

نسبة 
 دورانه

    في كلمتين مع في كلمة مع   
    التنويـــــــن النون الساكنة النون الساكنة   
 ﴿ ﴾/19.   ×  

ــــــــا
ــــــيـــ

علـ
 

35 
 مّرة

35
,7

2
 

 ﴿ ﴾/38 ،75 ،96.    × 

   ﴾/76﴿ الهمزة

 الوصل ال الوقف.حال 

   × 

 ﴿ ﴾/91.   ×  

 ﴿ ﴾/118.   ×  
         

 ﴿﴾/13 ،87 ،121.  ×   

ــــــــا
ــــــيـــ

علـ
 

33 
 مّرة

33
,6

7
 

 ﴿﴾/7 ،97.  ×   

   ×  .﴾/14 ،44 ،121﴿ الهــــــاء

                                                           

 .64، 63( ــــــــ عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، صص1)
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 ﴿﴾/65.  ×   

 ﴿  ﴾/112.   ×     
         

 
 األولـــــــــــــــــــــــــىالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  

عدد مّرات 
 دورانها

 مّرة68

بة ـــنس
 دورانها

69,39 
 

 ﴿﴾/2.   ×   

ـوس
طى

ــــ
 

18 
 مّرة

18
,3

7
 

 ﴿ ﴾/28.    × 

  ×   . ﴾/38﴿ العــــين

 ﴿ ﴾/62.    × 

 ﴿ ﴾/109.   ×  
         

 ﴿ ﴾/7.   ×  

طى 
وســــ

 

6 
ات

مّر
 

6,
12

 

 ﴿  ﴾/14.    × 

  ×   . ﴾/44﴿ الحــــاء

 ﴿ ﴾/70.    × 

 ﴿  ﴾/103.    × 
         

 
 الثانـــــــــــــــــيـــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

عدد مّرات 
 دورانها

 مّرة24

ـبة ــنس
 دورانها

24,49 
 

 ﴿ ﴾/4.    ×  

ــــــــا
نْــــــــي

د
 

3 
ات

مّر
 

3,
06

 

 ×    . ﴾/66 ﴿ ينــــالغ

 ﴿ ﴾/108.   ×  
         

 ﴿﴾/4.  ×   

ــــــــا
نْــــــــي

د
 

3 
ات

مّر
 

3,
06

 

  ×    . ﴾/20﴿ الخــــاء
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 ﴿ ﴾/35 .   ×  
         

 
 الثالــــــــــــــــثـــــــــــــــــة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

عدد مّرات 
 دورانها

 مّرات 6

بة ــــنس
 دورانها

6,12 
 

         

 :مالحظات هامشية
ت مجيع حروفه يف هذه السورة دَ جِ مرّة، حيث و   98ــ عدد مرّات ورود اإلظهار احللقي يف سورة املائدة هو: ـــــ 1

 ولكن بدرجات متفاوتة، كما وّضحته العملية اإلحصائية املبنّي نتائجها يف اجلدول أعاله.
 حكمـــــانوهي إحدى حروف اإلظهار احللقي يف مجيع حاالت ورودها يف سورة املائدة  "اهلمزة"ـــ اجتمع يف ــــ 2

عند اإلمام "ورش" رمحه اهلل، ومها: اإلظهار احللقي والنقل؛ لكون احلرف السابق للهمز سكون، وهو هنا ال خيرج 
د حدث نقل حركة اهلمز إىل النون ن إحدى اثنني: النون الساكنة أو التنوين بإحدى احلركات الثالث؛ إذن فقع

 )مهزة القطع ال الوصل(. الساكنة أو التنوين، وألجل ذلك رمست يف املصحف متحرّكة عند جماورهتا للهمز
ـــــ يبدو من خالل إحصاء حروف اإلظهار احللقي يف سورة املائدة دال على قّوة مضمون السورة الكرمية؛ وذلك  3

)اهلمزة واهلاء( كما رأينا من خالل اجلدول، بل إّن مرتبة اإلظهار  ظهارا من يهرهالكثرة دوران احلروف األقوى إ
 العليا هي اليت سيطرت على بقية املراتب األخرى. 

، ويف ذلك ما يتناسب مع طغيان "اهلمزة" يف (1)«اجلوفية، وما هو وعاء للمعىن» فـــــ"اهلمزة" تدّل على معىن      
تعاىل، والدليل على  تفسهر ذلك: بأّن قلوب الكفار واملنافقني جوفاء خالية من اإلميان باهللسورة املائدة، وميكن 

ذلك أنّه سبحانه وتعاىل كّلما أظهر هلم على يد نيّب من أنبيائه معجزة أو آية استنكروها وطالبوا بأخرى، وما يزيد 
سيطرة واضحة إىل جانب "اهلمزة" على هذا املعىن تأكيد ما يشهر إليه صوت "اهلاء"، الذي شهد هو اآلخر 

؛ فقلوب هؤالء مّيتة (2)«التالشي أو على متّكن املعىن متكنا َتَظهُّرْ » مستوى السورة الكرمية، إذ يدّل على معىن
 !متالشية ال تؤثّر فيها آية، وال تستميلها معجزة؟

ع ظاهرة اإلظهار احلقيقي)احللقي( وهي: ـــ نشهر إىل ظاهرة صوتية مهّمة وقعت يف سورة املائدة، والتبست مـــ 4
 قيقة ليس إظهارا ألّن هذا األخهرنقل "ورش" حلركة مهزة الوصل إىل النون الساكنة أو التنوين قبلها، وهذا يف احل

 

                                                           

 .188ـــــــ حتسني عبد الرضا الوزّان: الصوت واملعىن يف الدرس اللغوي عند العرب يف ضوء علم اللغة احلديث، ص (1)
 .189ـــــــ املرجع نفسه،  (2)
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   ﴾/18﴿إّّنا حيدث مع مهزة القطع ال مع مهزة الوصل، ومن أمثلته يف سورة املائدة: قوله تعاىل: 

﴿ ﴾/96، ﴿  ﴾/100 ،حال الوصل ﴿ ﴾/108 .اخل...،   

مل تقع يف  "العني"و "احلاء"و "اهلمزة"ــ من خالل العملية اإلحصائية واجلدول أعاله يتبنّي لنا أّن كّل من: ــــ 5
  سورة املائدة مع النون الساكنة يف كلمة واحدة، بل وقعت يف مجيع حاالهتا يف كلمتني مع النون الساكنة أو مع 

 التنوين، على عكس باقي احلروف اليت وقعت يف كلمة واحدة ويف كلمتني سواء مع النون الساكنة أم مع التنوين.
 والــــــداللـــــة:اإلظهار الحلقي: األداء 

سنكتفي يف هذا املقام بإيراد بعض األمثلة ــــ نظرا لكثرهتا وضيق مساحة البحث ــــــ من أجل إبراز عالقة         
 األداء القرآين هلذه الظاهرة الصوتية بداللته داخل السياق القرآين )سورة املائدة( كما يلي:

 :قال تعاىل ﴿            

﴾ . اإلظهار احللقي هنا يف كلمة واحدة وهي كلمة "املْنَخنقة"، وذلك مع النون الساكنة املتلوة حبرف

نا نصيب من امسه يف الداللة، فاملنخنقة هي البهيمة اليت ظهر عليها أثر املظهر، ولعّل لإلظهار الصويت ه "اخلاء"
اخلنق والذي دعا إىل موهتا، فدخلت بذلك دائرة التحرمي؛ بغض النظر ـــــ طبعا ـــــ عن سبب اخلنق، إن كان متعمدا 

صادر عن البهيمة أو أنّه  ،عن قصد أو بشكل يهر إرادي، وبغض النظر إن كان هذا اخلنق صادر عن إنسان ما
ذاهتا كأن ختتنق إّما يف وثاقها، أو أن ت ْدِخَل رأسها يف املوضع الذي ال تقدر على التخلص منه فتختنق حّت 

 املوت.
         ﴿ وبالعودة إىل اآلية ذاهتا يقول املوىل عّز وجّل:      

 ﴾/4:خممصٍة َيهر"، وذلك مع التنوين املتبوع حبرف  . حيث وقع اإلظهار احللقي هنا يف كلمتني"

املظهر، وميكن تفسهر داللة اإلظهار يف هذا السياق خبلّوه من الغّنة أثناء أدائه؛ فعدم وجود الغّنة اليت  "الغني"
حي بعدم وجود مسافة زمنية، أو أّن األمر يتّم فورا وعلى وجه السرعة، فسلسلة احملّرمات تستغرق مّدة معّينة تو 

الواردة يف هذه اآلية قد اْست ْثيِن من حترميها من أصابته اجملاعة، ويف هذه احلالة تدعوه الضرورة إىل اإلسراع والتعجيل 
وتكمن احلكمة يف إسقاط حكم التحرمي على من يف أكلها على أاّل تكون يف نفسه ملّذٌة أو ريبة يف تناوهلا، 

أو أن يساهم يف قتل النفس اليت حّرم اهلل قتلها بسبب اجلوع، فسبحانه  ،أصابته اجملاعة خشية أن يصيبه الضرر
 وتعاىل يعلم حاجة عبده املضطر وافتقاره إىل ذلك، فيتجاوز عنه ويغفر له.
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  :قال اهلل تعاىل﴿      ﴾/7. 

 ال توجد مسافة أو يّنة بني كلمة "ِمْن" وكلمة "َحرٍَج" يف اآلية السابقة، ألّن بعد النون الساكنة حرف من حروف 
 غين اإلنسان عن قطع مّدة يفّكر فيهااحللق وهو "احلاء"، وهذا يدّل على وضوح رخص اهلل تعاىل وجالئها، ممّا ي  

ظهر على عباده فيما شرعه هلم من رخص ي   أن ماذا سيفعل ومبا سيقوم، فاهلل سبحانه وتعاىل ال يريد أن جيعل أو
 فال يشرع هلم إاّل ما فيه اخلهر واملنفعة.  ،وأحكام أدىن ضيق وأقّل مشّقة، ألنّه تعاىل ييّن عنهم رحيم هبم

 :قال تعاىل ﴿            

               

         ﴾/56.  ورد "اإلظهار احللقي" يف هذه اآلية يف

ما  يؤّكدو  هذا املعىن يوّضح"حمّمد َشلول"  وها هو ثالث مواضع كّلها توحي مبعىن االّتصال وعدم االنفصال،
  عدم وجود الغّنة يف اإلظهار وهي اليت تستغرق مّدة من التالوة يعين أّن األمر يأيت بدون » :ذهبنا إليه فيقول

زمن؛ أي بسرعة فائقة، ممّا يفّسر أّن هذه الكلمة والكلمة اليت تليها ملتصقتان متاما، وال يوجد أّي فاصل 
فاإلظهار هنا ، ﴾     ﴿. فاالّتصال واضح يف قوله تعاىل: (1)«بينهما

وهو يدّل على عدم وجود انفصال أو مسافة زمنية بني التنوين والصوت  "العني"وقع فيه التنوين مع 
تطّلب مّدة من الزمن، وهذا من شأنه أيضا أن يوحي مبعىن التضامن احللقي)العني(، لعدم وجود الغّنة اليت ت

والتكامل والتآزر ووضع اليد يف اليد، فهم قوم أذّلة على املؤمنني عاطفني عليهم رمحاء هبم، أعزّة على الكافرين 

     ﴿ أشّداء ِيالٌظ عليهم. يقول الشيخ "السعدي" مفّسرا قوله تعاىل:

﴾ فهم للمؤمنني أذّلة من حمّبتهم ونصحهم هلم ولينهم » ضامن واالتصال فيقول:تال وموضحا معىن

ورفقهم ورأفتهم ورمحتهم هبم، وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم، وعلى الكافرين باهلل املعاندين 
معاداهتم، وبذلوا جهدهم يف كّل سبب حيصل به مهمهم وعزائمهم على  قد اجتمعتسله؛ أعزّة آلياته املكّذبني لر 
 ﴾  ﴿ . وما يقال على هذا املثال ينطبق على قوله تعاىل يف اآلية السابقة:(2)«االنتصار عليهم

، وكلميت: "واسع" و"عليم" "العني"ــــــند العلتنوين ـــفاإلظهار هنا وقع يف كلمتني ممّا يوحي بالتصاقهما وفيه إظهار ل

                                                           

 .203ــــــ حمّمد َشلول: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة، ص (1)
 .214ــــ عبد الرمحن بن ناصر الّسعدي: تيسهر الكرمي الرمحن يف تفسهر كالم املّنان، صــ( 2)
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من أمساء اهلل تعاىل، وهي أمساء قطعية ال خالف وال انفصال بينها، يقول الشيخ " السعدي" يف موضع آخر 
ع على أوليائه وسّ املنن، قد عّمت رمحته كّل شيء، وي   أي واسع الفضل واإلحسان، جزيل» موّضحا هذا الكالم:

فاهلل أعلم حيث جيعل رسالته أصال  ،ال يكون لغهرهم لكّنه عليم مبن يستحّق  الفضل فيعطيه من فضله، ما
 .(1)«وفرعا
 يقول اهلل عّز وجّل يف حمكم تنزيله: ﴿            

            ﴾/75. 

فهو ، ﴾  ﴿"اهلمزة" يف قوله تعاىل:  رهَ ال توجد يّنة أو مسافة بني النون الساكنة واحلرف املظْ        

أمر قطعي؛ أي أّن اهلل سبحانه وتعاىل ليس متعّدد بل هو وحده ال شريك له؛ إله مجيع الكائنات وسائر 
املوجودات ومن اّدعى أو افرتى يهر ذلك فله العذاب األليم من اهلل تعاىل، وهذا ما يؤّكده قوله عّز 

، حيث وقع اإلظهار هنا يف موطنني: النون الساكنة ﴾     ﴿وجّل:

يف كلمتني يف "َعَذاٌب أَلِيٌم"، وكالمها حيمالن معىن  "اهلمزة"يف كلمة واحدة وهي "منـْه م"، والتنوين مع  "اهلاء"مع 
واحد وهو: الفورية والسرعة لعدم وجود الغّنة يف أدائهما، فال عذر لذلك املتعّدي بعد النهي الربّاين إاّل احلكم 

 عليه بفورية العذاب املوجع واملؤمل.
 قال تعاىل:﴿         

            ﴾/94وقد ، 

ليدّل على معىن االلتصاق والسرعة لعدم وجود الغّنة، ومعىن  "اهلمزة"وقع اإلظهار هنا يف كلمتني: بني التنوين و
 ذلك أنّه من تعّرض للصيد بعد هذا اإلعالم والتوضيح واإلنذار فله عذاب فوري مؤمل وموجع. 

 :قال اهلل تعاىل ﴿        ﴾/109. 

 وكما سبقت اإلشارة فإّن لإلظهار نصيب من امسه يف حتقيق الداللة وحتديدها، حيث وقع هنا يف كلمتني:      
ر يف هذه اآلية ال بّد من اإلحاطة ، وإذا أردنا أن نلتمس معىن اإلظها"العني""فِإْن ع ِثَر"؛ النون الساكنة مع صوت 

سياق اليت وقعت فيه؛ فمعىن اآلية: أنّه مّت ظهر وحتّقق وحصل االطالع على أّن الشهيدين احلالفني استحّقا الب
يف         يف الشهادة، أو باخليانة أو بكتمان شيء من الرتكة يف حال ائتماّنما عليها، أو كتمانٍ  إمثا بكذبٍ 

                                                           

  .214املّنان، صعبد الرمحن بن ناصر الّسعدي: تيسهر الكرمي الرمحن يف تفسهر كالم ( ــــــ 1)
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حينئٍذ أن ت رّد اليمني إىل الورثة؛ بأن يقوم رجالن آخران مقامهما من أولياء املّيت الوارثني له الشهادة، فالواجب 
وهذان الرجالن الوارثان ينبغي أن يكونا من أقرباء املّيت؛ مبعىن أّّنم ميلكون األولوية واألحّقية التامة بإرثه إن مل 

 مينع من ذلك أّي مانع.
 قال تعاىل: ﴿    /﴾112. 

، وميكن استظهار داللته يف هذا املقام من خالل "اهلاء"جاء اإلظهار هنا يف كلمتني: النون الساكنة مع      
 ظهورتكذيب طائفة من بين إسرائيل للمعجزات اليت جاء هبا سّيدنا "عيسى" عليه السالم، على الريم من 

األدّلة واحلجج القاطعة على نبّوته ورسالته من اهلل عّز وجّل، إاّل أّّنم اهتموه بالسحر، وقالوا ما  وضوحالرباهني و 
  .!اليت جئتنا هبا إاّل سحر ظاهر البّيناتهذه اخلوارق و 

 ـــــ اإلدغــــام 2
 أ/ تعريفه في اللغة:    

اإلديام: إدخال الشيء يف الشيء، يقال: أَْدَيَم الّلجام يف فم الّدابة، َوأَْدَيَم »جاء يف املعجم الوسيط:       
 احلرف يف احلرف)...(، واأَلْدَيم : األسود األنف، ومن يتكّلم ِقَبِل أنفه، وَدَيَم: احَلرُّ والبَـْرد ، وَدَيَم الغيث األرض: 

 وهو من األلفاظ املتضادة. . فاإلديام يف اللغة هو: اإلدخال واملزج،(1)«َيَمَرها...
 ب/ تعريفه في االصطالح:   

       هو إدخال حرف ساكن يف حرف » أقسامه وحروفه فيقول:لكيالين" اإلديام مبّينا مفهومه، يعّرف "ا      
متحرك، حبيث يصهران حرفا واحدا مشّددا، واإلديام قسمني: قسم بغّنة وقسم بغهر يّنة، واإلديام ال يكون إاّل 

 .(2)«، وحروف اإلديام بقسميه ستة جمموعة يف أحرف: "يرملون"كلمتني  من
الواو والياء » إذن فاإلديام ال حيصل إذا كان يف كلمة واحدة، وألجل ذلك فإّن النون الساكنة ال ت ْدَيم  يف       

  إذا اجتمعا يف كلمة واحدة، فإن حصل ذلك امتنع اإلديام ويسّمى إظهارا مطلقا)شادا(، لعدم تقّيده باحللقي 
 4الرعد/﴾﴿، 85/البقرة﴾﴿ يف القرآن إاّل يف أربع كلمات:الشفوي)...(، ومل يقع أو 

﴿﴾/99األنعام ،﴿﴾/عند هذين احلرفني لئال يلتبس باملضاعف، وهو ما "النون"، وتظهر 4الصف 

 تكّرر أحد أصوله مثل: "ص وَّاْن"، "الد يَّا، فلو أديمت ملا فّرق السامع بني ما أصله النون، وبني ما أصله التضعيف 

                                                           

 ــــــ جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة َدَيَم. (1)
 .65ـــــــ حسام الّدين سليم الكالين: البيان يف أحكام جتويد القرآن، ص (2)
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 .(1)«ىن، إذ لو أديمت ألعطيت معىن آخروكذلك للمحافظة على املع
 اإلدغام:ج/ أصل      

األصل يف اإلديام أن ي ْدَخل  احلرف األول الساكن يف الثاين املتحرك يف املثلني، وحيّول األول الساكن إىل         
لفظ الثاين ويديم فيه، وقد يكون األول متحركا فيسّكن ويديم يف الثاين، وقد يديم الثاين يف األول يف بعض 

 .(2)احلاالت إالّ أنّه ليس أصال يف اإلديام
 .(3)«يؤثّر األقوى خمرجا أو صفة يف اآلخر، فيصبغ عليه بعض الصفات أو كّلها» كما أّن أصل اإلديام أن:       

 د/ عّلة اإلدغام:     
إّن السبب الرئيسي الذي يدعو إىل » يقول "عبد البديع النهرباين" يف معرض حديثه عن عّلة اإلديام:       

اللسان إذا لفظ باحلرف من خمرجه، مّث عاد مرّة أخرى إىل املخرج بعينه ليلفظ حبرف اإلديام هو التخفيف، ألّن 
 .(4)«ب عليه ذلكع  آخر مثله صَ 

يفهم من خالل هذا الكالم أّن عّلة اإلديام تكمن يف اجلنوح حنو التسهيل والتخفيف والنفور من االستثقال       
يف املخرج الصويت، وهذا ما سيتّم  تقاربأو لضرب من ال التجانس التماثل أو يف النطق، ويكون ذلك لضرب من

 التفصيل فيه أكثر خالل احلديث عن أنواع اإلديام من حيث العّلة.
   ه/ كيفيته:    

 :  (5)ميكن إجياز كيفية اإلديام يف نقطتني أساسيتني مها       
 الثاين.فيديم األّول يف ، )(ــــــ إذا كان احلرفان متماثلني 1
 قلب احلرف األّول حرفا مماثال للثاين، مثّ يتّم اإلديام.، فيتّم )(أو متجانسني )(ــــــ أّما إذا كان متقاربني 2

     
                                                           

 .175ـــــــ سعاد عبد احلميد: تيسهر الرمحن يف جتويد القرآن، ص (1)
: اإلديام عند علماء العربية يف ضوء البحث اللغوي احلديث، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، دط  ـــــــ عبد اهلل بوخلخال (2)

 .7ص ،م2000ه/ 1420
 .41ــــــ خمتار نويوات وحمّمد خان: العامية اجلزائرية وصلتها بالعربية الفصحى، ص (3)
 .103 كتب االحتجاج للقراءات، صـــــــ عبد البديع النهرباين: اجلوانب الصوتية يف (4)

 .176( ـــــــ سعاد عبد احلميد: املرجع السابق، ص5)
()  .ــــــــ التماثل: احتاد احلرفني املديمني خطّا وخمرجا وصفة  

() .ــــــــ التجانس: احتاد احلرفني املديمني خمرجا واختالفهما صفة، أو العكس  
()  .ـــــــــ التقارب: تقارب احلرفني املديمني خمرجا أو صفة أو مها معا  
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 و/ أنواع اإلدغام:
 ميكن أن نقّسم اإلديام باعتبار ظهور الغّنة، وعدمها إىل نوعني أو قسمني:       
 :اإلدغام بغّنة 

ربعة واليت هي: "الياء" و"النون" وهو أن يقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من هذه األحرف األ       
وقع حرف من هذه األحرف بعد النون الساكنة »و"امليم" و"الواو" اجملموعة يف كلمة )ينمو( أو)يومن(، فإذا: 

ليها، أو وقع حرف من هذه األحرف بعد التنوين بشرط أن تكون النون يف كلمة، واحلرف بعدها يف الكلمة اليت ت
   .(1)«وال يكونان إالّ يف كلمتان، وجب أن تديم النون والتنوين يف هذا احلرف مع الغّنة

 مل يستكمل التشديد » ويطلق علماء التجويد على هذا النوع من اإلديام: "اإلديام الناقص"؛ أي الذي      
 .(2)«سّمى بذلك لذهاب احلرف وهو النون والتنوين، وبقاء صفته وهي الغّنةألّن الغّنة منعت من كماله، أو ي

أّما عن سبب إديام النون الساكنة والتنوين مع هذه األحرف، فتحصرها الباحثة "سعاد عبد احلميد" يف       
   : (3)ثالثة أسباب يتّم التفصيل فيها الحقا إن شاء اهلل تعاىل، وهي

 "النون".ــــــ التماثل مع  1
 ــــــ التجانس مع "امليم" يف خمرج الغّنة ويف مجيع الصفات، وكذا التقارب النسيب يف املخرج. 2
   ــــــ التقارب النسيب مع "الواو" و"الياء" يف املخرج، وكذا التقارب يف الصفة. فإذا كان احلرفان من عضو  3

 خمتلفني فإّن املسوغ لإلديام يكون التقارب النسيب.، وفصل بينهما خمرج أو أكثر، أو كان من عضوين واحد
 :اإلدغام بغير غّنة 

 وهو أن يقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد هذين احلرفني: "الالم" و"الراء"، فإذا وقع أحد هذين          
   وجب إديام النون » بعد "النون" بشرط أن يكونا يف كلمتني، أو بعد التنوين وال يكونان إاّل يف كلمتني احلرفني

أو التنوين يف الالم والراء إدياما كامال بغهر يّنة، بأن ي بدل كّل من النون الساكنة أو التنوين الما ساكنة عند الالم 
 .(4)«ا تاماوراء ساكنة عند الراء، ويديم فيما بعده إديام

 لعدم وجود الغّنة »ويطلق علماء التجويد على هذا النوع من اإلديام اسم: "اإلديام الكامل/التام"، وذلك        

                                                           

 .173ــ حممود خليل احلصري: أحكام قراءة القرآن الكرمي، صــ( ـــ1)
 .174( ـــــــ املرجع نفسه، ص2)
 .176، ص تيسهر الرمحن يف جتويد القرآنــــ سعاد عبد احلميد: ـــ( 3)
 .176، صاملرجع السابقحممود خليل احلصري: ( ـــــــ 4)
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 .(1)«، أو لذهاب احلرف املديم وصفته معااليت متنع من كمال التشديد
      قرهبما من » و"الراء" بقوله:وحيّدد "ابن جزري" عّلة إديام النون الساكنة والتنوين مع "الالم"       

ن اإلديام وَحس َن لتقارب املخارج، وذهبت الغّنة ألّن حّق كَّ مَ خمرجهما، ألّّنّن من حروف طرف اللسان، فتَ 
 .(2)«بلفظ الثاين وتصيهرهاإلديام ذهاب لفظ احلرف األّول بكّليته 

من حيث العّلة والسبب، فسيتّم احلديث أّما فيما خيّص أنواع اإلديام من حيث احلركة والسكون، وكذا       
ومية اخليشعنها يف مكاّنا بإذنه تعاىل، وذلك لكوّنا خاصة جبميع حروف اهلجاء، ويهر مقتصرة على "النون" 

 والتنوين، كما هو احلال مع اإلديام الناقص واإلديام الكامل)التام(.
 :تطبيقات اإلدغام الناقص والتام في سورة المائدة 
بعد الدراسة اإلحصائية اليت قمنا هبا، وذلك من خالل استخراج مجيع حاالت اإلديام يف سورة املائدة          

مع النون الساكنة والتنوين )اإلديام الناقص+ اإلديام الكامل(، قمنا بعدها بدراسة انتقائية لبعض ّناذج هذه 
 هرة الصوتية على مستوى هذه السورة الكرمية نظرا لكثرهتا وتعّددها، واجلدول أسفله يوّضح ذلك:الظا

 الحرف
 المدغم

 كلمتينفي  موضعه  بعض نماذجــــــه من سورة المائدة
  مع

 

 نوع اإلدغام
 

عدد  عــــــلّـــــــة اإلدغـــام
مّرات 
 دورانه

نسبة 
 دورانه

النون   
 الساكنة

اإلدغام  التنوين
بغّنة 

 )الناقص(

اإلدغام 
بغير غّنة 

 )التام(

   التقارب التجانس التماثل

 ﴿ ﴾/33.  × ×    × 

40 
ــــرة

مــــــ
 

24
,8

5
 

 ×    ×  × . ﴾/44﴿ الياء

 ﴿ ﴾/56. ×  ×    × 

 ﴿ ﴾/93. ×  ×    × 

           

 ﴿  ﴾4 ،36  
41 ،76 ،100. 

 ×  ×   × 

 ــرةــــمــ12

7,
45

  

  ﴾ ﴿ الراء

/66،69 ،70. 

×   ×   × 

                                                           

 .177، صحممود خليل احلصري: أحكام قراءة القرآن الكرمي( ـــــــ 1)
 .156، 155ابن جزري: التمهيد يف علم التجويد، صص ـــ( ــــ2)
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 ﴿ ﴾/3. ×   ×   × 

 ﴿  ﴾/121.  ×  ×   × 
           

 ﴿ ﴾/14. ×  ×   ×  

40 
ــــرة

مـــ
 

24
,8

5
 

  ×   × ×  . ﴾/62﴿ الميم

 ﴿ ﴾/92.  × ×   ×  

 ﴿  ﴾ 

/119. 

 × ×   ×  

           

 ﴿﴾/47.  ×  ×   × 

27 
ــــرة

مـــ
 

16
,7

7
 

 ×   ×   × . ﴾/62﴿ الالم

 ﴿  ﴾/99.  ×  ×   × 

 ﴿  ﴾ 

/117. 

 ×  ×   × 

           

 ﴿﴾/46 ،48.  × ×    × 

38 
ــــرة

مــــ
 

23
,6

0
 

 ﴿ ﴾/59 ،60.  × ×    × 

/ ﴾ ﴿ واو ال

68. 

 × ×    × 

 ﴿  ﴾/73.  × ×    × 

           

 ﴿ ﴾ /22 ،

24. 

×   ×   ×   

4 
ات

ــــــر
مـ

 
2,

48
 

   ×  ×  × .    ﴾/95﴿ النون

 ﴿ ﴾/113. ×  ×  ×   
           

 يـــــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــون 
 :مالحــــظات هامشية

 مرّة. 161ـــــ عدد مرّات ورود اإلديام )الناقص+ التام( يف سورة املائدة:  1
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 )يرملون(، ولكن بدرجات متفاوتة كما هو واضح من خالل اجلدول أعاله.ــــــ ورود مجيع حروف اإلديام  2
 ـــــ سيطرة "اإلديام الناقص" على "اإلديام الكامل" يف نص السورة كما يلي: 3

      :75,78حالة، بنسبة:  122عدد حاالت اإلديام الناقص. 
      24,22حالة، بنسبة:  39: الكاملعدد حاالت اإلديام. 

وقد يوحي هذا الطغيان يف سورة املائدة بنقص إميان أهل الكتاب باهلل تعاىل أوال، وبكتبه السماوية ثانيا        
    بآيات اهلل ومعجزاته  وبرسله وأنبيائه ثالثا؛ إذ أّن أفعاهلم وأقواهلم تؤّكد هذا الكالم وتثّمنه، فهم مل يؤمنوا

بوا إىل اهلل ــــــ جّل جالله وعظم سلطانه ــــــ ما ال يليق به، ونقضوا اخلارقة، فضال عن عقائدهم الزائفة حيث نس
عهوده  ومواثيقه، وبلغ هبم احلّد إىل حتريف التوراة واإلجنيل، بل عصوا وعادوا كّل رسول جاء إليهم مبا خيالف 

ى بن عمران"، املسيح شهوات أنفسهم من شرائع اهلل ومشاق التكليف؛ فكّذبوا فريقا منهم كتكذيبهم لـــــ "موس
عيسى بن مرمي"، وخامت األنبياء والرسل "حمّمد بن عبد اهلل" عليهم أفضل الصلوات وأزكى التسليم، وقتلوا فريقا "

 آخر من الرسل كقتلهم لــــ "زكريا" و"حيىي" عليهما السالم، ويهرها من األفعال واألقوال اليت تثبت ضعف اإلميان
 ونقصه.

" من سورة املائدة ورد إديام ناقص مع النون الساكنة، بغرض حتقيق التماثل حيث ح رّكت فيه 97"ـــــ يف اآلية ـ 4
)الساكن األّول: النون الساكنة، والساكن الثاين: الم  اجتناب التقاء الساكننيالنون ومل تسّكن، وعّلة ذلك 

 . ﴾/97﴿التعريف(. قال تعاىل: 

سورة املائدة حالة شاذة لإلديام، وهو ما يطلق عليه تسمية "اإلظهار املطلق" أو "اإلظهار الشاذ" ـــــ وردت يف ـ 5
وهو وقوع حرف اإلديام بعد النون الساكنة يف كلمة واحدة ممّا يوجب امتناع اإلديام، وذلك يف لفظ: "الدنيا" يف 

 ."الياء"؛ النون الساكنة مع         ﴾/43...﴿ قوله تعاىل:

 الناقص+ التام(: األداء والداللــــــــة: اإلدغـــام( 
إّن » يقول "حمّمد َشلول" بشأن داللة اإلديام مع النون الساكنة أو التنوين بنوعيه: الناقص والتام:          

       أو طول عىن من ناحية أنّه يوجد امتداد، بغّنة حيتوي على مسافة زمنية، تساعد يف إبراز املاإلديام الناقص 
أو اّتساع املعىن أو عدم العجلة...اخل، أّما يف حالة اإلديام الكامل بدون يّنة فإّن هذا يساعد يف إبراز املعىن، بأنّه 

 زمن...وتعترب الكلمتان ملتصقتني التصاقا كامال وبدون أّي  زمنية وبالتايل فإّن األمر قطعي وبدون ال توجد مسافة
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 . ولتوضيح هذه الداللة نسوق األمثلة والنماذج التالية:(1)«بينهمافاصل 
  :قال تعاىل﴿            

                ﴾/21. 

وقع اإلديام يف هذه اآلية يف ثالثة مواضع، وهو يف مجيعها إديام ناقص بغّنة وهذا يوحي مبعىن االمتداد        
ويف هذا اإلديام مسافة زمنية  "امليم"وقع اإلديام الناقص فيه بني التنوين و « »والطول، ففي قوله تعاىل:

يدنا "عيسى" عليه السالم وآخر رسول أرسل، وهو سّيدنا "حمّمد" تدّل على طول مّدة انقطاع الرسل؛ فبني س
، وهناك خالفات كثهرة يف (2)«مخسمائة وستون سنة» )ص( مّدة طويلة قّدرت كما جاء يف "صفوة التفاسهر" بـــــ:

 لنا يف هذا املقام شأن. وال (3)مّدة هذه الفرتة اليت انقطع فيها الرسل، مجعها "ابن كثهر" يف "تفسهر القرآن العظيم"
 يف هذه اخلالفات، ألّن ما هو مّتفق عليه أّن مّدة انقطاع الرسل مّدة طويلة وممتّدة، وهذه الداللة تتناسب مع

 . تالزمهاإلديام الناقص الذي يستغرق نطقه مسافة زمنية بسبب الغّنة اليت 
           ﴾  ﴿ وما يقال أيضا على هذا املوضع ينطبق على قوله تعاىل يف اآلية السابقة:      

فمن صفاته )ص( أنّه أ رسل مبّشرًا ونَِذيرا  "،الواو"ففي كالمها إديام ناقص بني التنوين و ؛﴾   ﴿أو

 س أمجعني وسيظّل كذلك إىل يوم الذين ــــــ أي بشهرا ونذيرا ـــــ فهو مل يبّشر أصحابه )ص( يف اآلن نفسه للنا
نََذاَرتِه ممتّدة منذ محله)ص( لرسالة اإلسالم إىل يوم كفار فحسب، بل إّن ِبَشاَرتَه  و فقط، ومل ينذر املشركني وال

 ومة التبشهر واإلنذار واستمراريتهما.البعث شامال هبا كّل البشر، إذن فداللة اإلديام هنا هي: دمي

 :قال تعاىل ﴿           

...﴾/24. 
وهو كالم قوم "موسى بن عمران" عليه السالم، الذي أمرهم بدخول األرض املقّدسة آمنني مطمئّنني بأمر من     

ا يلب عليهم الضعف والّذل واضطهاد املصريني يقاتلهم من أهلها، إاّل أّّنم ملاهلل تعاىل، مع االستعداد لقتال من 
 )بنو عناق( وقالوا: إنّا لن ندخل هذه ة أهل تلك البالدهلم وظلمهم إيّاهم، أبوا ومتّردوا واعتذروا بضعفهم وقوّ 

 يف هذه األرض على طول وجود هؤالء اجلّبارين فيها، ويف ذلك ما يتماشى مع داللة اإلديام الناقص بغّنة، الواقع
                                                           

 .211، 210( ــــــ حمّمد َشلول: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة، صص 1)
 .335م، ص1981ه/ 1402، 4، دار القرآن الكرمي، بهروت، لبنان، ط6، ج1الصابوين: صفوة التفاسهر، مج( ــــــ حمّمد علي 2)
  .924ابن كثهر: تفسهر القرآن العظيم، ص :نظري ــــــ( 3)
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 اآلية بني النون الساكنة والنون املتحرّكة، والذي يستدعي النطق به مسافة زمنية حمّددة.
 قال تعاىل: ﴿             

 ﴾/28. 
، وهو إديام يستلزم "الياء"وقع اإلديام يف هذه اآلية يف موضع واحد، وهو هنا إدياما ناقصا بني التنوين و     

ويف ذلك ما يتوافق مع طول فرتة حترمي اهلل تعاىل على بين إسرائيل  ؛النطق به مع الغّنة، اليت تستغرق فرتة من الزمن
   مّدة أربعني سنة يتيهون يف األرض متحهرين ال يدرون إىل أين  )األرض املقّدسة( ومنعهم للدخول إليها

، فعلى الريم من طول فرتة ناقصعلى أنّه إديام  ر داللة اإلديام هنا بالنظر إليهمصهرهم، كما ميكن أن نفسّ 
؛ مبعىن أّن اهلل سبحانه وتعاىل مل مينع على بين إسرائيل )أربعني سنة(حمدودة هلا بداية وّناية التحرمي هذه إالّ أّّنا فرتة

 الدخول إىل األرض املقّدسة على طول هذه احلياة.
 ّل:يقول اهلل عّز وج ﴿             

 ﴾/41. 
يظهر هنا اإلديام الكامل بني "التنوين" و"الراء"، وهو إديام بغهر يّنة؛ دليل على عدم وجود انفصال بني        

(، فاهلل جّل جالله يافر الذنب واسع املغفرة، وهذه من أمسائه وصفاته سبحانه ) ( وكلمةكلمة )

فيه، فاإلديام هنا يوحي مبعىن القطعية، وهو أيضا إديام كامل ويف ذلك داللة على أّن صفيت: املغفرة  ةلتاما
وجه األرض أن تضاهي مغفرته ورمحته مغفرة ورمحة  والرمحة تامتان يف الذات اإلهلية، فال ميكن ألّي بشر على

 اخلالق عّز وجّل؛ فال بّد أن يشوب النقص مغفرة ورمحة العبد مهما كان متساحما عفًوا.
 :قال تعاىل ﴿          

﴾/93.  
 لإلديام نصيب من امسه يف الداللة، فكما أشرنا أّن اإلديام يعين اإلدخال، وهذا يتناسب مع اإلديام       

، فمعلوم أّن الشيطان ﴾  ﴿ قوله تعاىل: عنديف اآلية السابقة  "الياء"الواقع بني النون الساكنة والناقص 

حريص كّل احلرص على إدخال وزرع العداوة والبغضاء بني أولئك املؤمنني الذين أقدموا على شرب اخلمر ولعب 
 القمار، وصرفهم عن ذكر اهلل وعن الصالة لذهاب عقوهلم وأمواهلم جرّاء فعلهم هلذه الفواحش.

 :قال اهلل تعاىل ﴿           

    ﴾/117. 
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النون الساكنة  ﴾ ﴿مواضع: اإلديام الناقص عند قوله تعاىل: ةوقع اإلديام يف هذه اآلية يف ثالث    

التنوين  ﴾   ﴿، واإلديام الكامل عند قوله تعاىل:"امليم"التنوين مع  ﴾ ﴿و "الياء"مع 

. فاإلديام الناقص هنا يدّل على: االستمرارية واالمتداد والطول؛ أي أّن اهلل سبحانه وتعاىل وعد "الالم"مع 
بتنزيل املائدة وتوّعدهم بالعذاب الشديد الذي ال مثيل له على طول وامتداد احلياة الدنيا، إذا ما استمّروا  احلواريني

يف كفرهم وعدم تصديقهم آلياته ومعجزاته سبحانه وتعاىل. أّما فيما يتعّلق باإلديام الكامل فإّن الكلمتني الواقع 
        حية النطقية، ومن الناحية الداللية لعدم وجود الغّنة بينهما هذا اإلديام متصلتان اتصاال تاما من النا

"، ممّا يوحي بفورية وقطعية وقوع العذاب الشديد، وأنّه قائم  بينهما، حيث تقرآن كلمة واحدة هكذا: "َعَذاَبالَّ
 وواقع ال حمالة.

  املوىل عّز وجلّ قال: ﴿     ﴾/119. 

، حيث خيربنا اهلل سبحانه أيضا ليدّل على االمتداد والطول "امليم"جاء اإلديام هنا ناقصا بني التنوين و       
وتعاىل على لسان "عيسى بن مرمي" رّد هذا األخهر على سؤال ربّه مربئًا نفسه، إذ قال لربّه أّن مراقبته لقومه قد 

ويتناسب هذا لتستمّر بعد موته مراقبته هلم وحده سبحانه وتعاىل،  وجوده بينهم،استمّرت على طول وامتداد فرتة 
 املعىن مع يّنة اإلديام الناقص اليت يرتّتب عليها أثناء النطق به مسافة زمنية تقّدر حبركتان. 

 ـــ اإلقالب:ـ 3
 أ/ تعريفه في اللغة:    

          قـََلَب الشيء قـَْلًبا: جعل أعاله أسفله، أو ميينه »جاء يف "املعجم الوسيط" يف تفسهر مادة "قـََلَب":        
ويقال قـََلَب األمر َظْهرًا لَِبْطن: اختربه، وقـََلَب التاجر الّسلعة: تبّصرها)...(، واالنقالب: َشاله، أو باطنه ظاهره، 

 ب يف اللغة هو: حتّول الشيء، وانتقاله من حال إىل حال.. فاإلقال(1)«حتّول الشيء عن وجهه...
 ب/ تعريفه في االصطالح:   

 .(2)«جعل النون الساكنة أو التنوين ميما خمفاة مع الغّنة عند حرف الباء» اإلقالب هو:       
يفهم من خالل هذا التعريف أّن "الباء" إذا س بقت بنون ساكنة أو تنوين قلبا "ميما ساكنة"، مّث يتّم إخفاء        

 هذه امليم مع إظهار الغّنة مبقدار حركتني، والغّنة هنا صفة لــــ "للميم" كما رأينا، ويكون إخفاء "امليم" بإضعافها 

                                                           

 ( ــــــ جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة "قـََلَب".1)
 .119م، ص2007ه/1427، 1وفّن اإللقاء، دار املسهرة للنشر والتوزيع والطباعة، عّمان، األردن، ط( ـــــــ يوسف أبو العدوس: املهارات اللغوية 2)
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 الشفتان.وذلك بتقليل االعتماد على خمرجها وهو 
 ج/ سبب التسمية:   

مّسي إقالبا ملا فيه من قلب "النون" و"التنوين" "ميما"، ويسّمى إخفاء شفويا لفظا؛ ألّن النون الساكنة        
"امليم الساكنة" اليت بعدها، وهو  وين بعد قلبها "ميما" ووقوع "الباء" بعدمها، وإخفائها فيها يكونان شبيهان بـــــتوال

 ، والذي سيأيت الكالم عنه فيما سيأيت من هذا البحث بإذنه تعاىل.(1)لشفوياإلخفاء ا
 د/ عّلة اإلقالب:   

يكمن سبب اإلقالب يف اتّفاق "امليم" و "النون" يف الغّنة واجلهر، واتّفاق "امليم" و"الباء" يف املخرج        
وقعت النون قبل الباء ومل ميكن إديامها فيها لبعد املخرجني، وال أن تكون ظاهرة لشبهها بأخت » فلّماالشفوي 

سهولة النطق بالنون » ، وقد يكون السبب يف ذلك أيضا:(2)«منها ملؤاخاهتا النون والباء أبدلتالباء وهي امليم 
 .(3)«ر واإلديامالساكنة والتنوين بقلبها ميما وإخفائها يف الباء فهو أيسر من اإلظها

ونشهر أخهرا إىل أّن اإلقالب كاإلظهار، يقع يف كلمة ويف كلمتني مع النون الساكنة، أّما مع التنوين فال يقع       
 إالّ يف كلمتني.

  :تطبيقات اإلقالب في سورة المائـــــدة 
اء"، وألجل ذلك بحرف "الاإلقالب مع النون الساكنة والتنوين ال يقع إاّل مع حرف واحد ووحيد وهو        

فحاالته قليلة يف مجيع السور مهما كان طوهلا، بل وينعدم وجوده يف الكثهر من سور القرآن، واجلدول أسفله 
 حالة( ورود هذه الظاهرة يف سورة املائدة وذلك لقّلتها: 19) يوّضح مجيع حاالت

 ع:موقـــــــع الحــــــــرف المــــــــقـــــــلــــــــوب م  
 التـــــــــنويــــــــن النـــــــــــــــــون الســــــــــاكنـــــــــــــة نــــــــماذج اإلقالب في ســـــــــورة المائـــــــــــــدة الرقم

 في كلمتين في كلمتين في كلمة واحدة  
1 ﴿  ﴾/8.   × 

2 ﴿  ﴾/9.   × 

3 ﴿   ﴾/21.  ×  

                                                           

 .35، صيف القراءات السبع ـ أمحد حممود عبد الّسميع الشافعي: الوايف يف كيفية ترتيل القرآن الكرميــــ( ـــ1)
 .157( ـــــــ ابن جزري: التمهيد يف علم التجويد، ص2)
 .34، صاملرجع السابقــــ أمحد حممود عبد الّسميع الشافعي: ـ( ـ3)
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4 ﴿﴾/22. ×   

5 ﴿ ﴾/30.  ×  

6 ﴿   ﴾/34.   × 

7 ﴿  ﴾/40.   × 

8 ﴿  ﴾/41 ،43 ،45 108و.  ×  

9 ﴿  ﴾/51.  ×  

10 
﴿   ﴾/72.   × 

11 ﴿  ﴾/73.   × 

12 
﴿  ﴾/80.  ×  

13 
﴿  ﴾/97.   × 

14 
﴿ ﴾/105.  ×  

15 ﴿  ﴾/110.   × 

16 
﴿ ﴾/112.   × 

 تســـــــع حـــــــاالت تســـــــع حـــــــاالت حالـــــــــة واحدة الـــــــمـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 :اإلقـــــــالب: األداء والــــــداللــــــة 

ميكن إبراز عالقة الصوت باملعىن من خالل ظاهرة اإلقالب الصويت يف سورة املائدة من خالل املثالني        
 التاليني كما يلي:

 :قال اهلل عّز وجّل ﴿            

    ﴾/30. 
تتحّدث هذه اآلية واليت سبقتها عن احلرب القائمة بني بين آدم: "هابيل وقابيل" بسبب قبول اهلل تعاىل         

وعمد إىل قتله، وهو مثال حّي عن  "هابيل"لقربان "هابيل"، ورفضه لقربان "قابيل"، فحسد هذا األخهر أخاه 
الصراع العنيف القائم بني قوى الشّر وبني قوى اخلهر، ويف هذه اآلية َردُّ "هابيل" على أخيه ناصحا ومرشدا، قائال: 
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"لئن مددت إيّل يدك ظلما لتقتلين ما كنت ألقابلك باملثل، إذ لست مّمن يّتصف هبذه الصفة اليت تتناىف مع تقوى 
من عذابه"؛ ويف مّد "قابيل" يده لقتل أخيه وتطاوهلا عليه ما يتماشى مع نطق ظاهرة اإلقالب الواقع  اهلل واخلوف

، الستغراقه مساحة زمنية بسبب لزومه ﴾   ﴿يف قوله تعاىل: "الباء"يف هذه اآلية بني النون الساكنة و

 الغّنة.
 :قال اهلل تعاىل ﴿...           

...﴾/112. 
عليه السالم؛ حدث اإلقالب الصويت هنا يف   "وهذه من معجزات اخلالق عّز وجّل على يد نّبيه "عيسى      

، ولإلقالب كغهره من أحكام النون الساكنة والتنوين "الباء"التنوين مع صوت  ﴾ ﴿كلمتني مها:

       نصيب من امسه يف الداللة، فهو يعين حتويل الشيء عن وجهه، وهذا يتناسب مع داللة هذه املعجزة 
اخلارقة، حيث أوحى اهلل تعاىل "لعيسى بن مرمي" أن يصنع من الطني صورة على شكل الطهر ال روح فيه، مّث أمره 
 بأن ينفخ فيها فتكون طهرا بإذنه تعاىل وتكوينه، ويف هذه املعجزة: حتّوٌل لقطعة طينية على شاكلة طهر من دون

 روح إىل طهر بروح.
بذكر هتني النموذجني مع  هنا نكتفي " كما أسلفنا،الباء"فقط وهو  والختصاص اإلقالب حبرف واحد       

 النون الساكنة ومع التنوين، خشية الوقوع يف التكرار واالستطراد. 
 ــــ اإلخفــاء: 4

 أ/ تعريفه في اللغة:    
        َخَفا الربق: ملع ِبضعف َخْفًوا » ورد يف معجم "أساس البالية" لــــ"الزخمشري" يف تفسهر مادة "َخِفَي":         

 ، وبَرَِح اخلََفاء : زالت اخل ْفَية  فظهرالشيء واْختَـَفى واْسَتْخَفى وخَتَفَّى: استرت)...( وخ ف وًّا، وَأخَفْيت  الشيء، وَخِفيَ 
 فاإلخفاء كاإلديام من األضداد يدّل على السرت، وعلى زواله )الظهور واخلفاء(. .(1)«األمر...

 ب/ تعريفه في االصطالح:    
وهو النطق حبرف ساكن بني اإلظهار واإلديام من يهر تشديد » يعّرف "عبد اهلل الطويل" اإلخفاء فيقول:        

 .(2)«مع بقاء الغّنة يف احلرف املخفي

                                                           

 ( ـــــــ الزخمشري: أساس البالية، مادة َخِفَي/َخَفا.1)
 .757، ص2( ـــــــ أمحد بن أمحد بن حمّمد عبد اهلل الطويل: فن الرتتيل وعلومه، ج2)
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وإذا أردنا أن نتحدث على حروف اإلخفاء قلنا بكّل بساطة إّّنا مجيع احلروف اهلجائية املتبقية، بعد استبعاد 
أّن حروف اإلخفاء مخسة عشر حرفا حروف اإلظهار الستة، وحروف اإلديام الستة، وحرف اإلقالب، وهذا يعين 

كثرهتا، مجعها العلماء يف أوائل وهي: ص/ذ/ث/ك/ج/ش/ق/س/ذ/ط/ز/ف/ت/ض/ظ/، وتسهيال حلفظها نظرا ل
 كلمات هذا البيت الشعري:

 .(1)«ِصْف َذا ثـََنا َكْم َجاَد َشْخٌص َقْد مَسَا                د ْم طَِيًبا زِْد يف تـ َقى َضْع ظَاَلَما»           
 )(علماء التجويد هذا النوع من اإلخفاء إخفاء حقيقيا يويسم 

 :خفاءج/ عّلة اإل    
نوين، وبني حروف اإلخفاء احلقيقي  تعدم التقارب بني النون الساكنة وال» إّن سبب اإلخفاء احلقيقي هو:       

 .(2)«كّلها حّت يديما، وعدم تباعدمها كّلها حّت يظهرا
وضعية وسطية بني التباعد والتقارب خمرجا أو صفة يفهم من خالل هذا الكالم أّن حصول اإلخفاء يقتضي       

كالمها، فيما بني النون الساكنة أو التنوين، وبني أحرف اإلخفاء؛ ذلك أنّه كّلما َقِوَي التقارب يف املخرج أو يف أو  
 الصفة قرب إىل اإلديام، وكّلما قّل قرب إىل اإلظهار.

    د/ مراتب اإلخفاء:     
 :(3)ميكن أن ّنّيز لإلخفاء بني ثالث مراتب هي       
 عند "الطاء" و"الدال" و"التاء" لقرب خمرجها من خمرج "النون"، فكّلما قرب خمرج  خفاء:أعلى درجات اإل

" عند هذه احلروف أكثر من الباقي        احلرف من "النون" كّلما زادت درجة اإلخفاء، فاملخفي من "النون
ان بعيدا متاما عن خمرج منها، فيكون اإلخفاء قريبا من اإلديام، فغّنتها تكون أكثر ظهورا، ويكون وضع اللس

 ، واالعتماد على خمرج اخليشوم كّلية."النون"
 :عند "القاف" و"الكاف" لبعد خمرجهما عن خمرج "النون"، فيكون اإلخفاء قريبا من  أدنى درجات اإلخفاء

 فتكون يّنتها أقّل ظهورا. ،اإلظهار
 :عند األحرف العشرة الباقية، لعدم قرهبا الشديد من "النون"، وعدم بعدها الشديد عنها فيكون يف  أوسطها 

                                                           

 .22( ـــــــ حمّمد أمحد معبد: امللخص املفيد يف علم التجويد، ص1)
()  .ـــــــ مّسي كذلك لتحقيق اإلخفاء يف النون الساكنة والتنوين أكثر من يهرمها  

 .35ـــــــ أمحد حممود عبد الّسميع الشافعي: الوايف يف كيفية ترتيل القرآن الكرمي يف القراءات السبع، ص (2)
 .184( ـــــــ سعاد عبد احلميد: تيسهر الرمحن يف جتويد القرآن، ص3)
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 درجة متوسطة.
 ه/ الفرق بين اإلدغام واإلخفاء:   

 :(1)تقّدم الباحثة "سعاد عبد احلميد" تفريقا بسيطا بني اإلديام واإلخفاء كما يلي      
خبالف اإلديام، ففيه التشديد عندما يكون كامال، وبذلك تكون الغّنة يف اإلديام ــــــ اإلخفاء ال تشديد فيه  1

 من الغّنة يف اإلخفاء. لالكامل أكم
، واإلديام يكون يف احلرف املديم فيه. تقول: أديمت "النون" يف عنده اإلخفاء يكون عند احلرف املخفي ــــــ 2

 الدال" ال فيها."الالم" ال عندها، وتقول: أخفيت "النون" عند "
 ـــــ اإلخفاء يكون من كلمة أو كلمتني، أّما اإلديام ال يكون إالّ من كلمتني. 3
 ــــــ اإلخفاء دائما بغّنة، أّما اإلديام فيكون بغّنة وبغهر يّنة. 4

 :مالحـــــظة
 يكون إّن اإلخفاء ـــــ أي يّنة اإلخفاء ــــــ يأخذ صفة احلرف الذي يلي النون الساكنة ممّا يعين أّن اإلخفاء       

 مفخما إذا كان احلرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين مفخما، وإذا كان احلرف الذي يلي النون الساكنة »
 .(2)«أو التنوين مرققا فعندئذ يكون اإلخفاء مرققا

 :تــــــطبيقات اإلخـــفاء الحقــــيقي في ســــــورة المائــــــدة 
تكاثرت أمثلة ظاهرة اإلخفاء يف سورة املائدة، قمنا بإحصاء مجيع مواضعه على مستوى هذه السورة، مّث        

 قمنا بعدها بعملية اختيارية وانتقائية لبعض حاالته، كما يوّضح ذلك اجلدول أسفله:
 الحرف
 المخفي

 
 

 بعض نماذجه من سورة المائدة

 
 موقع الحرف المخفي

مرتبة 
اإلخفاء 
 الحقيقي

عدد مّرات 
 دورانه

 نسبة دورانه

    في كلمتين مع في كلمة مع  
النون   

 الساكنة
النون 
 الساكنة

    التنوين

 0,63 مّرة واحــــــدة أوسطــــــــها   × .﴾/92﴿ الصاد

 3,16 مرّات 5 أوسطــــــــها  ×  .  ﴾/93﴿ الذال

                                                           

 .183ــــــ سعاد عبد احلميد: تيسهر الرمحن يف جتويد القرآن، ص( 1)
 .72، 71حسام الّدين سليم الكيالين: البيان يف أحكام جتويد القرآن، صصـ ( ـــــ2)
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 ﴿  ﴾/97.   × 

 
 الكاف

﴿  ﴾/46.  ×  15,82 مّرة 25 ـاهاـــــــأدنــ 

﴿ ﴾/81. ×   

 
 
 الجيم

﴿﴾/48 ،68 ،70 ،

 .﴾/49﴿أو، 112

 5,06 مرّات 8 أوسطــــــــها   ×

﴿ ﴾/44.  ×  

 
 الشين 

﴿ ﴾/109.  ×  1,27 مـــــــّرتان أوسطــــــــها 

﴿ ﴾/119.   × 

 
 القاف

﴿ ﴾/43.  ×  13,29 مّرة 21 ـاهاـــــــأدنــ 

﴿﴾/61. ×   

 
 السين

﴿ ﴾/62 ،79.  ×  1,90 مرّات 3 أوسطــــــــها 

﴿  ﴾/82.  ×  

 
 الدال

﴿  ﴾/78 ،118 .   ×  3,80 مرّات 6 الهـــــاــــــأع 

﴿﴾/45. ×   

 
 الطاء

﴿ ﴾/7.   × 1,27 مـــــّرتان الهـــــاــــــأع 

﴿ ﴾/90.   × 

 
 الزاي

﴿﴾/4. ×   12,66 مّرة 20  أوسطــــــــها 

﴿﴾/50. ×    

 12,03 مّرة 19 أوسطــــــــها ×   . ﴾/54﴿ الفـــاء

﴿﴾/112. ×   
 27,21 مّرة 43  الهـــــاــــــأع  ×  . ﴾/41﴿ اءــــالت

﴿﴾/97. ×   
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 0,63 مّرة واحــــــدة أوسطــــــــها  ×  . ﴾/107﴿ ادضال

 ﴾... ......﴿ الظـــاء

/77. 

 1,27 مـــــــّرتان أوسطــــــــها    ×

               

 100 مّرة 158 ـــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مالحظـــــات هامشية
 يلي: يّتضح لنا من خالل هذا اجلدول ما       

 حالة. 158ــــــ عدد حاالت اإلخفاء احلقيقي يف سورة املائدة هو:  1
 "الثـــــاء". ــــــ حضور مجيع حروف هذا النوع من اإلخفاء ماعدا حرف واحد وهو: 2
ـ عرف صوت "التـــــاء" وهو من حروف اإلخفاء طغيانا واضحا على سورة املائدة، خاصة وأنّه واحد من أقوى ـــــ 3

، كّلما زادت "النون"حروف اإلخفاء )التاء أعلى درجات اإلخفاء(؛ فكّلما اقرتب خمرج احلرف املخفي من خمرج 
 :درجة اإلخفاء ويّنته

، ومن املواضع اليت تؤّدي فيها "التاء" (1)«اإلقرار والتربئة، واالهّتام أو النفي» :فـــــ"التاء" تدّل يف عمومها على      
         ﴿املخفاة هذه املعاين يف سورة املائدة قوله تعاىل:

                   

                ﴾ 

/118. 

 فإقرار املسيح "عيسى بن مرمي" وتفنيده لالهتام املوّجه إليه من قبل النصارى واضح وجلّي عند قوله تعاىل:        
﴿            ...    ﴾  ويتضح هذا

 .      ...    ﴾/119﴿اإلقرار أكثر يف قوله تعاىل:

غرض توبيخ بن مرمي" يف اآلية السابقة ليس من أجل توبيخه، بل هو ب وسؤال اهلل عّز وجّل لــــ"عيسى      
      الذين اهتموه، وجعلوه وأّمه إهلني من دون اهلل ــــــ تعاىل اهلل عّما يشركون علوا كبهرا ــــــ وقالوا بأّن اهلل ثالث النصارى 

هم لعبادة نفسه وأّمه؟. فيكون ؤ كان فيه دعا  إنأل أمام ربّه: سْ هو ي   فها» ثالثة، ليأيت بعد ذلك النفي والتربّؤ

                                                           

 .165داللية ـــــــ، ص ( ـــــــ يوسف عمر لعساكر: اجلدل يف القرآن خصائصه ودالالته )جدال بعض األنبياء مع أقوامهم ّنوذجا( ـــــــ دراسة لغوية1)
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، وعندئذ كما يشاء  اجلواب هو هذا التربؤ الطويل من تلك التهمة، وهو تفويض األمر هلل ليتصّرف يف شأّنم
، ويشار فيه إىل الصدق مبناسبة كذب هذه الدعوى، ويعرّب عن املؤمنني بأّّنم رضي اهلل دّ رَ يصدر احلكم الذي ال يـ  

 .(1)«عنهعنهم ورضوا 
( 32,28مرّة بنسبة: 51(، تليها العليا)38,61مرّة بنسبة: 61ــــــ سيطرة اإلخفاء يف درجته الوسطى) 4

 (، كما هو موّضح يف اجلدول أعاله.29,11مرّة بنسبة: 46مثّ الّدنيا)
 ــي: األداء والداللـــــــــــةاإلخفـــــاء الحقـــــيقــــ: 

   ألداء ظاهرة اإلخفاء الصويت مع النون الساكنة والتنوين يف القرآن الكرمي عالقة واضحة بالداللة       
 السياقية، ميكن أن نلتمس بعض هذه اجلوانب من خالل النماذج التالية من سورة املائدة:

 :قال تعاىل ﴿             ﴾ 

/41. 
ظاهرة "اإلخفاء"، وهي ظاهرة صوتية  وقعت يف هذه اآلية الكرمية الكثهر من الظواهر اللغوية، ومن بينها:       

 وهو إخفاء بغّنة، هذه األخهرة، ﴾ ﴿وقعت هنا بني النون الساكنة وصوت "التاء"، يف قوله عّز وجّل:

 . (2)«اليت تستغرق زمنا يف التالوة وهذا يعين أّن املقام يتطّلب مسافة أو زمنا، وال يتّم على وجه السرعة»
تتحّدث عن التوبة ي وحّّت نرصد داللة اإلخفاء هنا ال بّد من معرفة السياق الذي قيلت فيه هذه اآلية، فه       

من السرقة، ويف احلقيقة التوبة هنا توبتني؛ فحّّت يتوب اهلل تعاىل على السارق، البّد أوال على هذا األخهر أن 
يتوب هو نفسه عن السرقة، فكال التوبتان هنا تستغرق مّدة من الزمن؛ فتوبة العبد من السرقة تستوجب أوال: 

اع املال املسروق بعينه إن كان متبّقيا لدى السارق، وإاّل فدفع قيمته إن اإلقالع عليها دون رجعة، وثانيا: إرج
ق ّدر، وكّل ذلك من أجل أن تكون توبة التائب صحيحة ال يبار عليها، فإن توّفرت كّل هذه الشروط فإّن اهلل 

 يقبل توبته ويغفر له ذنوبه، ويرمحه برمحته اليت وسعت كّل شيء جّل جالله وعظم سلطانه. 
 اهلل تعاىل: قال ﴿﴾/50. 

ظهر اإلخفاء هنا يف كلمة واحدة وهي: "أَنـَْزْلَنا"؛ النون الساكنة مع "الزاي"، وداللته هنا واضحة وجلّية        
 اء هذا املظهر الصويت داال على كيفية فاحلديث كان عن مصدر القرآن الكرمي، وكيفية نزوله ومضمونه، ولذا ج

                                                           

 .264م، ص2002ه/1423، 14( ـــــــ سّيد قطب: مشاهد القيامة يف القرآن، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط1)

 .127ـــــــ خالد قاسم بين دومي: دالالت الظاهرة الصوتية يف القرآن الكرمي، ص (2)
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على الرسول)ص( دون أن يره أحد، كذلك  ل  زَّ نَـ وصوله إىل سيدنا حمّمد)ص(، وهي اخلفاء والسرتة، فالوحي كان يـ  
 احلال مع موضوعات القرآن؛ منها ما هو معروف ظاهر، ومنها ما هو خمفي باطين يعرف من حني إىل آخر.

 :يقول املوىل عّز وجّل ﴿          

﴾/107. 

الغّنة يف اإلخفاء تستغرق مسافة زمنية أثناء النطق هبا، وميكن أن نسقط هذا املعىن على اإلخفاء الواقع يف         
اآلية السابقة: النون الساكنة مع "الفاء" و"الضاد"؛ ذلك بأّن إصالح النفس وإلزامها الصراط املستقيم، يهر منوط 

بل استمّروا يف ضالهلم عن االستقامة وامتدادهم يف طغياّنم  بأولئك الّناس الذين مل يهتدوا إىل الّدين القومي،
وجربوهتم، فاهلل سبحانه وتعاىل جيازي كّل عامل بعمله، ألّن اجلزاء من جنس العمل؛ إن خهرا فخهر، وإن شرّا 

 فشّر. وقس على ذلك مع بقية ّناذج "اإلخفاء احلقيقي" يف سورة املائدة. 
 ثــــانيا: أحكام الميم الساكنة

 قبل اخلوض يف التفاصيل املتعّلقة بامليم الساكنة، البّد أوال من تعريف موجز للميم الساكنة.     
 :تعريف الميم الساكنة 

امليم اليت ال حركة هلا، وسكوّنا ثابت وصال ووقفا، وتكون أصلية أو زائدة يف وسط الكلمة      »هي:          
 .(1)«أو متطرفة

 إذن فامليم الساكنة ال هي متحركة وال هي مشّددة، كما أّّنا ليست متحركة حبركة عارضة لاللتقاء       
 ﴾ ﴿:الساكنني، وال هي ساكنة سكونا عارضا للوقف، وهي ميم أصلية تقع يف األمساء حنو

، فامليم الساكنة يف هذه 43املدثر/﴾﴿حنو:ف و ، واحلر 32احلج/﴾ ﴿ ، واألفعال حنو:2الفاحتة/

 ﴿األمثلة وقعت متوسطة وكذا متطرّفة، وقد تأيت امليم الساكنة زائدة، وتكون يف ميم اجلمع حنو:

﴾/ساكنة، والبّد أن تسبقها حركة ، وتقع قبل حروف اهلجاء كّلها إاّل أحرف املّد الثالثة ألّّنا 106هود

اللغة ـــــ كما هو متعارف عليه ـــــــ كما أّّنا ال تقع قبل مهزة الوصل، ألّّنا تتحّرك  هلا، وال جيتمع ساكنان يفجمانسة 
 .(2)216البقرة/﴾ ﴿ حنو: لاللتقاء الساكنني

                                                           

 .187القرآن، ص( ـــــــ سعاد عبد احلميد: تيسهر الرمحن يف جتويد 1)
  املرجع نفسه، ص ن.( ــــــ ينظر: 2)
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وتتعّلق بامليم الساكنة يف علم التجويد ثالثة أحكام هي: اإلخفاء الشفوي، اإلديام الشفوي واإلظهار          
األّول لكون امليم حرف شفوي، واآلخر ليـ َفرََّق بينها وبني أحكام »الشفوي، وإّّنا مسّيت شفوية ألمرين اثنني: 

 .(1)«النون الساكنة
 ـــــ اإلخفاء الشفوي: 1    
 .(2)«وقع بعد امليم الساكنة حرف الباء جاز إخفاء امليم الساكنة مع مراعاة الغّنة...»وذلك إذا        

 "الباء"املخفاة و "النون"إذن فواضح من خالل هذا التعريف إّّنا مّسي هذا اإلخفاء شفويا خلروج حرفيه ومها: 
 )اإلخفاء احلقيقي(. الشفتني، وذلك خبالف اإلخفاء مع النون الساكنة والتنوين بعدها من

 التجانس بني امليم والباء الحتادمها يف املخرج، وتقارهبما يف الصفات  » وعليه فإّن سبب اإلخفاء الشفوي هو:     
 .(3)«وهذا من شأنه أن يؤدي إىل سهولة النطق باحلرف

من خالل كّل ما سبق ذكره حول اإلخفاء ميكن إجياز الفرق القائم بني نوعيه: احلقيقي والشفوي يف كون      
األّول مع النون الساكنة أو التنوين، وذلك بإخفائها مع بقاء صفتها وهي الغّنة، أّما اآلخر فيكون مع امليم 

 لتنوين، وذلك لقرهبا يف املخرج مع "الباء".الساكنة دون أن ختفى إخفاء تاما يشاكل النون الساكنة أو ا
، وعرفنا اآلن أّن حرف اإلخفاء الشفوي هو "الباء"  "الباء"عرفنا كذلك ـــــ فيما سبق ـــــ أّن حرف اإلقالب هو      

 التمييز بينهما؟. كنناميكذلك. فكيف إذن 
 :الفرق بين اإلقالب واإلخفاء الشفوي 

 :(4)يّتفق اإلقالب مع اإلخفاء الشفوي يف املخرج والنطق، وخيتلفان يف اآليت      
 ــــــ يف اإلقالب: "امليم" ليست أصلية بل منقلبة، أّما يف اإلخفاء الشفوي فهي أصلية. 1
ولكن  ــــــ اختلف العلماء يف اإلخفاء الشفوي: فبعضهم قال باإلخفاء مع الغّنة، وقال آخرون باإلظهار، 2

 اإلقالب ال خالف فيه.
 ــــــ يأيت اإلخفاء الشفوي يف كلمتني، أّما يف اإلقالب فيأيت يف كلمة أو كلمتني. 3

 
                                                           

 .70( ــــــ عبد الكرمي مقيدش: أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، ص1)
 .79( ـــــــ حمّمد عصام مفلح القضاة: الواضح يف أحكام جتويد القرآن، ص2)
، وأمحد حممود عبد الّسميع الشافعي: الوايف يف كيفية ترتيل القرآن الكرمي يف القراءات 189، صالقرآنتيسهر الرمحن يف جتويد ( ــــــ سعاد عبد احلميد: 3)

 .35ص ،السبع
 ( ــــــ سعاد عبد احلميد: املرجع السابق، ص س.4)
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 :تطبيقات اإلخفاء الشفوي في سورة المائدة 
وكما هو معروف فإّن اإلخفاء الشفوي خاص حبرف واحد فقط وهو: "الباء"، وقد تواترت هذه الظاهرة       

 هنا بإيراد بعض األمثلة فقط كما يلي: مرّة، وسنكتفي ها 23سورة املائدة: على مستوى 
 :قال تعاىل ﴿ ﴾/2 وله أيضاق، و: ﴿  ﴾/20و ،﴿ 

 ﴾/21و ،﴿  ﴾/39:وأيضا ، ﴿ ﴾/112..،. 

 :حول اإلخفاء بنوعيه مالحظـــــات عــــــامــــــة
بعد هذا العرض اخلاص باإلخفاء احلقيقي مع النون الساكنة والتنوين، واإلخفاء الشفوي مع امليم الساكنة        

 ميكن أن نرصد النتائج العامة التالية:
حالة، يهر أّن احلقيقي قد  181)احلقيقي والشفوي( يف سورة املائدة هو:  عدد حاالت اإلخفاء بنوعيهـــــ  1

 على الشفوي كما يلي:سيطر 
 87,29مرّة، بنسبة:  158:اإلخفاء احلقيقي. 
 12,71مرّة، بنسبة:  23:اإلخفاء الشفوي . 

نظهره الشفوي راجع أساسا إىل اختصاص األّول بعدد ب طغيان اإلخفاء احلقيقي على اسبأ من بني ولعلّ         
 "الباء".  :حرف حرف(، واختصاص اآلخر حبرف واحد فقط وهو 15) من احلروف

 كما يلي:  مرتبة ترتيبا تنازليا إلخفاء بنوعيه: احلقيقي والشفويلـــــ ميكن رصد النتائج العامة  2
 11,05، الزاي:11,60القاف:، 12,71، الباء:13,81، الكاف:23,76التاء:
الطاء  ، 1,66السني:  ، 2,76الذال:  ، 3,33الدال: ، 4,42اجليم: ، 10,50الفاء:

 . 0,55نهما:مالصاد والضاد كٌل    ، 1,10 والظاء والشني كٌل منها:
 :اإلخــــفاء الشفـــــــوي: األداء والداللــــــة 
 فقط له كما يأيت:  اء"، فسنمّثل هنا حلالة واحدةبومبا أّن اإلخفاء الشفوي قد اختّص حبرف واحد وهو: "ال      
 :يقول املوىل عّز وجّل يف حمكم تنزيله ﴿         

  ﴾/39. 

 : امليم الساكنة مع "الباء" املتحرّكة بالكسر      ﴾  ﴿وقع اإلخفاء الشفوي هنا يف قوله تعاىل:     
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  ﴿وهو إديام بغّنة حيتاج النطق به زمنا معّينا، وهذا يتماشى مع داللة اإلخفاء يف قوله تعاىل:

﴾ ويف هذا السياق خياطب اهلل تعاىل الكافرين، وخيربنا بشناعة حاهلم يوم القيامة ومآهلم الفظيع، وهو ،

 اخللود يف نار جهّنم أبدا واملكوث فيها سرمدا؛ أي أّن العذاب ـــــ فيها ـــــ دائم مستمٌر ال خروج هلم منها.
فال يزالون يريدون اخلروج ممّا هم فيه من شّدته وأليم مّسِه، وال سبيل » يقول "ابن كثهر" يف تفسهر هذه اآلية:     

 (1)«هلم إىل ذلك، كّلما رفعهم اللهب فصاروا يف أعايل جهّنم، ضربتهم الزبانية مبقامع احلديد، فهردوّنم إىل أسفلها
 والعياذ باهلل.

 ـــــ اإلدغام الشفوي: 2     
فيه    م  يَ دْ ت  وقع بعد امليم الساكنة ميم متحرّكة »عند حرف واحد فقط وهو "امليم"، وذلك إذا:  ويكون           

  .(2)«بغّنة، ويسّمى إديام مثلني صغهر
وميكن تفكيك هذا التعريف من خالل ذكر خمتلف املصطلحات املعطاة هلذا احلكم؛ فقد مّسي اإلديام         

ألّّنما حرفان احّتدا خمرجا  ثانيا امليم الساكنة يف امليم املتحركة بعدها، ومّسي متماثلني: إلديام أوال الشفوي إدياما
: ألّن األّول منهما ساكن، واآلخر متحّرك، وكذلك ألنّه ال حيتاج إىل عمل  ثالثا وصفة، امسا ورمسا، ومّسي صغهرا

دا من جنس الثاين، هذا وسيتّم التفصيل كثهر إذ يتّم إدخال الساكن يف املتحرك حبيث يصهران حرفا واحدا مشدّ 
 .إن شاء اهلل تعاىل من هذا البحث يف الفصل الرابعيف ذلك 
 :تطبيـــــقات اإلدغام الشفــــوي في سورة المائــــــدة 

عدد حاالت اإلديام الشفوي يف سورة املائدة هو: مخسة وعشرون حالة، وهي يف مجيعها بغرض حتقيق        
جملاورة امليم الساكنة فيه ميما أخرى مثلها متحركة بأحد احلركات الثالث، ولدى تسّمى هذه  التماثل الصويت

 ، ومن أمثلة هذه الظاهرة يف سورة املائدة:كما أشرنا سابقا  الظاهرة أيضا "اإلديام الصغهر املتماثل"
﴿  ﴾/10 ،﴿ ﴾/22 ،﴿ ﴾/54،﴿ ﴾/70  

﴿ ﴾ /84 ،﴿ ﴾/97 ،﴿ ﴾/108.اخل...، 

  :بنوعيه مالحــــــظات عامة حول اإلدغام
 قي نالحظ سيطرة هذا النوع من اإلديام على اإلديام الشفوي يف قيبالعودة إىل النتائج السابقة لإلديام احل      

                                                           

 .950، ص2( ــــــ ابن كثهر: تفسهر القرآن العظيم، مج1)

 .28، 27التجويد، صص( ــــــــ صالح صاحل سيف: العقد املفيد يف علم 2)
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 موّضح يف اجلدول أسفله: كما هو  سورة املائدة،
 

                                    
 
 

 مـــرّة. 186إذن فعدد حاالت اإلديام بنوعيه: احلقيقي والشفوي يف سورة املائدة هو:          
 )احلقيقي+ الشفوي( يف سورة املائدة كما يلي: لإلدياموعلى هذا األساس فإّن النتائج العامة 

 20,43ــــــ الواو:  21,50                  3ـــــ الياء:  34,95                 2ـــــ امليم: 1
 2,15ــــــ النون:  6,45                     6ــــــ الراء: 14,52                5ــــــ الالم: 4

 ألّن هلا حكمان: اإلديام الناقص واإلديام الشفوي.  عّل أحد أسباب طغيان صوت "امليم" يف سورة املائدةول     
 :اإلدغـــــام الشفوي: األداء والداللــــة 

، فسنكتفي يف هذا املقام بذكر داللة حالة "امليم"نظرا الختصاص هذه الظاهرة حبرف واحد وهو حرف         
 جتّنبا للتكرار واحلشو الذي ال طائل منه.واحدة فقط منه 

 :قال اهلل عّز وجّل يف حمكم تنزيله ﴿      ﴾/54.  

و"مََّرٌض" املبدوءة مبيم يظهر اإلديام الشفوي يف هذه اآلية بني كلمني ومها: "قـ ل وهِبِْم" املنتهية مبيم ساكنة       
   متحرّكة بالفتح، ولإلديام ـــــ كما أسلفنا ـــــ نصيب من امسه يف الداللة، وهذا مناسب للمقام وموّضح للمعىن

 املراد، ويف اآلية السابقة حديث عن تلك الفئة من الّناس اليت اعتّل إمياّنا، ودخل يف قلبها الّشك والريب 
 إىل مرتبة اليقني. والنفاق، فلم تصل بذلك 

 :ــــ اإلظهار الشفوي 3
أم  وقع بعد امليم الساكنة أحد احلروف الباقية َوَجَب إظهارها سواء كان ذلك يف كلمة واحدة» وذلك إذا:      

 .(1)«يف كلمتني
عند مالقاهتا للحروف  ر  هَ ظْ فواضح من خالل هذا التعريف أّن هذا احلكم مّسي إظهارا ألّن امليم الساكنة ت        

امليم الساكنة وهي احلرف املظهر خترج من »الستة والعشرين بعد استبعاد "الباء" و"امليم"، أّما كونه شفويا فألّن: 

                                                           

 .80( ـــــــ حمّمد عصام مفلح القضاة: الواضح يف أحكام جتويد القرآن، ص1)

 نســــــبة دورانـــــــــه عدد مـــّرات دورانــــــه نــــــوع اإلدغـــــام
 86,56 مـــــــــــــــــــرّة 161 اإلدغام الحقيقي
 13,44 مــــــــــــــــــــــرّة 25 اإلدغام الشفوي
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فن سب اإلظهار إليهما، ألّن خمرجها حمّدد، ومل ي نسب اإلظهار إىل احلروف الستة والعشرين ألّن خمرجها  )(الشفتني
عنّي؛ إذ بعضها خيرج من احللق وبعضها من اللسان وبعضها من الشفتني، خبالف اإلظهار يهر حمصور يف خمرج م

 احللقي فإنّه ن ِسَب إىل خمرج احلروف اليت تظهر عندها النون والتنوين، وذلك الحنصارها يف خمرج حمّدد وهو
 .(1)«احللق

   الحتاد خمرج امليم مع خمرج » وتكون أشّد حاالت اإلظهار للميم الساكنة عند "الواو" و"الفاء"، وذلك:   
 .(2)«الواو، وقربه من خمرج الفاء

 مالحظـــــة هامة:
ميكن القول: إّن امليم الساكنة ليس هلا حكم مستقّل إاّل إذا وقع بعدها حرف "الباء"، وفيما عدا ذلك فال       

 .(3)فرق بينها وبني يهرها من احلروف
 :تطبيقات اإلظهار الشفوي في سورة المائدة 

دوران "اإلظهار احللقي" فيها عرف "اإلظهار الشفوي" على مستوى هذه السورة الكرمية دورانا كبهرا، فاق         
 قمنا بدراسة إحصائية له يف هذه السورة، ونظرا لكثرة ّناذجه قمنا بعملية اختيارية انتقائية لبعض األمثلة كاآليت:

الحرف 
 المظهر

عدد مّرات  عــــــــــــــــــــــهــــــموض بعض نماذج اإلظهار الشفوي في سورة المائـــــــدة
 دورانه

 دورانهنسبة 

   نـــتيــفي كلم في كلمة واحدة  
 23,46 مّرة  ﴾/14.  × 38﴿ الواو

 ﴿ ﴾/43.  ×   
 13,58 مّرة  ﴾/23.  × 22﴿ الفاء

 ﴿ ﴾/94.  ×   

 10,50 مّرة ﴾/4. ×  17﴿ التاء

 ﴿ ﴾/98. ×    

                                                           

() .ــــــــ امليم الساكنة خيشومية املخرج عند علماء الدرس الصويت، يف حني اعتربها علماء التجويد شفوية  
 .191، 190ـــــــ سعاد عبد احلميد: تيسهر الرمحن يف جتويد القرآن، صص (1)
 .28صالح صاحل سيف: العقد املفيد يف علم التجويد، صـــــــ  (2)

 .71ـــــــ عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، ص (3)
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 9,26 مّرة ﴾/19 ،78. ×  15﴿ الالم

 ﴿  ﴾/84.  ×   

 6,79 مّرة  ﴾/38 ،39.  × 11﴿ العين

 ﴿ ﴾/120.  ×   

 4,94 مّرات  ﴾/29.  × 8﴿ الياء

 ﴿   ﴾/71.  ×   

 4,32 مّرات  ﴾/14.  × 7﴿ القاف

 ﴿  ﴾/84.  ×   

 3,71 مّرات ﴾/5. ×  6﴿ السين

 ﴿ ﴾/68.   ×   

 3,09 مّرات  ﴾/7.   × 5﴿ الجيم

 ﴿ ﴾/107.  ×   

 3,09 مّرات  ﴾/16 ،21.  × 5﴿ الراء

 ﴿ ﴾/72.  ×   

 2,47 مّرات   ﴾/55.   × 4﴿ الحاء

 ﴿  ﴾/98.  ×   

 1,85 مّرات   ﴾/3.  × 3﴿ الشين

 ﴿ ﴾/119.  ×   
 1,85 مّرات  ﴾/25.  × 3﴿ الغين

 ﴿ ﴾/79.  ×   

 1,85 مّرات 3 ×  ، حدث نقل حلركة اهلمزة. ﴾/42﴿ الهمزة 
 ﴿﴾/49 حدث نقل حلركة ،

 اهلمزة.

 ×   
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 1,85 مّرات  ﴾/4.  × 3﴿ النون

 ﴿ ﴾/29.  ×   

 1,23 مّرتان ×  .  ﴾/73﴿ الثاء

 ﴿  ﴾/104.  ×   

 1,23 مّرتان ×  . ﴾/35﴿ الخاء

 ﴿ ﴾/82.   ×   

 ﴾...   ... ...﴿ الصاد

/98.  

 1,23 مّرتان × 

 1,23 مّرتان  ×  . ﴾/78﴿ الضاد

 ﴿ ﴾/108.   ×   

 1,23 مّرتان ×  . ﴾/17﴿ الكاف

 ﴿ ﴾/91.  ×   

 0,62 مّرة واحدة ×    . ﴾/4﴿ الدال

 0,62 مّرة واحدة ×  . ﴾/43﴿ الهاء

 مـــــــّرة162 ّرات ورودهـــــدد مــــــع ــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــ

 :مالحظات هامشــــية
 من خالل اجلدول أعاله ميكن رصد املالحظات التالية:       

 مرّة. 162ـــــ عدد مرّات ظهور اإلظهار الشفوي على مستوى سورة املائدة هو:  1
)اإلخفاء الشفوي(  )اإلديام الشفوي(، والباء ــــــ حروف اإلظهار الشفوي ستة وعشرون حرفا بعد استبعاد امليم 2

 أّن ، يهر"الزاي"و "الدال"، "الظاء"، "الطاء"حرفا، وختّلفت أربعة أحرف هي:  22وورد منها يف سورة املائدة: 
سورة قد كان بدرجات متفاوتة، كما بّينت ذلك الدراسة اإلحصائية ين يف نّص الورود األحرف االثين والعشر 

املوّضحة يف اجلدول أعاله، ولعّل ما يزيد من تأكيد قّوة مضمون سورة املائدة فضال عن سيطرة أقوى حروف 
شار ، كما أاإلظهار احللقي)اهلمزة واهلاء( كما رأينا، هو سيطرة أقوى حروف اإلظهار الشفوي وهي: الواو والفاء

  يف القول السابق ذكره. "صالح صاحل سيف" إىل ذلك
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بالعودة إىل النتائج السابقة لإلظهار احللقي، ومقارنتها بنتائج اإلظهار الشفوي، ي الحظ سيطرة الشفوي على  ــــــ 3
 احللقي كما يلي:

 .37,69مرّة بنسبة:  260مرّة من أصل  98ــــــ عدد مرّات ورود اإلظهار احللقي هو: 
 .62,31مرّة بنسبة:  260مرّة من أصل  162ـــــــ عدد مرّات ورود اإلظهار الشفوي هو: 

 :اإلظهار الشفوي: األداء والداللـــــــــة 
 :قال تعاىل ﴿...      ...﴾/29. 

واآلية تتحّدث عن خرب ابين آدم: "هابيل وقابيل" اللذان تقرّبا إىل اهلل بقربان، فـَتَـَقبََّل اهلل قربان األّول         
شفوي الظهار اإلإلخالصه وطيب نفسه به، ومل يـ تَـَقبَّل من اآلخر؛ أي "قابيل" لعدم تقواه وإخالصه فيه، وقد وقع 

من يهر يّنة تكون هنالك، ممّا  "الياء"ْل"، وهو إظهار امليم الساكنة عند يف هذه اآلية يف كلمتني مها: "وملَْ يـ تَـَقبَّ 
يعين أّن ظروف التالوة ال تستدعي مّدة زمنية بني امليم الساكنة والياء املظهرة، وهذا مناسب للمقام وموّضح 

 للمعىن املراد وهو: فورية رفضه سبحانه وتعاىل لقربان "قابيل" لعدم إخالصه فيه.
  اهلل عّز وجّل:قال ﴿...  ...﴾/98.  

    يشهر سياق هذه اآلية إىل أن اهلل تعاىل قد أحّل لِْلم ْحرِِم حال إحرامه صيد البحر؛ وهو احلّي من       
ــــ وهو سواء مّت اصطياده ميتا أو قذفه البحر كذلك، كما حرم عليه باملقابل  وطعامه وهو امليت منها: ،حيواناته

حمرما ـــــ اصطياد ما كان يعيش يف الربّية من طيور أو حيوانات أخرى جائز أكلها خارج اإلحرام، ويف ذلك ما يشهر 
، ويف هذا إحياء على استمرار حترمي أكل صيد الرّب "احلاء"بني امليم الساكنة و هنا إىل داللة اإلظهار الشفوي الواقع
 املعىن مع عدم وجود الغّنة اليت تستغرق مسافة زمنية، وبالتايل فإّن اإلظهار هنا طوال فرتة اإلحرام، ويتناسب هذا

 يدّل على االلتصاق واالتصال وعدم االنقطاع.

 :يقول اهلل تعاىل يف حمكم تنزيله ﴿...         

  ...﴾/119 وحّّت يتبنّي لنا داللة اإلظهار الشفوي ال بّد من معرفة السياق الذي قيلت .

فيه هذه اآلية الكرمية، ألّن معرفة احلدث أو املقام من شأنه أن يعطي للقارئ أو للباحث مفتاحا ميّكنه من 
واملقام هنا مقام ردٍّ، فالكالم كالم اهلل تعاىل على لسان نبّيه  .الصوتيةالوصول بفضله إىل معرفة الدالالت 

 ﴾...         ...﴿ عليه السالم إذ قال له ربّه: ""عيسى

    ما ينبغي يل أن أقول قوال ال حيّق يل وال يليق جباللك، فإن كنت قلته هلم فقد » ، فأجابه بقوله:118/
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علمته، فأنت تعلم كّل ما أخفيه يف نفسي، وال أعلم ما يف ييبك، إّنك عليم مبا ظهر على احلواس وما ياب 
له هو ريّب ورّبكم، خالقنا عنها يف الصدور، ما قلت هلم إاّل ما أمرتين أن أقوله هلم؛ أعبدوا اهلل وحده ال شريك 

 .(1)«وحنن خملوقاته، كنت عليهم رقيبا ملا يقولون شهيدا على ما يفعلون مّدة بقائي فيهم ودوامي فيما بينهم...
على الرتتيب دليل على االتصال  "الفاء"و "التاء"، "الشني"فوقوع اإلظهار الشفوي يف هذه اآلية مع        

املوجود بني الكلمتني الواقع بينهما هذا النوع من اإلظهار لعدم وجود مسافة زمنية تفصل امليم الساكنة عن هذه 
تواصل واستمرار مراقبة سيدنا "عيسى" عليه السالم لقومه مّدة وجوده بينهم  ىعل ويف ذلك داللةاحلروف املظهرة، 

 دون انقطاع. 
وخنتم أحكام امليم الساكنة حبكم "النون" و"امليم" املشّددتني، يقول "ابن جزري" يف باب "النون" و"امليم"      

 :(2)كما يلي، وبيان "أحكام امليم الساكنة"  املشّددتني
َدا، َوَأْخِفنَيْ َوَأْظِهْر الغ نََّة ِمْن ن وٍن َوِمْن                       ِميٍم ِإَذا َما                 ش دِّ
 املِيَم ِإْن َتْسك ْن ِبغ نٍَّة َلَدى                       بَاٍء َعَلى املْخَتاِر ِمْن أَْهِل اأَلَدا              
 َوَأْظِهَرنـَْها ِعْنَد بَاِقي اأَلْحر ِف                    َواْحَذْر َلَدى َواٍو َوفَا َأْن خَتَْتِفي              

، ومن وعليه جيب إظهار الغّنة إذا كانت "امليم" أو "النون" مشّددتني، سواء وقعتا يف كلمة أو يف كلمتني      
    ﴾/10﴿، و   ﴾/4﴿النماذج التالية:  أمثلتها يف سورة املائدة

    ﴿، و  ﴾/73﴿، و     ﴾/39﴿و

 ﴾/121..اخل.. 

 
 
 
 
 
 

                                                           

  .69، ص4اجلزائري: توجيهات القرآن العظيم، ج( ـــــــــ حمّمد بن عبد الكرمي 1)

  .7( ــــــــ ابن جزري: منظومة املقدمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمه، ص2)
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 الوصفي لألصوات الصامتة في العربية توضيحال المبحث الثالث:
لطبيعة الصوامت العربية، وعددها مثانية وعشرون صوتا، تتوزّع وفق هيئة خمارجها  فيما يلي بيان وصفي        

 ل إىل ذلك الدرس الصويت احلديث.النطقية العشرة كما توصّ 
 المطــــلب األّول: ألــقــاب الحــروف

 أوال: األصوات الشفوية   
يتّم يلق الشفتني يلقا تاما، ممّا يؤّدي إىل صوت شفوي، انفجاري، جمهور ومرّقق، عند النطق به : الباءــــــ  1

حمدثا ا فتحا فجائيا، فيخرج اهلواء الذي كان حمبوسا مندفعا حَ تَ فْ احنباس اهلواء اخلارج من الرئتني خلفهما مّث يـ  
 .(1)انفجارا

: عند النطق به تنطبق الشفتان بشكل تام بوجه التيار اهلوائي املندفع من الرئتني، حيث حيبس يف الميمــــــ  2
فض احلنك اللني فيأخذ اهلواء مساره عن طريق األنف،  ويف الزمن ذاته هتتّز موضع من الفم خلف الشفتني، وخي 

، وتوصف امليم بأّّنا من األصوات األوتار الصوتية لتمنحه صفة اجلهر، بينما يبقى اللسان يف جانب احلياد
 .(2)املتوسطة بني الشّدة والرخاوة

 إذن فصوت "امليم" صوت صامت شفوي متوسط جمهور أنفي)أين( منفتح.      
       : هو صوت صامت وصائت؛ فالصامت يرتفع فيه أقصى اللسان حنو سقف احلنك ارتفاعا الواوــــــ  3

عاليا، حبيث يسمح للهواء اخلارج باالحتكاك وإحداث نوع من احلفيف، أّما الصائت فيخرج بارتفاع أقصى 
اللسان حنو السقف بدرجة أقل من اليت كان عليها يف الواو الصامتة، فال حيدث احتكاك بل ميّر اهلواء دون 

     ّد يف الصائت على عكس امل احتكاك مع حدوث ذبذبة يف األوتار الصوتية، ويرجع ذلك إىل إشباع
 .(3)الصامت، والصائت ساكن والصامت متحرك وساكن

 ثانيا: األصوات الشفوية األسنانية:    
: صوت رخو مهموس مرّقق، ي نطق بأن تّتصل الشّفة السفلى باألسنان اتصاال يسمح للهواء أن ميّر بينهما الفاءــــــ 

 .(4)ذبذب األوتار الصوتيةتالتجويف األنفي، وال تفيحتّك هبما، مع رفع مؤخر الطبق لسّد 

                                                           

 .42م، ص2008ه/ 1429، 1( ـــــــ خالد توكال مرسي: فن اإللقاء والتحرير الكتايب، مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، ط1)
 .157عبد القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، ص ـــ( ــــ2)
 .65( ـــــــ حممود عكاشة: أصوات اللغة، ص3)
 .66( ـــــــ املرجع نفسه، ص4)
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 ثالثا: األصوات األسنانية:   
: صوت ممّا بني األسنان، احتكاكي، مهموس، مرّقق، عند النطق به يوضع طرف اللسان بني أطراف الثاءــــــ  1

سنان فيؤدي خروج اهلواء من الثنايا العليا والسفلى بصورة تسمح مبرور اهلواء من خالل منفذ ضّيق، وهو ما بني األ
 .(1)هذا املضيق مندفعا إىل حدوث احتكاك

: صوت رخو جمهور مرّقق، يتّم نطقه بنفس الطريقة اليت ينطق هبا صوت الثاء، والفرق بني الذال  الذالــــــ  2
 .(2)حتولت ذاالوالثاء، أّن األّول جمهور، واآلخر مهموس، فالذال نظهر الثاء اجملهور، فلو أ ْجِهَر بالثاء 

: صوت رخو جمهور مفّخم)مطبق(، ي نطق بالطريقة نفسها اليت ينطق هبا الذال، مع اختالف يف وضع الظاءــــــ  3
 .(3)اللسان؛ فمؤخرة اللسان ترتفع حنو الطبق مع الظاء، وال ترتفع مع الذال، ولوال اإلطباق يف الظاء لكانت ذاال

 اللثوية: رابعا: األصوات األسنانية     
احلنك اللني، فال ميّر اهلواء إىل األنف  ع  فَ رْ : يتّم نطقه بأن يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا العليا، ويـ  الدالــــــ  1
ضغط اهلواء مّدة من الزمن، مّث ينفصل العضوان انفصاال فجائيا حمدثا صوتا انفجاريا مع تضييق األوتار الصوتية وي  

 .(4)از هذه األوتار عند مرور اهلواء هباتضييقا يؤّدي إىل اهتز 
 إذن فصوت "الدال" صامت أسناين لثوي جمهور انفجاري منفتح.     

: يتكون هذا الصوت حني يتصل طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ومقّدم اللثة، حيث يأخذ اهلواء جمراه التاءـــــ  2
من الرئتني عرب احلنجرة، دون أن تتذبذب األوتار الصوتية، فينحبس عند نقطة التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا 

 .(5)لصوت، والتاء هو النظهر املهموس لصوت الدال اجملهورهذا ا ة  يَ نْـ بِ  ع  مَ سْ العليا، وحني يتّم االنفصال املفاجئ ت  
 أسناين لثوي مهموس انفجاري منفتح. وعليه فإّن "التاء" صوت صامت     

 ونطق هبا صوت التاء، مع فارق واحد وهو أّن مؤّخر اللسان يرتفع حننطق بنفس الطريقة اليت ي  : ي  الطاءــــــ  3
الطبق، وتقريبه من اجلدار اخللفي للحلق أثناء النطق بالطاء؛ أي أّن الطاء صوت مفّخم)مطبق(، والتاء صوت 

 .(6))منفتح( مرقق
                                                           

 .44( ـــــــ خالد توكال مرسي: فن اإللقاء والتحرير الكتايب، ص1)
 . 65( ـــــــ حممود عكاشة: أصوات اللغة، ص2)
 .67( ـــــــ املرجع نفسه، ص3)
 .27م، ص1999ه/ 1420، 1( ـــــــ حازم علي كمال الّدين: دراسة يف علم األصوات، مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، ط4)
 .161ـــــــ عبد القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، ص (5)
 .28ـــــــ حازم علي كمال الّدين: املرجع السابق، ص (6)
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  صامت، أسناين لثوي، مهموس، انفجاري ومطبق. إذن فصوت "الطاء"     
رفع وسط اللسان حنو احلنك األعلى، ويكون الفراغ بينما ي   ،: ي نطق بأن يعتمد طرف اللسان على اللثةالسينــــــ  4

بني طرف اللسان وبني اللثة قليال جدا، مع خفض مؤخر اللسان وفتح األوتار الصوتية، فال هتتّز عند مرور اهلواء 
 .(1)هبا

 فالسني صوت صامت، أسناين لثوي، مهموس، احتكاكي، منفتح.     
السني، فال فرق بني الزاي والسني إاّل يف أّن الزاي صوت جمهور : صوت رخو جمهور يناظر صوت الزايــــــ  5

والسني صوت مهموس؛ فللنطق بالزاي يندفع اهلواء من الرئتني مارا باحلنجرة، فيحّرك الوترين الصوتيني، مّث يتخذ 
اد( بالثنايا مشرتكا مع طرفه عند بعض األفر ) من احللق والفم حّت يصل إىل املخرج وهو التقاء أول اللسان مساره

 .(2)السفلى أو العليا
: صوت رخو مهموس مفخم)مطبق(، نظهر السني املرقق)املنفتح(، وينطق مثله مع فارق واحد هو: أّن الصادـــــ  6

 .(3)مؤخرة اللسان ترتفع حنو الطبق يف نطقه
صوت شديد جمهور مفخم)مطبق(، ينطق كنطق الدال مع فارق واحد، وهو: ارتفاع مؤخرة اللسان : الضادــــــ  7

 .(4)حنو الطبق بصوت الضاد، فالضاد العربية هي املقابل املطبق للدال
   والضاد خمرجها» ويصفها "املربد" وصفا ال يبتعد فيه عن وصف "سيبويه" و"ابن جين" السابق الذكر فيقول:      

 .(5)«من الشدق، فبعض الناس جتري له يف األمين، وبعضهم جتري له يف األيسر
 خامسا: األصوات اللثوية:      

اجملرى  دُّ سَ ي  : صوت لثوي جانيب جمهور منفتح، يتّم نطقه بأن يّتصل طرف اللسان باللثة، ويرتفع فَـ الالمــــــ  1
 .(6)األنفي عن طريق اتصاله باجلدار اخللفي للحلق مع حدوث ذبذبة يف الوترين الصوتيني

: يتكّون هذا الصوت بأن تتواىل ضربات اللسان تواليا وتتابعا سريعا على اللثة، وذلك بأن يكون طرف الراءــــــ  2
باجملرى اهلوائي، وبفضل مرونة هذا العضو يرجع اللسان إىل وضعه  اللسان مالمسا للثنايا العليا، فيضغط من األمام

                                                           

 .29، 28اسة يف علم األصوات، صص( ـــــــ حازم علي كمال الّدين: در 1)
 .68( ــــــ إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية، ص2)
 .69( ــــــ حممود عكاشة: أصوات اللغة، ص3)
 .68( ـــــــ املرجع نفسه، ص4)
 .329، ص1( ــــــ املربد: املقتضب، ج5)
 .312العربية، ص( ـــــــ سليمان بن سامل بن رجاء السحيمي: إبدال احلروف يف اللهجات 6)
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األّول، وتتكّرر احلركة نفسها أربع أو مخس مرّات متتالية بالنسبة إىل الراء القويّة، ويرافق نطق الصامت املكّرر 
 .(1)ذبذبة يف األوتار الصوتية، فهو صوت صامت جمهور لثوي مكّرر

: يعتمد طرف اللسان ـــــ أثناء النطق هبذا الصوت ــــــ على أصول األسنان العليا مع اللثة، وخبَْفض احلنك النونـ ـــــ 3
اللنّي يتمّكن اهلواء اخلارج من الرئتني من املرور عن طريق األنف، وتتذبذب الطّيتان)الوتران( الصوتيان حال النطق 

 .(2)به، فالنون صوت أسناين لثوي أنفي جمهور
 )الطبق الصلب/ وسط الحنك(: سادسا: األصوات الغارية    

: صوت صامت وصائت مثل الواو، والصامت صوت جمهور ياري خيرج من احتكاك اهلواء باملمر الياءــــ ــ 1
بني الغار أثناء اخلروج، ويصاحب هذا انفتاح الفك السفلى فيختفي و )(املوجود بني وسط أو مقّدم اللسان

 .(3)االحتكاك يف ّنايته، ويوجد شبه كبهر بينه وبني صوت الكسرة اخلالصة
: يتكّون هذا الصوت بأن يندفع اهلواء إىل احلنجرة، فيحّرك الوترين الصوتيني، مّث يّتخذ مساره عرب الجيمــــ ــ 2

     )املخرج(، وهي التقاء وسط اللسان بوسط احلنك  الفّمي حّت يصل إىل نقطة اإلنتاجاحللق والتجويف 
األعلى، ومعه ينحبس التيار اهلوائي، وعند انفصال العضوين يـ َولَّد  هذا الصوت االنفجاري، ويوصف هذا الصوت 

 .(4)بقّلة شّدته لالنفصال البطيء لعضوي االتصال
 )بني الشديد والرخو( منفتح. فاجليم إذن صامت ياري، جمهور، مركب انسدادي      

األنفي بالتصاقه باجلدار اخللفي  : ي نطق برفع مقّدمة اللسان جتاه الغار، ورفع الطبق ليسّد اجملرىالشينــــــ  3
  .(5)للحلق، مع انفتاح األوتار الصوتية ممّا جيعلها ال هتتّز عند مرور اهلواء هبا

 فهو هبذا صوت صامت ياري احتكاكي مهموس منفتح.      
 )الطبق اللّين(: سابعا: األصوات الطبقية

 صوت شديد مهموس مرقق، يتّم نطقه برفع مؤخرة اللسان يف اجتاه الطبق، وإلصاقه به وإلصاق  :الكافــ ـــــ 1

                                                           

 .140م، ص2008ه/1429، 2( ــــــ هيام كريدية: األلسنية الفروع واملبادئ واملصطلحات، دون دار النشر، بهروت، لبنان، ط1)
م  2003ه/ 1424، 2( ــــــ جناة على: فن اإللقاء بني النظرية والتطبيق، تقدمي: خمتار السويفي، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ط2)

 .112ص
() .ـــــــ يوجد فرق بني طرف اللسان ومقّدمه ومؤخره، األول هو اجلزء املستدق املذبب يف أول اللسان، يليه مقّدم اللسان، مثّ مؤخره  

 .75( ـــــــ حممود عكاشة: أصوات اللغة، ص3)
 .177عبد القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، ص ــ( ــــ4)
 .31علي كمال الّدين: دراسة يف علم األصوات، ص( ـــــــ حازم 5)



 الفصل الثاني: مخارج الحــــــــــــــــروف وصــــــفاتـــــــها الممــيّــــــزة

 

 
194 

 .(1)الطبق باحلائط اخللفي للحلق لِي َسدَّ اجملرى األنفي وال هتتّز األوتار الصوتية
)مثل اخلاء(، فعند النطق بصوت الغني  : صوت من أقصى احلنك، احتكاكي جمهور، شبه مفّخمالغينـــــ  2

حيدث ما حدث عند النطق بصوت اخلاء، فهرتفع اللسان جتاه أقصى احلنك، حبيث يسمح للهواء اخلارج من 
 .(2)الرئتني باملرور عرب منفذ ضّيق مندفعا حمدثا احتكاكا

وهو أّن األوتار الصوتية تكون يف  نطق هبا صوت الغني، مع فارق واحدنطق بنفس الطريقة اليت ي  : وي  الخاءــــــ  3
حالة انفتاح، فال حيدث هلا اهتزاز عند مرور اهلواء هبا، وذلك عند النطق بصوت اخلاء؛ أي أّن صوت اخلاء 

 .(3)صوت مهموس، وصوت الغني صوت جمهور
 طبقي مهموس احتكاكي منفتح، نظهر الغني اجملهور.  إذن فاخلاء صامت    

 اللهوية:ثامنا: األصوات 
بذلك جمرى اهلواء، مّث  دَّ سَ : يتّم نطقها بأن يرتفع مؤخر اللسان فيلتصق باللهاة واجلدار اخللفي للحلق، وي  القافــــــ 

األوتار الصوتية، ويرتفع الطبق فيلتصق باجلدار تذبذب تما يلبث السّد أن يزول فجأة، فيخرج الصوت منفجرا وال 
 .(4)التجويف األنفي وخيرج اهلواء من الفم دُّ سَ نْ اخللفي للحلق، ويَـ 

 فالقاف باختصار صامت هلوي انفجاري مهموس منفتح.   
 تاسعا: األصوات الحلقية:

: صوت جمهور رخو)احتكاكي( منفتح، يتّم نطقه بتضييق احللق عند لسان املزمار، ونتوء لسان املزمار العينــــــ  1
اجملرى األنفي ويهتز  دَّ سَ ي  يّتصل باحلائط اخللفي للحلق، ويف الوقت نفسه يرتفع الطبق لِ  إىل اخللف حّّت ليكاد

 .(5)الوتران الصوتيان
دث مرور اهلواء احتكاكا، وال ي َضيَّق  اجملرى اهلوائي يف الفراغ احللقي عند النطق باحلاء، حبيث  :الحاءــــــ  2 حي 

 .(6)بهتتذبذب األوتار الصوتية يف حال النطق 

                                                           

 .76، 75( ـــــــ حممود عكاشة: األصوات اللغوية، صص1)
 .45( ـــــــ خالد توكال مرسي: فن اإللقاء والتحرير الكتايب، ص2)
 .33( ـــــــ حازم علي كمال الّدين: دراسة يف علم األصوات، ص3)
 ه/1426 ،1الصوتية عند علماء العرب والدرس الصويت احلديث، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، طحسام البهنساوي: الدراسات  ــ( ــــ4)

  .82ص، م2005
 .165ـــــــ سليمان بن سامل بن رجاء السحيمي: إبدال احلروف يف اللهجات العربية، ص (5)
 .214م، ص2003ه/ 1424ـــــــ كمال بشر: فن الكالم، دار يريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط،  (6)
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 فاحلاء إذن صوت صامت حلقي مهموس احتكاكي منفتح، ونظهره اجملهور هو صوت العني.     
 عاشرا: األصوات الحنجرية:   
: صوت حنجري شديد مهموس منفتح، يهر أّن بعض اللغويني رأوا أّّنا صوت ليس باجملهور وال الهمزةــــــ  1

هلا ذبذبة الوترين الصوتيني، وال يسمح للهواء  ع  مَ سْ إيالقا تاما فال ت  باملهموس، ألّن فتحة املزمار معها مغلقة 
 .(1)ج اهلمزةباملرور إىل احللق، إالّ حني تنفرج فتحة املزمار. ذلك االنفراج الفجائي الذي يـ ْنتَ 

ل النطق فهمزة القطع هبذا صوت صامت ال هي باجملهورة، وال هي باملهموسة؛ ذلك أّن الوترين الصوتيني حا      
 قارب، وال مها يف حالة التباعد، وهو صوت حنجري انفجاري منفتح.تهبا ال مها يف حالة ال

املفتوح، وميّر  : تتكّون اهلاء العربية عندما يّتخذ الفم الوضع الصاحل لنطق مصّوت كالفتحة، أي الصائتالهاءــــــ  2
اهلواء خالل االنفراج الواسع الناتج عن تباعد الوترين الصوتيني حمدثا صوتا احتكاكيا، يـ ْرَفع  احلنك اللنّي، وال 

 .(2)فهو صامت حنجري احتكاكي مهموس ن، إذيتذبذب الوتران الصوتيان
 مالحظــــة: 

إّن خمرج "امليم" هو الشفتان، أّما خمرج "النون" فهو اللثّة مع طرف اللسان، هذا حال حترّكهما بإحدى        
احلركات الثالث، أّما يف حالة سكوّنما فيكون خمرجهما هو األنف)اخليشوم(، وذلك بأن تنطبق الشفتان أثناء 

اعد من الرئتني عرب الفم، بل عرب التجويف األنفي وذلك النطق بامليم انطباقا تاما، فال يسمحان خبروج اهلواء الص
خبفض احلنك اللني، أّما أثناء النطق بالنون الساكنة فيتّم انطباق اللسان واللثة فال يسمحان مبرور اهلواء عربمها، مّث 

 اهلواء عرب املمر األنفي.      ر  بـ  عْ يَـ ينخفض احلنك اللني فَـ 
     

 
 
 
 
 

                                                           

م 2007ه/ 1428ـــــــ صاحل سليم عبد القادر الفاخرى: الداللة الصوتية يف اللغة العربية، مؤسسة الثقافة اجلامعية، االسكندرية، مصر، دط،  (1)
 .142ص

 .132ام كريدية: األلسنية الفروع واملبادئ واملصطلحات، صـــــــ هي (2)
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 جدول تفصيلي عن صفات الحروفالمــطـــلب الثاني:   
 :(1)ميكن تلخيص صفات الصوامت العربية من حيث قوهتا وضعفها يف اجلدول التايل        
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 خــــــمـس  أ أ     أ         أ أ همزة 1
 ســـــــــــت  ب ب    ب       ب   ب ب  باء 2
 خــــــمـس  ت ت  ت   ت         ت  تاء 3
 خــــــمـس  ث ث ث ث   ث           ثاء 4
 ســـــــــــت  ج ج     ج      ج   ج ج جيم 5
 خــــــمـس  ح ح ح ح   ح           حاء 6
 خــــــمـس  خ  خ خ   خ        خ   خاء 7
 ســـــــــــت  د د     د      د   د د دال 8
 خــــــمـس  ذ ذ ذ    ذ          ذ ذال 9
 ســـــــــــت  ر ر   ر ر     ر      ر راء 10
 ســـــــــــت  ز ز ز    ز     ز     ز زاي 11
 ســـــــــــت  س س س س   س     س      سين 12
 ســـــــــــت  ش ش ش ش   ش   ش        شين 13
 ســـــــــــت    ص ص   ص     ص  ص ص   صاد 14
 ســـــــــــت    ض    ض  ض     ض ض  ض ضاد 15
 ســـــــــــت        ط      ط ط ط ط ط طاء 16
 خــــــمـس    ظ    ظ       ظ ظ  ظ ظاء 17
 خــــــمـس  ع ع   ع  ع          ع عين 18
 خــــــمـس  غ  غ    غ        غ  غ غين 19
 خــــــمـس  ف ف ف ف  ف            فاء 20
 ســـــــــــت  ق      ق      ق  ق ق ق قاف 21
 خــــــمـس  ك ك  ك   ك         ك  كاف 22
 ســـــــــــت  ل ل   ل ل    ل       ل الم 23
 خــــــمـس  م م   م م           م ميم 24
 خــــــمـس  ن ن   ن ن           ن نو ن 25
 خــــــمـس  ه ه ه ه   ه           هاء 6
 ســـــــــــت و و و و    و          و واو 27
 ســـــــــــت ي ي ي ي    ي          ي ياء 28
 خــــــمـس  ا ا ا    ا          ا فأل 29

حروف مجموع 
 الصفة

19 8 7 4 5 3 2 1 1 1 23 6 5 10 16 22 25 2  
                  

                                                           

 .18ــ عماد علي مجعة: أحكام التالوة والتجويد امليّسرة، ص( ـــــ1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث             
 يف  )القطعية( الرتكيبية لظواهرا    

 :العربيةاللغة              
 )املّد والقصر، الفتح واإلمالة، اهلمز(

 املبحث األول: املّد والقصر               

 املبحث الثاين: الفتح واإلمالة               

 املبحث الثالث: اهلمز وأحكامه              

 



 ، الفتح واإلمالة، الهمزوالقصر )القطعية( في اللغة العربية: المد   التركيبية ظواهرالفصل الثالث: ال
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 المد ، الفتح واإلمالة، الهمز. العربية:)القطعية( في اللغة  التركيبية الفصل الثالث: الظواهر
 تـــــــوطـــــــئة:   

الرتكيبية يف اللغة العربية  على مستواها الصويت، ونظرا هلذا التعّدد ارتأينا أو الفونيمات كثرية هي الظواهر        
أّّنا كّلها ظواهر خاصة ، جتمع بينها قواسم مشرتكة منها: أن نرّكز يف هذا الفصل على ثالثة ظواهر صوتية فقط

)األلف، الواو ة بالصوائت، قصرية كانت أم طويلة، وهذه الظواهر هي: املّد الختصاصه بالصوائت الطويلة الثالث
 ىل الكسرة، وظاهرة اهلمزإوالياء(، اإلمالة الختصاصها باأللف املّدية املمالة إىل الياء املّدية، وكذا الفتحة املمالة 

بالصوائت الطويلة أو القصرية؛ فاإلبدال يكون بإبدال هي ظاهرة خاصة باهلمزة وعالقتها مبختلف أحكامها، و 
اهلمزة حبرف من حروف املّد الثالثة، والتسهيل يكون بالنطق باهلمزة بينها وبني إحدى احلروف املّدية، أّما النقل 

 قبلها. )الفتحة أو الضّمة أو الكسرة( إىل احلرف الساكن فيكون بنقل حركة اهلمزة
وسنقوم يف هذا الفصل بالتعّرف على هذه الظواهر الثالث، مع اإلحاطة مبختلف أحكامها حسب رواية       

بني األداء والداللة يف السياق القرآين؛ ذلك أّن عملية التواصل تعتمد  "ورش عن نافع"، حماولني سرب أغوار العالقة
وإّنين أستمّد العون من اهلل عّز وجّل يف  صوات.األى بملَؤد  بالدرجة األوىل على السياق اللغوي املنطوق أو ا

 الكشف عن أوجه هذه العالقة، أمال أن أوّفق إىل تبيان اليسري من هذا الكنز الثمني الزاخر بالبيان املعجز.
هنا إىل أّن أمثلة هذه الظواهر الثالث يف سورة املائدة كثرية ومتعّددة، وألجل ذلك قمنا بعملية  ونشري ها      

هذا وسنكتفي يف هذا الفصل بربط العالقة بني انتقائية لبعض مناذجها يف كّل حكم من األحكام اخلاصة هبا، 
 الداللة مع ظاهريت: املّد واإلمالة فقط. بني األداء الصويت و 
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 المـــــــد والقصـــر: :األو لبحث الم
 يعترب املّد والقصر من الظواهر الصوتية املتقابلة، فما املقصود هبما؟. وأيّهما األصل؟.           

 المد  والقصر في اللغة: المطـلب األول:  
 تعريف المد : ـــ 1    

ا: انبسط ضياؤه، وفالن يف سريه: د  النهار مَ  د  مَ » :ط يف شرح مادة "َمَدَد"يجاء يف املعجم الوس             
ر:: بسطها، واألجل: أطاله )...( )...(، واهلل األ(، واجليش: أعانه مبََدٍد يقّويه)...يء: زاد فيهمضى، والش

        : زيادة سطح اجلسم أو حجمه د  د  مَ واحلبل: جذبه وطّوله، واحلرف: طّوله يف النطق أو الكتابة)...(، والتَ 
 .(1)«: الكثري...ود  د  : الطويل، واملمال املم  يد  : السيل وكثرة املاء )...(، واملد  ساحته أو طوله)...(، واملد  مأو 

 إذن فاملّد يف معناه اللغوي حييل على معىن: املّط والتطويل والزيادة.           
 :تعريف القصر ـــ 2    

)...(، َقص َر الشيء بالضّم:  الَقص ر  والق َصر  يف كّل شيء: خالف الّطولَقَصَر: »: ورد يف " اللسان"             
: أظهر رَ اصَ قَ )...(، وت َ  : خالف الطويلري  ص  يَ ق ص ر  ق َصرًا: خالف طال، َقَصر ت  من الصالة أقَصَر قص را، والقَ 

 )...( الطويل)...(، والَقص ر : خالف املدّ ر: خالف ع  من الشَ  ري  ص  )...(، والقَ الشيء: جعله قصريا رَ ص  الق َصَر، وقَ 
 )...( يف األمر: التواين فيه ري  ص  ق  )...(، والت َ  : الكف عن الشيءار  صَ ق  وقد َقَصَر هبم الليل أي حبسهم)...(، واإل  

 .(2)«وَقص ر  الظالم: اختالطه...
 وعليه فإّن القصر يف اللغة يطلق على: اإلنقاص والشيء القليل أو اخلفيف، كما يعين كذلك احلبس...          

 المد  والقصر في االصطالح :المطـلب الثاني
 تعريف المد : ـــ 1    

 .(3)«اللني فقطإطالة الصوت حبرف من حروف املّد واللني، أو حبرف من حريف » ي عّرف املّد بأنّه:           
الساكنة  وحروف املّد واللني ثالثة وهي: األلف الساكنة املفتوح ما قبلها، الواو الساكنة املضموم ما قبلها والياء  

املكسور ما قبلها، أّما حريف اللني فكما سبق تعريفهما يف الصفات اليت ال ضّد هلا فهما: الواو والياء املفتوح ما 
 قبلهما.

                                                           

        جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مادة َمَدَد.  (1)
  ، مادة َقَصَر.3       ابن منظور: لسان العرب، مج (2)
 .110       خالد قاسم بين دومي: دالالت الظاهرة الصوتية يف القرآن الكرمي، ص  (3)
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الل هذا الكالم ميكن القول بأّن حروف املّد الثالثة تسّمى حروف مّد ولني، غري أنه يوجد فرق إذن من خ       
له؛ وذلك بأن يكون  جمانسة جّد دقيق بني "املّد" و"اللني"، فكما رأينا يف السابق ال بّد أن يسبق حرف املّد حركة

قبل األلف الساكنة فتحا ، وقبل الواو الساكنة ضما، وقبل الياء الساكنة كسرا، يف حني أن حرفا اللني مها الواو 
، وهذا يعين أّن األلف ال تكون إاّل حرف مّد هلما غري جمانسةوالياء الساكنتان ولكن املفتوح ما قبلهما؛ أي حركة 

َنَتا وسبقتهما حركة جمانسة هلما، وإّما أن تكونا  "ءاليا"و "الواو"ولني، أّما  فإّما أن تكونا: حريف مّد ولني إذا س كِّ
َنَتا وانفتح ما قبلهما، أّما  حريف الياء الساكنة املضموم ما قبلها، والواو الساكنة املكسور »لني فقط، وذلك إذا س كِّ

 . (1)«ما قبلها فلم ترد ال يف اللغة وال يف القرآن الكرمي
على الرغم من    اللينتني املفتوح ما قبلهما     "الواو"و "الياء"هنا إىل أّن املّد يف  ولكن ال بّد من اإلشارة ها       

أنقص يف الرتبة ممّا يف الياء املكسور ما قبلها والواو املضموم ما قبلها »إاّل أّّنما    أّن فيهما شيء من املّد والّلني    
 .(2)«ذلك جواز وقوع الساكن املدغم بعدها، كما يقع بعد الواو املضموم ما قبلها والياء املكسور ما قبلها يويقو 

 تعريف القصر: ـــ 2  
 :(3)ن مهااللقصر يف معناه االصطالحي معني        

  .ترك إطالة الصوت وإثبات حرف املّد واللني، أو حريف اللني من غري زيادة عليهما 
   .حذف حرف املّد من الكلمة 

، وحينما نقول: املّد فإنّنا نعين اإلشباع بالدرجة األوىل، مّث التوسط بالدرجة الثانية والقصر يعين عدم املدّ       
وهلذا   إعطاء احلرف حّقه من النفس من غري زيادة عليه،»وهذا يعين أّن القصر غري اإلشباع أو التوسط، وهلذا فهو 

، ألّن مّد احلرف حبركتني يعترب من طبيعة الصوت، وهذا بالمد  الطبيعيكثريا ما يسّميه علماء التجويد واألصوات 
. ويبدو أّن املعىن األول أقرب إىل الصواب من املعىن الثاين؛ ذلك أّن القصر هو ترك (4)«هو األصل يف األصوات

 ّن ذلك معن    اه حذف حلرف من ح   روف القرآن ال ك رمي، وهذا الالزيادة فوق حركتني وليس ترك املّد البتة، أل
 جي     وز، وأّما املّد فغالبا ما يطلق حني التوسط أو اإلشباع فيه. ومن هنا أمكن القول: إّن حروف املّد إّما أن متدّ 

 مبقدار حركتني )القصر(، أو أربع حركات )التوسط(، أو بست حركات )اإلشباع أو الطول(. 
                                                           

  .204(       سعاد عبد احلميد: تيسري الرمحن يف جتويد القرآن، ص 1)
  .229(       أبو العباس أمحد بن عّمار املهدوّي: يف توجيه القراءات شرح اهلداية، ص 2)
 .  73القاضي: الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع، ص (       عبد الفتاح عبد الغين 3)
، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع يت بني ورش وقالون يف قراءة نافع(       عبد املهدي كايد أبو أشقري: حتليل أكوستيكي لوجوه االختالف الصو 4)

 . 59م، ص 2006 ه/1427 ،1إربد، األردن، ط
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 .(1)«القصر أصل ال مسوغ له، واملّد فرع ال يقع إالّ بسبب»بناء على ما سبق يتبنّي جليا أّن          
 أحكام المد  وأقسامــــــــــــه المطـلب الثالث:

خيتلف حكم املّد باختالف نوعه، فمنه ما ميّد مبقدار حركتني، ومنه ما ميّد مبقدار أربع أو مخس حركات           
مها: املد الطبيعي واملد  ما ميّد مبقدار ست حركات، وميكن أن حنصر مجيع أنواع املدود يف قسمني رئيسيني ومنه

 ، وفيما يلي تفصيل كّل قسم على حدا: الفرعي
  المد  الطبيعي )األصلي(: :أوال   

املّد السابقة الذكر  ، وأحرفه أحرف(2)«الذي ال تقوم ذات احلرف إاّل به، وال يتوقف على سبب»وهو           
ّد مبقدار حركتني حنو: قال، يقول، قيل. يَها"، ومي   واليت مجعها علماء التجويد يف لفظ "ن وح 

صاحب الطبيعة السليمة ال يزيده عن املقدار »، وطبيعيا لكون (3)«أصل للمّد الفرعي»ويسّمى مدا أصليا ألنّه 
 .(4)«املّد حركتان، واحلركة زمن قبض األصبع أو بسطهاملقرر وال ينقصه عنه، واملقدار املقرر له يف 

إذن فهذا النوع من املّد ال حيتاج إىل سبب أو عّلة ألنّه هو األصل، وهو الطبيعة يف احلرف املمدود؛ ذلك          
الطبيعي على نوعني  ، واملدّ حّقه مل ي  ع طَ    حني ذاك     ، وإالّ فإّن احلرف    ال ميكن أن يكون أقّل من حركتني أّن املدّ 
 مها:

 .(5)«الواقع يف كلمة حنو: تاب، يتوب، قريب»وهو  كلمي: ــــ 1
وهو الواقع يف حروف فواتح بعض السور، وعّدهتا مخسة أحرف جمموعة يف مجلة: "حي طهر" حرفي:  ــــ 2

 :(6)ومواضعها يف القرآن الكرمي كاآليت
  احلاء: يف﴿﴾  وهي واردة يف السور السبع املسماة "احلواميم"، وهي: غافر، فصلت، الشورى، الزخرف

 الدخان، اجلاثية، األحقاف.
  الياء: يف﴿ ﴾فاحتة مرمي، و ،﴿﴾.فاحتة يس ، 

  الطاء: يف﴿ ﴾ فاحتة طه، و﴿﴾ فاحتة النمل، و﴿﴾ .فاحتة الشعراء والقصص 
                                                           

  .59كايد أبو أشقري: حتليل أكوستيكي لوجوه االختالف الصويت بني ورش وقالون يف قراءة نافع، صعبد املهدي       (  1)
 .53(       أبو عبد الرمحن عاشور خضراوي احلسين: أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، ص 2)
  .41(        حممد أمحد معبد: امللخص املفيد يف علم التجويد، ص 3)
 (        املرجع نفسه، ص ن.4)
 .83       غنية بوحوش: الوجيز النافع يف أصول رواية ورش عن نافع، ص  (5)
 (       املرجع نفسه، ص ن. 6)
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 اهلاء: يف ﴿﴾و ،﴿﴾. 

  الراء: يف﴿﴾  فاحتة يونس، هود ، يوسف، إبراهيم واحلجر، ويف﴿﴾ .فاحتة الرعد 

ي فهم من خالل ما سبق أّن احلروف اخلمس السابقة الذكر هي فقط اليت متّد دون غريها، هذا طبعا إذا          
ألّن حروفها كّلها ليست من  ﴾﴿ما وقعت يف فواتح السور، ويكون مّدها حبركتني فقط، فال مّد مثال يف 

ل الكالم السابق حول أنواع املّد الطبيعي أّن  حروف املّد الواقعة يف فواتح السور القرآنية، ونالحظ كذلك من خال

 حركتان. "اهلاء"حركتان و "الطاء"الواقعة يف فاحتة سورة "طه" متّد كّلها؛ أي  ﴾﴿كلمة 

هذا وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن املّد الطبيعي يف سورة املائدة قد اقتصر وقوعه على نوع واحد منه فقط وهو:      
 الكلمي"، ونظرا لكثرة ورود هذا النوع يف نّص هذه السورة، سنكتفي بالتمثيل له هبذه النماذج:"املّد الطبيعي 
            ﴿        قال تعاىل:

           ﴾/1 ،2. 

 .             ﴾/41﴿ قال تعاىل:        

 .          ﴾/122﴿ :قال تعاىل        
 :مالحق المد  الطبيعي 

أصلية، كما أّّنا تتوقف على  إّن هذه األنواع من املدود اليت سنأيت على ذكرها هي يف احلقيقة ليست            
  ، وال يتوقف على سبب أو شرطالذي ال تقوم ذات احلرف إاّل به أسباب وشروط، وهذا خالفا للمّد الطبيعي

 ألّّنا تلحق املّد الطبيعي يف حكمه، فهي متّد أيضا مبقدار مالحقكما سبق يف تعريفه، وإمنّا مسيت هذه األنواع 
 األصلي، وفيما يلي بيان لذلك: حركتني شأّنا يف ذلك شأن املدّ 

 :مد  الصلة الصغرى 
 ، أو بعد ميم)(زيادة حرف مّد بعد هاء الضمري )هاء الكناية(»تعريف الصلة مبفردها بالقول: إّّنا:  ميكن      

                                                           

() املؤنثة، وال على          هي هاء زائدة دالة على املفرد املذكر الغائب، وتسمى عند البصريني ضمريا، ومعىن هذا أّّنا ليست أصلية وال تدّل على الواحدة
الكناية أن تتحرك بالضم حنو: "إليه"، واألصل يف هاء  املثىن، وال حىت على اجلمع، وتّتصل بالفعل حنو:" ينصره"، وباالسم حنو:" رسوله"، وباحلرف حنو:

هو دائر حول "له " و "منه "، وقد تكسر إذا سبقت بكسر، أو ياء ساكنة للمناسبة واإلتباع احلركي، غري أّن هذا ليس هو حمّل اخلالف بني القراء، بل 
سابق والالحق هلا من حيث احلركة والسكون تسكينها، أو حتريكها بالضّم أو الكسر، وكذا حول صلتها أو قصرها، وخيتلف حكمها باختالف احلرف ال

 وميكن على هذا األساس أن منّيز بني أربعة حاالت: =
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 .(»(1)(اجلمع
ياء إذا وقع جعل ضمة هاء الضمري واوا وكسرته »: وتسمى كذلك بصلة "هاء الكناية"، وهي الصلة الصغرى ــــ

وأمثلتها مستفيضة يف . (2)«بني متحركني، ما مل يكن بعدها مهزة قطع، ويلحق هبا اهلاء الثانية من كلمة "هذه"
 ﴿"َعَمل ه و"، ، تقرأ:   ﴾/5﴿سورة املائدة، وهذه بعض النماذج: قال تعاىل:

   ﴾/13،"ع ه ي  تقرأ:    ﴾/67﴿، تقرأ: "م َواض 

 ، وتقرأ: "َوأ م ه و"، وغريها من األمثلة الكثرية.  ﴾/75﴿ "ر َسااَلهت  ي"،

   .ّنائيا      يف هذه السورة عند اهلاء الثانية من كلمة "هذه"الصغرى       هذا ومل تقع الصلة        
 

                                                                                                                                                                                     

 .185البقرة/  ﴾ ﴿       وقوعها بني حرفني ساكنني فال توصل بواو حال الضّم وال ياء حال الكسر عند مجيع القراء حنو: 1=

 .247البقرة/﴾ ﴿، وهلا نفس احلكم السابق )حذف الصلة( حنو: متحرك وحرف الحق ساكن حرف سابق       وقوعها بني 2

 .2البقرة /﴾  ﴿      وقوعها بني حرف سابق ساكن وحرف الحق متحرك وهلا عند "ورش" حذف الصلة حنو:  3
وهو يف ذلك        وقوعها بني حرفني متحركني فإن كانا أصليان من بنية الكلمة فإّن "ورشا" يصلها بواو إذا كانت مضمومة، وبالياء إن كانت مكسورة، 4

الكناية، فهناك من اعتد  يتفق مع مجيع القراء يف هذا احلكم، أّما إذا وقعت بني حرفني متحركني حاال ال أصالة فإّن القراء ها هنا اختلفوا يف حكم هاء
، ووجه 7الزمر/﴾ ﴿باألصل فحذف الّصلة، وهناك من اعتّد باحلال فوصل، أّما اإلمام "ورش" فلقد وصل إاّل يف موضع واحد وهو: 

               .69، 66صص  ،عغنية بوحوش: الوجيز النافع في أصول رواية ورش عن نافللمزيد من التوسع ينظر:  حذف الصلة هنا ثقل الضّم.
()        عن هذه  وهي ميم زائدة دالة على مجع املذكر حقيقة أو تنزيال، فهي ليست أصلية وال تدّل ال على املفرد وال على املثىن، وال بّد أن تكون فضال

 الشروط مسبوقة بأربع حروف مجعتها كلمة "أهتك"، وخيتلف حكم ميم اجلمع باختالف حال ما بعدها من حيث احلركة والسكون، فإذا وقعت ميم

، فحكمها الضم مع الصلة عند مجيع      25املائدة/﴾﴿هبا، وال يكون حينها إاّل ضمريا حنو: متصالوكان  قبل حرف متحركاجلمع 

  ﴿عنها فإّما أن يكون مهزا قطعيا فإّن "ورشا" حينها يضمها ويصلها بواو وميّدها بإشباع، حنو:  منفصالالقراء، وإن كان 

 ﴾/وإّما أن يكون حرفا هجائيا آخر غري مهزة القطع فحينها تقرأ باإلسكان على مذهب "ورش" حنو:  2امللك﴿  ﴾ 

قرأها اجلميع من دون صلة "مضمومة"، وهي حركتها األصلية ختلصا من التقاء الساكنني، حنو قبل حرف ساكن ، أّما إذا وقعت ميم اجلمع 62يونس/

، صص المرجع نفسهينظر: غنية بوحوش: للمزيد من التوسع .110آل عمران/﴾   ﴿قوله تعاىل: 

64 ،66. 
نبهان بن حسني مصري: اإلستربق يف رواية ورش عن نافع من طريق األزرق )الشاطبية(، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جّدة، السعودية حممد  (       1)
  .29م، ص2007ه/1428، 2ط
  (       املرجع نفسه، ص ن.2)
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 :(1)مالحظــــــــــــة

 ﴿إذا وقع بعد اهلاء الثانية من كلمة "هذه"، مهزة قطع وجب مّدها بست حركات عند "ورش" حنو:        

  ﴾ /138األنعام. 

   ﴿يستثىن من مّد الصلة الصغرى يف قراءة "ورش": "يرضه لكم"، يف قوله تعاىل:        

﴾ /ّد.6الزمر  ، فال مت 

  :مد  العـــــــــوض 
  .(2)«لتنوين على تاء التأنيث املربوطةإبدال التنوين املنصوب ألفا لدى الوقف، ما مل يكن ا» هو         

وأمثلة هذا امللحق يف سورة املائدة كثرية ومتعّددة، شأنه يف ذلك شأن الصلة الصغرى والجتناب اإلطناب والتكرار 
 هنا بإيراد هذه النماذج: نكتفي ها

َوانَا3( اآلية/+ : )تنيالتالي تنيالوقف على الكلم  .، تقرآن وقفا: َفض اَل، ر ض 

 ، تقرآن وقفا: ه ز َؤا، َلع َبا.60، 59( اآلية/ ) :تنيالتالي تنيالكلمالوقف على 

َياَما.97/(  + + ) الوقف على الكلمات التالية: يَا، ص  َدا، َهد   ، تقرأ وقفا: م تَ َعمِّ
        وقس على ذلك مع بقية النماذج األخرى.

 . (3)«تاء التأنيث املربوطة، فإّن القارئ يقف عليها باهلاء الساكنة» أّما إذا كان التنوين على  
  ﴿ ،"ه  يَ اس  قَ : وقفا ، وتقرأ ...﴾/14 ...﴿ سورة املائدة الكلمات التالية: ومن أمثلة ذلك يف 

   ﴾/28" تقرآن وقفا: "حم َر َمه / َسَنه ،، ﴿......﴾/84 :تقرأ وقفا ، 

     "َمائ َده  /آيَه ". ، تقرآن وقفا:     ... ...﴾/116﴿، "ه  اوَ دَ عَ "

ساكنة حال الوقف  بتاء مربوطة وكانت منونة فإّن القارئ يقرؤها هاء اتفكّل كلمة انتهت يف هذه اآلي       
 عليها ال الوصل.

 نالحظ من خالل احلديث عن مالحق املّد الطبيعي أّّنما خيتلفان عنه، ألّن يف كّل واحد منهما شروطا          
                                                           

 .99، 98      عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، صص  (1)
 . 27الشاطبية(، ص اية ورش عن نافع من طريق األزرق )(       حممد نبهان بن حسني مصري: اإلستربق يف رو 2)
  (       املرجع نفسه، ص ن.3)
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       يتوقف حصوهلما عليها، فمن شروط الصلة الصغرى: وقوع هاء الكناية بني حرفني متحركني ال  اوأسباب
غري، بشرط أاّل يكون الثاين منهما مهزة قطع، ومن شروط مّد الع َو:  أّن التعويض يكون باأللف حينما يكون 

تأنيث املربوطة وليس املفتوحة، ألّن يف تاء ال إال يفالتنوين مفتوحا فقط، أي ليس مضموم وال مكسور، وال يكون 
 الربط كذلك شرط انتفاء الفتح.

 المد  الفرعــــــي: ثانيا:
إطالة زمن الصوت حبرف من حروف املّد زيادة على املّد الطبيعي لسبب لفظي »يعّرف هذا النوع بأنّه:           

حرف املّد أو معنوي، فاللفظي يكون إّما بسبب وجود مهزة قبل أو بعد حرف املّد يف كلمة واحدة، أو أن يكون 
الكلمة يف  ف املدّ يف آخر الكلمة واهلمزة يف أّول الكلمة اليت تليها، وإّما بسبب سكون احلرف الذي يأيت بعد حر 

   .(1)«نفسها سكونا أصليا أو سكونا عارضا بسبب الوقف
وإمّنا هو يزيد عن ذلك إّما بالتوسط؛ أي ، يفهم من هذا التعريف أّن املدّ الفرعي ال يكون مقداره حركتان         

أربع حركات أو باإلشباع؛ أي بست حركات، وذلك ألنّه متوقف على سبب وشرط، وهي نقطة اخلالف بينه 
     اهلمز أو السكون( بني نوعني من ) للمّد الفرعي بالنظر إىل أسبابهوبني املّد الطبيعي، وعليه ميكن أن منّيز 

 سم بدوره إىل أنواع ومالحق كما يلي:املّد، وكّل نوع منهما ينق
 المد الفرعي بسبب الهمز(:ما كان سببه الهمز: ) ــــ 1 

 المد  المتصل: أ/     
 . حنو:(2)«دة، وميّد مبقدار ست حركات وجوباجيتمع حرف املّد وبعده اهلمز يف كلمة واح»وهو أن              

 +﴾/3 ،﴿+ + +﴾/7﴿ الكلمات التالية من سورة املائدة:

﴿﴾/11،47،62من املواضع وغريها ،﴿﴾/54، ﴿+﴾/66، ﴿  

﴾/105 ،﴿﴾/112 ﴿   +﴾/114، .وغريها من األمثلة 

باهلمز أوال ويف كلمة واحدة ال فاصل  مّتصالإذن فاملّد املتصل متوقف على سبب، وهو: وقوع حرف املّد        
 بينهما ثانيا، وألجل هذا وجب مّده باإلشباع عند "ورش".

 

                                                           

  .88م، ص2008ه/ 1429، 5كتبة الوطنية، عمان، األردن، ط      عبد اهلل عبد القادر حيلوز: امليّسر املفيد يف علم التجويد، دائرة امل (1)
  .53ص  ،أبو عبد الرمحن عاشور خضراوي احلسين: أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق (      2)
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 :ملحق المد  المتصل 
     "مّد اللني املهموز"، وقبل التعر: له ال بّد أوال أن نعرف املقصود  يلحق باملّد املتصل مّد واحد وهو        

   "مّد اللني": ب  
 :إذا ما و ق َف على الكلمة بالسكون، وكان احلرف قبل األخري ياء أو واوا مفتوح ما »وهو  تعريف مد  اللين

"، "بَ ي ت   . أّما إذا كان احلرف (1)«، والطولالتوسط "، وجيوز يف مّده عند الوقف عليه: القصر،قبلها حنو: "َخو ف 
وهو ملحق باملّد املتصل  ،مًدا ليًنا مهموزًاالساكنتني املفتوح ما قبلهما مهزة مّسي ذلك  "الياء"و "الواو"الواقع بعد 

ست حركات ه وجهان: مّده مبقدار أربع حركات )التوسط(، أو ثبت عن اإلمام "ورش" في وقد، حكمهيف 

، فإنّه 8التكوير/ ﴾﴿و 58الكهف/ ﴾﴿ ووقفا، ويستثىن من ذلك كلمة: )اإلشباع( وصال

       يف بعض تصاريفها مثل: يئل، أل، وأد  "الواو"فقط دون مّد، وذلك لسقوط  "الواو" تسكنيأي ب؛ بالقصريقرؤها 
، وسورة 27و 26، 22، 20األعراف/ ﴾﴿و ﴾﴿يئد،...واختلفوا يف كلمة و 

أصال، فاستثقلوا احلركة على حرف العّلة فسّكنوها فقرأها بعض القراء  "الواو"، وهي مجع سوءة بفتح 121طه/
باملّد نظرا إىل السكون املوجود، واآلخرون نظروا إىل أصل احلركة فلم ميّدوها، أّما "ورش" فله يف هذه الكلمة أربعة 

 .(2)توسط البدلتوسط اللين مع : 2، ثالثة البدل اللين مع قصر: 1أوجه: 

 96، 70، 42، 21، 19اآليات: ﴾﴿كلمة:   ومن أمثلة هذا امللحق يف سورة املائدة النماذج التالية:      

 ، وغريها من املواضع.﴾/19 ،43 ،44 ،106﴿ وغريها من املواضع. وكذا كلمة: 122، 119، 99

 ، وهي كلمة فيها املّد وعدمه كما أشرنا، واملّد هنا عند "ورش" بالتوسط)أربع حركات(. ﴾/33﴿ كلمة:

 ، وغريها من النماذج.﴾/112﴿ وكلمة:

 المد  المنفصل: ب/    
 حركات وميّد مبقدار ستأن يأيت حرف املّد يف آخر الكلمة وبعده اهلمزة يف أول كلمة أخرى، »وهو           

                                                           

م، ص 1973ه/ 1392، 1طكر اإلسالمي، اخلرطوم، السودان،        يوسف اخلليفة أبو بكر: أصوات القرآن كيف نتعّلمها ونعّلمها، مكتبة الف (1)
129. 

  .126، 125       ينظر: حليمة سال: القراءات روايتا ورش وحفص دراسة حتليلية مقارنة، صص  (2)
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 . (1)«وجوبا

   ﴾/6، ﴿﴿ وأمثلته يف سورة املائدة كثرية ومتنوعة، وهذه بعضها. قال تعاىل:

﴾/13 ،﴿ ﴾/23، ﴿ ﴾/40 ،﴿﴾/50 

﴿ ﴾/75 ،﴿ ﴾/85 ،﴿ ﴾/95 ،﴿ ﴾/116  وغريها من
 النماذج.
وقوع حرف املّد يف آخر الكلمة السابقة  :إذن فاملّد املنفصل هو اآلخر متوقف على أسباب وشروط، وهي       

حرف أو كلمة(، بل إّن إحدامها يف  ) بشرط انفصاهلا، ولكن ليس بفاصل واهلمز يف أّول الكلمة الالحقة؛ أي
 "ورش". اإلمام كلمة واألخرى يف الكلمة اليت تليها مباشرة، وعلى هذا وجب مّده بالطول عند

 أنواع المد  المنفصل:ــــ  
 :(2)كن أن منّيز هلذا الصنف من املدود بني نوعني اثنني مهامي        

       أن يكون حرف املّد ثابتا يف الرسم واللفظ، وأمثلته من سورة املائدة قوله تعاىل:: هو: املّد احلقيقي      

﴿  ﴾/37:وحنو قوله تعاىل ،﴿  ﴾/85. 

 ﴾﴿ أن يكون حرف املّد حمذوفا رمسا ثابتا لفظا، حنو قوله تعاىل يف سورة املائدة: :هو :املّد احل كمي       

 ،...وقوله أيضا:107، 92، 53، 12 ،1الواقعة يف هذه السورة يف مثانية عشر موضعا، مثل اآليات:

﴿  ﴾/11. 

 :مالحق المد  المنفصل                                                                                     
 يلحق باملّد املنفصل من حيث حكمه ما يلي: 
 :)مد  ألف ضمير المتكل م )أنا 

بعدها مهز قطع مفتوح أو مضموم بست حركات  جاء »متّد ألف ضمري املتكّلم املفرد "أنا" وذلك إذا           
 . وأمثلة هذا امللحق معدومة يف سورة املائدة، ولتوضيح هذا احلكم نسوق املثالني التاليني من سوريت (3)«كاملنفصل

                                                           

  .53ص أبو عبد الرمحن عاشور خضراوي احلسين: أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق،        (1)
 .114       خالد قاسم بين دومي: دالالت الظاهرة الصوتية يف القرآن الكرمي، ص (2)
 .100ص  ،واية ورش عن نافع من طريق األزرقعبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد بر         (3)
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 ﴾  ﴿ وقوله: 258البقرة/﴾  ﴿ البقرة واألنعام كما يلي: قال تعاىل:

 . 163األنعام/
باملّد املنفصل، فهو أوال: ال يكون إاّل يف  قَ حل   يف هذا النوع من املّد شروطا وأسبابا، وألجل ذلك أ            

الضمري املتكلم املفرد، ويف هذا إقصاء لضمري اجلماعة املتكّلمني )حنن(، وكذلك يشرتط هذا النوع وقوع مهزة 
، وكذا مهزة القطع يف هذا استبعاد أيضا هلمزة الوصلالقطع املفتوحة واملضمومة بعد ضمري املتكّلم املفرد مباشرة، و 

)أنا(، إذا كان بعده حرف آخر  سورة، وكّل هذه الشروط توّلد شرطا آخر وهو: امتناع مّد ألف ضمري املتكّلماملك
 غري اهلمزة.
 :(1)مالحـــــــــــظة

 ﴿إذا وقع بعد ألف ضمري املتكّلم )أنا( حرف غري اهلمز فإنّه     عند ورش      ال مّد فيه حالة الوصل حنو:         

   ﴾/ّد مبقدار حركتني.4الكافرون  ، أّما حالة الوقف عليها فإّّنا مت 

أو مهزة قطع مكسورة مثل:  13طه/﴾ ﴿إذا كان بعد ألف ضمري املتكّلم مهزة وصل مثل:         

﴿     ﴾/فال مّد فيها حالة الوصل، أّما حالة الوقف فتمّد مبقدار حركتني. 115الشعراء 

 :)مد  الصلة الكبرى )مد  هاء الكناية 
جعل ضمة هاء الضمري واوا وكسرته ياًء إذا وقع بني املتحرك ومهزة القطع، ومقداره ست » وهو:           

 تقرأ: ، ﴾/65﴿و ﴾هب  ي إذ  ﴿ تقرأ:،  ﴾/8﴿ يف سورة املائدة: . ومن أمثلته(2)«حركات

 تقرأ:  ﴾/96﴿، ﴾َفَكف اَرت  ه و إ ط َعام  ﴿ ، تقرأ: ﴾/91﴿و ﴾حي  ب ونَ ه و أَذ ل ةٍ ﴿

ب  ه و َأَحًدا﴿ ، تقرأ:  ﴾/117﴿ ،﴾تَ َناهل  و أَي د يك م  ﴿  ، وغريها من النماذج.﴾أ َعذِّ

مّد هاء الضمري املضمومة بالواو واملكسورة بالياء، وخيرج من هذه       إذن      ومن أسباب هذا النوع          
 الشروط: مّد هاء الضمري املفتوحة باأللف، ألّن يف ذلك خرق ألهّم شروط "هاء الكناية" اليت ال تدّل إاّل على

 متحركة لوصال املذّكر املفرد )هو(، هذا فضال على وجوب وقوع هاء الكناية بني متحركني ثانيهما مهزة قطع 
                                                           

 .100، ص واية ورش عن نافع من طريق األزرقعبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد بر       (  1)
 .31حممد نبهان بن حسني مصري: اإلستربق يف رواية ورش عن نافع من طريق األزرق )الشاطبية(، ص       ( 2)
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 .ساكنةال  )بإحدى احلركات الثالث املعروفة(
 :صلة ميم الجمع  

يفهم من خالل هذا  .(1)«القطع، ومقداره مّدها ستة حركات زيادة واو بعد ميم اجلمع قبل مهزة»وهي         
 ال وقفا.واو مّدا مشبعا وصال الالتعريف أنّه إذا وقع بعد ميم اجلمع مهزة قطع ال وصل ض ّمت وم ّدت ب

 هنا بعر: بعض النماذج فقط: وأمثلة صلة ميم اجلمع مستفيضة يف سورة املائدة، ولذا سنكتفي ها       
 ﴾َوأَي د َيك م و إ ىَل...َوأَر ج َلك م و إ ىَل...﴿ وتقرأ:  ... ...﴾/7﴿ قال تعاىل:

د يه م و إ ىَل...﴿ وتقرأ:  ﴾/18﴿وقوله:   وتقرأ:  ﴾/28﴿ ، وأيضا:﴾...َويَ ه 

َاّن  م و إ ن  ه م  ﴿ وتقرأ:  ﴾/55﴿ ، وحنو:﴾َعَلي ه م و أَر بَع نيَ ﴿    ﴿ ، وقوله تعاىل:﴾أمي 

  ...اخل.﴾هَل م و أَن  ف س ه م و أَن  ﴿ ، تقرأ:  ﴾/82﴿، و﴾أَن  ه م و أَقَام وا ﴿ ، تقرأ:68/﴾

 حالة الوصل.ففي مجيع هذه احلاالت تضّم ميم اجلمع، ومتّد واوا مشبعة      
 : مالحـــــــــــــظة

  ﴿عند الوقف على ميم اجلمع يتّم تسكينها دون مّد، أّما إذا وقعت قبل مهزة وصل حنو:       

﴾ومن أمثلة هذه احلالة يف سورة املائدة اآليات  .(2)هنا الضّم وصال ال وقفا  ، فحكمها ها32/إبراهيم

 ﴿و  ﴾/14﴿و  ﴾/6﴿و  ﴾/4﴿ قال تعاىل: التالية:

﴾/25 و﴿ ﴾/64 و﴿ ﴾/77 .وغريها 
 القطع كما أسلفنا.ويف مجيع هذه احلاالت وغريها ت ضّم فيها ميم اجلمع دون مّد؛ ألّّنا متبوعة هبمزة الوصل ال 

 مد  البــــــــــــدل: ج/    
     يتقّدم اهلمز على حرف املّد يف كلمة وليس بعد حرف املّد مهز أو سكون أو هو كّل مهز»هو أن       

 ففيه وجه مثال "حفص"فقط، أّما عند  "ورش": القصر والتوسط واملّد، وهذا عند ةممدود، وجيوز فيه األوجه الثالث
 . (3)«القصر قوال واحداوهو 
 "ورش" وهذا النوع من أنواع املّد الفرعي خيتلف عن سابقيه )املتصل واملنفصل(، وألجل ذلك جاز عند          

                                                           

 . 31الشاطبية(، صعن نافع من طريق األزرق ) ية ورشحممد نبهان بن حسني مصري: اإلستربق يف روا      ( 1)
 .101، 100، صص واية ورش عن نافع من طريق األزرقمذكرة يف أحكام التجويد بر ينظر: عبد الكرمي مقيدش:     (   2)
 .216، ص د: تيسري الرمحن يف جتويد القرآن(       سعاد عبد احلمي3)
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على عكس املتصل واملنفصل الذي يأيت فيهما اهلمز  اهلمز يسبق حرف املدّ بثالثة أوجه، ألّن يف مّد البدل مّده 
أاّل يكون حرف املّد بني   يف التعريف السابق     رَ ك  كما ذ     بعد حرف املّد، كما ي ش رَتط يف هذا النوع من املّد    

      مهزتني أو بني مهز وسكون على الرتتيب، فضال على وجوب اجتماع اهلمز وحرف املّد يف كلمة واحدة ال يف 
ا الحقا      إن كلمتني، سواء كان هذا اهلمز ثابتا حمققا أم متغريا خمففا بأحد أحكام اهلمز واليت سيتّم التفصيل فيه

 وهي: التسهيل، النقل، اإلبدال،...شاء اهلل       
حركة اهلمز األوىل وهي  أوت وا: أصلها: أ أ ت وا، مّت إبدال مهزة القطع الثانية واوا ساكنة جملانسة»فمثال كلمة:         

الضّم، مّث تسكني الواو حبركة اهلمزة املبدلة، وكذا كلمة: إميانا، أصلها: إ ئ َمانًا: مّت إبدال مهزة القطع الثانية ياء 
 .(1)«سكني الياء حبركة اهلمزة املبدلةساكنة جملانسة حركة اهلمزة األوىل وهي الكسرة، مثّ ت

 تكّررت على مستوى هذه السورة الكرمية: اليت ﴾﴿يف سورة املائدة لفظة:ومن أمثلة "مّد البدل"        
 ...؛ فأصل الكلمة:113، 108، 96، 84، 67، 56، 37، 9، 1مرّة ومن اآليات الواقعة فيها:26
 ﴾++﴿وأيضا:)آ(، على ذلك يف كّل كلمة تبتدئ باملدوقس  ﴾أَا َمن وا﴿

 ++﴾/13، ﴿+﴾/29﴿، 9و﴾/3﴿وكلمة:،6/

﴿+++﴾/43، ﴿﴾/44، ﴿﴾/46، ﴿﴾/77 

﴿ +﴾/106 ،﴿﴾/109 ،﴿+﴾ /116 ،﴿﴾/118. 

، ففيها له ﴾/118﴿أوجه، باستثناء احلالة األخرية  ةوكّل هذه احلاالت وأمثاهلا لإلمام "ورٍش" فيها ثالث
ناتج أساسا عن وقوع الساكن بعد اهلمزة فيلزم ذلك » وهو: اإلشباع بست حركات؛ وإشباع املّد هنا:وجه واحد 
 .(2)«اإلشباع

 : (3)ويستثنى لورش مواضع ليس فيها إال  القصر وهي
كلمة " يواخذ" كيفما وقعت وحيثما وجدت )واخذكم، تواخذنا، تواخذين،...(، ففي هذه الكلمة وقع         1

ذ "، فتّم إبدال اهلمز بالواو جملانسة حركة الياء.  ومثاهلا يف سورة املائدة قوله تعاىل: إبدال، فأصلها باهلمز "ي  َؤاخ 
﴿          ...﴾/91. 

                                                           

 . 85      ينظر: غنية بوحوش: الوجيز النافع يف أصول رواية ورش عن نافع، ص (1)
 .114       املرجع نفسه، ص (2)
املرجع ، وغنية بوحوش: 105، 104عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، صص  :نظري       (3)

 .87، 86، صصالسابق
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2        ﴿ ﴾  على خالف القاعدة عند "ورش"، حيث وقع يف اآلية  ﴾و الَ اَد ل  عَ ﴿بسورة النجم، تقرأ

"األوىل"، ونقل حركتها )الضّمة( إىل الساكن الذي قبلها )الم التعريف نقل وإدغام، فأّما النقل فيتّم بإسقاط مهزة 
عاًدا ) إدغام النون الناجتة عن التنوين" حبذف األلف الوصلية وصال ال وقفا، مّث الساكنة(، فت صبح الكلمة "ل وىَل 

( يف ادَ عَ  :ترسم  إدغام تاما بغري الغّنة فتصبح الالم مشّددة. "الالم"ن 
أّما عند  من سورة املائدة(، 112و 80، 74، 72، 13 نظر اآليات:ي) عند الوصل ﴾﴿  كلمة       3

الوقف فهي مّد عار: للسكون، وسيأيت احلديث عنه إن شاء اهلل يف املّد الفرعي بسبب السكون، وهنا جيوز فيها 
  األوجه الثالثة: القصر، التوسط والطول.

ومن أمثلة هذه احلالة يف سورة املائدة الكلمات التالية:  د مهز عوضا عن التنوين حال الوقف،املّد بع  إذا وقع       4

﴿﴾/19 ،43 ،44 106و ،﴿﴾/40 ،﴿﴾/59 اخل..،..60و 

    إذا وقع املّد بعد مهز واقع بعد ساكن صحيح متصل، ووقعت هذه احلالة يف سورة املائدة يف موضع واحد     5
        ...﴾/103...﴿ فقط مع كلمة "القرآن" يف قوله تعاىل:

القصر، التوسط والطول( من باب املّد فله يف ذلك ثالثة أوجه ) هذه الكلمةمثل على  أّما إذا وقف القارئ
 العار: للسكون.

وهذه احلالة  ايذن، اومتن، ايت،...(.لة االبتداء هبذه الكلمات حنو: )   إذا وقع بعد مهز الوصل حرف مّد حا     6
 ال وجود هلا يف سورة املائدة.

 :(1)المد  الفرعي بسبب الهمزمالحـــــــــظة على هامش 

، ال جيوز مّد أح     دمها دون اآلخر 65النحل/﴾    ﴿إذا اجتمع مّدان متصالن مثل: 

 ﴾      ﴿بل جتب التسوية، وكذلك إذا اجتمع مّدان منفصالن مثل: 

؛ وذلك ألّن حرف املّد حرف ضعيف، واهلمز قوي فزيد يف املّد تقوية للضعيف عند جماورة القوي، وقيل 4البقرة/
 للتمّكن يف النطق باهلمز ألنّه شديد جمهور.

ى من املّد أقو »: إذن هناك ارتباط جّد وثيق بني املّد املتصل وبني املّد املنفصل، وملا كان املّد املتصل         
    كما   املنفصل يستحسن أاّل يكون املّد املنفصل أطول من املتصل، بل ميكن أن يكون أقصر منه، أو يساويه 

                                                           

 .25، ص رآن ويليه رسالة يف فضائل القرآنالربهان يف جتويد الق        حممد الّصادق قمحاوي: (1)
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     ويفضل املساواة بينهما قدر اإلمكان؛ فإذا كان القارئ ميّد املتصل مبقدار أربع حركات فعليه أن ميدّ   أسلفنا 
 املنفصل مبقدار أربع حركات فقط، أّما إذا كان ميّد املتصل مبقدار مخس حركات فعليه أن ميّد املنفصل مبقدار أربع

 .(1)«أو مخس حركات
 ما كان سببه السكون )المد  الفرعي بسبب السكون(: ــــ 2

يف كلمة واحدة، سواء كان هذا السكون أصليا الزما، أم عارضا وعلى  ساكنوهو أن يلي حرف املد            
 هذا األساس ميكن أن منّيز للمّد الفرعي بسبب السكون بني صنفني مها: 

 المد  بسبب السكون الالزم )المد  الالزم(: أ/     
"آمِّنَي" يف  لفظة حنو: ،(2)«وصال ووقفا(ّد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا )أن يأيت حرف امل»وهو          

ّن هذه اللفظة يف أصلها بعد تفكيك أ؛ ذلك 3املائدة/﴾...   ...﴿ قوله تعاىل:

 وهو املوضع الوحيد يف سورة املائدة.، [آمم  نيَ ] هكذا "امليم"
وهي اجتماع املّد واحلرف الساكن يف كلمة واحدة وهذا النوع من املدود متوقف على أسباب وشروط،          

نية الكلمة ال ينفك عنه، فكلمة دون أن يكون فاصل هنالك، بشرط أن يكون سكون الساكن أصليا من ب
 الساكنة. يم[، فهناك توايل لأللف املّدية وامل]أَا مم  نيَ  :حني تفكيكها تصبح على أصلها " مثال"آمِّنيَ 

 :خمفف ومثقل، وكّل منهما كلمي وحريفواملّد الالزم قسمان:  
 :ويرد على صنفني مها: ،(3)«حرف املّد والسكون يف كلمة واحدةما اجتمع فيه » وهو: المد  الالزم الكلمي 

، ومعىن (4)«ما كان فيه حرف املّد مع ساكن مدغم يف كلمة واحدة»وهو  المد  الالزم الكلمي المثقل: ــــ    

 ﴾﴿ األول ساكن والثاين متحرك( مثل: حرفان مثلنيحرف املّد حرف مشّدد) ن يقع بعدهذا الكالم أ

فأدغمت بكسر متحركة  أخرىساكنة تليها  ميموفيه اجتمعت ]أَا مم  نَي[،  كما أشرنا:  ، فإّن أصلها3املائدة/
ال جيمع يف »ووجه املّد هنا أنّه:  الساكنة يف املتحركة فصارت حرفا واحدا مشددا ومتحركا حبركة احلرف الثاين.
 .(5)«الوصل بني ساكنني ومها: ساكن املّد، واحلرف الساكن بعده، ولذلك زيد يف املدّ 

                                                           

 .107، 106، صص : امليّسر املفيد يف علم التجويدعبد اهلل عبد القادر حيلوز        (1)

 .140، ص    أمين رشدي سويد: أطلس التجويد(   2)
 .38الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرا اإلمام نافع، ص     سيدي إبراهيم املارغيين: النجوم (   3)
 .   املرجع نفسه، ص ن (   4)
 .117  خالد قاسم بين دومي: دالالت الظاهرة الّصوتية يف القرآن الكرمي، ص(     5)
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، ومعىن (1)«ما كان فيه حرف املّد مع ساكن مظهر يف كلمة واحدة»وهو  المد  الالزم الكلمي المخفف: ــــ     
مشّدد وغري مدغم فيما بعده يف كلمة واحدة وهذا هو املقصود هذا الكالم أن يقع بعد حرف املّد حرف غري 

 .باإلظهار يف التعريف السابق

  ﴾/118﴿منوذج واحد وهو قوله تعاىل: هذا النوع يف سورة املائدة من وورد  

  عبارة: "نقص هو ما ورد يف بعض حروف فواتح بعض السور، وعّدهتا مثانية مجعتها و  الحرفي:المد  الالزم
 ، وهو على صنفني أيضا:(2)عسلكم"
   حرف ساكن يلتقي مبثله  ينشأ من حرف مّد يليه»وهذا النوع من املّد  المد  الالزم الحرفي المثقل: ــــ       

.ومل يرد هذا (3)«فيصريان حرفا واحدا من جنس الثاين وحركته مشّددة أو مقاربه )خمرجا وصفة( متحرك، فيدغمان
 :(4)النوع يف كتاب اهلل تعاىل إالّ يف حرفني مها

  الالم يف﴿﴾ .فاحتة: البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، والسجدة 

  الالم يف﴿﴾ .فاحتة: الرعد 

  الالم يف﴿﴾ .فاحتة: األعراف 

  السني يف﴿﴾ .فاحتة: الشعراء والقصص 

ففي كّل موضع من املواضع الثالثة األوىل وأثناء تفكيك احلروف املقطعة نتحّصل على التهجئة التالية:          
ى املوضع الرابع فعند يم (، حيث تلتقي ميم ساكنة مع ميم متحركة فتدغمان. ونفس الكالم يقال علاَل م  م  ، )أَل ف  

   يم (، حيث تلتقي النون الساكنة مع قريبتها خمرجا وصفة وهي امليم املتحركة ني   م   التفكيك جند: )طَا، س       
الالم والسني(، ال يقعان يف أقل من ثالثة ) خالل هذا الكالم أّن حريف املدّ فتدغمان. وعليه ميكن أن يفهم من 

؛ ذلك أّن "السني" " أوالمال"حروف، والتعريف السابق "للحريف املثقل" إمّنا يستأنف من احلرف املمدود وهو هنا 
وينتهي التعريف السابق عند احلرف األول من هتجئة احلرف الذي يلي احلرف  ،هتجئة كّل منهما فيهما حرف مدّ 

                                                           

  .38ص النجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرا اإلمام نافع، : سيدي إبراهيم املارغيين       (1)
 .88غنية بوحوش: الوجيز النافع يف أصول رواية ورش عن نافع، ص (       2)
التوزيع غنية بوحوش: القراءات القرآنية وأثرها يف الدراسات اللغوية والشرعية يف قراءة أيب عمرو البصري أمنوذجا، عامل الكتب احلديث للنشر و        (3)

 .85م، ص2014 ه/1435 ،1للنشر والتوزيع، األردن، طإربد، األردن، وجدارا للكتاب العاملي 
 .89، 88صص  ،املرجع السابقغنية بوحوش:        (4)
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يم، حرف املّد هنا )األلف املدية(، جاء بعده حرف ساكن )امليم(، وبعد احلرف املمدود يف هجائيته، فمثال: الم  م 
 ه )امليم املتحركة بالكسر(، فأدغمتا، وما يقال عن الالم ينطبق كذلك عن السني.الساكن حرفا متحركا مماثال ل

رف ساكن غري مدغم ويكون إذا تال حرف مد من احلروف الفواتح ح المد  الالزم الحرفي المخفف: ــــ         
 : (1)اّنا كاآليتفيما بعده، وبي

 .النون: فاحتة القلم 
 .القاف: فاحتة ق والشورى 

 الصاد: يف ﴿﴾:فاحتة األعراف، ويف﴿﴾فاحتة مرمي، ويف﴿ ﴾ .فاحتة ص 

  العني: يف﴿﴾ و﴿    ﴾.فاحتة الشورى 

  السني: يف﴿﴾ فاحتة النمل، و﴿    ﴾. 

  الالم: يف﴿﴾ .فاحتة: يونس، هود، يوسف، إبراهيم واحلجر 

  الكاف: يف﴿﴾. 

  امليم: يف﴿﴾ويف ،﴿﴾ويف ،﴿﴾ويف ، ﴿﴾ و﴿﴾. 

ّن حروف املّد املوجودة يف فواتح : إإذا عدنا إىل التفصيل يف التعريف السابق للمّد احلريف املخفف، نقول          
، فهي كما أشرنا مثانية حروف، مّث إّن املقصود بتوايل أحد هذه احلروف ةالسور هي غري حروف املّد واللني الثالث

الثمانية حلرف ساكن، إمّنا يكون ذلك يف هتجئة حرف املّد يف حّد ذاته، وليس كما هو مرسوم يف فواتح السور 
الساكن ال يكون إاّل حرف مّد ولني حنو: فاحتة سورة القلم: جندها مرسومة هكذا يف  القرآنية، وهذا احلرف

" فالنون األوىل هي ﴾   ﴿املصحف الشريف  َئًة هكذا: "ن  و ن  ، ولكّنها ال تنطق إاّل م َهج 

واتح السور القرآنية، يليه حرف ساكن وهو الواو املّدية احلرف الواجب مّده ألنّه من احلروف املقطّعة الواردة يف ف

قد اجتمعت  ﴾﴿اجملانسة لضّمة النون، وقس على ذلك يف بقية احلروف، ونشري هنا كذلك إىل أّن 

فيها ثالثة حروف واجب مّدها كّلها بست حركات وهي الكاف والعني والصاد على الرتتيب، وكذلك يف 

                                                           

 .89، ص لنافع يف أصول رواية ورش عن نافعغنية بوحوش: الوجيز ا     (   1)
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﴿﴾ ، حيث اجتمعت فيها أيضا ثالثة حروف متتالية من احلروف الواجب مّدها مًدا فيه إشباع، ألّّنا

 واقعة يف أوائل السور القرآنية.
 كان مثقال أم خمّففا.أونشري هنا إىل أنّه ال وجود للمّد الالزم احلريف يف سورة املائدة، سواء       

التوسط والطول، والطول  ﴾ ﴿و ﴾﴿جيوز يف حرف العني عند مجيع القراء يف  :مالحــــــــظة

 .(1)حرف لني وليس حرف مّد ولني هوذلك ألّن العني هنا جاء بعد ،مقدم
مشبعا عند مجيع مّدا » املّد الالزم بنوعيه: الكلمي واحلريف بنوعيهما: املثقل واملخفف ميدّ حكم المد  الالزم:  ـــ

 .(2)«القراء، وقدره ست حركات
 :مالحق المد  الالزم 

)ال( اليت ك حينما تدخل مهزة االستفهام على" وذلقر  مد  الف  ي لحق باملّد الالزم مّد واحد وهو "          
 : (3)للتعريف، وقد وقع ذلك يف ثالث كلمات، يف ست مواضع وهي

1       2 :﴿﴾/144، 143األنعام. 

3       ﴿ ﴾/59النمل. 

4       ﴿  ﴾/59يونس. 

5       6 :﴿ ﴾/91، 51يونس. 

جيوز فيها املّد املشبع بست حركات، أو تسهيل اهلمزة الثانية بينها وبني األلف بدون مّد  ةوهذه املواضع الست      
 وهذه املواضع تؤّكد من جهة انعدام هذا امللحق يف سورة املائدة. والوجه األول أفضل.

 المد  العارض(:) المد  بسبب السكون العارض ب/   
 . وهذا النوع من املّد (4)«أن يكون حرف املّد واقعا قبل آخر حرف يقع عليه القارئ بالسكون...»وهو          

                                                           

 .102عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، ص       ( 1)
 .89، ص القراءات القرآنية وأثرها يف الدراسات اللغوية والشرعية يف قراءة أيب عمرو البصري أمنوذجاغنية بوحوش:        (2)
 .827، ص 2الرتتيل وعلومه، جاهلل الطويل: فّن     أمحد بن أمحد بن حممد عبد     (3)
 .127يوسف اخلليفة أبو بكر: أصوات القرآن كيف نتعّلمها ونعّلمها، ص         (4)
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متوقف على مجلة من الشروط وهي: أن يكون حرف املّد آخر حرف قبل احلرف  ،كما يشري إليه التعريف
َد السكون، وعلى  املوقوف عليه بالسكون، ومعىن هذا أّن الوقف شرط آخر من شروط هذا النوع ولواله ملا و ج 
ها هذا األساس أصبح السكون عارضا، ألنّه يعرتي احلرف حال الوقف وينفّك عنه حال الوصل، فيتحرك حين

 حبركته اإلعرابية األصلية.
َد  عند مجيع القراء بثالثة أوجه جائزة وهي:           القصر اعتدادا باألصل وهي احلركة، والتوسط »وحكمه أن مي 

)اإلشباع( اعتدادا بالسكون العار: وإحالله حمّل  اعتبارا بوجود الساكن، ولكونه غري أصلي فلم يشبع، والطول
 .(1)«الالزم
 توضيح ما قلناه نسوق النماذج التالية هلذا املّد من سورة املائدة، نظرا لكثرهتا كما يلي:ول     

 ++...﴾/1 ،2 ،﴿﴾/8﴿ على أواخر الكلمات التالية: الوقف بالّسكون

﴿﴾/13112و80و74و72و،﴿+﴾/24، ﴿﴾/44 ،﴿﴾ 

/62،﴿+﴾/66، ﴿ + ﴾/105 ،﴿+﴾/116 

﴿+﴾/121،... .اخل 

 :ملحق المد  العارض 
وهو عندما يأيت بعد َحر فَا اللني  "مد  اللين غير المهموز"يلحق باملّد العار: نوع واحد من املّد وهو:          

د الوقف على كّل نعلى عكس مّد اللني املهموز الذي تكّلمنا عنه يف لواحق املّد املتصل، فع ،حرفًا آخر غري اهلمز
عارضا، وحكمه أن ميّد عند مجيع القراء بثالثة أوجه جائزة وهي: ن آخرمها سكونا ك  سَ : "البيت"، و"خوف" ي  من

 .(2)القصر، التوسط والطول وال مّد حال الوصل
 ﴾/2﴿ومن أمثلته يف سورة املائدة النماذج التالية: الوقف على الكلمات التالية بالسكون:       

﴿﴾/399و ،﴿﴾/4 ،﴿﴾/7 ،﴿﴾/80 ،﴿﴾/108 ،﴿﴾ 

 اخل.،...119/
 

                                                           

 .86  غنية بوحوش: القراءات القرآنية وأثرها يف الدراسات اللغوية والشرعية يف قراءة أيب عمرو البصري أمنوذجا، ص       (1)
 .91، صيف أصول رواية ورش عن نافع لنافعغنية بوحوش: الوجيز ا        (2)
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 :تـــــنــــبيـــه
            ...﴿ قال تعاىل:

...﴾ /(1)اجتمع يف هذه اآلية: مّد البدل وآخر مهموز، ولإلمام "ورش" فيها أربعة أوجه هي .42املائدة : 

       طول البدل وعليه توّسط الّلني  4و 3،        توّسط البدل وعليه توسط اللني 2توّسط الّلني،        قصر البدل وعليه1
 وطوله.
بعد هذا السرد حول املّد من حيث أقسامه وأحكامه، ميكننا أن نوجز أسباب املّد يف نوعني أحدمها           

: اهلمز والسكون؛ فاهلمز سبب لث الثة أن      واع من امل      ّد: املتصل واملنفصل فاللفظي»لفظي، واآلخر معنوي 
كقصد املبالغة يف   المعنويار: للسكون، وأّما والبدل، والسكون سبب لنوعني من املدود: الالزم بأنواعه، والع

 .(2)«وغريها 19حممد/ ﴾   ﴿النفي للتعظيم مثل: 

املّد الالزم، ويليه املتصل » :إذا اجتمع أكثر من سبب للمّد، فاحلكم لألقوى، وأقوى املدود هو :مالحـــــظة هامـــــة
 : من سورة املائدة املواضع التالية ومثال ذلك، (3)«املنفصل فالبدلوبعده العار: للسكون، مثّ 

   كلمة﴿﴾/13  :وغريها: اجتمع يف هذه الكلمة عند الوقف عليها: املّد املّتصل، واملّد العار

 للسكون واحلكم هنا للمّتصل ألنّه األقوى.
   كلمة﴿﴾/3 الوصل هبا مّد البدل واملّد الالزم الكلمي املثقل، واحلكم هنا ، اجتمع يف هذه الكلمة حال

للمّد الالزم ألنّه األقوى، أّما حال الوقف عليها، فإنّه جيتمع فيها فضال عن املّد الالزم ومّد البدل: املّد العار: 
 للسكون، ويبقى احلكم يف احلالتني للمّد األقوى وهو املّد الالزم.

   كلمة﴿﴾/22، اجتمع يف الكلمة عند الوقف عليها: مّد البدل واملّد املّتصل واملّد العار: للسكون 

 واحلكم للمّتصل ألنّه األقوى.
   :كلمتا﴿ ﴾/55،  اجتمع هنا: مّد البدل+ املّد املنفصل+ املّد املّتصل+ املّد العار: للسكون

 حال الوقف على "أهؤالء"، واحلكم هنا للمّتصل لقّوته.

                                                           

 .142)الشاطبية(، ص (         حممد نبهان بن حسني مصري: اإلستربق يف رواية ورش عن نافع من طريق األزرق1)
 .24، صرآن ويليه رسالة يف فضائل القرآنالربهان يف جتويد الق     حممد الّصادق قمحاوي:    (2)
 .108، 107       ينظر عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، صص (3)
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   كلمة﴿﴾/46بدل والثالث عار: حال ثاين، اجتمع يف الكلمة ثالث مدود: األّول: مّتصل وال 

 واحلكم طبعا لألقوى، وهو املّد املّتصل.الوقف على الكلمة بالسكون، 
نصل يف األخري من كّل ما سبق ذكره، إىل أنّنا ميكن أن نقّسم املدود إىل ثالثة أقسام باعتبار مقدار املّد          

َّد  وجند فيه: املّد الطبيعي بنوعيه: الكلمي واحلريف، ولواحقه  :بمقدار حركتينفيها عند اإلمام "ورش"، وهي: ما مي 
ّد  وجند فيه املّد الفرعي بأنواعه: املّد املتصل، املّد  بمقدار ست حركات)مّد العو:، ومّد الصلة الصغرى(، ما مي 

الالزم بنوعيه  "أنا"، مّد الصلة الكربى وصلة ميم اجلمع( واملدّ  املنفصل مبالحقه الثالث )مّد ألف ضمري املتكّلم
 الكلمي سواء كان مثقال أم خمففا، واحلريف سواء كان مثقال أم خمففا، وينضّم إليهما "مّد الفرق" ملحق املّد 

وجند فيه: املّد العار: للسكون، مّد البدل، ومّد  )القصر، التوسط والطول(المراتب الثالثجيوز فيه  الالزم، ما
 .ةوفيه األوجه الثالث غري املهموزان التوسط أو الطول، و الذي فيه وجه املهموزاللني بنوعيه: 

 المـــــــد : األداء والداللـــــــــةالمطــلب الرابع:  
تتعّدد دالالت املّد يف النّص القرآين بتعّدد السياقات واملقامات، فقد يدّل على التعظيم والتقديس، وقد          

أو على معىن الشمولية والدميومة، كما قد يفيد معاين أخرى كالبعد  يوحي على معىن الطول واالمتداد والكثرة،
والتحقري واالعتزاز واالستنكار والتعليل، وغريها من املعاين الكثرية، وكما رأينا فإّن أمثلة املّد        جبميع أنواعه      يف 

قرآنية اليت حلقتها هذه الظاهرة سورة املائدة كثرية ومستفيضة، وألجل ذلك سنقّدم فيما يأيت بعض الكلمات ال
على مستوى هذه السورة الكرمية، لنتبنّي أثر هذا املّد يف إبراز الداللة املقصودة للكلمة املمدودة، وهي داللة ترتبط 
       طبعا       بالداللة املركزية اليت يقتضيها املقام أو سياق احلال، علما بأّن عر: هذه الكلمات كما أسلفنا سيكون 

 بطريقة انتقائية ال إحصائية لكثرهتا وتنوعها.

 يف قوله تعاىل: مّد الصلة الكربى ﴿        

          ﴾/8. 
املّد هنا مّد مشبع بسّت حركات، وهو يف هذه اآلية يدّل على معىن التعظيم والتقديس وجاللة قدر               

حمّمد املذكور، املكىّن عنه ب      "هاء الضمري" الواردة يف اآلية السابقة، واليت تعود على اخلالق عّز وجّل، يقول "
ا زائًدا على املد األصلي حني التالوة يدّل على تفخيم » مشلول": إّن ظاهرة املّد لبعض حروف كلمات القرآن مد 

 ألّن كّل زيادة يف املبىن تعين زيادة يف املعىن، ويضيف "نشأة ظبيان" يف ذات السياق (1)«هذه الكلمة وزيادة معناها

                                                           

 .200      حمّمد مشلول: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة، ص(  1)
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 يستدعي أخذ»متحّدثا عن دالالت املّد فضال عن معىن التفخيم الذي يضيفه للكلمة املمدودة من ناحية فإنّه: 
 .(1)«اعتبار جاللة ما يقع عليه املّد من ناحية ثانية

 يف قوله تعاىل: نفصلاملّد امل ﴿...         

...﴾/12. 

(، وهو مّد زائد عن املّد الطبيعي  ) وقع املّد املنفصل يف هذه اآلية بني كلمتني مها:      

نهب، ويف ذلك مّنة شاملة الليدّل هنا على معىن امتداد وتطاول أيدي األعداء على املؤمنني بشىّت صنوف القتل و 
 ورّدهم صاغرين ليكون الشكر أمتّّ  ،إذ أنقذهم اهلل سبحانه وتعاىل من أعدائهم بأن كّفهم عنهم؛ كاملة  ونعمة

 والوفاء ألزم.

 يف قوله تعاىل: املّد املّتصل ﴿          

                 

﴾/21. 
مل »إّن مّد بعض حروف الكلمة القرآنية مدا زائدا كما هو احلال مع كلمة "جاء" ومشتقاهتا يف هذه اآلية         

ّد ، كما أّن امل(2)«يأت هكذا عبثا، وإمّنا جاء لبيان أمهّية هذه الكلمة، وأّّنا تدّل على شيء خمصوص وغري عادي
 فيهما االنتباه، ويشري إشارات صوتية إىل مواطن العرب االهتمام بالداللة، ويثري»أيضا ميّكن القارئ والسامع من 

. فاملّد هنا فيه زيادة حرف، وبالتايل فهو يتطّلب زمنا لنطقه؛ ذلك أّن عملية (3)«وجماالت التبشري واإلنذار...
حلساب النطق الطويلة نسبيا للمّد املشبع تعطي للنفس برهة من الزمن، من أجل التفكري والتأّمل وإعادة النظر وا

وهذا يتماشى مع املعىن املقصود يف اآلية السابقة، ويتناغم واملطلب املنشود، فهي يف مقام الوعيد والنذير والتذكري 
بعد انقطاع الرسل عنهم فرتة  ،ففي هذه اآلية خياطب اهلل تعاىل أهل الكتاب بأنّه قد أرسل إليهم آخر الرسل

 يقولوا "ما جاءنا من بشري وال نذير"، يقول الشي  "السعدي" طويلة من الزمن، ليقطع بذلك حّجتهم وحىّت ال
وباألعمال املوجبة لذلك  ،يبّشر بالثواب العاجل واآلجل»مفّسرا هذه اآلية، وموّضحا مواطن التبشري والنذير فيها: 

 . (4)«وصفة العاملني هبا، وينذر بالعقاب العاجل واآلجل، وباألعمال املوجبة لذلك وصفة العاملني هبا
                                                           

  .133م، ص1997 ه/1417 ،1       نشأة ظبيان: علوم اللغة العربية يف اآليات املعجزات، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط (1)
 .200(        حمّمد مشلول: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة، ص2)
 .87، ص       آمنة شنتوف: الظواهر الصوتية يف قراءة محزة الزيات        دراسة وصفية وظيفية  (       3)
 .206كالم املّنان، صن يف تفسري  اصر الّسعدي: تيسري الكرمي الرمحن بن نعبد الرمح    (    4)
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 يف قوله تعاىل: املّد املنفصل ﴿...     ﴾/32. 

يف املّد هنا إشارة واضحة إىل طول فرتة الدعوة اليت كانت تستمّر إىل سنني عّدة، فاآلية تتحّدث عن دعوة       
السالم قومه، وإرشادهم إىل طريق االستقامة، كما قد يشري املّد املنفصل الواقع يف اآلية  سيدنا "موسى" عليه

 ( إىل تفخيم وتعظيم من قام بفعل الدعوة وهو الرسول "موسى بن عمران". السابقة )

 يف قوله تعاىل: املّد الطبيعي ﴿            

  ﴾/41 . 
إّن املّد الطبيعي ال حيتاج مّدا أكثر ممّا يستحّق، وال يستلزم مّدة زمنية طويلة، فهو هبذا حلظي وآين، وهذا        

يتناسب مع معىن اآلية؛ فتوبة العبد من اخلطيئة بعدم الرجوع إليها تستوجب فورية غفران الذنوب، وقبول التوبة 
 ب فرتك الذنوب، وأصلح األعمال والعيوب. من اهلل عّز وجّل، فاهلل سبحانه وتعاىل يغفر ملن تا

 يف قوله تعاىل: املّد املّتصل ﴿     ...﴾/66. 

سبحانه من املعاين اليت يدّل عليها املّد: السعة يف النعمة وكثرهتا، وعظم املّنة يف ارتقائها وتساميها، فاهلل      
وتعاىل واسع يف رمحته وكرمه وسخائه، وإمساكه       عّز وجّل       لرزقه على بعض العباد ال يتناىف مع سعة جوده 

سب السنن اليت أقام هبا وكرمه، فإّن له سبحانه اإلرادة واملشيئة يف تفضيل بعض الناس على بعض يف الرزق، حب
تعاىل عن سعة اجلود ببسط اليدين، ألّن السخّي إذا ما أراد أن يبالغ اخللق، وقد عرّب اهلل سبحانه و الكون و نظام 

 يف العطاء فإنّه يعطي بكلتا يديه، ويف هذا املعىن أيضا ما يتماشى مع املّد الذي فيه مبالغة يف النطق واألداء.
 يف قوله عّز وجّل: املّد املّتصل ﴿       

﴾/88.  
بني من آمن باهلل وبآياته، وبني من كفر به وبآياته  " يوحي على البعد املكاين مااملّد يف كلمة "       

شأنه أن يوحي بقرهبم إىل سبحانه وتعاىل، فضال على بعد فئة الكّفار عن اهلل تعاىل وثوابه وهو اجلّنة، وهذا من 
 النار والعياذ باهلل.

 يف قوله تعاىل: املّد املّتصل ﴿          

    ...﴾/114.  

فاملّد فيها قد يدّل على كثرة السائلني من جهة، وعلى   " "وقع املّد املّتصل هنا يف كلمتني، فأّما كلمة      

كثرة الطعام من جهة أخرى، فهم مل يطلبوا القليل من الطعام، بل طلبوا مائدة من الطعام، ومعروف أّن املائدة يف 
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" ففيه ذي يعني هؤالء السائلني على عبادة اهلل تعاىل، أّما املّد يف كلمة "العموم تكون مملوءة باألكل ال

شّد انتباه املخاطبني ألمهّية هذه اآلية البّينة وعظمتها، فاملّد فيه إشعار بارتفاع السماء وامتدادها وبعدها من       
 السماء ومشوخها واتساعها من جهة أخرى. م  ظَ ع  جهة، وب  
  يف قوله تعاىل: املنفصلاملّد ﴿...        

...﴾/121. 
     ن، ال حيولون وال يزولونالّصادقون ماكثون يف جّنات الرمحإّن كلمة اخللود هنا توحي مبعىن الدوام، ف      

"، وهو مّد مشبع وزائد يتماشى مع  عنها، وما يزيد هذا املعىن تأكيدا وتصرحيا موضع املّد وهو عبارة: "

السعادة األبدية اليت يشعر هبا املؤمن الصادق، إذ ال مطلب له أعلى منها حىّت متتّد عنقه إليه، أو تتطّلع نفسه 
 لبلوغه.
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 الفتح واإلمـــــالة :نيالمبحث الثا
 الفـــــــتح ب األولمطـلال   

 ــ تعريف الفتح:ـ 1      
 لغـــــــة: أ/           

فَ َتَح: كَمَنَع: ضّد »جاء يف "القاموس احمليط" يف تفسري مادة "فَ َتَح"، باب احلاء فصل الفاء:                  
)...(، والف ت ح بضمت   ني: الباب الواسع املفتوح، ومن القوارير: الواس عة الرأس  : املاء اجلاري، والنّ    صرح  ت  أغلق، والفَ 

: االستنصار، واملفتاح: آلة الفتح)...(، وفَاَتَح: جامع وقاضى، وتفاحتا   اح  تَ ف  ت  واالس  وما ليس هلا صمام وال غالف، 
كالما بينهما: ختافتا دون الّناس، والفّتاح: احلاكم، وفاحتة الشيء: أّوله)...(، والَفت وح  كَصب ور: أول امل طر 

 .اللغة يدّل على احلّل والفكح يف إذن فالفت . (1)«املومس    ي، والناقة الواسعة اإلحليل...
 اصطالحا: ب/         

هو فتح القارئ لفيه بلفظ احلرف وهو فيما بعد ألف أظهر، ويقال له »عرّفه "ابن جزري" بقوله:            
 .(2)«التفخيم، ورّّبا قيل له النصب

يالحظ من خالل هذا التعريف أّن "ابن جزري" جيعل الفتح فيه مرادفا للتفخيم والنصب، فالتفخيم            
عند علماء األصوات حينما يقرتن بالرتقيق خيتلف عنه حينما يقرتن باإلمالة؛ فاألول يقصد به صفة التفخيم 

 املعروفة، واآلخر يقصد به الفتح.
لفظ احلرف ال فتح فتح الفم بالفتح عبارة عن »طي" قول "ابن جزري" هذا قائال: مياويوّضح " البنا الد         

 .(3)«احلرف، إذ األلف ال تقبل احلركة...
 أقسام الفتــــــح:ــــ  2     

هناية فتح الشخص فمه بذلك احلرف، وال جيوز » فهو: الفتح على ضربني: شديد و متوسط، فأّما األول         
بل هو معدوم يف لغة العرب، وإّّنا يوجد يف لفظ عجم الفرس والسيما أهل خرسان، وأّما الثاين فهو ما يف القرآن، 

 .(4)«ي يستعمله أصحاب الفتح من القراءبني الفتح الشديد واإلمالة املتوسطة، وهذا الذ

                                                           

 الفريوز آبادي: القاموس احمليط، مادة فَ َتَح.       ( 1)
 .29ص، 2ابن جزري: النشر يف القراءات العشر، ج    (    2)
 .247، ص1البشر بالقراءات األربعة عشر، جأمحد بن حممد البنا: إحتاف فضالء        ( 3)
 .30ص املرجع السابق، ابن جزري:       (  4)
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 اإلمـــــــــالة المطـلب الثاني:  
 تعريف اإلمالة:ـــ  1      

 لغة: أ/          
: الع  دول إا الش  يء واإلقب  ال علي  ه، وك  ذلك ل  املي   »يف ش  رح م  ادة "َميَ  َل":  "اللس  ان"يق  ول ص  احب                 

يف مش يته  لَ ايَ الرجل: من امليل إا الشيء)...(،وإذا َميََّل بني هذا وذاك فهو شاك)...(، وتََ  الَ مَ تَ امليالن)...(، واس  
   : ض     رب م     نء         اَل ب     ني الشيني         ني: كالرتج           يح بينهم     ا)...(، وامل   ي     يل          ي  م  ال بق          لبه، والتَّ مَ تَ واس       ه  الَ           مَ تَ ، واس  الا اي  َتَ     

ي  ل العمام  ة)...(، وامللَ االعتم  ام، ح   ى :عل  ب: ه  و يع  تّم امل  ي   يَ  ل  بالتحري  ك: يف ا لق  ة والبن  اء، تق  ول رج  ل : أي ُي 
االكتي  ال ب  ال فني  :ة  الَ مَ ت  الع  اتق يف عنق  ه)...(، وأل  ف اإلمال  ة: ه  ي ال  ل    دها ب  ني األل  ف والي  اء)...(، واالس    ي  ل  م  أَ 

 . إذن فاإلمالة يف داللتها اللغوية حتيل على معىن: العدول واالحنراف واال اه واالنزياح...(1)«والدراعني...
 اصطالحا:  ب/        

هنا جمموعة من التعريفات ا اصة باإلمالة عند القدامى وعند احملد:ني من أجل اكتشاف  سنورد             
 القواسم املشرتكة بينها:

  وإّّنا أمالوها       أي األلف      يف عابد وعامل »(: يقول متحد:ا عن اإلمالة: ه182تعريف "سيبويه")ت...
فاأللف قد تشبه الياء فأرادوا أن يقرّبوها منها)...(، والياء أخف  ،)...( بعدها أرادوا أن يقرّبوها منهالل سرة الل

 .(2)«عليهم من الواو فنحوا حنوها...
إّن "سيبويه" يف هذا التعريف مل يذكر مفهوما صرحيا لإلمالة، غري أنّه فتح اجملال للعلماء من بعده للبحث          

يف موضوع اإلمالة، حيث استفاد العلماء الذين جاءوا من بعده من الزاد املعريف الضخم الذي محله كتابه، ولعّل 
 على اإلمالة ومعناها.ما يدّل داللة جازمة  االنتحاءو  القربيف كلمة 

  اإلمالة أن تنحو باأللف حنو الياء، وال ي ون ذلك إاّل لعّلة » يعرّفها بقولهه(: 275تعريف "المبرد" )ت
 .(3)«تدعو إليه

 أن تنحو بالفتحة حنو ال سرة، فت ميل األلف الل بعدها حنو »اإلمالة عنده  ه(:392ي" )ت تعريف "ابن جن
 الياء لضرب من  انس الصوت، ف ما أّن احلركة ليست فتحة حمضة، ف ذلك األلف الل بعدها ليست ألفا 

                                                           

 .، مادة َمَيلَ 6، ج        ابن منظور: لسان العرب (1)

 وما بعدها. 117، ص 4       ينظر: سيبويه: ال تاب، ج (2)
 . 42، ص 3       املربد: املقتضب، ج (3)
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 .(1)«حمضة وهذا هو القياس، ألّن األلف تابعة للفتحة، ف ما أّن الفتحة مشوبة ف ذلك األلف الالحقة هلا...
 عدول باأللف عن استوائه، وجنوح به إا الياء، فيصري »اإلمالة هي  ه(:643)ت  "ابن يعيش" تعريف

خمرجه بني خمرج األلف املفخمة وبني خمرج الياء، وحبسب قرب ذلك املوضع من الياء ت ون شّدة اإلمالة، وحبسب 
 .(2)«ت ون خّفتها... بعده
  (3)«حو بالفتحة حنو ال سرة، وباأللف حنو الياء...أن تن»اإلمالة هي  ه(:833تعريف "ابن جزري" )ت. 

تقريب اليالحظ من خالل هذه التعاريف األربعة األخرية لإلمالة أهّنا تشرتك مجيعها يف معناا واحد، وهو            
)الفتحة(  ل؛ ذلك أّن إمالة احلركة القصريةبني الصوائت سواء كانت قصرية أم طويلة، دون الصوامت الل ال تا

) الياء(، غري أّن   )األلف( حنو احلركة الطويلة ة احلركة الطويلة)ال سرة( يستدعي بالضرورة إمال حنو احلركة القصرية
كّل تعريف من التعريفات السابقة يتميز عن غريه بإضافة جديدة مل يتعرض هلا صاحبه، فقد عرفنا أّن لإلمالة 

" وكان غرض وغاية من خالل تعريف "ابن جينرفنا كذلك أهّنا هلا أسباب وعلل من خالل تعريف "املربد"، وع
تعريفه هلا أمشل وأكمل عّمن سبقه أو جاء من بعده، كما عرفنا أيضا من خالل تعريف "ابن يعيش" أّن لإلمالة 

 أقسام وأنواع، وكّل هذه األمور سيأيت التفصيل فيها حبول اهلل تعاا فيما سيأيت من هذا البحث.
عبد القادر عبد اجلليل" يتفق يف تعريفه هو الباحث " هذا بالنسبة للقدماء، أّما عند اللغويني احملد:ني فها         

اإلمالة »لإلمالة مع علماء اللغة القدامى، وال يذهب بعيدا عن معناها عندهم، حيث جنده يعّرف اإلمالة قائال: 
ريا كان أم طويال إا حالة ارت ازية وسطى بني ا:نني من تقريٌب صويت بني الصوائت، ومعناه اال اه بالصائت قص

قريناته، ويف اإلمالة تقريب الفتحة من ال سرة، والفتحة من الّضمة وال سرة من الضّمة والضّمة من 
 .إذن فاإلمالة هي النطق بالصائت وسطا؛ أي ليس بالفتح وال هو بال سر.(4)«ال سرة

ومن احملد:ني أيضا الذين حذوا حذو القدامى جند الباحث واللغوي املصري "حممود فهمي حجازي"           
إحدى الظواهر ا اصة بنطق الفتحة الطويلة نطقا جيعلها بني الفتحة الصرحية »الذي يرى بأّن اإلمالة هي 

احبه على إمالة األلف فقط، وذلك ، غري أن يف هذا التعريف نقص، حيث اقتصر فيه ص(5)«وال سرة الصرحية
، وأمهل إمالة الفتحة كحركة قصرية حنو "الياء" املمالة حنو حينما جعل هذه الظاهرة خاصة بنطق الفتحة الطويلة

                                                           

 .52، ص 1      ابن جين: سر صناعة اإلعراب، ج (1)
 .54، إدارة الطباعة املنريية، مصر، دط، دس، ص 9      موّفق الدين بن علي بن يعيش النحوي: شرح املفصل، ج (2)
 .30، ص 2ابن جزري: النشر يف القراءات العشر، ج         (3)

 .307، 306د القادر عبد اجلليل: األصوات اللغوية، صص (       عب4)
 .229م، ص 2003ه/ 1424(       حممود فهمي حجازي: أسس علم اللغة العربية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، دط، 5)
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  ، وكما يبدو أيضا أّن هذا التعريف قد اقتصر على نوع واحد من أنواع اإلمالة فقط وهي اإلمالة ل سرةا
أّن "غالب فاضل املطليب" وهو من املعاصرين أيضا قد ا ه ا اها خمالفا بعض  غريالصغرى؛ إمالة بني بني. 

     إّن اإلمالة يف حقيقتها ليست إاّل صورة من صور نطق األلف »جنده يقول:  الشيء يف تعريفه لإلمالة حيث
يف هذا التعريف جيّرد  . "فغالب املطليب"(1)«أو صورة من صور نطق الفتحة، وال حتمل أيّة قيمة فونيمية خاصة هبا

اإلمالة من الداللة، ويؤكد بأّن ال وظيفة هلا يف ذاهتا وهذا يف احلقيقة أمر غري صحيح؛ ذلك أّن هناك ال ثري من 
فاالنسجام بينهما يف الصريورة والتحّول من حال إا »ال لمات القرآنية املمالة مثال على عالقة و:يقة بالداللة 

، تدّل على امليل 109/التوبة﴾   ﴿ :يف قوله تعاا ة َهار  حال واضح من حيث إّن كلم

 .(2)«وعلى االنزياح عن األلف املستويةوعلى االحنراف عن االعتدال، وإّن اإلمالة تدّل على اجلنوح 
ونشري أخريا إا أّن اإلمالة يف الفعل أقوى منها يف االسم، لتمّ نها يف التصريف، وهي دخيلة يف احلرف           
قّلت فيه، مّث إّن الفتح واإلمالة لغتان فصيحتان صحيحتان نزل هبما القرآن، والفتح لغة أهل احلجاز  اجلموده ولد

 .(3)...واإلمالة لغة عامة أهل جند من تيم وأسد وقيس
 ــــ أنواع وأقسام اإلمالة: 2

إّن اإلمالة يف االصطالح على قسمني: كربى وصغرى، فال ربى أن تقّرب الفتحة من »يقول "املارغيين":          
ال سرة، واأللف من الياء من غري قلب خالص وال إشباع مبالغ فيه وهي احملضة، وإذا أطلقت اإلمالة انصرفت 

واإلضجاع، ألّنك ملّا قربت الفتحة من ال سرة واأللف من الياء، ف أّنك بطحت الفتحة  إليها، وتسمى بالبطح
واأللف؛ أي رميتها وأضجعتها إا ال سرة، والصغرى هي ما بني الفتح املتوسط واإلمالة احملضة، وهلذا يقال هلا 

ا كان القسمني تغرّي باأللف ، وملبني بني، وبني اللفظني؛ أي لفظ الفتح ولفظ اإلمالة، وتسمى بالتلطيف والتقليل
 .(4)«عن استقامتها يف النطق وحتريفها عن خمرجها إا حنو الياء ولفظها مسي ذلك التغرّي إمالة بتعوجيها
تضّمن ال الم السابق أمران: أّوهلما: حتديد أنواع اإلمالة والل جاءت على ضربني مها: اإلمالة ال ربى           

 القلبمع األلف، ومعىن قولنا "اقرتاب" ينفي  أكثرمع الفتحة، ومن الياء  أكثر والل هي االقرتاب من ال سر
و األلف ياء حبتة وإن كانت اإلمالة حمضة، أّما اإلمالة ؛ ّبعىن أنّه ال يتّم قلب الفتحة كسرة صرفة أوالتحويل املطلق

                                                           

 .163م، ص 1984(       غالب فاضل املطليب: يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات املّد العربية، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، العراق، دط، 1)
 .54، 53(       ينظر: عبد املهدي كايد أبو أشقري: حتليل أكوستي ي لوجوه االختالف الصويت بني ورش وقالون يف قراءة نافع، صص 4)

 

 .248، 247صص ، 1البشر بالقراءات األربعة عشر، جأمحد بن حممد البنا: إحتاف فضالء  ينظر:    (   3)
  . 90سيدي إبراهيم املارغيين: النجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرا اإلمام نافع، ص (        4)
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مع األلف؛ أي أّن اإلمالة هنا معتدلة ومتوسطة  أقلمع الفتحة، ومن الياء  أقلالصغرى فهي االقرتاب من ال سر 
ى بل بني الفتح اجلائز)املتوسط( وبني اإلمالة ال ربى، وهلذا مسيت بني بني، فال هي بفتح مطلق وال هي بإمالة كرب 

كما يوّضح آخر ال الم السابق والذي ال خيتلف فيه "املارغيين" عّما   األمر الثاين: فهو تعريف اإلمالةبينهما. أّما 
 سبقه من العلماء.

غري أنّه قد أطلق على اإلمالة ال ربى اسم  ،ث عن أقسام اإلمالةونشري هنا إا أّن "ابن جزري" قد حتدّ         
 إمالة متوسطة. اإلمالة الصغرى اسم، وعلى إمالة شديدة

 ــــ غرض وفائدة اإلمالة: 3
  الغرض من اإلمالة: أ/     

اصطالح إّن الغرض من اإلمالة هو اجلنوح حنو االنسجام واالتساق بني األصوات، وهذا ما يعرف يف             
اإلمالة ظاهرة »يقول: "جاليل بن يشو" معرفا اإلمالة ومبينا الغرض منها:  ،)(بالمماثلة الصوتيةعلماء األصوات 

تيسري النطق  صوتية هتدف إا نوع من املما:لة بني احلركات، وتقّرب بعضها من بعض، وهي وسيلة من وسائل
. (1)«ما:لةصويت الذي يعّد ضربا من املوبذل أقل جمهود، إذ الغرض منها يف األعّم األغلب: حتقيق االنسجام ال
 إذن فهذا التعريف قد كشف عن الغرض من اإلمالة، وكذا الفائدة منها.

( 2)«الغرض من اإلمالة تقريب األصوات بعضها من بعض لضرب من التشاكل»يقول "ابن يعيش":          

والغرض األصلي من »: التما:ل واالنسجام، وإا هذا املعىن يذهب "املارغيين"، حيث يقول: ويقصد بالتشاكل
اإلمالة تناسب األصوات وتقارهبا، ألّن النطق بالياء وال سرة مستفل، وبالفتحة واأللف متصّعد مستعل، وباإلمالة 

 . (3)«تصري األصوات من ّنط واحد يف التسفل واالحندار
حنو ال سرة لتميل  اإلمالة أن تنحو بالفتحة»ويذكر" الشريازي" تعريف اإلمالة والغرض منها قائال:          

، وحيّدد "عبد احلميد السّيد" بدوره (4)«األلف الل بعدها حنو الياء، ليتناسب الصوت ّب اهنا ويتجانس وال خيتلف
ى بالفتحة حنو ال سرة، وباأللف حنو الياء، والفتحة وال سرة حَ ن  اإلمالة هي أن ي   »غرض اإلمالة وجماهلا فيقول: 

                                                           

() .سيأيت تعريفها يف مطلب اإلدغام، والتفصيل فيها أكثر حني احلديث عن اإلبدال        
ربية الفصحى، دار (        جاليل بن يشو: حبوث يف اللسانيات الدرس الصويت العريب )املما:لة واملخالفة( مصطلحات املما:لة واملخالفة وظواهرمها يف الع1)

 .84م، ص2007ه/ 1428، 1ال تاب احلديث، القاهرة، مصر، ط
 .54، ص 9       ابن يعيش: شرح املفصل، ج (2)
 . 90سيدي إبراهيم املارغيين: النجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرا اإلمام نافع، ص  (       3)
 .209، ص 1    الشريازي: املوضح يف وجوه القراءات وعللها، ج  (  4)
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؛ أي بني (1)«قصريان، واأللف والياء صائتان طويالن، وعليه فاإلمالة من باب املما:لة بني العلل والعلل صائتان
 حروف املّد قصرية كانت )الفتحة وال سرة( أم طويلة )األلف والياء(.

تحقيق االنسجام والتجانس والتماثل إذن فواضح من خالل ما سبق أن الغرض من اإلمالة هو:        
 اسب بين األصوات أو بتعبير أكثر دّقة بين الصوائت.والتن

 فائدة اإلمالة: ب/      
وأّما فائدة اإلمالة فهي سهولة اللفظ، وذلك أّن اللسان »يوّضح "ابن جزري" الفائدة من اإلمالة قائال:          

 يرتفع بالفتح وينحدر باإلمالة، واالحندار أخف على اللسان من االرتفاع، فلهذا أمال من أمال، وأّما من فتح فإنّه 
 . (2)«راعى كون الفتح أمنت أو األصل واهلل أعلم

ض اإلمالة عالقة وطيدة بالفائدة منها، فالتشاكل يتضح جليا من خالل قول "ابن جزري" أّن لغر          
والتجانس بني الصوائت والذي ُيّثل غرض اإلمالة هو الذي حيّقق سهولة التلفظ هبا، ويفهم كذلك من خالل 
القول السابق أّن اإلمالة أيسر يف النطق من الفتح، ففي اإلمالة خفة ويف الفتح :قل وقوة، غري أّن السؤال املطروح: 

 األصل: اإلمالة أم الفتح؟. أيهما
 ــــ الفتح واإلمالة بين األصل والفرع: 4

منه، ومن هؤالء "ابن جزري" يف  ل هو الفتح وما اإلمالة إاّل فرعذهب ال ثري من العلماء إا أّن األص         
والذي يدّل أّن  والتفخيم هو األصل، واإلمالة طارئة،»إضافة إا "ابن يعيش" حيث جنده يقول:  ،القول السابق

سبب  التفخيم هو األصل أنّه جيوز تفخيم كّل ممال وال جيوز إمالة كّل مفخم، وأيضا فإّن التفخيم ال حيتاج إا
 .(3)«واإلمالة حتتاج إا سبب، واإلمالة لغة بين تيم، والفتح لغة أهل احلجاز

من خالل قول "ابن يعيش" أّن الفتح أو كما يسميه "التفخيم" هو األصل، حيث قّدم لنا "ابن  يتبنّي         
يعيش" أدّلة تثبت ذلك منها: أّن كّل حرف ممال جائز فتحه، وال جيوز أن ُيال إاّل عند وجود سبب يدعو إا 

 إمالته، وهذا ما تعنيه كلمة "طارئة".
 واحلجة ملن فّخم: أنّه أتى بال الم على»لويه" يف احلّجة، حيث يقول: وإا نفس اال اه يذهب "ابن خا       

                                                           

 1، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط1ج        عبد احلميد السيد: دراسات يف اللسانيات العربية: املشاكلة، التنغيم، رؤى حتليلية، (1)
 .16م، ص 2004ه/ 1425

 .35، ص2       ابن جزري: النشر يف القراءات العشر، ج (2)
 .54، ص9       ابن يعيش: شرح املفصل، ج (3)



 )القطعية( في اللغة العربية: المّد والقصر، الفتح واإلمالة، الهمز التركيبيةظواهر الفصل الثالث: ال

 

 228 

. ويف هذا ال الم ما يثبت ويؤكد صراحة (1)«ألصل التفخيم، واإلمالة فرع عليهأصله ووجهه الذي كان له، ألّن ا
فتح وفرعية لية ال، وتذهب "صفية طبين" مذهب "ابن خالويه" يف التصريح بأصعلى أصلية الفتح وفرعية اإلمالة

 للغةواألصل الفتح ألنّه النطق القومي وح مها اجلواز، ألّن ذلك احلرف املمال ُي ن فتحه، » اإلمالة فتقول:
 واإلمالة فرع، وت ون غالبا يف األمساء املتمّ نة واألفعال واحلروف، ول ّن وجودها يف احلروف ليس مطّردا بل ينذر

 . (2)«ذلك
اإلمالة ت َصي ِّر  احلرف بني »ويضيف "ابن جزري" سببا :الثا يقوي أصلية الفتح وفرعية اإلمالة فيقول:         

أن ي ون احلرف صافيا غري خمتلط بغريه، واحلركة خالصة غري ممزوجة  ني، واحلركة بني حركتني، واألصلحرف
 .(3)«بسواها
)األلف والياء(، أّما الفتح  الفتحة وال سرة(، أو طويلتني) قرتاب ومزج بني حركتني: قصريتنيفاإلمالة هي ا        

 فهو خالص.
ل ن يف املقابل هناك من العلماء من ذهبوا إا نقيض ما ذهب إليه الفريق األّول، والذي يعرتف بأصلية         

ح أصل واإلمالة الفتح وفرعية اإلمالة، حيث جند "حممد سامل حميسن"، وهو من العلماء احملد:ني يؤكد بأّن الفت
به عّدة  إّن كال منهما أصل قائم بذاته، إذ كّل منهما كان ينطق»أصل أيضا وليست فرعا منه، ويف هذا يقول: 

 .(4)«قبائل عربية بعضها يف غرب اجلزيرة العربية والبعض اآلخر يف شرقيها
كر القبائل العربية، فالفتح كما ذ   لدنيفهم من خالل هذا املوقف أّن كال منهما كان مستعمال من         

 ذلك قبائل احلجاز أمثال: قريش منسوب إا القبائل العربية الل كانت مساكنها غريب اجلزيرة العربية، ّبا يف
:قيف، هوزان وكنانة،...، أّما اإلمالة فيم ن نسبتها إا القبائل الل تعيش وسط اجلزيرة العربية وشرقيها، أمثال: 

 سد، طيء،...تيم، قيس، أ
 ــــ اإلمالة من حيث الوجوب والجواز: 5

 ُيي    ل  واعلم أنّه ليس كّل من أمال األلفات وافق غريه من الع   رب ممن»قال "سيبويه" يف "ال تاب":            

                                                           

 1رة، مصر، ط       احلسني بن أمحد بن خالويه: احلّجة يف القراءات السبع، تح: عبد العال سامل م رم، عامل ال تب للنشر والتوزيع والطباعة، القاه (1)
 .66م، ص2007ه/ 1428

لة املخرب، جامعة حممد خيضر، بس رة، اجلزائر (        صفية طبين: ظاهرة اإلمالة وقيمتها يف التناسب الصويت دراسة يف تفسري روح املعاين لللوسي، جم2)
 .88م، ص 2012ه/ 1433العدد الثامن، 

 .32، ص2ينظر: ابن جزري: النشر يف القراءات العشر، ج      (  3)
 .98، 97، صص 1(        حممد سامل حميسن: القراءات وأ:رها يف علوم العربية، ج4)
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صاحبه ول ّنه قد خيالف كّل واحد من الفريقني صاحبه، فينصب بعض ما ُييل صاحبه، وُييل بعض ما ينصب 
ال سر، فإذا  وكذلك من كان النصب من لغته ال يوافق غريه ممن ينصب، ول ن أمره وأمر صاحبه كأمر األّولني يف

 . (1)«ط يف لغته، ول ن هذا من أمرهملَ رأيت عربيا كذلك فال تريّنه خَ 
واإلمالة ال  يشري "سيبويه" من خالل كالمه هذا إا أّن هناك قاعدة لغوية :ابتة يف النصب؛ أي الفتح        

ُي ن للعريب أن خيرقها أو يعّدهلا أو يغرّيها كّلما أملت عليه أهواءه، إذ هو ملزم بالتقيد هبا، فيفتح ما ُييله غريه 
وُييل ما يفتحه اآلخرون، دون أن يعين هذا خلط يف اللغة، وإّّنا هذا من عادة العرب املتوار:ة، وال ُي ن للعريب أن 

 جيري على لسانه غريها.
وممّا يؤكد على وجوب اإلمالة عند من كان مذهبه اإلمالة ال الفتح، وحينها ال ُي ن التخلي عنها بأّي         

فأّما ناب ومال وباع، فإنّه من ُييل يلزمها اإلمالة على كّل » حال من األحوال قول "سيبويه" يف موضع آخر:
 .(2)«حال

الة عند من كانت عادته أن ُييل، وقد خالفه يف الرأي "ابن هذا إذن هو مذهب "سيبويه" يف وجوب اإلم       
ال أو  اإلمالة جم     وزة ال موجبةوأسباب »، حيث جنده يصرّح جب    واز اإلمالة فيقول: "ملفصل"ا      يعيش" يف شرحه ل

. ويف (3)«أالّ تيل مع وجودها فيه كَ لَ ترى أنّه ليس يف العربية سبب يوجب اإلمالة ال بّد منها، بل كّل ممال لعّلة، ف َ 
هذا ال الم ما يدّل داللة صرحية على أّن اإلمالة جائزة ال واجبة، حيث ذكر "ابن يعيش" أّن اإلمالة ت ون 

"ابن يعيش" ومع  بأسباب معينة، ومعىن هذا أنّه إذا توفرت األسباب الل تدعو إليها وجب ذلك، ول ّننا جند
 ك  ل  فـ   بل كّل ممال لعّلة»: الختيار: إّما أن ُييل وإّما أن ينصب، وذلك جلّي يف قولهذلك يؤكد أّن للعريب حق ا

 .«وجودها فيهأالّ تميله مع 
وخالصة القول      كما يشري إا ذلك "عبد الفتاح إمساعيل شليب"     أنّه جيوز للعريب اليوم النطق باإلمالة         

والفتح على السواء، فهو ينطق ال لمة ذاهتا ممالة إذا أخذ ّبذهب القبائل الل كانت تيل، وينطقها وهي مفتوحة 
 .(4)ريب األول فما كان له أن ينطق هبا على غري هلجة مفتوحة أو ممالةإذا أخذ ّبذهب القبائل الل تنصب، أّما الع

 
                                                           

 .125، ص 4سيبويه: ال تاب، ج      (  1)
 .131، ص املصدر نفسه        (2)
 .55، ص9(        ابن يعيش: شرح املفصل، ج3)
ريوت، لبنان، ودار (        عبد الفّتاح إمساعيل شليب: يف الدراسات القرآنية واللغوية )اإلمالة يف القراءات واللهجات العربية(، دار وم تبة اهلالل، ب4)

 .142م، ص 2008ه/ 1429الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، جّدة، السعودية، دط، 
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 ــــ أسباب اإلمالة: 6
لقد حصر "املارغيين" األسباب الل تدعو لإلمالة عند اإلمام "ورش" يف مخسة أسباب: األول: انقالب        

ال سر الواقع بأ:ر األلف، الرابع: رسم األلف األلف عن الياء، الثاين: َشَبه  األلف باملنقلب عن الياء، الثالث: 
"املارغيين"  بالياء يف املصحف سوى ما استثىن من بعض ال لمات وا امس: اإلمالة الل ُيال ألجلها، وقد مجع

 :(1)األسباب املذكورة يف هذه األبيات
 اب  بَ س  أَ  ة  سَ مَخ   ن  م   ب  بَ سَ ل                    اب   البَ ا يف  مَ  لَّ ك    شٌ ر  وَ  لَ امَ أَ                   
 ياء  جَ  ر  س  وكَ  ه  ب   وَشَبه                     اء  يَ  ن  عَ  ف  لَ أَ  ب  اَل ق  ان   يَ ه  وَ                   
 ايَ ن  ث  ت  ا اس  ى مَ وَ س   ف  حَ ص  ا ّب َ هلََ ا                       يَ ب   م  س  الرَّ وَ  ف  ل  األَ  ر  :َ أَ ب                    
  ال  ثَ ا م  هلََ  اءا ا رَ هَ ل  ج  أل َ                            ال   مم َ َا إ   ة  الَ مَ اإل   مث َّ                   

إذن فأسباب اإلمالة عند "ورش" مخسة تتمثل يف: انقالب األلف عن الياء سواء رمست يف املصحف بالياء        
الياء وهي األلف الزائد للتأنيث، أو الراء املتطرفة امل سورة بعد أو باأللف، أو األلف الشبيهة باأللف املنقلبة عن 

األلف، أو األلف املرسومة ياء يف املصحف سواء أكان أصلها ياء أو مل ي ن، أو كانت منقلبة عن واو ومرسومة 
، هذا وسيتّم التفصيل يف هذه األسباب يف م  اهنا إن شاء ياء مع بعض االستثناءات، أو اإلمالة من أجل م     َمال 

 اهلل.
 يقول "ابن جزري":الياء، والكسرة وُي ن حصر مجيع هذه األسباب وغريها يف سببني رئيسيني مها:          

هي عشرة ترجع إا شينيني: أحدمها ال سرة والثاين الياء، وكّل منهما ي ون متقّدما على حمّل اإلمالة من ال لمة »
حمّل اإلمالة وقد ت ون ال سرة والياء غري موجودتني يف اللفظ، وال مقدرتني وي ون متأخرا، وي ون أيضا مقدرا يف 

 .(2)«حمّل اإلمالة ول ّنهما ممّا يعرض يف بعض تصاريف ال لمة...
بعد أن حصر "ابن جزري" مجيع أسباب اإلمالة يف ال سرة والياء، ذكر األسباب العشرة النا ة عن          

ي ال سرة والياء( قبل احلرف املمال أو بعده، ظاهرتني أم مقدرتني، وُي ن حتديدها  هذين السببني سواء كانتا )أ
اإلمالة ألجل ال سرة السابقة، اإلمالة ألجل الياء السابقة، اإلمالة ألجل ال سرة املتأخرة، اإلمالة » كما يلي:

ياء امل     قدرة، اإلم   الة ألج   ل ال سرة ألجل الياء املتأخرة، اإلمالة ألجل ال سرة املقدرة، اإلم    الة ألج     ل ال
اإلم      الة ألج   ل الياء العارضة، اإلم     الة ألجل اإلم     الة، اإلمالة ألجل الشبه، اإلم    الة ل      ثرة العارض     ة، 

                                                           

 . 90: النجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرا اإلمام نافع، ص سيدي إبراهيم املارغيين (      1)

 .32، ص 2      ابن جزري: النشر يف القراءات العشر، ج (2)
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. وما يهّمنا حنن يف (1)«اذةاالستعم    ال، واإلمالة للفرق بني االسم والفعل، وقيل بأّن العلل الثال:ة األخرية علال ش
 املذكورة سابقا يف نظم "املارغيين".    ةهذا البحث هو األسباب ا مس

 ــــ موانع اإلمــــــــالة: 7
وتنع اإلمالة سبعة »قال "ابن يعيش" يف "شرح املفصل" وذلك يف معرض حديثه عن موانع اإلمالة:         

أحرف وهي: الصاد والضاد والطاء والظاء والغني وا اء والقاف، إذا وليت األلف قبلها أو بعدها، إاّل يف باب 
رمى فإّنك تقول فيهما طاب وخاف وصغى وطغى، وذلك حنو صاعد وعاصم وضامن وعاضد وطائف وعاطس 

 و وقعت بعدها حبرف أو حرفني: كناشص وظامل وعاظل وغائب وواغل وخامد وناخل وقاعد وناقف، أ
ومفاريص، وعارض ومعاريض، وناشط ومناشيط، وباهظ ومواعيظ، ونابغ ومباليغ، ونافخ ومنافيخ، ونافق 

والعّلة يف منع هذه احلروف أهّنا تستعلي إا احلنك، وإمالة األلف يف »، ويضيف "هادي هنر" قائال: (2).«ومعاليق
لذلك مل تل األلف معها طلبا للمجانسة، فإذا جاورت هذه األحرف الراء  صاعد أو يف هابط فيه مشّقة،

امل سورة أميلت ويسمى هذا ب    : مانع املانع، وذلك ألّن الراء حرف ت رير ف انت ّبنزلة حرفني م سورين فَ َوَقت  

  ﴿:، وحنو40التوبة/ ﴾   ﴿:جانب اإلمالة، ومثال هذه اإلمالة قوله تعاا

﴾ /أللف، فإن تقّدمتها مل تؤ:ر حنو:. هذا إن تأّخرت عن ا(3)«7البقرة ﴿  ﴾ 

 : (4)مل ُيله أحد، وشرط املنع بالراء أمران مها اذ، ول60األنفال/
مفتوحة أو مضمومة، ألنّه سيجتمع فيها حيننيذ فتحتان أو ضّمتان فال تال إن كانت كونها مكسورة:  ـــ 1

 فلذلك منعت اإلمالة، وأّما إن كانت م سورة ف أنّه قد اجتمع فيها كسرتان، فلذلك أوجبت اإلمالة.
حنو: هذا محاٌر، ورأيت محاراا، وشرط  بعدهارَاشد، أو حنو: ف رَاش و  قبلها ّماإكونها متصلة باأللف:  ـــ 2

 عالء املتقّدم على األلف أن يتصل هبا حنو: صاحل، ضامن، طالب، ظامل، غالب، خالد، قاسم، أو ينفصلاالست
 عنها حبرف حنو: غنائم.

                                                           

:ية للنشر ، تح: املؤلف نفسه، السلسلة الرتا1       ينظر: عبد العزيز علي سفر: اإلمالة والتفخيم يف القراءات القرآنية حىت القرن الرابع اهلجري، ج (1)
 .115، 114م، صص 2001 ه/1422 ال ويت، دط،

 .59، ص 9       ابن يعيش: شرح املفصل، ج (2)

م 2011ه/ 1432، 1       هادي هنر: علم األصوات النطقي دراسة وصفية تطبيقية، عامل ال تب احلديث للنشر والتوزيع، إربد، األردن، ط (3)
 .187ص
 .188       املرجع نفسه، ص  (4)
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فإنّه ال ُينع  ...فإذا كان احلرف املستعلي قبل األلف حبرف وكان م سورا،»ويضيف "الشريازي" قائال:         
فاف   باب  وق فاف  وص  ، وإّّنا مل ُينع احلرف املستعلي اإلمالة هااإلمالة حنو: ض  هنا ألنّه م سور، وألنّه  وط الب 

 .(1)«قبل األلف وال يلي األلف، فيقع اللسان على موضع املستعلي فيصّوبه بال سرة مثّ ينحدر باإلمالة
  ة باأللف قبله يتضح ممّا سبق أّن حروف االستعالء واإلطباق هي الل تنع اإلمالة، سواء أكانت متصل        

هنا هو  أو بعده أم منفصلة عنه حبرف أو حرفني، مع بعض االستثناءات، مثل: صاعد فحرف االستعالء ها
ومتقدم عليه، وهو هنا ُينع اإلمالة  نبا للمشقة يف النطق هبا، وخاصة كما  "األلف"     جاء متصال ب "الصاد"

حركة طويلة ال  "األلف"    علمنا أّن الفائدة املرجوة منها: سهولة اللفظ، إضافة إا حتقيق التجانس والتما:ل، ف
ق هذه إّّنا تنع اإلمالة فقط إن وهنا  در بنا اإلشارة إا أّن حروف االستعالء واإلطبا "الصاد" انسها إاّل فتحة 

فاصل، وكانت متقّدمة عنه، فهي هنا  "األلف"حتركت بالفتح والضّم، أّما إن كانت م سورة ويفصل بينها وبني 
 "األلف"، وكان بعد "األلف"ال تنع اإلمالة، بل إهّنا حىت ولو كانت مفتوحة أو مضمومة وكانت متقّدمة عن 

هلا تأ:ري على حروف االستعالء حال تقّدم  ليس "الراء"وال مضمومة(، ممّا يعين أّن م سورة )ليست مفتوحة  "راء"
 وكانت هي سابقة عليه. "األلف"

    ّن حروف االستعالء تنع اإلمالة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة أو الحقة متصلة : إوخالصة القول          
بالفتح والضّم سواء أكانت  "الراء"ة، هذا فضال عن حترك م سور  "راء" "األلف"أو منفصلة، هذا إن مل يأت بعد 

ألهّنا حرف م رر فضّمتها  »، مّتصلة أم منفصلة عنه، فهي يف هذه احلالة من موانع اإلمالة "األلف"بعد  قبل أم
كضّمتني وفتحتها كفتحتني وكسرهتا ك سرتني، فصارت غري امل سورة كحرف االستعالء؛ ألّن ت رار الضّم والفتح 

 .(2)«خالف اإلمالة، فيغلب غري امل سورة سبب اإلمالة
 ـــــ مقّويات اإلمالـــــــــــة: 8

  ما يقّوي اإلمالة، أو يزيدها قوة:إّن           
     أن تسبق األلف بياء مّد حنو: ك يزَان.   1»
2       .  أن تسبق األلف ب سرة وياء لني حنو: الع َيان 
ل ب اَلب         وهو نبات          3      أن تسبق األلف ب سرتني حنو: ج 
َتاح       4 : وجود حرف واحد أقوى منها يف م ف   لوجود حرفني.  اقرتاب ال سرة من األلف حنو: ك َتاب 

                                                           

 . 212، ص 1      الشريازي: املوضح يف وجوه القراءات وعللها، ج (1)

 .6، ص1عبد العزيز علي سفر: اإلمالة والتفخيم يف القراءات القرآنية حىت القرن الرابع اهلجري، ج       (2)
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: اجتمعت ال سرة واألل       ف يف ك     لمة     5     اإلمالة يف ال لمة الواحدة أقوى منه يف ال لمتني حنو: ك تَ   اب 
": ال سرة يف دال ال لمة األوا، واأللف يف الثانية. َال د  َمال   واح     دة، "  

 حنو: بَا َع )الفعل(، نَا ب  )االسم(.     إمالة األلف يف الفعل أقوى منها يف االسم   6
 .(1)«  الوقف على اإلمالة يقّوي اإلمالة     7
 ــــ القراء السبع واإلمالة: 9

 : (2)القراء أقسام منهم من مل ُيل وهو "ابن كثري" ومنهم من أمال، وهم قسمان         
 وهم "قالون"، "ابن عامر" و"عاصم". مقّلل:       1
 ."ورش"، "أبو عمرو"، "محزة" و"ال سائي".. وهممكثر:        2

وهؤالء هم القراء السبع، و"قالون" و"ورش" مها راويا "نافع املدين" فهما ُيّثالنه، ممّا يعين أّن اإلمام "نافع"         
 اإلمالة الصغرى(، والت ثري )اإلمالة ال ربى(.) اء السبع الذين أمالوا بالتقليلهو الوحيد من القر 

 اإلمالة:بين ــــ الفرق بين الفتح و  10 
إّن اللسان مع الفتح ي اد ي ون مستويا يف قاع الفّم، فإذا أخد يف الصعود حنو احلنك األعلى بدأ حيننيذ           

ذلك الوضع الذي يسّمى باإلمالة، وأقصى ما يصل إليه أّول اللسان يف صعوده حنو احلنك األعلى هو ذلك 
دة بال سرة، طويلة كانت أم قصرية، فهناك إذن مراحل بني الفتح وال سر، ال مرحلة املقياس الذي يسمى عا

واحدة، من أجل ذلك كان القدماء يقّسمون اإلمالة إا نوعني: خفيفة وشديدة، وكذا نرى أّن الفرق بني صاحب 
لصوتني واللسان يف الفتح وصاحب اإلمالة ليس إاّل اختالفا يف وضع اللسان مع كّل منهما حني النطق هبذين ا

 . (3)حالة اإلمالة أقرب إا احلنك األعلى منه يف حالة الفتح
 الفتح              :(4)التايل ن أن نوّضح هذا الفرق أكثر يف الش لوُي 
 التقليل                                                                                                 

 اإلمالة                                                                                                 
                                                                      

  ــــ 4ــــ الشكل                     الكسر                                                            
                                                           

ي: يف الصرف وتطبيقاته، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، 1)  .54م، ص 2000 ه/1421 ،1لبنان، ط(       حممود َمط َرج 
 .152عبد الفّتاح إمساعيل شليب: يف الدراسات القرآنية واللغوية )اإلمالة يف القراءات واللهجات العربية(، ص        (2)
 .57م، ص2003 ه/1424      إبراهيم أنيس: يف اللهجات العربية، م تبة األجنلو املصرية، القاهرة، مصر، دط، ( 3)
 .233      غنية بوحوش: القراءات القرآنية وأ:رها يف الدراسات اللغوية والشرعية يف قراءة أيب عمرو البصري أّنوذجا، ص (4)

 تمـثيل سهمي للفـتح واإلمـالة بنوعيها
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 أحكام الفتح واإلمالة عند ورش: ــــ 11

 ال ربى، وسيأيت اآلن، فقد قرأه باإلمالة ﴾﴿كّل ما قرأه "ورش" مماال كان مقلال إاّل حرف اهلاء من           

، مع عرض بعض األمثلة من سورة     الفتح واإلمالة الصغرى(التقليل، وما جيوز فيه الوجهني ) ذكر مواضع
 كما يلي:  املائدة، وهي هنا مصّنفة حسب سبب اإلمالة 

 (1)تني مها:وفيها حالاأللف المتطرفة المنقلبة عن الياء:  أ/
  تُمال وجها واحداإذا كان قبلها      أي األلف املتطرفة      حرف الراء مثل: )القرى، اشرتى(، فهذه. 
  :واإلمالة الفتحإذا كان قبلها غري حرف الراء مثل )اهلدى، رمى، سعى، أتى(، فهذه فيها الوجهان. 

 يف سورة املائدة املواضع التالية: ومن ّناذج هذا السبب      
، ويف مجيعها تقّلل 84و﴾/54 ،﴿﴾/64 ،﴿﴾/82﴿كلمة "تَ َرى" يف املواضع التالية:         

 واحدا؛ ألهّنا من ذوات الياء الرائية. قوالاأللف 
    ﴾/22 ،﴿﴾/33﴿، كلمة "أََتى" يف قوله تعاا:﴾/7﴿      ال لمات التالية:  

ىي" يف قوله تعاا:  ، كلمة ﴾/34 ،﴿﴾/50 ،﴿+﴾/54﴿كلمة "َأح 

وغريها، فجميع هذه احلاالت  ﴾/65 ،﴿ ﴾/72 ،﴿﴾/96﴿"يَ ن  َهى" يف قوله تعاا:

 )التقليل بتعبري أدق(؛ ألهّنا من ذوات الياء غري الرائية. وأمثاهلا فيها وجهان: الفتح واإلمالة
سواء أكانت األلفات يائية أم واوية  ،وهذا باستثناء األلف الل برؤوس اآلي من إحدى عشرة سورة       

، إاّل ما كان الفتح والتقليل، إاّل إذا اقرتنت بضمري املؤنث)ها(، في ون له فيها وجهان: التقليل فقطفح مها 
، والسور اإلحدى عشر هي: طه، النجم يقّلله قوال واحداحنو: )ذكراها( فإّن "ورش"  )(فيه راء )ذوات الراء(

 .(2)املعارج، القيامة، النازعات، عبس، األعلى، الشمس، الليل، الضحى والعلق
من أسباب اإلمالة السابق ذكرها، واملتمثل يف انقالب األلف عن  السبب األّولوكانت هذه احلالة هي           

َت  يف املصحف ياءا كما يف األمثلة السابقة، أم رمست ألفا، حنو:   .11احلاقة/﴾﴿الياء، سواء ر مس 
                                                           

 .92      عبد ال رمي مقيدش: مذكرة يف أح ام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، ص  (1)

()  راء وقعت        وتسمى أيضا "ذوات الياء الرائية"، وهي كّل ألف متطرفة منقلبة عن ياء أو زائدة للتأنيث، أو رمست يف املصحف ياء، واتصلت هبا
     رأس آية، فإن مل تتصل هبا راء مسّيت ذوات الياء غري الرائية.

 .146ية مقارنة، ص (        حليمة سال: القراءات روايتا ورش وحفص دراسة حتليل2)
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 األلف المتطرفة الزائدة للتأنيث: ب/
،... للتأنيث مخسة أوزان هي: فَ ع َلى، ف  ع َلى، ف ع َلى، فَ َعاَا، ف  َعاَا  لذوات الراء املتطرفة الزائدة              
 .(1)...لغري ذوات الراء الوجهان، و لذوات الراءفقط  التقليلوح مها: 

َعل "، ما كان على وزن "أَف  َعل "يضاف إا هذه األوزان              الفتح فيجوز فيهما: ، وعلى وزن "َمف 
 .)2(واإلمالة

 وسنقّدم فيما يلي بعض ّناذج هذه احلالة من سورة املائدة:    
 ﴾/9﴿وكذا: ﴾/3﴿      ال لمات الل جاءت على وزن: "فَ ع َلى" حنو: "الت َّق َوى" يف قوله تعاا:

: الفتح وجهان،... ويف هذه ال لمات    ﴾/211﴿ يف قوله تعاا: "وَتىامل"وكلمة: 

 والتقليل؛ ألهّنا ليست من ذوات الياء الرائية.

،...على وزن: ﴾/20 ،53 ،71﴿، 84و ﴾/15﴿      كلمة "الّنَصارى" يف قوله تعاا: 

 التقليل وجها واحدا؛ ألهّنا من ذوات الراء."فَ َعاَا" وح مها: 
 : الفتح والتقليل.وجهان، على وزن: "َمف َعل "، وفيه  ﴾/47﴿أ َوى" يف قوله عّز وجّل:         كلمة "امل

، وكلمة:    ﴾/108﴿"الق ر ََب" يف قوله:  حنو:       ال لمات الل جاءت على وزن: "ف  ع َلى"

ن  َيا" يف قوله تعاا: : ح مان، وفيها     ﴾/34﴿، و   ﴾/53﴿"الدُّ

 )التقليل( لغري ذوات الياء الرائية. الفتح واإلمالة
، على وزن       ...﴾/110﴿        كلمة "اأَلد ََن" يف قوله تعاا:

 : الفتح والتقليل؛ ألهّنا ليست من ذوات الراء.وجهان "أَف  َعل " وح مها
من األسباب الل تدعو إا اإلمالة، واملتمّثل يف األلف الشبيهة باأللف  السبب الثانيوهذه احلالة هي       

 املنقلبة عن الياء، أو كما تعرف باأللف الزائدة للتأنيث.
 األلف المتوسطة التي يليها راء متطرفة:  ج/

 ، ولو اتصل تمال قوال واحدا)كسرة أصلية(، فهذه  فإذا كانت متصلة باأللف وم سورة كسرة إعراب          

                                                           

 .94، 93(       عبد ال رمي مقيدش: مذكرة يف أح ام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، صص 1)
 .68حممد نبهان بن حسني مصري: اإلستربق يف رواية ورش عن نافع من طريق األزرق )الشاطبية(، ص        (2)
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يستثىن من ذلك ، و (1)بالراء ضمري وميم اجلمع وقفا ووصال، حنو: النهار، ديارهم، أبصارهم، هار ، أقطارهم،...
  ﴿ ، حنو قوله تعاا:الفتح واإلمالة اجلار ، وجّبارين[، ففيهما الوجهان:"ورش" كلمتا: ] عند

 ﴾/و013الشعراء ،﴿   ﴾ /(2)36النساء. 

 :(3)تنبــــــــــــــــــــيه

   كلمة﴿﴾/ياء"، حذفت للجازم وهو ال  : ال إمالة فيها أصال، ألّن الم الفعل22ال هف"        

 فيها أيضا.)اجَلَوار ( فال إمالة  الناهية، وكذلك كلمة

   كلمة﴿﴾/إعراب، وإّّنا هي ال إمالة فيها أصال أيضا، ألّن كسرة الراء ليست كسرة : 14الصف

 ياء الضمري املت ّلم(.ملناسبة الياء)

   كلمة﴿﴾/ال إمالة فيها ألجل الفصل بني الراء امل سورة واأللف املتوسطة، ألّن أصل ال لمة :12النساء

 فسّ نت الراء األوا، وأدغمت يف الثانية. "م َضار ر  "
 يف سورة املائدة ما يلي: األلف املتوسطة الل يليها "راء" متطرفةومن ّناذج        

اجلمع ، اّتصلت بالراء ضمري وميم    ﴾/23﴿ "اأَلد بَار " يف قوله تعاا:       كلمة: 

 هنا: التقليل وجها واحدا. وح مها ها
استثناء  ، وح مها وجهان: الفتح والتقليل    ﴾/24﴿       كلمة "َجبَّار يَن" يف قوله تعاا:

 عند اإلمام "ورش".

 ، وح مها التقليل فقط. ﴾/39﴿و  ﴾/31﴿ عّز وجّل:       كلمة "النَّار " يف قوله

، جاءت ال لمة مّتصلة بالضمري وميم اجلمع ﴾/48﴿ :َار " يف قوله تعاا:أَ       كلمة "

 هنا التقليل وجها واحدا. وح مها ها
 

                                                           

   .94ص : مذكرة يف أح ام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، عبد ال رمي مقيدش    (   1)
 .148      حليمة سال: القراءات روايتا ورش وحفص دراسة حتليلية مقارنة، ص  (2)
 .95، 94املرجع السابق، صص  (       عبد ال رمي مقيدش:3)
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 ، وفيها التقليل وجها واحدا. ﴾/74﴿      كلمة "األَن َصار " يف قوله عّز وجّل:

 امل سورة من أسباب اإلمالة عند اإلمام "ورش"، واملتمّثل يف الراء املتطرفة السبب الثالثإذن تّثل هذه احلالة     
ل بعد األلف، وهذا يعين أّن األلف هنا ال تقع يف طرف ال لمة وإّّنا تأيت وسطا، وبعدها الراء مباشرة دون فاص

 حيول بينهما.
 :األلف المتطرفة والمرسومة ياء د/

 هذا وإن مل ي ن أصلها ياء، وهي األلف الل يف األمساء األعجمية، مثل: موسى، عيسى، حيىي          
، أّما إذا كانت هذه األلف املتطرفة واملرسومة يف املصحف ياء ا منقلبة التقليل وجها واحدافح مها عند "ورش": 

  21النور/﴾﴿، ويستثىن من ذلك كلمة الفتح واإلمالة: ل: ض حى، الع لى، ...ففيها وجهانعن واو، مث

، إاّل إذا اإلمالة فقط، وكذلك ال لمات الل برؤوس اآلي، مثل: )العلى، يتزّكى،...(، ففيها الفتحفليس فيها إاّل 
مىت الل فيها ألف جمهول األصل حنو ) ال لمات. ويندرج حتت هذه احلالة ففيها الوجهاناتصلت هبا هاء التأنيث 
 .(1)اتفاقا وهي: )حىّت، على، إا، لدى( الفتح، باستثناء أربع كلمات ففيها الوجهانبلى، أَّن،...(، ففيه 

 فيها وهي: اسم ال إمالةكلمات   مخسيف املصحف  )(ويستثىن من األلف املرسومة ياء :مالحظـــــــة هامة

﴿﴾  /فعل18غافر ،﴿ ﴾ /(2) ، و:ال:ة أحرف: )إا، حىّت، على(21النور.  

 أقسام كما يلي: ةوُي ن أن نقّسم ورود هذه احلالة يف سورة املائدة على :ال:       
 وهي األلف يف األمساء األعجمية، ومن ّناذجها يف سورة املائدة: ،وهو التقليل فقط :ما فيه وجه واحد ـــ

  :كلمة ﴿﴾ :26و 24، 22 الواردة يف اآليات التالية. 

:كلمة ﴿﴾ :118و 116، 114، 112، 80، 48الواردة يف اآليات التالية. 

 : الفتح والتقليل، وهي األلف املتطرّفة املرسومة ياء يف املصحف، بيد أهّنا منقلبة عن واو، حنو قولهــ ما فيه وجهانـ
                                                           

 .93ورش عن نافع من طريق األزرق، ص عبد ال رمي مقيدش: مذكرة يف أح ام التجويد برواية        (1)
() لياء فأصل       الضابط الذي نعرف من خالله هل أّن األلف منقلبة عن ياء أم عن واو هو: أن نثيّن االسم ونسند الفعل إا املت ّلم، فإذا ظهرت ا

]رمى بإسنادها للمت ّلم= رميت  ويف األفعال/ فىت= فتيان[، ]هدى= هدياناليائي يف األمساءاأللف ياء، وإن ظهرت الواو فأصل األلف واوا، ومثال 
]عفا= عفوت، جنا= جنوت،...[  ومن األفعال:]صفا= صفوان، سنا=سنوان، عصى= عصوان،...[، الواوي من األمساءسقى= سقيت،...[، ومثال 

فإهّنا ترّد إا الياء وذلك دون رّدها إا أصلها، وي ون بتثنيتها  وإذا زاد الثال:ي من األمساء واألفعال على :ال:ة أحرف مما فيه األلف منقلبة عن واو،
 مباشرة: إذا كانت امساا، أو إسنادها للمت ّلم: إذا كانت فعالا، حنو: تزّكى، ابتلى، أدَن، تعاا،...

 .68      أبو عبد الرمحن عاشور خضراوي احلسين: أح ام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، ص (2)
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.           ﴾/2﴿السورة: تعاا يف هذه  ل و وتَ َلو ت   ، فأصل األلف املتطرّفة هنا هي: "الواو" نقول: الت اَلَوة ، يَ ت  

: الفتح والتقليل، وهي تلك ال لمات اجملهول فيها أصل األلف، وورد من ذلك يف سورة ما فيه وجهان أيضا ـــ

" يف قوله تعاا: املائدة ّنوذجا واحدا هو لفظة:  . ﴾/77﴿"َأَنَّ

ففيها وجه واحد فقط  ويستثىن من هذه احلالة األخرية       كما أشرنا      جمموعة من ال لمات املذكورة سلفا،      
 وردت منها يف سورة املائدة ما يلي: وهو الفتح،
 94، 56، 34، 21، 12، 3موضع منها اآليات التالية: 22يف ، الواردة يف سورة املائدة﴾﴿       كلمة:

 اخل.،...122، 119، 109، 101
 .107و 106، 76، 66وقد وردت يف نّص سورة املائدة يف أربع مواضع هي:  ﴾﴿       كلمة:

 .﴾/24 ،70﴿ كلمة:       

سواء كانت منقلبة  يف املصحف "ياء"من أسباب اإلمالة، وهو رسم األلف  سبب آخروتّثل هذه احلالة          
 أو ج ه َل أصلها فأحلقت هبما. "الواو"أو عن  "الياء"عن 
 اإلمالة ألجل اإلمالة: ه/

الراء واهلمزة معا مع  تقليلومثاهلا كلمة )رأى( مفردة، أو مع ضمري نصب )رآك، رآه، رآها،...(، ففيها           
( فال  :ال:ة البدل قوال واحدا، فإذا وليها ضمري رفع )رأوا، رأيت،...(، أو تاء تأنيث ، أّما إذا جاء تقليل فيها)رأت 

ففيها  ،43األنفال/﴾﴿، أّما كلمة فتقّلل وقفا فقط)رأى الشمس، رأى القمر(، بعدها ساكن مثل: 

 وال وجود هلذه احلالة يف سورة املائدة. .(1)قّدموالتقليل م، الوجهان
من أسباب اإلمالة عند اإلمام "ورش"، وهو اإلمالة من أجل وجود  السبب األخيروتّثل هذه احلالة            

إمالة ، وكذلك من أجل "الياء"يف املثال السابق إّّنا أميلت ألجل إمالة األلف املنقلبة عن  "الراء"    إمالة أخرى ف
 فتحة اهلمزة حنو ال سرة.

  :(2)قّلل "ورش" كلمات وحروفا خمصوصة وهيحاالت أخرى: 
 قّللها وجها واحدا معرفة ون رة بشرط أن ت ون منصوبة أو جمرورة بالياء، ووقعت هذه ال لمة يف ال افرين : 

                                                           

 .96، 95، صص مذكرة يف أح ام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق      عبد ال رمي مقيدش:  (1)

 . 99، 98غنية بوحوش: الوجيز النافع يف أصول رواية ورش عن نافع، صص       (2)
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 ويف اآلية﴾﴿ جاءت هذه ال لمة معرفة: 70و 56،69سورة املائدة عند أربعة مواضع؛ يف اآليات:

 .﴾﴿ جاءت ال لمة ن رة: 104
 45)اآليات: مواضع ةيف سورة املائدة يف ستّ  هذه ال لمة ، ووردتالتوراة: قّللها وجها واحدا حيثما وقعت 
 (.112و 70 ،68 ،48، 46

 الراء: يف :﴿﴾و ،﴿﴾. 

  والياء: يف: اهلاء﴿ ﴾ . 

  :احلاء: يف﴿﴾. 

  :اهلاء: يف﴿﴾.أماهلا "ورش" إمالة كربى، وهو املوضع الوحيد عنده ، 

 .(1)، فال إمالة فيها 1يس/﴾﴿ يستثىن من احلروف املذكورة الياء من: مالحـــــــظة

 :(2)ات عــــــــــامةظمالح
مع بقائها رمسا( فإّن اإلمالة حتذف معها، سواء كان )لفظا  إذا حذفت األلف املمالة لاللتقاء الساكنني يف الوصل      

 41الدخان/﴾﴿، و2األنعام/﴾ ﴿، و2البقرة/﴾  ﴿ مثل: الساكن تنوينا

  45فّصلت/﴾ ﴿ مثل:، الساكن غير تنوينأو كان  14احلشر/﴾ ﴿و

 .77األنعام/ ﴾ ﴿، و18سبأ / ﴾ ﴿، و55البقرة/ ﴾  ﴿و

املنون، أمال فيهما معاا؛ أي يف املنون       أّما إذا وقف القارئ على األلف قبل الساكن يف ال لمة الثانية، أو على   

 .4نوح/﴾﴿و 2البقرة/﴾﴿وغريه، مثل: 

 :الوجوه الحاصلــــــــــة من اجتماع ذات الياء مع غيرها 
 أوال: اجتماع ذات الياء مع مّد البدل:  

 كما يلي:  عند وجود ذات الياء مع مّد البدل يف اآلية الواحدة، ي ون فيها أربعة أوجه         

                                                           

 .95األزرق، صعبد ال رمي مقيدش: مذكرة يف أح ام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق        (1)
 .96، ص       املرجع نفسه (2)
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 :(1)البدل أربعة أوجه ففي أ/ إذا سبق مّد البدل ذات الياء:
      توسط البدل مع تقليل ذات الياء. 2.                             قصر البدل مع فتح ذات الياء 1
      طول البدل مع الفتح والتقليل لذات الياء. 4و 3

 ومثال ذلك من سورة املائدة اآليات التالية:
 :قال تعاا ﴿          ...﴾/9. 

    وله تعاا:قيف  واحدةكلمة اجتماع مد البدل املتقّدم على ذات الياء يف ﴿...

...﴾/50. 

 :قال تعاا ﴿...        ﴾/77. 

 :قال تعاا ﴿  ...   ...    ...﴾/108. 
 :(2)ففيها أربعة أوجه ب/ إذا تقّدمت ذات الياء على مّد البدل:

        تقليل ذات الياء مع التوسط والطول للبدل. 4و 3     فتح ذات الياء مع القصر والطول للبدل.        2و 1
 ومثال احلالة من سورة املائدة: 

  :قال اهلل عّز وجّل ﴿   ...   ......﴾/22 . 

   :قال اهلل عّز وجّل﴿...         ﴾/35. 
 ثانيا: اجتماع ذات الياء مع اللين المهموز:

 : (3)، ففيها أربعة أوجهأ/ إذا تقّدمت ذات الياء على اللين المهموز
        تقليل ذات الياء مع التوسط والطول للني 4و 3      فتح ذات الياء مع التوسط والطول للني.         2و 1

 يف كلمة أو آية يف هذه السورة وال يف موضع من املواضع. ومل  تمع ذات الياء مع اللني املهموز
 : (4)هففيها أربعة أوج، ب/ وإذا تقّدم اللين المهموز على ذات الياء

        طول اللني مع الفتح والتقليل لذات الياء. 4و 3     توسط اللني مع الفتح والتقليل لذات الياء.        2و 1

                                                           

 .69حممد نبهان بن حسني مصري: اإلستربق يف رواية ورش عن نافع من طريق األزرق، ص     (   1)
 املرجع نفسه، ص ن.  (      2)
 .149حليمة سال: القراءات روايتا ورش وحفص دراسة حتليلية مقارنة، ص  (      3)
 ص ن.    املرجع نفسه، (   4)
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     ...﴿ من سورة املائدة، وهو:هلذه احلالة إاّل ّنوذجا واحدا  وال يوجد       

 ...﴾/33. 
 : (1)، ففيه ستة أوجهثالثا: اجتماع البدل مع ذوات الياء مع اللين المهموز

      قصر البدل مع فتح ذات الياء مع التوسط يف اللني املهموز.  1
      التوسط يف البدل مع تقليل ذات الياء مع التوسط يف اللني املهموز.  2
 البدل مع فتح ذات الياء مع التوسط يف اللني املهموز.الطول يف        3
 الطول يف البدل مع فتح ذات الياء مع الطول يف اللني املهموز.       4
 الطول يف البدل مع تقليل ذات الياء مع التوسط يف اللني املهموز.       5
 الطول يف البدل مع تقليل ذات الياء مع الطول يف اللني املهموز.       6

 ومثال ذلك من سورة املائدة النموذجني التاليني:
 :يقول املوا عّز وجّل ﴿......  ............﴾/43. 

 :وقوله أيضا ﴿      ...    

  ﴾/96. 
 :الرتتيبأوجه على  ةففيهما ست

        قصر البدل مع التوّسط يف اللني املهموز وفتح ذات الياء. 1
 يف اللني املهموز وتقليل ذات الياء.        توّسط البدل مع التوّسط 2
 ذات الياء. يف اللني املهموز وفتح والطول طول البدل مع التوّسط :3+4
 : طول البدل مع التوّسط والطول يف اللني املهموز وتقليل ذات الياء.5+6

 (2):ُيتنع عند اإلمام "ورش" احلاالت التالية: هــــــامــــــــة مالحـــــــــــظة
      قصر البدل مع تقليل ذات الياء.  1
   توسط البدل مع فتح ذات الياء.     2
      الطول يف اللني املهموز، مع التوسط والقصر يف البدل.  3

 ونظرا لعدم حصول هذه الوجوه عند "ورش" وقع االستثناء يف ال ثري من حاالت اجتماع ذات الياء مع مّد      
                                                           

 .150حليمة سال: القراءات روايتا ورش وحفص دراسة حتليلية مقارنة، ص (       1)
 (       املرجع نفسه، ص ن.2)
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 معا، وُي ن رصد بعض النماذج من سورة املائدة كما يلي:و معهما البدل، أو اللني املهموز أ
 :اجتماع ذات الياء مع مّد البدل 

 أ/ حاالت تقّدم مّد البدل على ذات الياء: 
، وكذا ...﴾/48﴿   اجتماع مّد البدل مع ذات الياء يف كلمة "آ:ارهم" يف قوله تعاا:    

 ....﴾/48﴿اجتماعهما يف كلمتني يف ذات اآلية: 

      ﴿       اجتماع مّد البدل مع ذات الياء يف قوله تعاا:

...﴾/53 ،:وقوله ﴿  ...     

...﴾/84. 
 ةبدل عن أربع وجهانففي مجيع هذه احلاالت يرتّتب على اجتماع مّد البدل مع ذات الياء املتأّخرة عنه        
 وله مع تقليل ذات الياء.توّسط البدل وط مها: استثناءا  أوجه
 ...﴿ ، ويف سورة املائدة حالة واحدة وهي قوله تعاا:حاالت تقّدم ذات الياء على مّد البدلب/ 

   ...  ...﴾/58.  بدل أربعة  وجهانويرتّتب على هذا االجتماع

 مها: تقليل ذات الياء مع التوسط والطول يف مّد البدل. استثناءا  أوجه
 على هذا الرتتيب، وقد حدث هذا االجتماع يف سورة  اجتماع اللين المهموز مع ذات الياء مع مّد البدل

       ... ...﴿ املائدة عند موضع واحد يف قوله تعاا:

      ...﴾/211.  بدال عن  وجه واحد فقطويف هذا االجتماع

 توسط اللني املهموز مع فتح ذات الياء وقصر مّد البدل. ستة أوجه املذكورة سلفا، وهو:
 اإلمـــــــالــــة: األداء والداللــــــــــــةــــ  12
اإلمالة يف القرآن ال رمي عموما، ويف نص سورة املائدة على وجه ا صوص داللة إّن األداء الصويت لظاهرة       

 ومعىن سياقي، حناول فيما يلي تسليط الضوء على بعض حاالته من خالل النماذج التالية:

 :قال تعاا ﴿           

  ﴾/23 . 
 وقع التقليل هنا يف كلمة "أدباركم"، أميلت فيها األلف املتوسطة املتبوعة بالراء املتطرّفة )أَد بَار ( حنو الياء، يقول     
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 وال تن صوا على» أي: ﴾...   ...﴿ تعاا: "الزخمشري" يف "ال ّشاف" مفّسرا قوله

 )...(؛ ال ترتّدوا على أدباركم يف دين م ّبخالفت م أمر رّب م أعقاب م مدبرين من خوف اجلبابرة جبنا وهلعا
 .(1)«فرتجعوا خاسرين :واب الدنيا واآلخرة ،وعصيان م نبّي م

ويف هذه اآلية ال رُية أمر، ومعلوم أّن األمر يف القرآن يدّل على الوجوب واإللزام، مّث إّن الرتاجع عّما هو       
 مأمور به يعين احنراف وعدول عن اال اه الصحيح، ويف هذا ما يتماشى مع داللة اإلمالة ومعناها املراد.

 :قال تعاا ﴿            

           ﴾/68. 
إذ أّن » ؛ وقعت األلف املمالة هنا بعد الراء املرقّقةداللة التما:ل األوا: لإلمالة يف كلمة "التوراة" داللتان:      

الرتقيق يؤ:ّر يف الفتحة الطويلة، فتنزاح قليال عن الفتح ا الص، ولعّل هذا نتيجة تأ:ّر األصوات املتجاورة بعضها 
 .(2)«بعضا
؛ فتحريف التوراة وعدم إقامتها من شأنه أن االستقامةالصواب واالحنراف عن  ل عن جاّدةامليداللة: األخرى و     

لو أهّنم استقاموا على أمر اهلل، وعملوا ّبا يف التوراة » يتناسب مع معىن اإلمالة، يقول الشيخ "الصابوين":
واإلجنيل، وّبا أنزل اهلل يف هذا ال تاب اجلليل الذي ن  زَِّل على خامت الرسل)ص(، لوّسع اهلل عليهم األرزاق، وأغدق 

 .(3)«عليهم ا ريات بإفاضة بركات السماء واألرض عليهم
مجاعة معتدلة مستقيمة » ّن منهم أّمة مقتصدة؛ أيإوهذا االحنراف عن االستقامة ال يعّم كّل أهل ال تاب، بل   

، وهذا من (4)«ان...مَ ل  غري غالية وال مقّصرة، وهم الذين آمنوا ّبحّمد)ص(، كعبد اهلل بن سالم، والنجاشي وسَ 
 بإيراد الضّد.شأنه أن يزيد من معىن االحنراف، ألّن املعىن ين شف 

 :قال تعاا ﴿...     ﴾/69. 

هناك عالقة بني اإلمالة وداللتها يف لفظة "ال افرين"، فاالنسجام بينهما يف الصريورة والتحّول من حال إا      
آخر واضح وجّلي، فاإلمالة تدّل       كما أشرنا       عن اجلنوح واالنزياح عن األلف املستوية، كذلك الشأن مع كلمة 

 "الطربي" يف عتدال؛ ذلك أّن ال فر نقيض اإلُيان، يقول اإلمام"ال افرين"، إذ تدّل على امليل واالحنراف عن اال

                                                           

 .285، ص6(         الزخمشري: تفسري ال ّشاف، ج1)
 . 54لوجوه االختالف الصويت بني ورش وقالون يف قراءة نافع، ص (        عبد املهدي كايد أبو أشقري: حتليل أكوستي ي2)
 .353، ص6، ج1الصابوين: صفوة التفاسري، مج   (    3)
  .(        املرجع نفسه، ص ن4)
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  إّن اهلل ال يوّفق للرشد من حاد عن سبيل احلّق، وجار عن قصد السبيل، وجحد ما جنيته » تفسري اآلية السابقة:
 .(1)«به من عند اهلل، ومل ينته إا أمر اهلل، وطاعته فيما فرض عليه وأوجبه

 :قال عّز وجّل ﴿      ...﴾/110. 

ومن املعاين الل تؤديها اإلمالة: معىن القرب، ألّن فيها تقريب احلركة )طويلة أو قصرية( من حركة أخرى       
مع داللة لفظة "أدَن" يف هذه اآلية، والل تعين "القرب والدنو"، يقول "أمحد  )طويلة  أو قصرية(، وهذا ما يتالئم

أي ذلك الذي شرعناه من ت ليف املؤتن على الوصية أن يقوم على مرأى من الّناس، ويشهد بعد »املراغي": 
، بال تبديل وال الصالة ويقسم األُيان املغلظة، أدَن الطرق وأقرهبا إا أن يؤدي الشهداء الشهادة على وجهها

  تغيري تعظيما هلل ورهبة من عذابه ورغبة يف :وابه، أو خوفا من الفضيحة الل تعّقب استحقاقهما اإلمث يف
  برّد أُيان الور:ة بعد أُياهنم ت ون مبطلة هلا؛ إذ من مل ُينعه خوف اهلل وتعظيمه أن ي ذب لضعف ،الشهادة

 .(2)«دينه، ُينعه خوف ا زي والفضيحة بني الناس
 

                                                           

 .137، ص3(        الطربي: تفسري الطربي من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مج1)
 .30، 29، صص7، ج3تفسري املراغي، مج   أمحد مصطفى املراغي:  (   2)
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 الهمــــــــــــز وأحكـــــامه :ثـــــالثالمبحث ال
سبق وأن كانت لنا وقفة وجيزة مع اهلمزة )واجلمع: اهلمز(، حيث بّينا فيها خمرجها الصويت وطريقة            

ثابتة وأخرى عرضية. وتعترب اهلمزة ـــــ كما أسلفنا ــــ من أكثر األصوات العربية النطق هبا، وما يعرتيها من صفات 
حرف شديد، وهو أدخل احلروف » :، خاصة وأّن اهلمزة كما ذكرنافيها العلماء القدماء واحملدثني اليت اختلف

هذا احلال فيه كلفة  احللقية، وأدخلها يف احللق أثقلها، لكونه يستوطن أقصى احللق، لذا كان النطق به على
، وهلذه العّلة كان من املستحسن ختفيف اهلمزة قصد التسهيل والتيسري يف النطق، فكان هلذا التخفيف (1)«وتعب

وأّما التخفيف فتصري اهلمزة فيه: بني بني، وتبدل »طرقا أربعة، أشار إليها صاحب "الكتاب" حينما قال: 
 .(2)«وحتذف
ّن التخّلص من ثقل اهلمزة ال يكون إاّل بتخفيفها، حيث ذكر "سيبويه" يف إ :من خالل هذا القول يبدو      

القول السابق ثالثة طرق لذلك، وهي: طريقة بني بني، أو كما تسّمى كذلك "التسهيل"، وطريقة التبديل، أو كما 
زة، ويف أو حذف اهلمذلك "اإلسقاط"؛ أي إسقاط تسّمى كذلك "اإلبدال"، وطريقة احلذف أو كما تسّمى ك

؛ ذلك أّن طريقة بطرق التغرياحلقيقة هذا التعريف قد تضّمن أربعة طرق لتخفيف اهلمز وهي كما يسّمها البعض 
احلذف اليت أشار إليها "سيبويه" يف هناية هذا التعريف إّّنا تتضمن طريقتني، ومها: طريقة احلذف أو اإلسقاط 

شاء اهلل، وطريقة حذفها لكن مع بقاء حركتها ونقل هذه األخرية إىل املطلق)التام(، واليت سيأيت بياهنا فيما بعد إن 
 الساكن قبلها، وهي ما تعرف بطريقة النقل واليت سيأيت التفصيل فيها الحقا بإذنه تعاىل.

بني بني(، اإلبدال، النقل، اإلسقاط ة طرق وهي على الرتتيب: التسهيل)إذن صار لتخفيف اهلمز أربع        
والذي سنتعّرف عليه فيما سيأيت من هذا  التحقيق)احلذف(، وهذا فضال عن األصل يف اهلمز، وهو ما يعرف بــــــ: 

ظاهرة »البحث حبول اهلل تعاىل، وتعترب عملية التخلص من اهلمزة وذلك بإسقاطها من النطق بأي طريقة كانت 
صاد يف اجلهد، فالذين مالوا إىل التخّلص منها كانت غايتهم من ذلك طلب اخلّفة وإيثارا من ظواهر قانون االقت

 للسهولة يف النطق ليس غري، وختفيف اهلمزة إّّنا يكون بوقوعها يف احلشو أو يف الطرف، أّما إذا كانت صدرا فإنّ 
 .(3)«العرب مجيعا حيّققوهنا، احلجازيون وغريهم يف ذلك سواء

  بنطقها األّول: حرص علماء القراءة على العناية»قد ترّتب على ما يف نطق اهلمزة من صعوبة أمران: وعليه ف     
                                                           

الرياض  دار ابن القّيم للنشر والتوزيع،  ( ـــــ عبد العلّي بن عبد الرمحن املسئول: القراءات الشاّذة: ضوابطها واالحتجاج هبا يف الفقه والعربية،1)
 .324ص  م،2008ه/ 1429، 1السعودية، ودار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط

 .541، ص 3، جـــــ سيبويه: الكتاب (2)
 .456، 455، صص القوانني الصوتية يف بناء الكلمة( ـــــ فوزي الشايب: أثر 3)
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 .(1)«بلطافة ورفق، والثاين: ميل كثري من العرب إىل تسهيلها يف النطق؛ أي إسقاطها أو إبداهلا بأحد أصوات العّلة
على أضرب شّّت، فمنه الوصلي ومنه وقبل التعّرض لطرق التغرّي والتخفيف، ال بّد من اإلشارة إىل أّن اهلمز       

وال بّد  ومنه ما هو متعّدد يف كلمة واحدةالقطعي، ومنه ما هو مفرد ومنه ما هو مزدوج يف كلمة أو يف كلمتني، 
سيختّص باهلمزة القطعية  بحثأخريا إىل أّن هذا امل من تفصيل املقال يف كّل واحدة منها على حدة، مع التنبيه

 ستكون البداية أوال بعرض بعض املصطلحات املفتاحية اخلاصة باهلمز:هذا و أساسا دون الوصلية. 
 المطـلب األول: المصطلحات المتعل قة بالهمزة  
سقط يف الدرج ــــ أي االبتداء وتمهزة زائدة عن بنية الكلمة، وتقع يف أّوهلا، تثبت يف » :وهي همزة الوصل: ـــ 1

توّصل هبا للنطق بالساكن بعدها، ألّن األصل: أنّه ال يـ ْبَدأ بساكن، وال يوقف على ، ومّست كذلك ألهّنا ي  الوصل ــــ
 .(2)«متحرك، وتوجد يف األمساء واألفعال واحلروف

اهلمزة الثابتة يف حالة الوصل والبدء، مسّيت كذلك لثبوهتا يف الوصل فينقطع بالنطق هبا »: : وهيهمزة القطع ـــ 2
احلرف الذي قبلها عن احلرف الذي بعدها، وتوجد يف األمساء يف مصدر الثالثي والرباعي، واألفعال يف ماضي 

 .(3)«الثالثي وماضي الرباعي وأمره، واحلروف مطلقا ما عدا )ال( التعريف
 يبدو جليا من خالل هذين التعريفني تلك الفروق القائمة فيما بني اهلمزة الوصلية، وبني اهلمزة القطعية.         

 قَ قَّ الظّن وحَ  قَ قَّ َحقََّق األمر: أثبته وصّدقه، يقال: حَ » التحقيق يف اللغة من الفعل الثالثي َحَقَق: التحقيق: ـــ 3
: م َْكم  الصنعة قْ قَّ القول والقضية، والشيء واألمر: أحكمه، وَحقََّق الثوب: أحكم نسجه)...(، وكالم م َ 

إعطاؤها حّقها يف النطق »هو ، أو(5)«نطق اهلمزة كما هي من غري تغيري فيها»، وهو يف االصطالح: (4)«رصني...
أي يلفظ دون أن يتغرّي فيه شيء، إذا مل يكن هناك  . فالتحقيق إذن هو بقاء اهلمز على األصل؛(6)«وهو األصل

 سبب يدعو للتغيري، وهذا يعين أّن اهلمزة إذا مل ينطق هبا مسهلة أو مبدلة أو مذوفة، فإهّنا بذلك تكون مّققة ال
 سباب مالة، ألنه ال وجود لعّلة غري النطق هبا على أصلها مثبتة، وسيتضح معىن هذا الكالم حال التعريف هبذه األ

                                                           

 .11القرآنية، صــ غامن قدوري احلمد: ظواهر لغوية يف القراءات ـ( ــ1)
 .261، ص د: تيسري الرمحن يف جتويد القرآن( ـــــ سعاد عبد احلمي2)
 .266، ص نفسهاملرجع  ـــــ (3)
 ، مادة َحَقَق.مع اللغة العربية: املعجم الوسيطـــــ جم (4)

   3بريوت، لبنان، ومكتبة الشهباء، حلب، سورية، طمكتبة دار الشروق، ، 1ممد األنطاكي: احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها، جـــــ  (5)
 .84ص دس، 

 .148ـــــ عبد البديع النريباين: اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات، ص  (6)
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 اليت حتول دون حتقيق اهلمز.
:  ل  هْ )...(، والسَّ ة  لَ هْ وهي سَ  ل  هْ َسه َل س ه وَلة: مال إىل الّلني وقّلت خشونته، فهو سَ »وهو يف اللغة  التسهيل: ـــ 4

عبارة  هو، وأّما يف معناه االصطالحي ف(1)«: الينه وسامه...ه  لَ اهَ كّل شيء مييل إىل الّلني وقّلة اخلشونة)...(، وسَ 
جعل اهلمزة احملّقـــــقة بينها وبني احلــــــرف اليت تولّـــــدت منه حركتها، فتسهيل اهلـــــمزة املفتوحة بينها وبني »: عن

كم النطق به إاّل  ي املشافهة والتلقّ باأللف، واملضمومة بينها وبني الواو، واملكسورة بينها وبني الياء، والتسهيل ال حي 
 .(2)«خ املتقننيمن أفواه الشيو 

َل الشيء: غرّي صورته، ويقال بَدَّلَ »جاء يف املعجم يف تفسري مادة "َبَدَل":  اإلبدال: ـــ 5 الكالم: حرّفه)...(  بَدَّ
يف أّما  .(3)«: تغرّي... لَ دَّ بَ مــــكان غريه، ومنه: جعـــــله َبَدَله ، واختذه عوضا عنه)...(، وتَـ  ه  لَ دَّ والشيء شــــيئا آخر: بَ 

قبلها  ، وحركة ماإقامة األلف أو الواو أو الياء مقام اهلمزة على حسب حركتها» الداللة االصطالحية فيعين:
 .(4)«وبذلك تزول نربهتا وتلني

إىل حّد أّن القارئ قد ال يفّرق بني التسهيل  ،ويبدو من خالل هذين التعريفني األخريين تقارب كبري          
واإلبدال يف أحايني كثرية، فكالمها فيه إبدال وحتويل وحذف للهمز وإحالل حلرف مٍد، فضال على أّن كالمها يقع 

اهلمزة يف كلمة واحدة ويف كلمتني، غري أّن االختالف بينهما واضح ففي التسهيل: احلرف الذي حيّل مّل 
ون جمانسا حلركة اهلمزة اليت مّت إسقاطها هي ذاهتا دون النظر إىل حركة احلرف الذي قبلها، والذي يك )(املسهلة

يكون يف الغالب املطلق مهزة مفتوحة كما سبق يف تعريف التسهيل، ومثال ذلك كلمة "أَئَِمة، فإن أردنا تسهيل 
س حركتها وليس حركة اهلمزة األوىل، وقس على ذلك اهلمزة الثانية املكسورة نطقنا هبا بينها وبني الياء، ألهّنا جتان

مع اهلمزة املسهلة إن كانت مفتوحة أو مضمومة. يف حني أّن اإلبدال يكون فيه مراعاة ألمرين اثنني ومها: حركة 
ــــة احلرف الذي احلرف الذي قبل اهلــــــمز وحركـــــــة اهلمز ذاته، حبيث يتّم إبــــــدال اهلمز حبـــــرف مّد جمانس حلركـــ

 مع وجود بعض االستثناءات عند "ورش" واليت سيتّم  قبـــــله، وحتريك حرف املّد الذي حّل مّل اهلمز املْبَدْل حبركته،

  ﴿ التفصيل فيها فيما بعد إن شاء اهلل، ومثال ذلك قوله تعاىل:     ﴾/فيتّم إبدال اهلمز 89املائدة ، 

                                                           

 ، مادة َسه َل.املعجم الوسيط( ـــــ جممع اللغة العربية: 1)
 .98الشاطبية يف القراءات السبع، ص ـــــ عبد الفّتاح عبد الغيّن القاضي: الوايف يف شرح  (2)

 جممع اللغة العربية: املصدر السابق، مادة َبَدَل.ـــــ ـ( 3)

 .327ص عبد العلّي بن عبد الرمحن املسئول: القراءات الشاّذة: ضوابطها واالحتجاج هبا يف الفقه والعربية،( ـــــ 4)
() خمة، الصاد كالزاي الفرعية الزائدة على التسعة والعشرين مخسة وهي: اهلمزة املسهلة، األلف املف، واحلروف هلمزة املسهلة من احلروف الفرعيةـــــ ا

 .110، ص برواية ورش عن نافع من طريق األزرق م مقيدش: مذكرة في أحكام التجويدعبد الكري :نظري. ، الغّنةاأللف املمالة
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 ﴿هكذا:  حركة اهلمز املبدلألّن حركة الياء ضّمة، والضّمة جتانسها الواو، مّث حتريك الواو بالفتحة ألهّنا  واوا

 ﴾ مّث إّن اإلبدال تغيري مض مطلق للهمز، على عكس التسهيل الذي يبقى فيه شيء من أثر ،

 .املسّهل اهلمز
 سهيل حتويل وحذف نسيبتال اإلبدال حتويل وحذف مض

نـََقَل الشيء نقاًل: حّوله من موضع إىل موضع، والكتاب: نسخه، واخلرب أو الكالم: »يف اللغة:  النــــــــقـــــل: ـــ 6
، ويف (1)«بّلغه عن صاحبه)...(، وانتقل: حتّول من مكان إىل آخر)...(، وتنّقل من مكان إىل آخر: حتّول...

به: نقل حركة اهلمز املتحرك إىل احلرف الساكن الذي قبله، غري أّن "ورشا" ال ينقل حركة فاملقصود  االصطالح:
 : (2)اهلمز إىل ما قبله إالّ إذا توّفرت ثالثة شروط وهي

 ساكنا.ـ أن يكون احلرف املنقول إليه حركة اهلمز ــــ 1
 أن يكون الساكن آخر الكلمة، واهلمز أّول الكلمة اليت تليها. ـــــ 2
 ـ أن يكون هذا احلرف الساكن صحيحا.ــــ 3

فإن توّفرت هذه الشروط الثالثة فإّن "ورشا" ينقل حركة اهلمز إىل الساكن قبله، وحيذف اهلمز فيصري           
احلرف الساكن مضموما إن كانت حركة اهلمز ضّمة، ومفتوحا إن كانت حركة اهلمز فتحة، ومكسورا إن كانت 

 ﴾ ﴿حنو: نونا، أم 4الصمد/﴾ ﴿حنو: تنوينا واء أكان هذا الساكن حركة اهلمزة كسرة، س

 ﴾ ﴿: حنو حرف لين، أم 39األعراف/﴾ ﴿حنو: تاء تأنيث، أم 7االنشقاق/

 .(3)1املؤمنون/﴾ ﴿حنو:  أي  حرف آخر غير ذلكحنو: اإلميان، أم  الم تعريف، أم 16سبأ/

 وسنحاول اآلن أن نعّلق ونشرح بإجياز كيفية أداء "ورش" هلذه األمثلة:        
ا أحد( جاء قبل اهلمز تنوين، فنقل "ورش" حركة اهلمز له، فأصبح متحركا بفتح مع حذف يف املثال األول )كفوً 

 "لنونا" ـــإشباعا ل "الواو"[، ويف املثال الثاين: تقرأ النون مضمومة هكذا: ]َمن ويتَ[، فتصبح اهلمز، فتقرأ: ]ك ف َوحَنَدْ 
الساكنة يف املثال الثالث، واليت تتحّول إىل متحرّكة بضّم  "تاء التأنيث"بدال من اهلمز، ونفس الشيء ينطبق على 

                                                           

 نـََقَل.، مادة مع اللغة العربية: املعجم الوسيطــــ جمـ( ـ1)
 .104، صشرح الشاطبية يف القراءات السبع عبد الفّتاح عبد الغيّن القاضي: الوايف يف ــــــ (2)
 ـــ املرجع نفسه، ص ن.ـــ (3)
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[، يف املثال الرابع جاء قبل اهلمز حرف مّد، وهذا خمالف نظرا لنقل حركة اهلمز بعدها إليها، فتقرأ: ]قَالَتـ ْواَله مْ 
لشروط وقوع النقل عند "ورش"، ألّن احلرف الذي جيب أن يكون قبل اهلــــــمز حــــرف ساكن صحيح واملـــــّد 

هكذا:  حـــــرف معتـــــّل، وألجل ذلك أسقطه "ورش" ونقل حركة اهلمز إىل احلرف املتحرك الذي يسبق املّد، فتقرأ
]َذَوات ْكٍل[. أّما عن وقوع اهلمز يف كلمة واحدة كما حدث يف املثال اخلامس، فهذا خمالف أيضا للشروط السابق 
ذكرها، غري أّن هذه احلالة تبقى استثنائية، وهي منتشرة بكثرة يف القرآن الكرمي، ومع ذلك فإّن "ورشا" نقل حركة 

ففي املثال السابق قرأها "ورش" هكذا: ]لِيَماْن[، حبذف مهزة الوصل أثناء التعريف الساكنة قبله،  "الم"اهلمزة إىل 
 الوصل، أّما املثال األخري فقرأه "ورش" هكذا: ]َقَدفْـَلَح[.

، وإن كان ذلك نسبيا، غري أّن رية أهّنا كّلها فيها حذف وإسقاطنالحظ من خالل الطرق الثالثة األخ         
 عنها متاما. طريقة التغرّي الرابعة ختتلف

من   طَ قَ ا وَسْقطًا: وقع، يقال: سَ وطً ق  َسَقَط س  »: جاء يف "املعجم الوسيط" يف تفسري مادة "َسَقَط": اإلسقاط ـــ 7
. هذا يف اللغة (1)«كذا يف كذا، أو عليه، أو إليه )...(، واإلسقاط: إلقاء املرأة جنبيها بني الشهر الرابع والسابع...

        :، فمثال كلمة(2)«حذف اهلمزة حذفا ال أثر بعده، وهو مطلق التخفيف»أّما يف معناه االصطالحي فهو: 

﴿   ﴾/قرأها اإلمام "ورش" حبذف اهلمز متاما هكذا17احلج ،: ﴿﴾. 

 أقـــــــــــســــام الهـــــــــــــمـــــز :المطـلب الثاني
 هذا األساس على ثالثة أقسام هي:  وفققد ينفرد اهلمز، وقد يتعّدد يف كلمة ويف كلمتني، وهو           

 : ويكون يف كلمة واحدة.ــ اهلمز املفردـــ 1
 ــ اهلمز املزدوج: ويكون يف كلمة ويف كلمتني.ـــ 2
 اجتماع ثالث مهزات يف كلمة واحدة. ـــــ 3

مع اإلشارة هنا إىل أّن الكثري من العلماء جيعلون للهمز قسمني فقط: مهز مفرد وآخر متعّدد، وجيعلون          
حتت هذا األخري: القسم الثاين والقسم الثالث السابق ذكرمها، لكّننا فّضلنا يف هذا البحث تفصيل كّل قسم على 

، والسيما لتداخل أحكام ةعلى القارئ استيعاب أحكام كّل قسم من هذه األقسام الثالثحدا، حّّت يسهل 
 القسمني األخريين.

                                                           

 ، مادة "َسَقَط".مع اللغة العربية: املعجم الوسيطـــــ جم (1)
  م2002 ه/1423 ،1دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط، القرآنية دراسة يف البحر احمليط ـــــ ممد خان: اللهجات العربية والقراءات (2)

 .311ص 
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 .(1)«كلمتني  اهلمز الذي مل يقرتن هبمز مثله، سواء أكان ذلك يف كلمة واحدة، أم يف»وهو  الهمز المفرد: أوال:
إاّل يف كلمة واحدة، وال يلتصق به مهز آخر سواه يفهم من خالل هذا التعريف أّن اهلمز املفرد ال يكون         

فإذا التصق بغريه يف كلمة واحدة أو يف كلمتني مل يصبح حينها مفردا بل مزدوجا، وهذا ما ميكن فهمه من خالل 
 آخر التعريف السابق. هذا وميكن أن ّنّيز هلذا النوع من اهلمز بني أربعة حاالت وهي:

  وأمثلته كثرية ومستفيضة يف سورة املائدة نذكر بعضها كما يلي: التحقيق: ــــ 1  
 .      ...﴾/4﴿ قال تعاىل:

 .      ...﴾/20﴿قال اهلل عّز وجّل: 

 .        ﴾/32﴿وقال أيضا: 

فكّل كلمة  .          ﴾/74...﴿قال تعاىل: 

 تصرّفت من لفظ "اإليواء" حّققها "ورش"، ومل خيّففها كما سيتّم اإلشارة إىل ذلك الحقا.
 .        ﴾/104﴿وقال تعاىل: 

       ففي مجيع هذه احلاالت ال وجود ألّي عّلة تدعو إىل ختفيف اهلمز سواء بتسهيلها أو بإبداهلا أو بنقلها       
 .أو بإسقاطها، وألجل ذلك وجب حتقيقها

  احلاالت اآلتية:يفويكون اإلبدال:  ـــ 2 
، فإهّنا تبدل حرف مّد من جنس احلركة اليت قبلها، فتبدل فاء الكلمة، وكانت اهلمزة ساكنة إذا وقعت اهلمزة أ/

  .(2)بعد الفتح ألفا، وبعد الضّم واوا، وأّما بعد الكسر، فلم يرد يف القرآن شيء منه
 39النازعات/﴾﴿» ويستثىن من ذلك ما تصّرف من كلمة "اإليواء" وهي سبعة ألفاظ وهي:   

﴿﴾/74املائدة، ﴿﴾/73التوبة، ﴿﴾/15احلديد، ﴿﴾/16الكهف 

﴿﴾/و   ،13املعارج﴿﴾ /وعّلة االستثناء هنا هو: أّن اإلبدال يف هذه املواضع(3)«51األحزاب ، 

 

                                                           

 .98ـــــ عبد الفّتاح عبد الغيّن القاضي: الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع، ص  (1)

 .113، ص نافع من طريق األزرقواية ورش عن ـ عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد بر ـــــ (2)
 .114، 113ــــــ املرجع نفسه، صص  (3)
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 .؛ أي مّققة(1)«أثقل من التحقيق فقرئت على أصلها»
 املواضع التالية: يف سورة املائدة ومن ّناذج هذه احلالة من اإلبدال        
  "حنو:  ومشتقاتهالفعل "أََتى﴿﴾/6 ،﴿﴾/22 ،﴿+﴾/34، ﴿﴾/45 

﴿﴾/65 ،﴿﴾/75 ،﴿﴾/101.  قرأها "ورش" بالّتخفيف عن طريق إبدال اهلمزة الساكنة

  أ ْؤت وا، يـ ْؤِت يَْأت وَك، تـ ْؤتـَْوه ، يَّْأيت : )بعد الضّم، وألفا مّدية بعد الفتح، وهذا هو أصلها على الرتتيب واوا مّدية
 ت وا(.يَّأْ  ،يـ ْؤتِيِه، يـ ْؤت ونَ 

 حنو:  الفعل "آَمَن" ومشتقاته﴿﴾/6 ،﴿﴾  أو﴿﴾/21 ،90 ،﴿ ﴾       

قرأها "ورش" بالتخفيف عن طريق إبدال اهلمزة الساكنة بعد  .﴾/25، 45 ،56 ،59 ،114﴿ أو

، املْؤِمن وَن،) ، وهذا هو أصلها على الرتتيب:واو مّديةالضّم إىل   .(ْؤِمِننيَ امل املْؤِمَنات 
 حنو: الفعل "آَسى" ومشتّقاته ﴿﴾/82 ،70 قرأها "ورش" بالتخفيف عن طريق إبدال اهلمزة الساكنة ،

 ، وهذا هو أصلها: )تَْأَس(.ألف مّديةبعد فتح إىل 
 مثل:  الفعل "َأَكَل" ومشتّقاته﴿﴾/77 ،﴿﴾/511 قرأها اإلمام "ورش" بالتخفيف عن .

 ، وهذا هو األصل: )يَْأك اَلِن، نَّْأك َل(.ألف مّديةطريق إبدال اهلمزة الساكنة بعد فتح إىل 
 حنو:  الفعل "أَِفَك" ومشتّقاته﴿﴾/77 قرأها "ورش" خمّففة عن طريق إبدال اهلمز الساكن الواقع ،

  ، وأصلها: )يـ ْؤَفك وَن(.ةالضمّ  تهاجملانسىل واو مّدية إبعد الضّم 
. (2)ال غريضّم بشرط أن يكون قبلها  واًوا مفتوحة، فإهّنا تبدل فاء الكلمةوكانت  مفتوحةإذا كانت اهلمزة  ب/

 .(3)«يـ َواخذ، يـ َولف، يـ َويّد، يـ َوّده، يـ َوّخر، م َوجال، م َوذن، املَولفة»وقد فعل "ورش" ذلك يف مثاين كلمات وهي 
لفة، مع ذن، املؤَ جاًل، م ؤَ خر، م ؤَ ه، يـ ؤَ د  ؤَ يل هي: يـ َؤاخذ، يـ َؤلف، يـ َؤيّد، يـ  فأصل هذه الكلمات على التوا         

اليت حّلت مّل اهلمز ليست مّدا للحرف املضموم قبلها، وإّّنا هي حرف متحرك بفتح   "الواو"اإلشارة إىل أّن هذه 
     ﴿مثال واحد ميّثل هذه احلالة وهو قوله تعاىل:  ويف سورة املائدة كما أسلفنا.

                                                           

   .112، ص لنافع يف أصول رواية ورش عن نافعــــــ غنية بوحوش: الوجيز ا (1)
 .114، ص عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق ـــــ( 2)
    املرجع السابق، ص س. :ـــــ غنية بوحوش (3)
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     ...﴾/91 َللعّلة املذكورة  (اِخذ ك مْ . وأصلها: )يـ ؤ

واوا مفتوحة لتوّفر شرط  لتدِ بْ أ  مهزة مفتوحة، وهي فاء للكلمة)َأَخَذ(، وهلذا  "اِخذ ك مْ يـ ؤَ " أعاله؛ أي أّن اهلمزة يف
 .)ضّمة الياء( وهي هنا صامت، وليست صائت ضّم احلرف الذي قبلها

ـــــ للكسرة اليت قبلها ــــ وذلك  ياء مّدية، فإهّنا تبدل كسر، وقبلها  عني الكلمةوكانت  ساكنةإذا وقعت اهلمزة  ج/
 : (1)يف الكلمات التالية

، بِيَسَما، أّما َما[ أم ال، فهي عند "ورش": بِيسَ ــ ما جاء من لفظ "بِْئَس"، سواء كان مّتصال بامليم مثل: ]بِْئسَ ـــ 1
   ﴿يف قوله تعاىل:  فقط موضع واحد يف القرآن الكرمي عند "بِْئٍس" بالتنوين فلقد وقع

    ﴾ /165األعراف. 

 .﴾﴿، قرأها "ورش" 17و 14، 13ـــ كلمة "الِذْئْب" وقعت يف ثالث مواضع يف سورة يوسف/ــ 2

ْر" احلج/ــــ كلمة ـ 3  .﴾ ﴿، يف قوله تعاىل: 43"بِئـْ

عن "ورش" فيها اإلبدال، وهذا يعين أّن "ورش" قد حّقق كّل  تْ لَ قِ هذه هي الكلمات الثالثة فقط اليت ن         
 الكلمات األخرى املشاهبة هلا ومل يبدهلا.

 "الالمـــــ"، وجاء يف مجيع احلاالت مّتصال ب"بِْئسَ " :وهووورد من هذه احلالة يف سورة املائدة مثاال واحدا       

    ﴾/64 ،﴿  ﴿ مواضع هي: قوله تعاىل: ة، وذلك يف أربع"لَِبيسَ "هكذا: 

 ﴾/65 ،﴿   ﴾/81 ،﴿    ﴾ 

﴿ واألصل فيها يف مجيع املواضع السابقة باهلمز هكذا: .82/  ﴾ ؛ ألّن اهلمزة ساكنة وجاءت عينا

 ، جملانسة حركة احلرف الذي قبلها.ياء مّديةبللكلمة وما قبلها مكسورة، وألجل ذلك أ ْبدلت 

 ، تبدل 14سبأ/﴾﴿، و﴾﴿، تبدل مهزهتا ألفا فتصبح: 1املعارج/﴾﴿حنو:  ألفاإبدال اهلمزة  د/

  .﴾(2)﴿ :مهزهتا ألفا فتصبح

 
                                                           

 . 114، ص عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق ـــــ (1)
 .117، 115، صص املرجع نفسه :نظري ـــــ (2)
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 : (1)الكلمات التالية إبدال اهلمزة ياء متحركة حنو  ه/

﴿كلمة ـــــ   ﴾/تبدل مهزهتا ياء وتشّدد ألجل سكون الياء األوىل فتصبح: 37التوبة ،﴿﴾. 

﴿ـــــ كلمة  ﴾/تبدل مهزهتا ياء متحركة حبركة اهلمزة املبدلة وهي الفتح29، احلديد/165، النساء/150البقرة ، 

  .﴾﴿فتصبح

  .[لِيَـَهبَ ]، تبدل مهزهتا ياء متحركة حبركة اهلمزة املبدلة وهي الفتح فتصبح 19مرمي/﴾﴿ـــــ كلمة 

، وهذا دليل على "الياء"، وقبل اهلمزة حرف مّد وهو ضمةلو عدنا إىل املثال األّول فإّن حركة اهلمزة هي ال       
حرف مكسور، ومعروف أّن اإلبدال يكون حبرف مّد جمانس حلركة احلرف قبله، ونالحظ يف هذا  "الياء"ما قبل 

املثال أّن حرف املّد هو احلرف الذي قبل اهلمز، وبسبب عّلته أمهله "ورش" واعترب احلرف الصحيح قبله، لذلك 
ة اهلمزة املتحركة بضم "الياء"املّدية الساكنة مع  "الياء"، ولالتقاء "السني"جملانسة كسرة  "الياء"ـ ـــأبدلت اهلمزة ب

 واليت حّلت مّلها حدث اإلدغام فقرأها "ورش" بالتشديد.  
 :حنو: حاالت تجوز فيها وجهان: التسهيل واإلبدال 

" إذا ﴿وقعت قبلها مهزة االستفهام مثل:  ـــــ كلمة "رَأَْيت     ﴾/1املاعون ،﴿   ﴾/10األحقاف 

﴿﴾/(2)وجهان "الراء"، حيث جيوز يف اهلمزة بعد 62اإلسراء : 

 .               ﴾﴿خالصة مع إشباع املّد  ألفااإلبدال  ـــــ 1

 بينها وبني األلف.التسهيل ـ ــــ 2

﴿هذا عند الوصل، أّما عند الوقف على كلمة     ﴾ ، فقط دون اإلبدال.ففيها التسهيل 

وقوع الساكن بعد اهلمزة فيلزم ذلك » ونشري هنا إىل أّن إشباع املّد يف الوجه األول ناتج أساسا عن         
 .(3)«اإلشباع

﴿ـــ كلمة ـــ  ﴾/اهلاء"بعد  "األلف"، قرأها اإلمام "ورش" حبذف 109، النساء/109و 66: آل عمران" 

 .[َهأَنـْت مْ ]
                                                           

 .115، ص عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق ( ـــــ1)

 .116، ص املرجع نفسهــــــ  (2)
  .114ـ غنية بوحوش: الوجيز النافع يف أصول رواية ورش عن نافع، ص ـــــ (3)



 ، الفتح واإلمالة، الهمزوالقصر )القطعية( في اللغة العربية: المد   التركيبية ظواهرالفصل الثالث: ال

 

 
254 

 :(1)وجهان هذه الكلمة وجيوز يف
 .﴾﴿ :وهو إبدال اهلمزة ألفا مضة، مع إشباع املّد للعّلة املذكورة اإلبدال:ـــــ  1

 بينها وبني األلف. التسهيل:ـــ ــ 2
 األخرية ال وجود هلا يف سورة املائدة. وهذه احلاالت الثالث

 النــــــــقـــــل:  ــــ 3 
 سورة املائدة يف مواضع عّدة ميكن تقسيم ّناذجه إىل قسمني كما يلي:وقع النقل يف      

هي حاالت  :حاالت نقل حركة اهلمز إىل الساكن قبله مع: "النون الساكنة والتنوين" و"امليم الساكنة" أ/
    ولذا سنقّدمبالنون الساكنة والتنوين، وامليم الساكنة مستفيضة ومتعّددة أشرنا إليها سابقا يف األحكام املتعّلقة 

 هنا بعض النماذج فقط من أجل التوضيح: ها
 تنيالساكن وامليم مع النون: ﴿ ﴾/13 ،﴿  ﴾/42 ،﴿ ﴾/43 

﴿﴾/49 ﴿ ﴾/75 ،﴿ ﴾/103 ،﴿ ﴾/108.واألصل  ،...اخل

 .[ِإْن أَنـْت مْ  َعْن َأْشَياَء+ +ِمْن ِإَلهٍ  َوْلَيْحك ْم أَْهل + ِإْن أ وتِيت ْم+ َأنَّ + تـَْعَلمْ  لَِئْن أََقْمت ْم+] على الرتتيب:

 وين:ـــــنــمع الت ﴿ ﴾/2 ،﴿ ﴾/19 ،﴿  ﴾/34 ،﴿ ﴾/38 ،﴿ 

﴾/43 ،﴿ ﴾/43 ،﴿ ﴾/75 ،﴿ ﴾/118 "اخل. قرأ اإلمام "ورش...

     ِلَقْوِمَناَخرِيَن+ َشْيئَـن ولَِئكَ ح ر م ِننَّ+ َشْيَئِنْن+ نـَْفِسنَـْو+ َعَذابـ َنِليْم+ ]كما يلي على الرتتيب:   هذه املواضع وغريها
+  . [حِبَقِِّننْ  + ِإهَلِِنالَّ

   ﴾/76﴿ نماذج التالية:الهذا حال الوقف، أّما حال الوصل فيمكن أن ّنّثل لذلك ب      

﴿  ﴾/98 ،﴿  ﴾/100. :أَلِيم نَـَفاَل ] قرأها "ورش" على الرتتيب كما يلي   

  .[انِْتَقاِمن ِحلَّ+ َعِليم ِنْعَلم وا+
، فقد وقع النقل كذلك يف "امليم الساكنة" مع ، وكذا"النون الساكنة والتنوين" :فضال عن وقوع النقل مع ب/

 سورة املائدة مع سّت حروف أخرى هي:
 غ لَّْت  ، واألصل فيهما: ]َحِبَطْت أَْعَماهل  ْم+ ﴾/55 ،﴿ ﴾/66﴿حنو:  التاء

                                                           

 .117، ص عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرقــــ ــ (1)
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 .[أَْيِديِهمْ 
 .[َلَقْد َأَخْذنَا +َوَلَقْد َأَخذَ ] واألصل فيهما:،  ﴾/13 ،﴿ ﴾/72﴿ :حنو الدال

 .[َواَل تـَتَِّبْع َأْهَوآَءه مْ ] .واألصل:﴾/50 ،51﴿ يف: العين

  ﴾/5 ،﴿ ﴾/20 ،﴿ ﴾/62 ،﴿ ﴾/78 ،﴿﴿ :حنو الالم

﴾/93. ( :نـْت مْ أَ  فـََهلْ تـَْعب د وَن+ أَ  ق لْ نـَبِّئ ك ْم+ أ   َهلْ  نـْت ْم+أَ  َبلْ  +ِحلَّ أ   ق لْ واألصل فيها.) 

 . ﴾/44 ،﴿ ﴾/68 ،﴿ ﴾/102 ،﴿ ﴾/108﴿ يف: الواو

 (.َوَلْو أَنَـّه ْم+ َوَلْو أَْعَجَبَك+ أَْو آَخرَانِ ْعِرْض+ أَ  أَوْ ) واألصل فيها:
)القصر والتوسط  ورش" هنا اهلمزة، ونقل حركتها إىل الياء وثّلث البدل"، أسقط  ﴾/29﴿ يف: الياء

 .حيث قرأها هكذا: "ابـْنَـَياَدْم"، واألصل: )ابـْيَنْ آَدْم( والطول(
حقيقة النقل، ولكن هناك بعض املالحظات البّد من اإلشارة إليها، واليت قد نعتربها استثناء  وأن بّيناسبق        

 يف مقرأ اإلمام "ورش" نظرا لعدم توفر شروط النقل فيها كّلها أو بعضها وهي:
القرآن ذكرنا من قبل أّن من شروط النقل أن ينفصل احلرف الساكن عن كلمة اهلمز، لكن هناك كلمة يف  ـــــ 1    

، فتقرأ عند اإلمام "ورش" 34لقصص/ا﴾ ﴿صال بالساكن يف كلمة واحدة وهي:الكرمي ورد فيها اهلمز متّ 

﴿﴾(1). 

﴿وقع اخلالف عن اإلمام "ورش" يف قوله تعاىل  ــــــ 2         ﴾/حيث روي عنه 20و 19احلاقة ،

، وهذا ما ذهب إليه "ابن جزري" حني قال: (2)املقّدم، ألّن اهلاء ليست أصلية، والثاين هو عدمهو  النقلالوجهان: 
ْت وحكمها كْ وترك النقل فيه هو املختار عندنا واألصّح لدينا واألقوى يف العربية، وذلك أّن هذه اهلاء سَ »

ّرك إاّل يف ضرورة الشعر على ما فيه من قبح، وأيضا فال تـ   األصل  فَ ولِ إاّل يف الوقف، فإن خ   ت  بَ ثْ السكون، فال حت 
فأثبتت يف الوصل إجراء له جمرى الوقف ألجل إثباهتا يف رسم املصحف، فال ينبغي أن خيالف األصل من وجه 

 .(3)«آخر، وهو حتريكها فيجتمع يف حرف واحد خَماَلَفَتانْ 
                                                           

 .117ص ،عن نافع من طريق األزرق عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورشــ ــــ (1)
 املرجع نفسه، ص ن.ــــ ــ (2)

 .409، ص1ـ ابن جزري: النشر يف القراءات العشر، جـــــ (3)
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يقّدم "أبو عمرو الداين" حالة استثنائية أخرى ن قلت عن اإلمام "ورش" يف باب نقل حركة اهلمزة إىل  ــــــ 3    
 الساكن قبلها فيتحرك حبركتها وتسقط هي من اللفظ لسكوهنا وتقدير سكونه، وهذه احلالة كما يصفها أصل

 هذا الساكن فهو الم التعريف، حيثمطّرد يف القرآن الكرمي، وهي وقوع الساكن واهلمز يف كلمة واحدة، وأّما 
 (1)يف ذلك. روي عن اإلمام "ورش" أنّه كان ينقل حركة اهلمز إىل الم التعريف على الرغم من انتفاء شرط النقل

ووقع هذا االستثناء يف سورة املائدة يف مواضع كثرية، نعرض فيما يلي بعض النماذج على سبيل الذكر ال        
 احلصر: 

﴿﴾/4، و﴿﴾/92 :(بَِلْزاَلِم+َلْزاَلم  ) تقرآن، ﴿﴾/4 :ِلْساَلَم( تقرأ(، ﴿﴾/6 

( :تقرأ 87و ﴾/13﴿ )اَلِخرَِة(، تقرأ:43و﴾/6 ،35﴿ )بِِليَماِن(، تقرأ: َهار   ﴾﴿ ،)لَنـْ

 تقرأ: ﴾/23﴿ ،)َلْرِض( تقرأ:122و108، 99، 66، 42، 38، 35، 34، 33، 28، 20، 19/

﴿، (َوحلََْبار  )تقرأ:  65 و﴾/46﴿(، رِ خَ )اَل  تقرأ: 71و ﴾/29﴿ ،)َلْرَض(

﴾/47(:َول ْذَن بِل ْذنِ  بَِلْنفِ  َولَْنفَ وتقرأ) ،﴿﴾/48،68،70و 112و﴿﴾ / 

(تقرأ:﴾/92﴿ )لَْيَماَن(،تقرأ:﴾/91﴿،(لِْنِجيلِ لِْنِجيَل+تقرآن:)49  ﴾﴿،)لَْنَصاب 

)َلْكَمَه  تقرآن:  ﴾/112﴿)َلْولََياِن(،  تقرأ: ﴾/109﴿)لَْلَباِب(، تقرأ: 102/
   (.َولَبـَْرصَ 

 :  (2)وقع إسقاط اهلمز يف قراءة نافع يف ثالث كلمات هياإلسقاط:  ـــ 4

 ﴿ ﴾/فتقرأ 17، احلج/62البقرة ،﴿﴾ .بكسر الباء قبل الياء 

 ﴿  ﴾/فتقرأ  71املائدة﴿﴾ .حبذف اهلمز مع ضّم الباء قبل الواو 

 ﴿ ﴾/فتقرأ  30التوبة﴿﴾ .حبذف اهلمز وضّم اهلاء قبل الواو 

 :ئدة قد وقع يف موضع واحد فقط وهوواضح من خالل هذا الكالم أّن اإلسقاط يف سورة املا      
﴿﴾ /71 :واألصل فيها ،﴿  ﴾قرأها "ورش" حبذف اهلمز وضّم "الباء"، حيث أصبحت  ؛

 "اهلمزة". "الباء" املضمومة، بعد أن كانت مدا لـــ "الواو" بعد "الباء" مًدا لـــ
                                                           

احلافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين: جامع البيان يف القراءات السبع املشهورة، تح: ممد صدوق اجلزائري، دار الكتب العلمية  :نظريـــــ  (1)
 .266م، ص 2005ه/ 1426، 1بريوت، لبنان، ط

 .118ـــــ عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، ص  (2)
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 الهمز المزدوج: ثانيا:  
مفرد  فمنهم من جعله على ثالثة أقسام:أشرنا يف السابق إىل أّن العلماء قد اختلفوا يف تقسيم اهلمز،          

املتضمن هلمزتني  املزدوجمزدوج ومتعّدد، وهناك من جعله على قسمني: مفرد ومتعّدد ويشمل األخري منهما على: 
متتابعتني سواء أكان ذلك يف كلمة أم يف كلمتني، ويشمل كذلك الكلمات اليت هبا ثالث مهزات متتابعات دون 

  اقرتان مهزة مبثلها أو مثليها يف كلمة واحدة أو اقرتاهنا مبثلها يف »اهلمز املتعّدد هو:  فاصل بينها. وعليه فإنّ 
 .(1)«كلمتني، حبيث تكون آخر حرف يف األوىل وأّول حرف يف الثانية

ويف احلقيقة إّن هذا التعريف يشتمل على نوعني أو قسمني من اهلمز، ومها اهلمز املزدوج واهلمز املتعّدد          
ذو ثالث مهزات، فأّما عن اهلمز املزدوج فيتحّدد من خالل قوله: "هو اقرتان مهزة مبثلها يف كلمة واحدة"، مبعىن 

  اهلمز املزدوج يفاألول من أنواع اهلمز املزدوج أال وهو  التصاق مهزتني يف كلمة واحدة، ويف هذا إشارة إىل النوع
، كما يشري التعريف السابق أيضا إىل النوع الثاين من اهلمز املزدوج وذلك يف قوله: "...أو اقرتاهنا كلمة واحدة

وقال  ،اهلمز املزدوج يف كلمتنيمبثلها يف كلمتني، حبيث تكون آخر حرف يف األوىل وأّول حرف يف الثانية" وهو 
"اقرتاهنا مبثلها" وليس مبثليها دليل على ازدواج اهلمزة، واختتم هذا التعريف اجلامع بشرط من شروط النوع الثاين 
من اهلمز املزدوج وهو: وجوب وقوع اهلمزة األوىل يف الكلمة السابقة واهلمزة الثانية يف الكلمة الالحقة دون وجود 

من أقسام اهلمز )ثالث مهزات يف كلمة واحدة( فيشري إليه التعريف  أي فاصل بينهما. أّما عن القسم الثالث
السابق يف قوله "هو اقرتان مهزة مبثليها يف كلمة واحدة" والدليل على التعّدد ـــــ أي ما فــــاق اثنان ــــ هو كلمة 

واحدة، وهو شرط أساسي  مثليها؛ أي اثنان فضال عن اهلمزة األوىل، ليصبح العدد ثالثة مهزات متتاليات يف كلمة 
 كما سيتّم احلديث عن ذلك فيما سيأيت من هذا البحث حبول اهلل.

 .(2)«وهو مهز القطع املالصق ملثله»ويلخص "عبد الكرمي مقيدش" اهلمز املزدوج فيقول:            
 للهمز املزدوج قسمني مها: أقسام الهمز المزدوج : 
 الهمز المزدوج في كلمة واحدة:  ــــ 1  

       مهزتان جمتمعتان يف كلمة واحدة تكون اهلمزة األوىل منهما لالستفهام وهي مفتوحة »وهو:            
دائما، والثانية إّما أن تكون مهزة وصل، وإّما أن تكون مهزة قطع، فإن كانت للقطع فال بّد أن تكون مفتوحة    

                                                           

 .113، ص القراءات القرآنية وأثرها يف الدراسات اللغوية والشرعية يف قراءة أيب عمرو البصري أّنوذجاغنية بوحوش: ــــــ  (1)
 . 118عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، ص  ( ـــــ2)
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أضرب وهي: )مهزتان  ة. فمن خالل هذا التعريف ميكن أن ّنّيز هلذا القسم بني ثالث(1)«أو مضمومة أو مكسورة
 مفتوحتان، مهزة مفتوحة فمضمومة، مهزة مفتوحة فمكسورة، وفيما يلي متثيل عن كّل نوع:

وقع هذا النوع يف القرآن يف ثالث عشرة كلمة يف واحد وعشرين موضعا، من أمثلة ذلك:  المفتوحتان: أ/      

﴿  ﴾/39يوسف ،﴿    ﴾/اخل.،...44فّصلت 

 :(2)جيوز يف اهلمزة الثانية وجهان"حكمها": 
  :أي تبدل ألفا )وهو املقدم(                              اإلبدال بني بني. التسهيل 

 : مالحظــــــة
"ورش" املثالني السابقني على سبيل التوضيح مثال هكذا: ــــــ الوجه املقّدم هنا هو اإلبدال، وألجل ذلك قرأ اإلمام 

﴿﴾ و﴿﴾. 

 األلف، ألّن اهلمزة الثانية متحركة بالفتح.بني هنا بني اهلمزة و  هو الوجه الثاين، ويكون التسهيلــــــ 

، فأصل الكلمة: ﴾/118﴿ ووقع هذا النوع يف سورة املائدة عند موضع واحد فقط يف كلمة:    

﴿ ﴾  :وجيوز يف اهلمزة الثانية وجهان 

  لفا جملانسة حركة اهلمزة األوىل.أاإلبدال: أي إبدال اهلمزة الثانية 
 .تسهيل اهلمزة الثانية بينها وبني األلف؛ ألّن حركة اهلمزة الثانية فتحة، والفتحة ال جيانسها إاّل األلف 
: الوجه األول ـــــ أي اإلبدال ـــــ عند اإلمام "ورش" هو احلكم املقّدم على الثاين، وعّلة إشباع اهلمزة الثانية بيهــــــنـــــت

 .ــت"نْـــهو: وقوع الساكن بعد اهلمزة، فيلزم ذلك اإلشباع: "ءآ كما أسلفنا  املبدلة

﴿وقع هذا النوع يف أربع كلمات يف القرآن الكرمي وهي:  فمضمومة: مفتوحة ب/        ﴾ 15عمران/آل 

﴿        ﴾/8ص ،﴿   ﴾19/الزخرف ،﴿         ﴾/25القمر. 

 .(3)حتقق اهلمزة األوىل، وتسّهل الثانية بني بني "حكمها":
 

                                                           

 ـــــ الطاهر ممد املدين علي: الفصل والوصل بني علم القراءات وعلم النحو )دراسة صوتية(، إشراف: ممود حسين مغالسة، أطروحة مكّملة (1)
 .113م، ص 2004 ه/1425 للحصول على درجة الدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية،

 .120، 119، صص كرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرقعبد الـــــ  (2)
 .120ص  املرجع نفسه،ـــــ  (3)
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 : مالحــــــظة
 ، ألّن اهلمزة الثانية متحركة بالضّم."الواو"و "اهلمزة"هنا يكون بني  التسهيلــــــ 

 ﴾﴾ ،﴿﴾ ،﴿﴾ ،﴿﴿ ــــــ قرأ اإلمام "ورش" األمثلة األربعة السابقة كما يلي:

﴿وقد وقع هذا النوع يف تسع كلمات عند ثالثني موضعا منها:  مفتوحة فمكسورة: ج/         ﴾ 

﴿، 24، السجدة/41و 5، القصص/73األنبياء/ ،12التوبة/     ﴾/86الصافات. 

 .(1)حتّقق اهلمزة األوىل، وتسّهل الثانية بني بني"حكمها": 
 : مالحـــــــظة

 ، ألّن اهلمزة الثانية متحركة بالكسر."الياء"و "اهلمزة"التسهيل هنا يكون بني ــــــ 

 ﴾﴾ ،﴿﴿ ــــــ قرأ اإلمام "ورش" املثالني السابقني على سبيل التوضيح كما يلي:

 يف نص سورة املائدة. )مفتوحة فمضمومة/ مفتوحة فمكسورة( وال وجود للقسمني األخريين:
 :مالحظـــــات عــــــــــــــامة

 وهي لغري االستفهام ــــ عكس احلاالت  إذا اجتمعت مهزتان قطعيتان يف كلمة، وحترّكت األوىل باحلركات الثالث
من  "أَْاَدْم"، "أ ْؤت وا"، ِإْئَمانًا"، وجب حتقيق األوىل وإبدال الثانية حرف مدّ على حنو: ساكنةالسابقة ــــ وكانت الثانية 

جنس حركة ما قبلها، لتصبح الكلمات السابقة على التوايل: "آدم"، "أوتوا"، "إميانا"، وهذا حكم مشرتك بني 
مجيع القراء، وذلك أّن العرب مل تكن لتجمع بني مهزتني ثانيهما ساكنة مطلقا، ويف هذا قاعدة صرفية مفادها أّن  

 .(2)الثانية ساكنة، أبدلت الثانية حرف مّد من جنس املتحركةكّل مهزتني اجتمعتا يف كلمة، وكانت األوىل متحركة و 
 (3)إذا وقعت بعد مهزة االستفهام مهزة وصل، ففيها احلاالت التالية: 

 ﴿ إذا كانت مهزة الوصل مفتوحة مثل: ــــ 1           ﴾/ففيها وجهان:143األنعام ، 

 )مع إشباع املّد ألجل الساكن الالزم بعدها( مثل:)آلذكرين، آهلل(.ــــ تبدل مهزة الوصل حرف مّد ــ       
 ــــــ ت َسهَّل  بني بني )من غري مّد(، والوجه األول مقّدم.       

                                                           

 .121، ص عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق :رنظيـــــ  (1)
 .115، 114غنية بوحوش: الوجيز النافع يف أصول رواية ورش عن نافع، صص  :نظريـــــ  (2)
 .122، ص املرجع السابق( ــــــ عبد الكرمي مقيدش: 3)
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 فإهّنا حتذف ــــ أي مهزة الوصل ــــ]أَِاطَّلع، أَِاْصطفى، أَِاْستغفرت[، ــــــ إذا كانت مهزة الوصل مكسورة مثل:  2     

 .6املنافقون/﴾﴿، 153الصافات/﴾﴿، 38القصص/﴾﴿ذا: وتلفظ هك

 الهمز المزدوج في كلمتين: ـــ 2  
 هو اجتماع مهزتني قطعيتني متعاقبتني من كلمتني حال الوصل ال الوقف، حبيث تكون اهلمزة األوىل آخر           

خرج واهلمزة الثانية أول حرف يف الكلمة اليت تليها مباشرة دون فاصل يكون هناك، فحرف يف الكلمة األوىل، 
 ﴿ بقيد القطع اهلمزتان يف حنو:     ﴾/ألّن األوىل قطعية والثانية وصلية، وخرج بقيد التالصق 7األعلى ،

﴿والتعاقب وجود فاصل بني اهلمزتني القطعيتني ولو تنوينا حنو:                 

 ﴾/فالفاصل هنا هو حرف املّد، وخرج بقيد الوصل: ما إذا وقف القارئ على اهلمزة األوىل 10الروم ،

مهز وابتدئ بالثانية، فال يكون فيها وال يف الثانية إاّل التحقيق باتفاق القراء، ألّن كّل منهما آل به هذا الوقف إىل 
، ونشري هنا إىل أّن هذا القسم من اهلمز املزدوج ينقسم بدوره إىل قسمني خمتلفني، فإّما أن تكون اهلمزتان (1)مفرد

اجملتمعتان يف كلمتني متفقتني يف احلركة، وبالتايل نتحّصل على ثالثة أضرب وهي: املفتوحتان، املضمومتان 
، وبتايل نتحّصل هنا على ستة أضرب خمتلفة وهي: مفتوحة املكسورتان، وإّما أن تكونا خمتلفتان يف احلركة

فمضــــمومة، مفتوحـــة فمكــسورة، مضمومة فمفتوحة، مضمومة فمكسورة، مكسورة فمفتوحة ومكسورة 
 فمضمومة، وال بّد من بيان حكم كّل نوع على حدا كما قرأها اإلمام "ورش" عن شيخه" نافع " املدين كما يلي:

 وتأيت على ثالثة أضرب كما سبقت اإلشارة وهي: المتفقتان في الحركة: الهمزتان أ/    
         :موضعا: حنو قوله تعاىل:  سبعة عشر لفظا يف تسعة وعشرين وقع هذا النوع يف القرآن يف المفتوحتان

﴿       ﴾/5النساء ،﴿       ﴾/101و 76هود. 

 : (2)جيوز يف اهلمزة الثانية وجهان "حكمها":

 أي إبداهلا ألفا وهو املقّدم، إاّل يف موضعني مها: اإلبدال :﴿  ﴾/61احلجر ،﴿  

﴾/فاملقّدم فيهما هو التسهيل.41القمر ، 

 بني بني. التسهيل 
                                                           

 .91، ص يف القراءات السبع القاضي: الوايف يف شرح الشاطبية نظر عبد الفّتاح عبد الغينيــــ ــ (1)
 .124، 123: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، صص ـــــ ينظر عبد الكرمي مقيدش (2)
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  :مالحــــــظة
املقّدم على التسهيل، وألجل ذلك فقد قرأ اإلمام "ورش" املثالني السابقني هكذا: ــــــ اإلبدال هنا هو الوجه 

﴿ ﴾ ،﴿  ﴾. 

 ، جملانسة حركة اهلمزة الثانية وهي الفتح."األلف"و "اهلمزة"التسهيل هنا يكون بني ـــــــ  
وجيوز يف  .     ﴾/7﴿ يف سورة املائدة قوله تعاىل: وممّا جاء من هذه احلالة     

﴿؛ إذ األصل هو: كما هو احلال يف هذه اآلية  اهلمزة الثانية وجهان: إبداهلا ألفا   ﴾،  أو تسهيلها بينها

 .كما ذكرنا  وبني األلف، والوجه األّول مقّدم على اآلخر
          :مل يقع هذا النوع يف القرآن الكرمي إاّل يف كلمة واحدة، ويف موضع واحد فقط وهو: المضمومتان

﴿         ﴾/32األحقاف . 

 :(1)جيوز فيها الوجهان "حكمها":
 الثانية واوا ساكنة وهو الوجه املقّدم                            إبدال  بني بني. التسهيل 

 : مالحــــــظة
على ابقة من سورة األحقاف سهنا هو اإلبدال حيث قرأ اإلمام "ورش" اآلية ال ـــــــ الوجه املقدم كما ذكرنا ها

 . ﴾ ﴿ النحو التايل:

 الثانية وهي الضّم.التسهيل هنا يكون بني اهلمزة والواو، جملانسة حركة اهلمزة ـــــــ 

       :وقد وقع ذلك يف مخسة عشر لفظا يف سبعة عشر موضعا، حنو قوله تعاىل:  المكسورتان﴿     

  ﴾/33النور ،﴿          ﴾/5السجدة . 

 : (2)جيوز يف اهلمزة الثانية وجهان "حكمها":
 وهو املقّدم(                              إبدال الثانية ياء ساكنة( 
  .التسهيل بني بني 

                                                           

  .124، ص عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرقـــــ  (1)
 .125، 124نفسه، صص املرجع  :ـــــ ينظر (2)
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  مالحــــــظة:

 ﴿، تلفظ: ]الِبَغاِء يَن اََرْدَن[، ﴾   ﴿ـــــــ قرأ اإلمام "ورش" املثالني السابقني باإلبدال هكذا: 

  ﴾:[َلْرضِ َلى يِ ]ِمَن السََّمآِء ِ  ، تلفظ. 

 التسهيل هنا يكون بني اهلمزة والياء، جملانسة حركة اهلمزة الثانية وهي الكسر.ـــــــ 
 وال وجود ألّي موضع للنوعني األخريين )املضمومتان/ املكسورتان( يف سورة املائدة.هذا 

أنّه عند اجتماع مهزتني يف ميكن تفسريه، بركة حلا يف هنا إىل أّن ختفيف اهلمزتني املتفقتني ونشري ها         
إحدامها تسقط أو تتحّول إىل نصف حركة إلحداث مماثلة صوتية ال تبدو معاملها بني »متتابعني بأّن:  مقطعني

 .(1)«األصوات املفردة، بل بني املقطعني على طريف اهلمزة املخففة لتحقيق التوازن بينهما
بعض االستثناءات الواقعة يف بعض املواضع من آيات  هناكهذا هو األصل يف مقرأ اإلمام "ورش"، ولكن         

  .)(أشار إليها الباحث "عبد الكرمي مقيدش" يف مذكرته اليت وضعها يف علم التجويد القرآن الكرمي
وتأيت على ستة أضرب، ورد منها يف كتاب اهلل تعاىل مخسة أضرب : الهمزتان المختلفتان في الحركة ب/   

 :(2)وهي

      :أن تكون األوىل مكسورة والثانية مفتوحة حنو﴿       ﴾/4الشعراء. 

      :أن تكون األوىل مضمومة والثانية مفتوحة حنو﴿       ﴾/44هود. 

      :أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة حنو﴿     ﴾/9احلجرات. 

     :أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مضمومة حنو﴿      ﴾/وال يوجد غريها يف القرآن 44املؤمنون ،
 الكرمي.

      :أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة حنو﴿   ﴾/25يونس. 

     ولكن وردت معنا  ،أن تكون األوىل مكسورة والثانية مضمومة، وهذه احلالة مل ترد يف كتاب اهلل تعاىل لفظا
﴿يف قوله تعاىل:          ﴾/؛ أي وجد على املاء أ ّمًة. 23القصص 
 األول فيه وجه واحد وهو: إبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة، ألّن اهلمزة األوىل مكسورة وال  فالضرب"حكمـــــــــــــــه": 

                                                           

 .79أكوستيكي لوجوه االختالف الصويت بني ورش وقالون يف قراءة نافع، ص شقري: حتليل أـــــ عبد املهدي كايد أبو  (1)
()  127، 126عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، صص :نظري للمزيد من الّتوّسعـــــــ. 

 . 119، 118صص غنية بوحوش: الوجيز النافع يف أصول رواية ورش عن نافع، ـــ ـ( ـ2)
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جتانس إاّل الياء وحتركت بالفتح ألهّنا حركة اهلمزة املبدلة، أّما الضرب الثاين ففيه أيضا وجه واحد فقط وهو: إبدال 
ناسب الضّم إاّل الواو، هذه األخرية اليت حترّكت بدورها الثانية واوا مفتوحة ألّن اهلمزة األوىل حترّكت بضّم، وال ي

بالفتح ألهّنا أخذت حركة اهلمزة املبدلة، وأّما الضربني الثالث والرابع ففيهما أيضا وجها واحدا وهو التسهيل؛ ففي 
 ا وبني الواو جملانسة حركةالثالث: يتّم تسهيل اهلمزة الثانية بينها وبني الياء، ويف الرابع يتّم تسهيل اهلمزة الثانية بينه

مكـــسورة  اوااهلمــــــزة الثانية، يف حني ينفــــرد الضـــرب اخلامــــس بوجهني اثنني: املقـــــّدم منهما: إبـــــدال اهلمـــــزة الثانية و 
   .(1)الياءوالوجه الثاين وهو: تسهيل الثانية بينها وبني الياء، ألّن حركة الثانية كسرة وال جتانسها إالّ 

 بناء على هذا الكالم فقد قرأ اإلمام "ورش" اآليات اخلمس السابقة على النحو التايل:        

﴿  ﴾ ،﴿ ﴾ ،﴿ ﴾ ،﴿ ﴾ ،﴿    ﴾.   

هذا ومل يرد يف سورة املائدة من هذه األضرب الستة إاّل نوع واحد، وهو أن تكون اهلمزة األوىل مفتوحة       

﴿ مها: قوله تعاىل: حالتاناملائدة واألخرى مكسورة، وورد من هذا النوع يف سورة        ﴾/15 66و 

﴿ وقوله أيضا:   ﴾/103.   فكال احلالتان حكمهما عند اإلمام "ورش" وجها واحدا وهو: تسهيل اهلمزة

 .﴾  ﴾ ،﴿ ﴿ هكذا: الثانية بينها وبني الياء؛ لكون الثانية مكسورة

 :(2) شيخه اإلمام "نافع"وفيما يلي خمطط موجز يوضح أحكام اهلمز املزدوج بنوعيه كما قرأ به اإلمام "ورش" عن 

 
 ــــ  5ـــ الشكل 

                                                           

 .132، 127عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، صص  :نظري( ـــــ 1)
 .133( ـــــ املرجع نفسه، ص 2)
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 الهمز المتعد د )ثالث همزات في كلمة واحدة(: ثالثا:
 ﴾﴿و 16امللك/﴾﴿مل جتتمع ثالث مهزات يف كتاب اهلل تعاىل إاّل يف كلمتني مها:        

 زائـــــدة مفـــــتوحة أيضا والثالثة أصلية ساكنة، وبتطبيق ، حيث أّن األوىل استفهامية مفتوحة واألخرى58الزخرف/
 القاعدة الصرفية السابقة تبدل الثالثة حرف مّد من جنس ما قبلها)ألفا(، فتجتمع يف هذه احلالة مهزتان مفتوحتان

 للكلمة حكمان، كما أشرنا سابقا ومها:  فيصري
 الثانية بينها وبني األلف مع حتقيق األوىل. تسهيل 
 الثانية ألفا فتصري)أَاْاِْمْنت ْم( فيجتمع حرفان ساكنان، وهذا ال جيوز يف لغة العرب لذلك ال يبقى إاّل حكم  إبدال

ينطبق كذلك عن   ﴾﴿ واحد وهو حتقيق األوىل وتسهيل الثانية بني اهلمز واأللف، وما يقال عن كلمة

   .﴾ (1)﴿كلمة 

املالحظ ألحكام اهلمز األربعة )التسهيل، اإلبدال، النقل واحلذف(، جيد أّن للحكمني  إنّ : مالحـــــــــظة هامـــــــــــــة
األولني دورانا واستعماال يف قراءة "ورش" عن "نافع" أكثر من غريمها، فقد مّت استعمال األحكام األربعة السابقة 

التحقيق حينما ال يكون هناك سبب للتخفيف، إاّل يف القسم األول من  الذكر فضال عن األصل يف اهلمز وهو
أقسام اهلمز وهو اهلمز املفرد، يف حني اقتصر اهلمز املزدوج واهلمز املتعّدد على التسهيل واإلبدال معا، أو على 

    وجه واحد منهما ـــــ يف بعض احلاالت ــــ كما رأينا.
التسهيل بني بني، ألّن فيه بقاء أثر » ـــــ:صل يف تغيري اهلمز وختفيفه يكون بوخالصة القول: أّن األ           
، ألنّه وإن مل يبق له أثر فقد عوض عنه حرف آخر، مّث باحلذف بعد النقل، ألّن فيه بقاء باإلبدالاهلمزة، مّث 

 .(2)«حركته، مثّ باحلذف مع احلركة ألنّه عدم مض
  

                                                           

يف أحكام التجويد برواية مذكرة وعبد الكرمي مقيدش:  117، 116غنية بوحوش: الوجيز النافع يف أصول رواية ورش عن نافع، صص  :نظريـــــ  (1)
 .143، 134، صص ورش عن نافع من طريق األزرق

  .52، ص اللوامع يف أصل مقرا اإلمام نافع( ـــــ سيدي إبراهيم املارغيين: النجوم الطوالع على الدرر 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع:                 
 الرتكيبية )القطعية( يف  ظواهرال    

 اللغة العربية:             
 الوقف  ،اإلدغام، التفخيم والرتقيق)

 (اإلبدال واإلعالل ،واالبتداء   
 املبحث األول: اإلدغام 

 املبحث الثاين: التفخيم والرتقيق 

 املبحث الثالث: الوقف واالبتداء  

 املبحث الرابع: اإلبدال واإلعالل  
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                  التفخيم والترقيق)القطعية( في اللغة العربية: اإلدغام،  التركيبية ظواهرال الفصل الرابع:
 واالبتداء، اإلبدال واإلعالل الوقف000000000

 تــــوطئـــــــة:  

الظواهر الرتكيبية قسمان: منها ما كان له عالقة بالصوائت كما هو احلال مع املّد واإلمالة واهلمز، ومنها ما        
له عالقة بالصوامت. وهذا القسم الثاين هو ما سيتّم تناوله يف هذا الفصل، علما أنّنا قد اكتفينا هنا مبعاجلة أربع 

 ، وهذه الظواهر هي:سع لبحث كّل الظواهر الصوتية يف القرآن الكرميظواهر صوتية فقط؛ حيث أّن املقام ال يتّ 
اإلدغام، التفخيم والرتقيق، الوقف واالبتداء واإلبدال واإلعالل، وعلى الرغم من اختصاص اإلعالل بالصوائت  
كما هو احلال مع الفصل السابق، إاّل أنّنا فّضلنا تناوله ضمن هذا الفصل لالرتباط العضوي والوثيق بينه وبني 

 ظاهرة التبادل الصويت.ظاهرة اإلبدال؛ إذ ال ميكن فهم اإلعالل إاّل بإحلاقه ب
هذا وسنقوم يف هذا الفصل ــــــ إن شاء املوىل عّز وجّل ـــــــ بالتعّرف على هذه الظواهر األربعة، مع اإلحاطة        

مبختلف أحكامها عند اإلمام "ورش"، حماولني اكتشاف مدى عالقة أداء هذه الظواهر صوتيا بداللتها، مقتصرين 
فقط، لضيق مساحة البحث وعدم اّتساع جماله لكّل التفخيم والرتقيق ظاهرة: دغام و اإل ة:يف ذلك على ظاهر 

  مشاريع حبثية أخرى بإذنه تعاىل.  معاملها من خالل الظواهر الصوتية، على أمل استكمال هذه الدراسة والتعمق يف
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 اإلدغـــــــــــــام: األول: المبحث
"الغّنة"، وهي يف احلقيقة أقسام خاصة  يه من ناحيةاإلدغام وأقسامه بالنظر إلحتّدثنا فيما سبق عن           

حبروف اهلجاء حال جماورهتا للنون الساكنة والتنوين فقط، وفيما يلي أنواع أخرى لإلدغام تشمل مجيع حروف 
 اهلجاء دون توقفها على جماورة حروف بعينها:

 أقسام اإلدغام باعتبار التحريك والتسكين :لب األّولــالمط  
 ينقسم اإلدغام بالنظر إىل احلركة والسكون قسمني اثنني مها:         

 ﴿أن يتحّرك احلرفان معا: املدغم واملدغم فيه حنو الرائني يف قوله تعاىل: » وهو:اإلدغام الكبير:  ــــ 1    

﴾/(1)«185البقرة. 

 ﴿ :املدغم ساكنا واملدغم فيه متحركا حنو التائني يف قوله تعاىل»هو أن يكون اإلدغام الصغير:  ــــ 2    

 ﴾/لكثرة العمل فيه، وهو تسكني احلرف أوال مّث إدغامه »، ومّسي األول كبريا  (2)«16البقرة 

 .(4)«فيه، وهو اإلدغام فقط قّلة العملل»ومّسي الثاين صغريا   (3)«ثانيا
" بعيدا عن هذا التقسيم، حيث يتحد  عن اإلدغام ويقّسمه إىل إدغام أك ر وآخر وال يذهب "ابن جين        

تقريب صوت من صوت، مّث إدغامه فيه، وهو على ضربني: التقاء املتماثلني »: أصغر فأّما اإلدغام األك ر فهو
ا اإلدغام فتقلب إحدامها إىل لفظ صاحبه هبني على األحكام اليت يسوغ معحنو: قّطع وسّكر، والتقاء املتقار 

من خمرج واحد، إضافة إىل اشرتاكهما يف معظم  "الدال"و "التاءــــ". ف(5)«"دغمه فيه حنو: ودٌّ، فأصلها "َوتِدوت
املتحركة فأصبحا حرفا واحدا مشّددا  "الدال"املتحركة يف  "التاء"الصوتية، وعلى هذا األساس مّت إدغام  الصفات

 داال مشّددة(، وهذا ما يعرف باإلدغام الكبري الذي سبقت اإلشارة إليه.الثاين )من جنس 
تقريب احلرف من احلرف وإدناؤه منه من غري إدغام يكون هناك، وله »أّما اإلدغام األصغر فهو:           

 بعد أحرف اإلطباق، وقلبها داال بعد الدال والذال والزاي، وقلب  ضروب عّدة منها: اإلمالة وقلب تاء افتعل طاء
 

                                                           

  .92، ص 1القراءات وأثرها يف علوم العربية، ج: حممد سامل حميسن ـــــ( ـ1)
 .ص ن، ـ املرجع نفسهــــ( ـ2)
  .93، ص نفسه ـــــ( ـ3)
  .، ص ننفسه ــــــ( 4)

  .22، ص 3: اخلصائص، مج ـــ ابن جينـــ (5)
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 .(1)«ت من الصوت مع حروف احللق وغريهاالسني صاد بعد احلرف املستعلي، وتقريب الصو 
)ص، ض، ط، ظ( مبا يلي: اطط ر  طاء بعد أحرف اإلطباق األربعةوميكن أن منّثل عن قلب تاء "افتعل"         

اضطرب أصلها: اضرتب، اطّرد أصلها: اطرتد، اضطلم أصلها: اضتلم ،... من الص ر والضرب  أصلها: اصت ر ،
 والطرد والظلم.

)د، ذ، ز( فمثال ذلك: اّدعى وأصلها: ادتعى، اذدكر  داال بعد احلروف الثالثةوأّما عن قلب تاء "افتعل"        
 اإلبدال. طلبذا وسيتّم التفصيل أكثر يف مهأصلها: اذتكر، ازداد أصلها: ازتاد،... من دعا وذكر وزاد. 

 أقسام اإلدغام باعتبار السبــــــب:: لب الثانيــالمط  
التأثري الواقع بني األصوات املتجاورة حني »اإلدغام نوع من أنواع التقريب بني أصوات اللغة، وهو ضرب من       

اتصاهلا، سواء كانت هذه األصوات متماثلة، أو متجانسة أو متقاربة، وهذا التأثري هو ما يعرف يف الدرس اللغوي 
 (».(2)(باملماثلةاحلديث 
أسباب وهي:  ةبناء على هذا فإّن حروف اهلجاء تربط بينها عالقات وطيدة ميكن حصرها يف أربع         

التماثل، التجانس، التقارب والتباعد، فأّما الثالثة األوىل فاحلكم فيها اإلدغام، وأّما الرابع فاحلكم فيه اإلظهار 
، إدغام المتجانسين وإدغام المتماثلين إدغاموينتج عن األسباب الثالثة األوىل ثالثة أنواع لإلدغام وهي: 

 .المتقاربين
إذا ما نظرنا إىل احلرفني املدغمني من حيث  ،وهذه األنواع الثالثة جندها حتت كّل نوع من أنواع اإلدغام       

احلركة والسكون، فهناك اإلدغام الصغري، وهناك اإلدغام الكبري، وهناك اإلدغام املطلق، فنحصل من كّل هذا على 
 كبري تسعــة أنــــواع خمتلفة لإلدغـــام وهي: مثلني صغري، مثلني كبري، مثلني مطلــــق، متقاربني صـــــغري، متقاربــــني

اء اهلل التفصيل يف متقاربني مطلق، متجانسني صغري، متجانسني كبري ومتجانسني مطلق، وسيأيت فيما بعد إن ش
خيّص  لكن ال بّد من اإلشارة أوال إىل أّن هناك اختالف جّد دقيق بني مجيع هذه األنواع فيماهذه األنواع. 
 الثالث  ابني ساكن فمتحرك، أمّ  لثاين حرفني متحركني فإّن اواإلدغام الصغري، فإذا كان األّول بنياإلدغام الكبري 

 

                                                           

 .24، 23، صص 3: اخلصائص، مج ابن جين ــــ( ــ1)

() إىل متاثل تام يتجّلى ، يؤدي إىل تقارب يف خمرجي الصوتني وصفاهتما أو و متاثل حاصل بني صوتني متماّسنيجتانس أ ـ هي عبارة عن تقارب أوـــــ
 .240ص  علم األصوات اللغوية الفونيتيكا،عصام نور الّدين:  :ظرين. يف اإلدغام

 .309ص ، الفقه والعربيةعبد العلّي املسئول: القراءات الشاذة ضوابطها واالحتجاج هبا يف  ـــــ( ـ2)
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                                                  .(1)«وحكمه اإلظهار ال اإلدغاملثاين، يتحّرك احلرف األّول وُيسّكن ا» فهو عكس الصغري ففيه: )(املطلقأي 
ـــ أّن احلرفان كّلما اقرتبا صّح إدغامهما، وكّلما ابتعدا صّح إظهارمها وامتنع ـــكما أسلفنا   ــومعروف ـــ          

تباعدا يف »إدغامهما وبالتايل فالتباعد خاص باإلظهار ال باإلدغام، وهو مصطلح يطلق على احلرفني اللذين 
عدين كبري ومتباعدين وينتج عنه هو اآلخر ثالثة أنواع: متباعدين صغري ، متبا ،(2)«املخرج واختلفا يف الصفة

مطلق والنتيجة: أّن احلرفان إذا كانا خمرجهما من عضوين خمتلفني فهما يف هذه احلالة متباعدان كأحرف احللق 
مثال مع أحرف اللسان أو أحرف الشفا، أّما إذا كانا من عضو واحد فهما حينها متقاربان هذا إن مل يكن يفصل 

وف احللق مثال: فالتقارب حاصل بني أقصى احللق ووسطه يف حني بينهما خمرج خاص، كما هو احلال مع حر 
 حيد  التباعد حينما يكون أقصى احللق مع أدناه.

وفيما يلي مواضع هذا  ونشري هنا إىل أّن اإلدغام الكبري ال يوجد عند اإلمام" ورش" إاّل يف املتماثلني،         
  كما يلي: اإلدغام يف سورة املائدة، حسب مقرأ اإلمام "ورش"  

موضع اإلدغام الكبير  ةــــاآلي
 المتماثل

الحرف 
 الُمدغم

نــــــــوع 
 الحركة

موضع اإلدغام الكبير  اآليــــة
 المتماثل

الحرف 
 الُمدغم

نــــــــوع 
 الحركة 

50 ﴿ ﴾ 2 خمتلفتان باءـال ﴿  ﴾ 

الـــــ
ــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
ــــــــيـــ

ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

ــــمـــ
ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

ـــ
ـــــــم

ــــــــــــــ
ـــــ

 

 خمتلفتان

108 ﴿ ﴾ 43  خمتلفتان تاءـال ﴿  ﴾ خمتلفتان 

75 ﴿ ﴾ 48 خمتلفتان ثاءـال ﴿   ﴾ خمتلفتان 

91 ﴿   ﴾ 97 خمتلفتان راءـال ﴿ ﴾ خمتلفتان 

34 ﴿ ﴾ 

اف
كــــــــــ

الــــ
 

 خمتلفتان ﴾ ﴿ 99 متماثلتان

91 ﴿  ﴾ 101 متماثلتان ﴿  ﴾ خمتلفتان 

102 ﴿  ﴾  118 متماثلتان ﴿   ﴾ خمتلفتان 

29 ﴿ ﴾ 118 متماثلتان الــــالم ﴿   ﴾ خمتلفتان 

 

                                                           

()  :ـــــــ من مواضع هذا النوع من اإلدغام يف سورة املائدة الكلمات التالية﴿﴾/3 ،﴿ ﴾/4 ،﴿﴾/56قرأ اإلمام ...، 

﴿"ورش" الكلمة األخرية بفّك اإلدغام، أّما اإلمام "حفص" وباقي القراء فباإلدغام هكذا:   ﴾.  

  .80، ص املنري اجلديد يف أحكام التجويد ــ فهمي علي سليمان:ــ( ــ1)
   .83، ص ـــ املرجع نفسهــ( ـ2)
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موضع اإلدغام الكبير  اآليــــة
 المتماثل

الحرف 
 الُمدغم

نــــــــوع 
 الحركة

موضع اإلدغام الكبير  اآليــــة
 المتماثل

الحرف 
 الُمدغم

نــــــــوع 
 الحركة 

78 
 79و

﴿   ﴾ 
 حال الوصل فقط

الم
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
لـــــــــــــ

ا
 

 متماثلتان الـنون ﴾ ﴿ 54 خمتلفتان

106 ﴿  ﴾   19 متماثلتان ﴿  ﴾ 

هاء
الـــــــ

 

 خمتلفتان

48 ﴿  ﴾ 

ـــــاء
ــــــهــ

الـــــــ
 

 خمتلفتان ﴾ ﴿ 78 خمتلفتان 

58 ﴿  ﴾ 121  خمتلفتان ﴿  ﴾ خمتلفتان 

74 ﴿  ﴾ خمتلفتان 

 ﴾...  ...﴿، أو قوله:  ﴾/4...﴿ ال ميكن مثال أن جنعل قوله تعاىل: مــــــالحـــــظة:

       بأخرى متحركة بفتح   ،املتحرّكة بالضمّ  "الراء"ضمن اإلدغام املتماثل الكبري اللتقاء من سورة املائدة،  87/
 بالتنوين وليس اخاص  ا ا تام  إدغام  املتحركة بالكسر مبثيلتها املتحركة بالفتح، وذلك لكون املثال األول  "التاء" أو

...وقس على ذلك مع ،اا كبري  دغام  إوليس  أيضا بالتنوين اا خاص  حقيقي   ا، ولكون املثال الثاين إخفاء  ا كبري  إدغام  
 بقية املواضع املماثلة.

 أّما اإلدغام الصغري فهو موجود عند "ورش" بأنواعه الثالثة السابقةهذا فيما يتعّلق باإلدغام الكبري،         
الذكر، وإليك تعريف وجيز هبذه األنواع أو األقسام الثالثة مع اإلشارة إىل أّّنا خاصة باإلدغام الصغري فقط؛ أي 

 أّن احلرف األول من كّل نوع ساكن واحلرف الثاين متحرك.
 .(1)«احتاد احلرفني خمرجا وصفة »وهو : اإلدغام المتماثل ــــ 1     

وخيرج من هذا التعريف كل من الواو والياء املديتان، فال إدغام للواو املدية يف الواو، وال الياء املدية يف  :مالحظــــــة

 الناس/﴾  ﴿: ، وقوله107الكهف/﴾  ﴿الياء، مثل قوله تعاىل: 

5 . 
وقد شاع يف سورة املائدة "اإلدغام الصغري املتماثل" يف حرفني اثنني مها: "امليم" )اإلدغام الشفوي املشار إىل      

اضع، ولكن مواضعه سابقا(، و"النون")اإلدغام الناقص املشار إىل مواضعه سابقا(، وال داعي إلعادة كّل هذه املو 
 كما يلي:نورد هنا بعض النماذج  

                                                           

 . 70ص نافع من طريق األزرق )الشاطبية(،  : اإلست رق يف رواية ورش عنـــــ حممد نبهان بن حسني مصريـ( 1)
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 وله تعاىل:امليم: يف ق ﴿  ﴾/14 ،﴿ ﴾/22 ،﴿  ﴾/ 

54، ﴿  ﴾/59 ،﴿  ﴾/84 ،﴿  ﴾/97 ﴿ 

﴾/108...،.اخل 

 :النون: يف قوله تعاىل ﴿ ﴾/24 ،﴿ ﴾/115. 

)الواو اللّينة(، عند  فقد أدغم اإلمام "ورش" الواو الساكنة املفتوح ما قبلها ،فضال عن هذه املواضع         
 اإلدغام يف نص سورة املائدة نذكر النماذج التالية:جماورهتا للواو إدغاما صغريا متماثال، ومن أمثلة هذا 

    ...﴿ ، وقوله أيضا:    ﴾/80...﴿قال تعاىل: 

          ﴾/95. 

 :مـــــــالحــــــظة
كثرية هي حاالت اإلدغام الصغري املتماثل اليت حدثت يف كلمة واحدة، وسورة املائدة يف هذا شأّنا شأن          

      مجيع السور القرآنية األخرى، فلم يكن من املستحسن لبساطة األمر أن نستخرج مجيع هذه احلاالت 
   اإلفهام ال أكثر:لكثرهتا، ولكن ال مانع هنا من ذكر بعض هذه النماذج من أجل 

 ةـــلمـــالك ةــــاآلي ةــــلمـــالك ةــــاآلي ةـــلمــــالك ةـــــاآلي ةــــلمـــالك اآليـــة
4    19   52   77   

5   40   57  85   

10   46   65   119   

وهو احّتاد احلرفني خمرجا واختالفهما صفة، ويكون يف األحرف النطعية واللثوية اإلدغام المتجانس:  ـــــ 2      
 : (1)والشفوية

 التاء يف الطاء والعكس، والتاء يف الدال والعكس، والتاء يف الظاء.تدغم : األحرف النطعية 
 تدغم الثاء يف الذال، والذال يف الظاء. :األحرف اللثوية 
 تدغم الباء يف امليم.: األحرف الشفوية 

  اإلدغام. ال اإلظهارأّما بقية املواضع غري هذه املذكورة فحكمها 

                                                           

  .71الشاطبية(، ص اية ورش عن نافع من طريق األزرق )ست رق يف رو : اإلحممد نبهان بن حسني مصري :نظريــــــ  (1)
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وجتّنبا للوقوع يف التكرار ارتأينا أن نؤّخر مناذج هذا النوع من اإلدغام عند اإلمام "ورش" يف سورة املائدة إىل      
 حني احلديث عن أحكام اإلدغام الصغري عند "ورش". من هذا املبحث، املطلب الثالث

     48األنفال/ ﴾  ﴿ والزاي حنو:كالذال   تقارب احلرفني خمرجا وصفة»وهو  اإلدغام المتقارب: ـــــ 3    

، أو تقاربا صفة ال خمرجا كالذال واجليم 1اجملادلة/ ﴾   ﴿ حنو: أو تقارهبما خمرجا ال صفة كالدال والسني

 . (1)«10األحزاب/ ﴾ ﴿ حنو:

ليس كّل حرفني حد  بينهما تقارب يف املخرج أو الصفة جاز إدغامهما، وإمّنا يدغم ما ُنّص عليه  :مالحـــــــــــظة
 .وإليك اآلن أحكام اإلدغام الصغري عند اإلمام "ورش" ل عن القراء إدغامه.قِ ونُ 
 لب الثالث: أحكام اإلدغام الصغير في رواية "ورش"ــالمط  

غام الصغري عند اإلمام "ورش" إىل مخسة أقسام اختلف فيها القراء بني ميكن أن نقّسم أحكام اإلد            
، متفقني يف مواضع وخمتلفني يف أخرى، وفيما يلي تفصيل هذه األحكام كما قرأها اإلمام "ورش":  ُمْظِهر  وُمْدِغم 

السني، اجليم، الظاء التاء، الزاي، الصاد، الدال، » :وقعت ذال إذ قبل مثانية أحرف وهي حكم ذال إْذ:ـــــ  1
ني أظهرها ورش والذال، وقد اتفق مجيع القراء على إدغام ذال إذ يف الذال والظاء، واختلفوا يف بقية احلروف، يف ح

 ومن أمثلة هذا احلكم يف سورة املائدة النماذج التالية: .(2)«عند الستة الباقية
 ...       ...﴿و،    ﴾/22 ﴿ قال تعاىل:

    ...   ...﴾/112.  يف مجيع هذه احلاالت  "إذْ "وحكم ذال

     صفة ال  املثالني السابقنيعند "ورش" اإلظهار ال اإلدغام، وعلى الرغم من تقارب "الذال" و"اجليم" يف 
، وإمّنا أظهرها عندها خمالفا يف ذلك بعض القراء الذين "اجليم"يف  "الذال"خمرجا، فإّن اإلمام "ورش" مل يدغم 

 كة.املتحّر  "اجليم"الساكنة يف  "الذال"دغموا أ
 الضاد ،السني، الذال»وقعت دال قد ولقد يف القرآن الكرمي قبل عشرة أحرف وهي حكم دال قد ولقد: ـــــ  2

 واتفق مجيع القراء على إدغام دال قد يف الدال والتاء واختلفواالظاء، الزاي، اجليم، الصاد، الشني، التاء والدال، 
  .(3)«البقيةيف بقية احلروف، يف حني أدغمها "ورش" يف حرفني آخرين مها: الضاد والظاء، وأظهرها عند 

                                                           

 .81، ص املنري اجلديد يف أحكام التجويد فهمي علي سليمان: ــــــ (1)

  .75، 74، صص رواية ورش عن نافع لنافع يف أصول: الوجيز اـ غنية بوحوشـــــ (2)
 .76، 75، صص املرجع نفسه ــــــ (3)
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 ومن مناذج هذه احلالة يف سورة املائدة ما يلي:      
واحلكم هنا عند اإلمام  ،        ﴾/13 ...﴿ قال تعاىل:

   ﴿، وقوله: إدغاما صغريا متقاربا"ورش" اإلدغام ال اإلظهار، ويسّمى هذا اإلدغام: 

 ...        ﴾/17، :وقوله أيضا﴿   

  ...        ﴾/21 و﴿...  

  ...﴾/34،  عند "ورش" اإلظهار  مجيع هذه املواضعيف  "اجليم"مع  "قد"وحكم دال

حكم ف ،      ...﴾/63﴿ قوله عّز وجّل:أّما ، ال اإلدغام

 ...﴿، وإدغاما صغريا متماثالدغام: هنا اإلدغام جملاورهتا الدال املتحرّكة، ويسمى هذا النوع من اإل "قد"دال 

        ...﴾/79 ، عند  "الضاد"مع  "قد"وحكم دال

       ﴿: ، وقولهإدغام صغري متقارب"ورش" اإلدغام ال اإلظهار، وهو 

  ﴾/104 "فعلى الرغم من وجود تقارب لدال "قد" من "السني" خمرجا ال صفة، غري أّن "ورش ،

    ...﴿ ، وقوله أيضا:، ومل يدغمها خمالفا يف ذلك بعض القراء"الدال" مع "السني"أظهر 

   ﴾/115.واحلكم هنا اإلظهار ال اإلدغام ،    

التاء، الثاء، الظاء، الزاي، السني » :هل وبل قبل عشرة أحرف وهي "الم"وقعت  بل: حكم الم هل وـــــ  3
 يف حني مل تقع الم  ،قبل مجيع األحرف املذكورة ما عدا الثاءالنون، الطاء، الضاد، الالم والراء؛ وقد وقعت الم بل 

هل إاّل قبل أربعة أحرف وهي: النون، التاء، الثاء والالم، وقد اتفق مجيع القراء على إدغام الم بل يف الالم والراء 
ومن أمثلة  .(1)«البقيةها عند و وعلى إدغام الم هل يف الالم، ومل تقع الم هل قبل الراء يف القرآن الكرمي، وأظهر 

، وحكم الم "هل"      ...﴾/61 ﴿ احلالة يف سورة املائدة قوله تعاىل:هذه 

 مع "التاء" عند "ورش" هو: اإلظهار ال اإلدغام.
 ، الزاي السني، الثاء، الصاد»وقعت تاء التأنيث يف القرآن الكرمي قبل تسعة أحرف وهي  حكم تاء التأنيث:ـــــ  4

                                                           

  .77، ص غنية بوحوش: الوجيز النافع يف أصول رواية ورش عن نافعــ ــــ (1)
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وهي:  التسعة الظاء، اجليم، التاء، الدال والطاء، وقد اتفق مجيع القراء على إدغام تاء التأنيث يف ثالثة أحرف من
خر وهو الظاء وأظهرها عند واختلفوا يف بقية األحرف، يف حني أدغمها "ورش" يف حرف آ ،التاء والدال والطاء

 وال وجود هلذا احلكم يف سورة املائدة.. (1)«البقية
مجلة ما تقارب من احلروف خمرجا واختلف القراء فيها من  أحكام بعض الحروف التي قـَُرَبْت مخارجها:ـــــ  5

حيث اإلظهار واإلدغام هي عشرة أحرف: الباء، الثاء، الدال، الذال، الراء، الطاء، الفاء، القاف، الالم والنون 
 وبيان حكم كّل منها يف رواية "ورش "كما يلي:

: ما كان حكمه اإلظهار من األحرف العشرة املذكورة عند جماورهتا ألحرف أخرى بعينها ما حكمه اإلظهار أ/    
يف مقرأ اإلمام "ورش" هي سبعة : الباء مع الفاء وامليم، الثاء مع التاء والذال، الدال مع الثاء والذال، الذال مع 

، الراء مع الالم حيث وقع، الفاء مع الباء  التاء فقط باستثناء لفظ " االّّتاذ" ومشتقاته، ففيه اإلدغام ال اإلظهار
و الالم مع الذال فقط، أّما إذا وقعت هذه األحرف السبعة مع غري ما ذكرناه فإّن احلكم فيها عند اإلمام "ورش" 

    ...﴿ ، ومن أمثلة هذه احلالة يف سورة املائدة قوله تعاىل:(2)هو اإلدغام دون سواه

  ...     ...﴾/112،  التاء"الساكنة مع  "الذال"وفيها إظهار" 

 ﴾          ﴿ :أيضا وقوله املتحرّكة،

 . املتحرّكة "الالم"الساكنة مع  "الراء"، وفيها إظهار 120/
: املذكورة، فلقد أدغم "ورش" ةالسبعفضال عن حاالت اإلدغام الواقعة يف احلروف  ما حكمه اإلدغام: ب/    

مع إبقاء صفة اإلطباق، وذلك يف "بسطت" و" أحطت"، كما أدغم كذلك القاف الطاء مع التاء إدغاما ناقصا 
 .(3)، وأدغم أيضا النون يف الواو كما هو احلال يف فاحتة سورة يسف إدغاما تاما يف كلمة " خيلقكم"يف الكا

          ﴿ ومن أمثلته يف سورة املائدة قوله تعاىل:        

 ...﴾/30  "لتصبح  «َبَسْطتَ »قرأها "ورش" بإدغام "طاء ،" يف "التاء" بعدها هكذا: "َبَستَّ

 "التاء"و "الطاء"و مة.املدغ "الطاء"تاء مشّددة وهذا اإلدغام إدغاما ناقصا، مع بقاء صفة اإلطباق اليت هي يف 
 .صغري متجانسإدغام حرفان من خمرج واحد، وبالتايل فاإلدغام بينهما هو 

                                                           

 .76، ص غنية بوحوش: الوجيز النافع يف أصول رواية ورش عن نافعــ ـــــ (1)
  .80، 78، صص نفسه :نظريـ ــــ( ــ2)
  .80، 79نفسه، صص  :ينظرــــ ـــ( 3)



 واإلعالل اإلبدال ،واالبتداءاإلدغام، التفخيم والترقيق، الوقف )القطعية( في اللغة العربية:  يبيةالترك الفصل الرابع: الظواهر

 

 
275 

 .(1)بالوجهني: اإلظهار واإلدغام ﴾... ﴿قرأ اإلمام "ورش" فاحتة سورة القلم  حكمه الوجهان: ام ج/ 

اإلمام "ورش" مع سائر القراء على إخفاء النون حال جماورهتا التاء وذلك يف فاحتة سورة النمل  اتفق: مالحـــــــــظة

﴿ ...﴾(2). 

 : األداء والداللــــــةجانس والمتقاربتاإلدغام المتماثل والم لب الرابع:ـالمط  
  نورد فيما يلي منوذجا واحدا من كّل نوع من اإلدغام، هبدف الوصول إىل مدى ارتباط داللة اإلدغام        
 وفق األحكام اليت تقتضيها التالوة القرآنية يف سورة املائدة برواية "ورش عن نافع": ،بأدائه

 ـــــ اإلدغام الصغير المتماثل: 1
 :قال تعاىل ﴿            

   ﴾/63. 

لإلدغام كما رأينا نصيب من امسه يف الداللة، فهو يوحي مبعىن اإلدخال واالمتزاج، ويف هذا املعىن ما        
يتماشى مع ما تشري إليه هذه اآلية الكرمية، إذ فيها حديث عن صفة من صفات منافقي اليهود الذين كانوا 

        ص( من رسول اهلل )نفعهم ما مسعوا من يتظاهرون باإلميان، غري أّن قلوهبم قد دخل فيها الكفر، فلم ي
 من عنده مصطحبني الكفر يف قلوهبم متاما مثلما دخلوا عنده والكفر كامن فيهم. علم، فخرجوا

 ـــــ اإلدغام الصغير المتجانس: 2
 :قال اهلل عّز وجّل ﴿             

   ﴾/30. 

، ومعروف أّن يف أداء هذا النوع من "التاء"و "الطاء"وقع اإلدغام املتجانس هنا يف كلمة واحدة بني حريف        
"اإلدغام الكامل"، وهذا من شأنه أن يوحي ـــ هنا ــــ مبعىن "القطعية"؛ أي أّن  اإلدغام تنعدم الغّنة فيه، فهو مثل:

"هابيل" قد اّّتذ قرارا ثابتا يف نفسه ـــ مهما كانت النتائج والعواقب ـــــ أنّه لن يقابل أخاه "قابيل" مبثل صنيعه 
 الفاسد فيكونا سواء يف اخلطيئة.

                                                           

 . 80غنية بوحوش: الوجيز النافع يف أصول رواية ورش عن نافع، ص ــــ ـــ( 1)
 . ص ن املرجع نفسه، ـــ( ــــ2)
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 ـــــ اإلدغام الصغير المتقارب: 3
  تعاىل:قال ﴿...         ﴾/13. 

وقع اإلدغام املتقارب يف هذه اآلية يف كلمتني عند حريف: الدال والضاد، وهو إدغام بغري غّنة ممّا يدّل على       
التصاق الكلمتني الواقع بينهما هذا النوع من اإلدغام التصاقا تاّما؛ أي بعدم وجود أي فاصل أو مسافة      

 يتناسب مع ما يؤديه اإلدغام يف اآلية السابقة؛ إذ يوحي بسرعة زمنية، وكذا يدّل على العجلة الفائقة. وهذا املعىن
الضالل واهلالك، فبالعودة إىل سياق هذه اآلية جند فيها وعد ووعيد؛ ففيها َأَخَذ اهلل العهود واملواثيق على بين 

ن األوفياء بعهوده، ويف إسرائيل، ووعدهم سبحانه وتعاىل ــــ واهلل ال خيلف امليعاد ـــــ بالثواب اجلزيل إن كانوا م
املقابل توّعدهم باإلمث والعقاب املباشر حال نكثهم لعهد اهلل، وهو الضالل عن الصراط املستقيم كما تشري إليه 

من هذه السورة، عرضها "ابن كثري" يف  14هذه اآلية، إضافة إىل عقوبات أخرى جاء احلديث عنها يف اآلية 
أعقبهم ذلك لعنا منه هلم وطردا عن بابه وجّناته، وحجابا لقلوهبم عن الوصول  فلّما نقضوا عهوده ومواثيقه» قوله:

، ويكمن السّر يف التعجيل والفورية هبذه العقوبات (1)«إىل اهلدى ودين احلّق، وهو العلم النافع والعمل الصاحل
، فكان من غري مباالة هباأساسا يف النقض بالعهود و اإلخالف باملواثيق، مبا فيها من ترغيب وتبشري، والكفر 

  العقاب اإلهلي قطعي من غري متهيل أو إعطاء لفرصة أخرى.

                                                           

 .920، ص2( ــــــــ ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، مج1)



 واإلعالل اإلبدال )القطعية( في اللغة العربية: اإلدغام، التفخيم والترقيق، الوقف واالبتداء، التركيبيةالفصل الرابع: الظواهر 

 

 
277 

 التفخيم والترقيق :ثانيالمبحث ال
 والترقيق التفخــــــيمتعريف  لب األّول:ـــالمط   
 التفخيم: ــــ 1

 لـــــــغـــــة:أ/        
ر دْ َفُخَم: َكَكرَُم: َضُخَم، والَفْخُم: العظيم القَ »جاء يف تفسري مادة "َفَخَم" باب امليم فصل الفاء:            

 . إذن فالتفخيم يف اللغة مصدر على وزن تفعيل مبعىن التعظيم، التسمني، التغليظ،...(1)«: التعظيم...يمُ خ  فْ والت َ 
 اصطالحا:ب/         

هو أثر مسعي ينتج عن عوامل فسيولوجية »يقول "كمال بشر" يف معرض حديثه عن التفخيم:           
متداخلة، ندرك منها عاملني مهّمني: أوهلما: ارتفاع مؤخر اللسان جتاه أقصى احلنك أو احلنك اللني، فيحدث 
تغرّي يف التجويف الفموي حمدثا رنينا مسموعا، وثانيهما     على ما يقال      رجوع اللسان إىل اخللف بصورة أسرع 

 أثناء النق  باصأووا  املرققة، فكنّن للتفخيم جانيني: جانيا عوويا وهو: موض  اللسان وما ممّا حيدث له يف
يتيعه يف الفّم، وجانيا مسعيا ذا خاّوية ممّيزة، وهبذا ميكن أن حنسب للصو  املفخم موضعني من النق : موض  

القاء مثال خمرجه اصأولي يف  نققه اصأولي مصاحيا بالوض  الثاين، وهو موق  اللسان عند النق  به، فصو 
التصنيف العام لألووا  اصأسنان العليا واللثة، وبالتفخيم ميكن نسيته إىل اصأووا  القصّية نسية إىل أقصى 

    .(2)«اللسان وأقصى احلنك
ن»وباختصار شديد نقول أّن التفخيم هو:                 .(3)«يعرتي احلرف فيمتلئ الفم بصداه مس 

 الترقيق: ــــ 2 
 لـــــــغة:أ/         

 الرَّقَُّة: كّل أرض إىل جنب واد ينيسط املاء عليها أيّام»ورد يف "القاموس احمليط" يف شرح مادة "َرَقَ ":           
 الوادي ال ُغْزَر لهاملّد، مّث ينوب)...(، وامل ْرقَاُق: ما يُ َرقُّ به اخليز)...(، والرُّقَاُق بالّوم: املاء الرقي  يف اليحر أو 

 .(4)«املاء: َويَّه رقيقا... قَ رَ ق ْ )...(، ورَ هُ ظَ لَّ : ضّد غَ )...(، وأَرقَّهُ 
                                                           

 ، مادة َفَخَم.القاموس احمليط آبادي:   الفريوز   (   1)
 .394، ص   كمال بشر: علم اصأووا  (     2)
م 2013ه/ 1434، 1ط ،خللدونية للنشر والتوزي ، اجلزائر      مصقفى أكرور: خمارج ووفا  احلروف العربية عند مجهور علماء التجويد، دار ا ( 3)

 .66ص 

 َرَقَ .، مادة املصدر الساب آبادي:    الفريوز      (4)
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 إذن فالرتقي  يف اللغة مصدر على وزن تفعيل، ومعناه التنحيف وهو نقيض التغليظ والتسمني.      
 اصطالحــــــا: ب/       

حنافة الصو  عند النق  باحلرف، فال ميتلئ الفم بصداه، فيكون احلرف حنيفا يف »الرتقي  هو:             
 .(1)«املخرج، رقيقا يف الصفة

ونشري هنا إىل أن علماء اللغة والتجويد يستخدمون التفخيم والتسمني والتغليظ مبعىن واحد، غري أّن           
 مصقلح التفخيم. "الراء"هو مصقلح التغليظ ويف  "الالم"استعماال يف  اصأكثر

 أقسام الحروف العربية من حيث التفخيم والترقيق :نيلب الثاـــالمط 

 : (2)اللغة العربية بالنظر إىل تفخيمها أو ترقيقها إىل ثالثة أقسام جمم  عليها وهي حروفميكن تقسيم           
      حروف مفّخمة دائما: وهي حروف االستعالء )خص ضغط قظ(. 1
 حروف تفّخم تارة، وترق  تارة أخرى وهي: اصألف املّدية، الالم، الراء، وأضيفت إليها غّنة اإلخفاء.      2
      حروف مرققة دائما، وهي احلروف الياقية.  3

وحروف االستعالء السيعة هي احلروف اليت تفّخم دائما وال ترق ، ولكن هذا ال يعين أّّنا يف مرتية            
       يف جمموعتني اثنتني أوهلما: احلروف اصأربعةتب التفخيم كما رأينا يف الساب ، بل ميكن جعلها واحدة من مرا
وذلك فوال عن تفخيمها، فإّّنا جتتم  فيها وفتان قويتان مها: االستعالء  ؛القاء والظاء( ،)الصاد، الواد

انية فهي حروف مستعلية فقط ال إطياق فيها وهي واإلطياق، أّما احلروف الثالثة املتيقية، واليت متّثل اجملموعة الث
 .(القاف والغني واخلاء)

ط، ض، ص »وعلى هذا ميكن أن جنعل ترتيب حروف االستعالء السيعة من حيث تفخيمها كما يلي:         
مثّ الواد  ظ، ق غ، خ، فالقاء أكثر احلروف تفخيما صأّّنا أقواها يف اإلطياق وملا فيها من اجلهر والّشدة والقلقلة،

إطياقا، تليها  ةملا فيها من اجلهر والرخاوة واالستقالة، مّث الصاد ملا فيها من الصفري، مّث الظاء صأّّنا أضعف اصأربع
 القاف فهي أبلغ استعالًء من الغني، وملا فيها من اجلهر والّشدة والقلقلة، مّث الغني اجملهورة، وأقّلهم استعالًء اخلاء

  .(3)«دا االستعالء، وهي وفة مشرتكة يف مجي  هذه السيعةفال وفة قوية فيها ع

                                                           

 .611، ص 2أمحد بن أمحد بن حممد عيد اهلل القويل: فن الرتتيل وعلومه، ج        (1)
 .76، ص يف ضوء الدراسا  اللغوية احلديثة  عيد الفّتاح عيد العليم الربكاوي: ترتيل القرآن الكرمي       (2)

 .144، 143وص سعاد عيد احلميد: تيسري الرمحن يف جتويد القرآن،  :ظرين         (3)
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  :(1)بناء على هذا القول ميكن أن جنعل حلروف االستعالء السيعة مخس مراتب من حيث تفخيمها وهي        
مثل: )طائعني(، وهذه املرتية أقوى املراتب يف التفخيم  يف احلروف املفتوحة وبعدها ألف مّدية المرتبة األولى:

 وقس عليه م  بقية اصأحرف.
مثل: )َويَ َر، َخَلَ (، وهذه أدىن يف التفخيم من اصأوىل  :يف احلروف املفتوحة وليس بعدها ألفالمرتبة الثانية: 

 وقس عليه يف بقية اصأحرف.
)ُخل َقْت(، وهي أدىن من الثانية يف التفخيم، وقس عليه يف بقية مثل: : يف احلروف املومومةالمرتبة الثالثة: 
 أحرف االستعالء.
َيْور ْب(، فإذا وق  حرف االستعالء الساكن بعد فتح كما يف املثال مثل: ) :يف احلروف الساكنةالمرتبة الرابعة: 

)يُْقع ُموَن(، أّما إذا وق  بعد كسر الساب  يُ ْعَقى تفخيم املفتوح، وإذا وق  بعد ضمٍّ يُ ْعَقى تفخيم املوموم مثل 
 يُ ْعَقى تفخيما أدىن ممّا قيله، مثل:)إ ْطَعاٌم(، وقس على هذا يف بقية اصأحرف.

 )ظ الًّ(، وقس على هذا يف بقية اصأحرف.مثل: :يف احلروف املكسورةالمرتبة الخامسة: 
إلطياق هو التفخيم، وأّن االنفتاح هو نفسه الرتقي ، وهذا كثري من الدارسني مييلون إىل القول بنّن ا: مــــــالحـــــــظــــة

وكذلك توجد عالقة بني  .وحيح أنّه توجد عالقة بني املقي  واملفّخم؛ فكّل مقي  مفّخم .ما ال ميكن اإلقرار به
من هذه    ذلك فإّن هذا ال يعين التقاب  أو الرتادف التام بني كّل زوجنيمرق ؛ فكّل منفتح مرّق ، و املنفتح وامل

اإلطياق ووف عووي للسان يف شكله املقّعر املقي  على سقف » :؛ ذلك أنّ بل بينهما فروق املصقلحا 
 احلنك، وأّن التفخيم هو اصأثر السمعي الناشئ عن هذا اإلطياق، فاإلطياق ووف العوو اللساين يف حالة النق 

حالة نق  اصأووا  اليت ال ينقي  فيها ، وكذلك االنفتاح ووف حالة العوو يف والتفخيم ووف الصو  نفسه
  .(2)«اللسان، والرتقي  ووف الصو  الذي ينق  يف حالة كون العوو)اللسان( منفتحا

 : أحكام التفخيم والترقيق عند اإلمام "ورش"ثالثلب الـالمطــ
أو ترقيقها  تفخيمهاال شنن لنا يف هذا اليحث بالقسم اصأول من احلروف اهلجائية بالنظر إليها من زاوية         

 صأّّنا مفّخمة ققعا، وهذا ال خالف فيه عند مجهور العلماء، وكذا اصأمر م  القسم الثاين املرق  مقلقا، وسينيت
 عند اإلمام "ورش": اآلن التفصيل يف اصأحرف اليت تفّخم تارة، وترق  تارة أخرى

  
                                                           

 .86، ص د: امللخص املفيد يف علم التجويدحممد أمحد معي        (1)

 .115(         حممود عكاشة: أووا  اللغة، ص2)
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 قبلها(:األلف الساكنة المفتوح ما ) األلف المّديــــــــة أوال:  
يُ َفَخُم اصألف بعد احلرف املفّخم مثل: )الوالني، قال اهلل، ف رَارًا، الّصالة، القالق،...(، ويُ َرَقُ  بعد احلرف         

 .(1)) ذلك الكتاب ال ريب فيه، وسارعوا إىل مغفرة من رّبكم، م رَاًء،...( املرق  مثل:
ها إذا كانت مسيوقة بنحد حروف االستعالء     املفخمة دائما     وهذا يعين أّن اصألف املّدية ال يكون تفخيم       

فقط، بل ميكن تفخيمها كذلك إذا جاء  بعد الراء والنون املفخمتني، وذلك إذا توفر  شروط تفخيمها واليت 
 سينيت احلديث عنها يف مكاّنا إن شاء املوىل عّز وجّل.

، نقتصر فيما يلي على بعض يمها وترقيقها يف سورة املائدةولكثرة مناذج "اصألف املّدية" من حيث تفخ       
 اصأمثلة:

 :فقط: م  حروف االستعالء السيعة املفّخمة دائما، وحريف الراء والالم حال تفخيمهما حالة التفخيم ـــــ 1

 .﴾/6،﴿﴾/30 ،﴿﴾/39 ،﴿﴾/87﴿حنو الكلما  التالية:

   ﴾﴾/71 ،﴿﴾/74 ،﴿﴾/92 ،﴿﴿حنو الكلما  التالية: 
/121. 

 . ﴾/15﴿التالية:  ةحنو الكلم
 .﴾/7 ،﴿﴾/25﴿: تنيالتالي حنو الكلمتني

 .﴾/62 ،﴿﴾/92 ،﴿ ﴾/112﴿حنو الكلما  التالية: 
 .﴾/3 ،﴿﴾/14 ،﴿﴾/26 ،﴿﴾/68﴿حنو الكلما  التالية: 

 .﴾/31﴿التالية:  ةحنو الكلم

 .﴾/7 ،﴿ ﴾/18 ،﴿﴾/33 ،﴿﴾/57﴿حنو الكلما  التالية: 

 .108+93+60+57+13+7، يف اآليا :﴾﴿ و﴾﴿: تنيالتالي تنيحنو الكلم 
الواو والياء املّديتان باصألف املّدية يف التفخيم والرتقي  حبسب احلرف الذي يسيقها، فإن سيقها  تُ ْلَح ُ : مالحــــــــظة

 قت حبرف مرق  رققت تيعا له.ي  حرف مفخم تفخم تيعا له، وإن سُ 
املرققة  تُ َرقَُّ  اصألف املّدية يف غري هذه احلاال ؛ أي حينما ينيت قيلها أحد حروف االستفال ـ حالة الترقيق:ـــ 2

 مبا يف ذلك حريف "الراء" و"الالم" حال ترقيقهما، وإليك بعض النماذج ليعض احلروف املرققة وذلك لكثرهتا            

                                                           

 .66، صناف  من طري  اصأزرق )الشاطيية(      حممد نيهان بن حسني مصري: اإلستربق يف رواية ورش عن   (1)

 الخاء
 الصاد

 الضاد
 الغين
 الطاء
 القاف
 الظاء
 الراء
 الالم
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 سنحصر اجملال بيعوها على سييل الذكر ال احلصر كما يلي: 
 .﴾/13 ،﴿﴾/48 ،﴿﴾/75﴿ حنو الكلما  التالية:

 .﴾/6 ،﴿﴾/10 ،﴿﴾/15 ،﴿﴾/54﴿ حنو الكلما  التالية:

      112+68+48+46+45باحلركا  الثالث يف اآليا :﴾﴿ :تنيالتالي تنيحنو الكلم

﴿﴾/50. 

   ﴾/40 ،﴿﴾/80 ،﴿﴾/91﴿ التالية:حنو الكلما  

﴿﴾/105. 

 .﴾/2 ،﴿﴾/3 ،﴿﴾/6 ،﴿﴾/22﴿ حنو الكلما  التالية:

 .﴾/4 ،﴿﴾/18 ،﴿﴾/25 ،﴿﴾/35﴿ حنو الكلما  التالية:

  .﴾/13 ،﴿﴾/71 ،﴿﴾/108﴿ حنو الكلما  التالية:
 وقس على ذلك م  باقي اصأحرف املستفلة املرققة. 
 حاالت تفخيم الراء والالم وترقيقهما: ثانيا:  

الراء حرف شييه باملستعلي، واصأول فيه التفخيم، غري أنّه يرق  عند القراء يف احلاال  أحكام الراء:  ــــ 1      
 التالية:
 :(1)يقول "ابن جزري" يف باب الراءا      

 َكَنتْ َكَذل َك بَ ْعَد الَكْسر  َحْيُث سَ   َوَرقِّ   الرَّاَء إَذا َما َكُسَرْ                                 
 أْو َكاَنت  الَكْسرَُة لَْيَسْت َأْواَل  إْن َلَْ َتُكْن قَ ْيَل َحْرف  اْست ْعاَل                          
: ف ْرٍق، ل َكْسٍر يُوَجُد                           وَأْخٍف َتْكر يرًا إ َذا ُتَشدَُّد. واخلُْلُف يف 

 م الراء من حيث التفخيم والرتقي .شرح هذه اصأبيا  من خالل عرض أحكا فيما يلي سينيت و       
 :(2)حاالت ترقيق الراء أ/    
  "أن تكون مكسورة سواء كان الكسر أوليا أم عارضا. وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّه حال الوقف على "الراء 

                                                           

 .5       ابن جزري: منظومة املقدمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمه، ص (1)
عيد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية و  105، 104الوجيز الناف  يف أوول رواية ورش عن ناف ، وصغنية بوحوش:  :نظري(         2)

  .79، 78ن ناف  من طري  اصأزرق، وصورش ع

 الثاء
 دالال
 راءال

 سينال

 عينال
 الالم

 هاءال
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 )(حياسكونا  وبينه حاجز غري حصني      أو ياء ساكنةيقت بكسر     ولو حال بينها نظر ملا قيلها فإذا سُ املكسورة يُ 
، وفيما يلي بعض مناذج هذه احلالة من كما سيتّم ذكره الحقا إن شاء اهلل تعاىل  فقد وجب ترقيقها )(أو ميتا

 سورة املائدة:
 ﴾/2 ،﴿﴾/3 ،﴿﴾/5﴿ : حنو الكلما  التالية:املكسورة كسرا أوليا         

﴿﴾/6+32...،، ﴿﴾/14، ﴿﴾/33 ،﴿ ﴾/40 

﴿﴾/56+69+70...+، ﴿﴾/92 ،﴿﴾/96 ،﴿﴾/114 

﴿﴾/121 من اصأمثلة.، وغريها 

  ﴾/81 ،﴿﴾/34+36...+، ﴿﴾/26﴿ حنو الكلما  التالية: :املكسورة كسرا عارضا         

﴿﴾/81 ،﴿﴾/93 ،﴿﴾/93، ﴿﴾/98، ﴿﴾/98 ، وغريها من

على الراء املكسورة يف هذه اصأمثلة وغريها، يرتّتب على ذلك زوال الكسر وحلول  النماذج؛ فيمجّرد الوقف
 السكون حمّله.

 يف ، فنّما الساكنة سكونا أولي فمن أمثلتها أن تكون ساكنة سكونا أوليا أو عارضا، مسيوقة بكسر أولي

. وأّما الساكنة سكونا عارضا بسيب الوقف فمن ﴾/120﴿ ، وكذا:﴾/50﴿ سورة املائدة: كلمة:

 ؛ حيث تتحّول الوّمة فيها إىل سكون عارض.وقفا ال ووال 42و ﴾/20﴿ سورة املائدة كلمة: يفأمثلته 

 :ترق  الراء كذلك عند "ورش" إذا كانت مسيوقة 
، ومن ، وسواء أكان السكون حّيا أم مّيتابياء ساكنة يف كلمة واحدة، سواء أكان ذلك يف الوول أم يف الوقف         

 أمثلة هذه احلالة يف سورة املائدة الكلما  التالية:
 ﴾/2+4+6+97،...+ ﴿﴾/50 ،﴿﴾/211﴿ : ومنه الكلما  التالية:السكون احليّ 

﴿﴾/116.وغريها ، 

  ﴾/4 ،﴿﴾/9 ،﴿﴾/20 ،﴿﴾/42﴿: ومنه الكلما  التالية: السكون املّيت

                                                           

() .حينما يكون احلرف الذي يسي  الراء حرف لني يسّمى ذلك سكونا حّيا          
()         .حينما يكون احلرف الذي يسي  الراء حرف مّد ال لني يسّمى ذلك سكونا مّيتا 
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﴿ ﴾/73 ،﴿﴾/91 ،﴿﴾/105. وغريها من الكلما ، 

، وورد  هذه احلالة يف سورة املائدة يف  حبرف ساكن غري )ص، ط، ق(، وكان قيل احلرف الساكن كسرا أوليا         

 .﴾/112﴿و ﴾/93﴿ كلمتني مها:

 إذا:اإلمالة، وذلك  :عند "ورش" كذلك  ومن أسياب ترقي  الراء  

 ﴾﴾/32 ،﴿﴿ يف سورة املائدة الكلما  التالية: ا، ومن أمثلتهحرف ممالوقعت بعد          

/24 ،﴿﴾/30+39 ،﴿﴾/48...، 

 ﴾﴿أو ﴾﴿ ، ومن أمثلة احلالة يف سورة املائدة الكلما  التالية:بعد الراء اصألفإذا أميلت          

/15+20+53+71+84 ،﴿﴾/45 أو﴿﴾/46+68+112 أو﴿﴾/48 

﴿﴾/54 +64+82+85. 

  :وقد رّق  "ورش" كذلك كّل راء جاء  مفتوحة أو مومومة ولكن بشروط 
  ﴾/3﴿سورة املائدة الكلما  التالية: إذا كانت مسيوقة بكسر متصل الزم، ومن أمثلة احلالة يف         

﴿﴾/6+43+45 ،...+﴿﴾/10 ،﴿﴾/13 ،﴿﴾/43 ،﴿﴾ 

/46 ،﴿﴾ /54 ،﴿﴾/62 ،﴿﴾/84 ،﴿﴾/92 ،﴿﴾/109 

﴿﴾/112.اخل...، 

 حم ْرابو مستفل ساكن حنو: إ ْخراج  إذا كانت مسيوقة بكسر الزم وفصل بينهما حرف اخلاء ساكنا أو حرف         
 يف سورة املائدة.ال وجود هلا وهذه احلالة 

، وميكن 34املرسال /﴾   ﴿ :  رّق  ورش الراء اصأوىل من )شرر( يف قوله تعاىل     

وهذه احلالة كما هو  .(»(1)(نتيجة تنثري فتحتها بتنوين الكسر تنثرا مدبرا»تفسري قراءة "ورش" للراء اصأوىل مرققة 
 واضح مقتصرة على سورة املرسال .

 "ورش"، وما عدا ذلك فإّن "الراء" فيها مفخمة أو حتتمل هذه إذن هي حاال  ترقي  "الراء" عند اإلمام         

                                                           

() إىل عنصر غاية اإلبدال من هذا الفصل. :        ينظر 

 .42، يت بني ورش وقالون يف قراءة ناف أكوستيكي لوجوه االختالف الصو عيد املهدي كايد أبو أشقري: حتليل    (     1)



 واإلعالل اإلبدال )القطعية( في اللغة العربية: اإلدغام، التفخيم والترقيق، الوقف واالبتداء، التركيبيةالفصل الرابع: الظواهر 

 

 
284 

 عند "ورش": "الراء"وسنورد فيما ينيت حاال  تفخيم  ،الوجهني
 : (1)حاالت تفخيم الراءب/ 
  وأمثلة ، كسر أولي، وال ياء ساكنة  الواحدةإذا جاء  مفتوحة غري ممالة أو مومومة، وَل يق  قيلها يف الكلمة

 ﴾﴾/2 ،﴿﴾/4 ،﴿﴿ هذه احلالة مستفيوة يف سورة املائدة، نذكر منها بعض النماذج:

/4 ،﴿﴾/6 ،﴿﴾/7 ،﴿﴾/9 ،﴿﴾/13 ،﴿﴾/21 ،﴿﴾ 

/25، ﴿﴾/33 ،﴿﴾/46+65 ،﴿﴾/47 ،﴿﴾/54 ،﴿﴾/ 

59 ،﴿﴾/72+77 ،﴿﴾/84 ،﴿﴾/91 ،﴿﴾/92 ،﴿﴾/112 

﴿﴾/119سورة املائدة الكلما   يفاحلالة هذه ، ومن أمثلة وقيلها فتح أو ضمّ ، أو جاء  ساكنة ...اخل

 ﴾/6+117، ﴿﴾/7، ﴿﴾/13، ﴿﴾/19+48+74+77+80﴿ التالية:

+112+114+116+118، ﴿﴾أو﴿﴾/19+20+23+28+33+34+35+38+42 

+66+99+108+122، ﴿﴾/23، ﴿﴾/28، ﴿﴾/29، ﴿﴾/50 

﴿﴾/51،﴿﴾/56 ،﴿﴾/66 ،﴿﴾/72 ،﴿﴾/77، ﴿﴾ 

/103 ،﴿﴾/107 ،﴿﴾/108، ﴿ ﴾/119اخل.... 

 يوجد من هذه احلالة يف سورة املائدةممّا . و إذا جاء  ساكنة أو مفتوحة أو مومومة بعد كسر عارض 
،... ﴾/51 ،﴿﴾/94 ،﴿﴾/108 ،﴿﴾/116﴿ :الكلما  التالية

          النماذج.وغريها من 
وَل توجد هذه احلالة يف  ، وكانت مسيوقة بفتح أو ضّم أو سكون أو ألف أو واو،موقوفا عليهاأو جاء  مكسورة 

    ...﴿ "الصُُّدور " عند قوله تعاىل: :يف كلمة املسيوقة بالواوسورة املائدة إاّل م  ضربني: 

﴾/8 ،يف كلمة: "أَْنَصاٍر" عند قوله تعاىل: واملسيوقة باصألف﴿...   ﴾/47.  

  إذا جاء  ساكنة أو متحرّكة بعد كسر أولي ووق  بعدها حرف استعالء، واّتصل هبا يف كلمة واحدة. وهذه 
                                                           

غنية بوحوش: الوجيز الناف  يف و  81، 79، وصمذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن ناف  من طري  اصأزرقعيد الكرمي مقيدش:  :نظري         (1)
 .107، 104أوول رواية ورش عن ناف ، وص 
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ْرَواًدايف الكلما  التالية مثالاحلالة ال وجود هلا يف سورة املائدة كما هو احلال    إْرَواًداو  : ق ْرطَاْس، ف ْرَقة، م 
 ﴾﴿ ، وورد منها يف سورة املائدة كلمة واحدة، وهي:وكذلك إذا فصل بينها وبني حرف االستعالء ألف

 ."القاء"ي واحلرف املستعل "الراء"؛ حيث فصل اصألف هنا بني 18/
  واحدة، وقيلها كسر أولي، وقد وق  ذلك يف عّدة كلما  يف القرآن الكرمي إذا وقعت الراء مكررة يف كلمة

 11نوح/و  52هود/﴾﴿، 9نوح/﴾﴿، 6نوح/﴾﴿، و107التوبة/﴾﴿منها: 

 املائدة.، وواضح أّن هذه احلالة ال وجود هلا يف نص سورة 16اصأحزاب/ ﴾﴿ ،7واصأنعام/

 ستعالء غري اخلاء، أو حرف استفال       إذا حال بني الكسر الالزم والراء املفتوحة أو املومومة حرف ا
وهذه احلالة ال وجود هلا أيوا يف سورة  إ ْورًا، الك يَ َر، اْرَتَوى،... متحرك، أو كان هذا الكسر غري أولي مثل:

 املائدة.
  وورد من هذه احلالة يف سورة حيثما وقعت: )إبراهيم، إسرائيل، عمران، إ َرَم(تفخم الراء يف الكلما  اآلتية ،

 .﴾/13+34+72+74+80+112﴿ املائدة كلمة واحدة يف مواض  متعّددة، وهي كلمة:

  :سورة املائدة. ، وال وجود هلذه احلالة يف(اخل يَ رَةُ )إذا كانت الراء مفتوحة أو مومومة مسيوقة بياء متحركة، حنو 
  إذا وقعت بني الراء وبني الكسرة أحد هذه احلروف )ط، ق، ص(، مثل: )إ ْوَرهم، م ْصرًا، ق ْقرًا، ف ْقَرَ  اهلل 

 وال وجود لذلك يف سورة املائدة. و قْ رًا،... (،
  إذا وق  قيل الراء الم اجلّر أو ياء اجلّر، أو بعيارة أخرى: إذا كانت الراء مفتوحة أو مومومة، ومسيوقة بكسر

 ﴾/13، ﴿﴾/112﴿ :املواض  التالية مّتصل عارض، ومن أمثلة ذلك يف سورة املائدة

﴿﴾/113.اخل...  

 الكسرة اليت سيقت الراء كسرة عارضة، ولو كانت أولية لرققت كما أشرنا يف الساب . ومعىن هذا أنّ       
الراء مسيوقة بكسر الزم منفصل؛ أي أّن الكسر يف كلمة، والراء يف كلمة  كونضمن هذه احلالة أيوا:   يندرجو 

 أخرى، وال وجود هلذا يف سورة املائدة.
 : (1)وذلك يف احلاال  اآلتية (:الترقيقو  ما فيه الوجهان: )التفخيم ج/  
   ْهرًا(، فإذا اجتم ْجرًا، و  رًا، إ ْمرًا، و ْزرًا، ح  ت ْ  ما كان على وزن )ف ْعاًل(، وهي ستُّ كلما  خمصووة: )ذ ْكرًا، س 

                                                           

 .82، 81وص  ،مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن ناف  من طري  اصأزرقعيد الكرمي مقيدش:       (  1)
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   ...﴿ لما  الست املخصووة كقوله تعاىل:مّد اليدل م  هذه الك

    ...﴾/اليدل م  ترقي   ، فلإلمام "ورش" فيها مخسة أوجه، وهي: قصر200اليقرة

( وتوسط اليدل م  التفخيم فقط، وطول اليدل م  ترقي  الراء وتفخيمها )أي الوجهان جائزان الراء وتفخيمها
 )أي الوجهان جائزان(.

  يف كلمة﴿﴾/محال على كلمة عمران. والتفخيم مقّدم، ففيها الوجهان 71اصأنعام 

  :يف الكلما  اآلتية﴿﴾/و4الفجر ،﴿﴾/و16القمر ،﴿﴾/و63الشعراء ،﴿﴾ 

يف الكلما   الرتقي  مقّدم، فيجوز يف هذه الكلما  اخلمس الوجهان، غري أّن 99يوسف/﴾﴿، و12سين/

 يف "الكلمة اخلامسة". والتفخيم مقّدماصأوىل"،  "اصأرب 
ُ(، أو ي    اء ساكن     ة  :عامــــــة مالحـــــــظة إذا وق   ف "ورش" على الراء بال   سكون وكان قيل    ها كسر مثل: )يَ ْغف ُر، َيْصرب 

لساكن كسر مثل: )السِّْحر      مثل: )َخرْي، َضرْي، السَّرْب(، أو حرف ممال مثل: )الدار، النار(، أو حرف ساكن وقيل ا
مها سواء كانت مرققة ووال أم ول، وأّما إذا انعدمت هذه اصأسياب فإنّه يفخّ الذ ْكر(، فإنّه يرق  الراء كحالة الو و 

 .(1)32املرسال / ﴾﴿وكذلك رّق  الراء إذا وقف على كلمة ال، 

بيد الالم حرف مستفل، واصأول فيه الرتقي  غري أنّه يغّلظ      والتغليظ مرادف للتفخيم      أحكام الالم:  ـــــ 2      
 أّن املستعمل م  الالم التغليظ عند مجي  القراء كما أشرنا.

 :)2)يقول "ابن جزري" يف باب الالما       
 بَ ْعَد ُسُكون  َواٍد أَْو طَاٍء َوظَا  َوأَْزَرٌق ل َفْتح  اَلٍم َغلَّظَا                                   
َها َوإ ْن حَيُْل                     ف يَها أَل ْف           أَْو إ ْن مُتَْل َمَ  َساك ن  الَوْقف  اْخُتل فْ َأْو فَ ْتح 
يُمَها والَعْكُس يف  اآلْي َرَجحْ                     َوق يَل ع ْنَد القَّاء  والظَّا واصَأَوْح          تَ ْفخ 
ُرَها            ذََكْرُ                      واْسَم اهلل  كلٌّ َفخََّماَكَذل َك َوْلَصاٍل َوَشدَّ َغي ْ
 م ْن بَ ْعد  فَ ْتَحٍة َوَضمٍّ واْخُتل ْف           بَ ْعَد مُمَاٍل اَل ُمَرقٍَّ  ُوو  فْ                  

 :قسمني أساسينيبناء على هذا النظم ميكن تقسيم أحكام الالم من حيث تفخيمها وترقيقها إىل        
                                                           

 . 83، 82، وص مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن ناف  من طري  اصأزرقعيد الكرمي مقيدش:         (1)
يف القراءا  العشر، تح: حممد متيم مصقفى الزعيب، مكتية دار اهلدى ابن جزري(: طيية النشر حممد بن علي بن يوسف )   حممد بن حممد بن (     2)

 .55م، ص 1994ه/ 1414، 1جّدة، السعودية، ط
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 :تني: حالة الرتقي  وحالة التفخيملالم لفظ اجلاللة حال ، الّلهّم(:أحكام الم لفظ الجاللة )اهلل أ/     
 (1)حــــــــــــــــالة الترقيق: 

سواء كان الكسر أوليا أم عارضا، ومثال ذلك من سورة املائدة: يقت بكسر ترّق  الم لفظ اجلاللة إذا سُ        
﴿ ﴾/4 ،﴿﴾/9+19+20+122 ،...+﴿  ﴾/43 ، ﴿  ﴾/45  

﴿﴾/55+61+71+74+83+86+108+109+ ﴿  ﴾/56 ،﴿  ﴾ 

/78+118 ،﴿  ﴾/93كما ترّق  الم لفظ اجلاللة كذلك إذا  ،...وغريها من النماذج الكثرية 

 ، ومثال ذلك يف سورة املائدة قوله تعاىل:تقّدمها ساكن بعد كسر )الكسر+ الساكن+ الم لفظ اجلاللة(
﴿﴾/56 ، :َل لفظ اجلاللة بتنوين آخر كلمة قيله، مثل          1الصمد/﴾  ﴿وكذا إذا ُوو 

، وهذا ال وجود له والكلمة الثانية يف أول اآلية الالحقة ،اآلية السابقةيف آخر  أّن الكلمة اصأوىل املنونة :؛ مبعىن2و
 .يف سورة املائدة

 :حالة التغليظ  
فنّما  .(2) « يسيقه كسر؛ أي إذا كان ميتدأ به، أو سي  بفتح أو ضمّ َل» :يف لفظ اجلاللة إذا "الالم"فّخم ت            

حاال  االبتداء بلفظ اجلاللة يف سورة املائدة فهي غري موجودة، ولكن ميكن أن يكون ذلك بعد الوقف؛ أي عند 
يف منتصف اآلية مثال أو يف آخرها...وهذا الكالم ينقي  على مجي  ألفاظ  ووالاستئناف القراءة بلفظ اجلاللة 

   مناذج ما كان مغّلظا من الما  لفظ اجلاللة بسيب فتح  اجلاللة على مستوى السورة الكرمية، وإليك اآلن بعض

  ﴾/3 ،﴿  ﴾/7 ،﴿ ﴾/10 ،﴿ ﴾/13 ،﴿﴿ ضّم: أو

 ﴾/20 ،﴿ ﴾/29 ،﴿ ﴾/33 ،﴿ ﴾/35 ،﴿ ﴾/45  

﴿ ﴾/56 ،﴿ ﴾/58  ،﴿ ﴾/62 ،﴿ ﴾/66 ،﴿ ﴾/82 

﴿ ﴾/97 ،﴿ ﴾/108 ،﴿ ﴾/111 ،﴿ ﴾/116 ،﴿ 

﴾/121 الكثرية، وغريها من النماذج. 

                                                           

 .74، 73وص  ،مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن ناف  من طري  اصأزرقعيد الكرمي مقيدش:         (1)
 .65، صناف  من طري  اصأزرق )الشاطيية( ورش عنحممد نيهان بن حسني مصري: اإلستربق يف رواية        ( 2)
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ومن أمثلة هذه احلالة يف سورة  .(1)تُ َغّلظ الالم كذلك إذا كانت مسيوقة بساكن وقيل الساكن فتح أو ضمّ            
  ﴾/3+5+8+9+12+37+59+90+98+110...،، ﴿﴿ املائدة النماذج التالية:

﴾/12+25+105 ،﴿﴾/50+76+107 ،﴿ ﴾/54 ،﴿ ﴾/66 

﴿﴾/74+119 ،﴿ ﴾/94 ،﴿ ﴾/97+103.اخل...، 

 :(2)مالحــــــظات
من لفظ اجلاللة هو الالم فقط، أّما مهزة الوول حال االبتداء، واهلاء فهما حرفان مستفالن واجب  ظُ لَّ غَ إّن ما ي ُ        

 ترقيقهما.
 45العنكيو /﴾ ﴿، وكذلك: 114سورة اصأنعام/﴾ ﴿  يُ َنيَُّه إىل أّن "ورشا" إذا قرأ      

 وال عربة برتقي  الراء. ،الم لفظ اجلاللة لوقوعها بعد الفتحة أو الوّمة ظُ لَّ غَ وحنومها فإنّه ي ُ 
 أحكام الالم في غير لفظ الجاللة: ب/      
 "الالم" يف غري لفظ اجلاللة من حيث تفخيمها وترقيقها بني ثالث حاال : ميكن أن منّيز ل          
 (3)يف رواية "ورش" حصرا إذا توّفر  الشروط الثالثة اآلتية تغّلظ الالم في غير لفظ الجاللة: 
 / أن تكون الالم مفتوحة )خمّففة أو مشّددة(.1
 / أن تسي  الالم بنحد اصأحرف اآلتية: الصاد، القاء، الظاء، ويف كلمة واحدة من غري فاول.2
الَصالة، َيْصَلى، الَقالق، مْقل  / أن تكون هذه احلروف ساكنة أو مفتوحة )خمّففة أو مشّددة(، وذلك حنو: 3

 ظََلَم، أْظلم،...
 يف سورة املائدة يف مواض  حمدودة وقليلة هي: "الالم"ّلظت وقد غُ         

 (؛ ففي هذه7/13/57/60/93/108الواردة يف اآليا  التالية:) ﴾﴿أو ﴾﴿       لفظة: 

هنا جاء  متوسقة ومفتوحة  "الالم"اجتمعت "الصاد" و"الالم" معا يف كلمة واحدة من غري فاول:  الكلمة
 املقي  مشّددا ومفتوحا؛ أي توّفر  مجي  شروط التغليظ. "الصاد"مسيوقة حبرف 

 "الالم"  ؛ ففي هذه الكلمة اجتمعت "الصاد" املفتوحة املخّففة، م 35الواقعة يف اآلية  ﴾﴿       لفظة: 
                                                           

 . 74، ص واية ورش عن ناف  من طري  اصأزرقمذكرة يف أحكام التجويد بر   عيد الكرمي مقيدش:      ( 1)

 .109، ص لناف  يف أوول رواية ورش عن ناف غنية بوحوش: الوجيز ا        (2)
 .110، 109، وص املرج  نفسه        (3)
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 املتوسقة املفتوحة املشّددة وهلذا ُغّلَظْت.
)السابقة(، م   ؛ ففي هذه الكلمة اجتمعت "الصاد" الساكنة املخّففة41الواقعة يف اآلية  ﴾﴿     لفظة:   

 املفتوحة املخّففة وهلذا ُغلَِّظْت."الالم" املتوّسقة 
، وأّن أّي ختّلف لشرط واحد منها "الالم"جمتمعة يف  ةر هنا إىل أنّه ال بّد أن تتوفر هذه الشروط الثالثاشيو        

 .فإّن حكمها يتحّول من التغليظ إىل الرتقي  تلقائيا
فما هي إذن  عداها فهي حاال  ترقي  ال تغليظ،هذه       إذن      هي حاال  الالم املغّلظة فقط، وما        

 حاال  ترقي  الالم من غري لفظ اجلاللة؟.
 (1)فيما عدا ما ذكرنا : وترق ترقيق الالم في غير لفظ الجاللة: 
 : )تقُل ، صأول يّنكم، وْلصال(.الكلما  التالية أو مكسورة أو ساكنة حنو مومومة/ كنن تكون الالم 1
 ى،...(.ظف، إّّنا لقّ هم، وْليتلق: )سلَّ الكلما  التالية اصأحرف الثالثة بعد الالم ال قيلها حنو/ أو وق  أحد 2
 : )الظُّلة، فصِّلت، ظ الل،...(.الكلما  التالية / أو كان أحد هذه اصأحرف موموما أو مكسورا حنو3
 لب، سئلت، العلماء(.: )ينقالكلما  التالية / أو َل ين  أحد هذه اصأحرف الثالث قيل الالم، حنو4

إمّنا هي خرق صأحد الشروط الثالثة املذكورة  "الالم"هنا إىل أّن هذه احلاال  اصأرب  اخلاوة برتقي   نشريو           
يف غري لفظ  "الالم"، وإليك اآلن بعض مناذج ترقي  يف غري لفظ اجلاللة "الالم"سابقا، واليت مبوجيها يتّم تغليظ 

 اجلاللة يف نص سورة املائدة:

 /﴾﴾/2 ،﴿﴾/84 ،﴿﴾/66 ،﴿﴾/76 ،﴿﴿ الكلما  التالية:        

وختّلف  "الالم"،...يف هذه اصأمثلة وغريها توّفر شرط واحٌد فقط من شروط التغليط املذكورة سلفا وهو: فتح 97
 يف اصأمثلة السابقة. "الالم"، فوجب حينها ترقي  اثنان

 ﴾﴾/4 ،﴿﴾/8 ،﴿﴾/14 ،﴿﴾/14 ،﴿﴿        الكلما  التالية:

/19 ،﴿﴾/20 ،﴿﴾/46 ،﴿﴾/72 ،﴿﴾/96 ،﴿﴾/102 

﴿﴾/311 ،﴿﴾/211...، ،فيها: الرتقي  ال  "الالم"ففي هذه اصأمثلة وغريها حكم اخل

 الشروط فيها: "الالم" فيها إّما مومومة أو مكسورة أو ساكنة، وال يسيقها وال حرف من مجي التغليظ؛ لسقوط 

                                                           

 .45، ص واية ورش عن ناف  من طري  اصأزرقأبو عيد الرمحن عاشور خوراوي احلسين: أحكام التجويد بر         (1)
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 )ص، ط، ظ(. حروف اإلطياق الثالثة
،...اخل. يف هذه الكلما  ﴾/10 ،﴿﴾/14 ،﴿﴾/18﴿        الكلما  التالية:

فيها مكسورة، وفصل  "الالم"؛ ففي الكلمة اصأوىل: ، توفّر  فيها شروط وسققت أخرىفيها مرقّقة "الالم"وأمثاهلا 
ألف مّدية. ويف املثال الثاين توّفر شرطان وختّلف واحد؛ توّفر الشرط الثاين  "الصاد" بينها وبني احلرف املقي 

    هنا بالكسر ال  "الالم"املفتوحة، وسقط الشرط اصأول وهو حترك  "القاء"      فيه مسيوقة ب "الالم"والثالث: 
الالم ال بعدها يف كلمة قيل " "الظاءث ففيه توّفر شرط واحد وهو وقوع "وعكس املثال الثاين املثال الثالبالفتح، 

  قيله بالوّم. "الالم والظاءك "رُّ : حتَ ومها واحدة، وختّلف شرطان
 ( والترقيق التفخيمما فيه الوجهان:) 

  :(1)اآلتية جيوز تغليظ الالم وترقيقها      والتغليظ مقّدم      يف احلاال  الثالث      
إذا حال بني الالم وبني أحد احلروف الثالثة )ص، ط، ظ( ألف لينة      ووال ووقفا      وقد وق   الحالــــــــــــة األولى:

 ذلك يف ثالثة ألفاظ يف القرآن، يف مخسة مواض  وهي: )طال، فصاال، يّصاحلا(:
1        ﴿  ﴾  /233اليقرة. 

2        ﴿    ﴾  /128النساء. 

3        ﴿  ﴾  /86طه. 

4        ﴿   ﴾  /44اصأنيياء. 

5        ﴿  ﴾  /16احلديد. 

، املوجود يف اآلية ﴾﴿يف اآلية اصأوىل هلا م  اإلمام "ورش" يف مّد اليدل ﴾﴿إّن كلمة  :ةظمالحــــــــ

التغليظ وعليه في البدل التوسط والمّد ثّم ، ترقيق الالم وعليه ثالثة البدل[، مخسة أوجه: 233]اليقرة/
 .وميتن  القصر م  التغليظ، فقط

 إذا وقف القارئ على "الالم" املتقرفة املغّلظة بالسكون بالشروط الساب  ذكرها، حنو الكلما   الحالــــــــــــــة الثانية:
 118، اصأعراف 119، اصأنعام 249و 27، الواردة يف سورة اليقرة: اآلية [يوول فصل، بقل، ظلّ ]: التالية
 .17والزخرف  20، ص 58، النحل 25الرعد 

                                                           

 .77، 75، وص واية ورش عن ناف  من طري  اصأزرقعيد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد بر  :ينظر     (   1)
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 ترقيق الالم مع التقليلألف ذا  ياء )أي ألف مقّللة(، ففيها وجهان:  "الالم"إذا وق  بعد  الحالــــــــــــة الثالثة:
ووال ووقفا، بشرط أن تكون يف غري رؤوس اآلي من السور اإلحدى عشرة اليت رؤوس آياها وتغليظها مع الفتح 

يف حال الوقف على  125يف سيعة مواض : اليقرة اآلية  فيها التقليل فقط، وقد وق  ذلك يف القرآن الكرمي
﴿﴾ ،/حال الوقف على:  3واملسد/ 15، الليل/4، الغاشية/12، اصأعلى/12، االنشقاق/18اإلسراء

﴿﴾ أو﴿﴾. 

 تفخيم الغنّـــــــــــــة وترقيقها:  ثالثا:
ا وترقيقها، جيب أوال التعرف على الوقوف على أحكام الغّنة عند اإلمام "ورش" من حيث تفخيمه وقيل        

 :(1)مراتب الغّنة وهي مخسة كاآليت
        أن تكون امليم أو النون مشّددتني حنو: إ نَّ، َلمَّا. 1
وَل تُْذَكْر  ،74التوبة/﴾   ﴿، 7الزلزلة/﴾ ﴿ة بغّنة حنو:       أن تكون النون مدغم 2

، فتكون هبذا يف املرتية اصأوىل، وهذا ما 38املائدة/﴾ ﴿ "امليم" هنا صأّّنا َل تدغم ساكنة إاّل يف مثلها حنو:

 يعرف باإلدغام الشفوي الذي حتدثنا عنه سابقا.
 .21املائدة/﴾ ﴿ حنو:       أن تكون "امليم" أو "النون" خمفاة  3

        أن تكونا ساكنتني مظهرتني. 4
        أن تكون متحرّكتني. 5

اصأوىل  يف املراتب الثالثوهي يف املرتيتني اصأخريتني غري ظاهرة، إاّل أّن أول الغّنة موجودة فيها، أّما        
 حركتني من غري زيادة عليه أو نقص منه.فظاهرة، وجيب إظهارها وذلك مبّدها مبقدار 

النون أو التنوين عند  تتفّخم إذا أخفي» :أّما عن حاال  تفخيم أو ترقي  الغّنة عند اإلمام "ورش"، فإّّنا        
 وهذا يعين أّن ترقي  الغّنة يكون .(2)«حروف اإلخفاء املستعلية اخلمسة وهي: الصاد، الواد القاء، الظاء والقاف

فيما عدا هذه احلاال . ونقّدم فيما يلي بعض مناذج تفخيم الغّنة يف سورة املائدة م  اصأحرف اخلمسة السابقة    
 وبعض مناذج ترقيقها م  مخسة حروف أخرى يف هذه السورة الكرمية:

 
                                                           

 .53ص(        حمّمد عصام مفلح القواة: الواضح يف أحكام التجويد، 1)
.67، 66د نيهان بن حسني مصري: اإلستربق يف رواية ورش عن ناف  من طري  اصأزرق )الشاطيية(، وص حممّ   (       2(  
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 تفخيم الغــــــّنة: ـــــ 1
 النون الساكنة م  الصاد.غّنة اإلخفاء: تفخيم  ﴾/92﴿       الصاد حنو: 1

 غّنة اإلخفاء: النون الساكنة م  الواد.تفخيم   ﴾/107﴿       الواد حنو: 2

 : التنوين م  القاء.غّنة اإلخفاءتفخيم   ﴾/7 ،﴿ ﴾/90﴿       القاء حنو: 3

 غّنة اإلخفاء: النون الساكنة م  الظاء.تفخيم  ﴾/77﴿       الظاء حنو: 4

غّنة اإلخفاء: النون الساكنة والتنوين م  تفخيم   ﴾/34 ،﴿ ﴾/122﴿        القاف حنو: 5
 القاف.

 ترقيق الغـــــنّـــة: ـــــ 2
 ترقي  غّنة اإلخفاء: النون الساكنة م  التاء.  ﴾/31 ،﴿ ﴾/43﴿       التاء حنو:  1

التنوين والنون الساكنة  ترقي  غّنة اإلخفاء:  ﴾/24 ،﴿﴾/48﴿        اجليم حنو: 2
 م  اجليم.

التنوين والنون الساكنة م   ترقي  غّنة اإلخفاء:  ﴾/60 ،﴿ ﴾/93﴿       الذال حنو: 3
 الذال.

التنوين والنون الساكنة م   ترقي  غّنة اإلخفاء:  ﴾/7 ،﴿﴾/66﴿        الفاء حنو: 4
 الفاء.

 النون الساكنة غّنة اإلخفاء:ترقي    ﴾/14 ،﴿ ﴾/72﴿ حنو:      الكاف  5
 الكاف.م   والتنوين

 : التفخيم والترقيق: األداء والداللــــــةرابعلب الــالمط  
أو من خالل السياق الوارد فيه للتفخيم عّدة معاين ميكن التعرف عليها من خالل: اصأداء الصويت له،       

، ومن املعاين اليت يؤديها التفخيم: التعظيم والتقديس، االرتفاع والعلو الرتفاع مؤّخر الّلسان جتاه احلرف املفّخم
احلنك اللنّي أثناء النق  باحلرف املفّخم، القّوة والشّدة ملا فيه من جهد عووي، السمن والتغليظ، االمتالء المتالء 

اليت يؤّديها فهو قد يدّل على: رتقي  والذي يناقوه يف املعاين ويف املقابل جند الالفم بصدى احلرف املفّخم وغريها، 
الليونة والسهولة، الوعف والّرقة، النحافة والنحول،...وميكن من خالل هذا التخريج اليسيط أن نقف على بعض 

 هذه الدالال  يف اآليا  اآلتية:
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 :ترقي  "الالم" يف كلمة "قُ ُلوبَ ُهْم" يف قوله تعاىل ﴿...  ...﴾/14  وموض .

بعهود اهلل ونقوهم ملواثيقه سيحانه وتعاىل ناتج أساسا عن  الرتقي  هنا يتماشى م  داللته، فإخالف بين إسرائيل
فلعّنا » :ضعف اإلميان يف قلوهبم، فهي ُوْلَيٌة ال تعي خريا وال تفعله، يقول اإلمام "القربي" يف تفسري هذه اآلية

بنقوهم ميثاقهم الذي واثقوين، وجعلنا قلوهبم قاسية غليظة الذين نقووا عهدي، وَل يفوا مبيثاقي من بين إسرائيل 
 .(1)«يابسة عن اإلميان يب، والتوفي  لقاعيت، منزوعة منها الرأفة والرمحة

  يف كلمة "ُيَصلَُّيوا" عند قوله عّز وجّل: "الالم"تفخيم ﴿       

       ...﴾/35  يف اآلية زجر وترهيب وهذا يتماشى م .

ملا حيتاج من جهد عولي كيري أثناء النق  به، وما يزيد هذا  الشّدة والقّوة اليت يتمّيز هبما وو  "الالم" املفّخم
قد عقوبة احملارب » ففي التصليب شّدة وقوة وغ ْلظٌَة، يقول "سّيد ققب": ؛وتثييتا كلمة "ُيَصلَُّيوا" املعىن تنكيدا

والتغليظ على ، تق  مبجّرد اخلروج وإخافة السييل، صأّن هذا إجراء وقائي املقصود منه أوال من  وقوع اجلرمية
   فزعون اجلماعة املسلمة القائمة على شريعة اهلل يف هذه رّوعون دار اإلسالم ويُ املفسدين يف اصأرض الذين يُ 

 .(2)«دار باصأمن والقمننينة والسالمالدار، وهي أجدر مجاعة وأجدر 
  يف كلمة "احَلْرْب" عند قوله تعاىل: "الراء"تفخيم ﴿...     

...﴾/66 فمّما ال ّشك فيه أّن يف احلرب شّدة وقّوة، بل هي الشّدة بعينها؛ وهذا مناسب م  داللة تفخيم .

 "الراء" اليت حيتاج النق  هبا، وهي على وفة التفخيم جهدا يفوق نققها وهي على وفة الرتقي .

  لفظ اجلاللة يف قوله عّز وجّل: "الم"تفخيم ﴿...       ﴾/97 .

من دالال  التفخيم كما أشرنا: التعظيم والتقديس؛ ويف تغليظ الالم يف لفظ اجلاللة دليل على تعظيم من قام 
 يف ذاته، جليل يف وفاته وأمسائه.بفعل االنتقام، فاهلل عّز جالله عظيم 

   يف كلمة "تَ ْغف ْر" عند قوله تعاىل: "الراء"ترقي ﴿       

   ﴾/120 يعرتي أثناء نق  الراء املرقّقة شيًئا من الليونة والسهولة .      

يف هذا ما يتماشى م  داللة ترقي  الراء يف الكلمة السابقة، فهي هنا تدّل على لقف اهلل بعياده ورمحته واللقف، و 

                                                           

 .52، ص3القربي: تفسري القربي من كتابه جام  الييان عن تنويل آي القرآن، مج(        1)
 .880، ص6، ج2سّيد ققب: يف ظالل القرآن، مج        (2)
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ة عن متام عزّته بل إّن مغفرته وادر الواسعة عليهم، على أّن لقفه ورمحته ال تعين ضعفا منه سيحانه وتعاىل، 
 وقدرته، ال َكَمْن يغفر ويعفو عن عجز أو عدم قدرة.
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 الوقف واالبتداء :ثــــالــــــثالمبحث ال
، واليت ينبغي على قارئ القرآن االنتباه إّن الوقف واالبتداء من املسائل األساسية يف علم القراءات والتجويد        

يُ ْفَهُم كالم اهلل عّز وجّل إاّل بتحّري الوقف واالبتداء اجلائزين، وخاصة أّن معرفة الوقف إليها واالهتمام هبا، إذ ال 
 . 4املزمل/﴾  ﴿واالبتداء من معرفة الرتتيل املأمور به يف قوله تعاىل: 

 يقول "ابن جزري":      
 ََتِْويِدَك لِْلُحُروِف                    اَل بُدَّ ِمْن َمْعرَِفِة الُوُقوفِ َوبَ ْعَد                
 (1)واالبِْتَداِء،...........                     .....................               

 الوقــــــــفلب األول: ـالمط  
وقبل أن نتناول الوقف بالدراسة والتحليل وجب علينا أوال التعرف على "علم الوقف واالبتداء"، فما           

 املقصود به؟. وفيما تكمن أمهيته؟.
  علم الوقف واالبتداء 
 .(2)«ح  صِ منها وما ال يَ  ح  صِ ما يَ االبتداء يف القرآن الكرمي،  الُ مَُ الوقف، و  الُ علم بقواعد يعرف هبا مَُ » :هو      

فواضح من خالل هذا التعريف أّن هلذا العلم قوانني وقواعد واجبة على قارئ القرآن أن يأيت هبا على          
وجهها املطلوب، ومن خالهلا ميكن له معرفة اجلائز واملمنوع يف الوقف واالبتداء، وأّما عن فائدة معرفة الوقف 

 .(3)«صون النص القرآين من أن تنسب فيه كلمة إىل غري مجلتها»واالبتداء فهو 
تعّددا مصطلحيا، ميكن الوقوف على  )الوقف( وقد عرف هذا العلم، وخصوصا على مستوى الشق األول        

 بعضها كما يلي:
 الوقـــــــــــف:أنـــواع  ــــ 1

 خمتلفة:ميكن تقسيم الوقف إىل أنواع عّدة العتبارات             
 أنواع الوقف من حيث المدى الزمني:  أ/     

         :القطع  
 ة: ــغـــل  

                                                           

 .8       ابن جزري: منظومة املقّدمة اجلزرية فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمه، ص (1)
 .181م، ص 2008ه/ 1429، 2       أمين رشدي سويد: أطلس التجويد نظرية مرئية، دار الغوثاين للدراسات القرآنية، دمشق، سورية، ط (2)
    .ص ن،     املرجع نفسه     (3)
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َقَطَع الصوف: َجزَّه، َقَطَع رأسه: فصل بعضه عن بعض: َقَطَع يف قوله: » جاء يف معجم "ميط احمليط":         
، َحَسمَ  )...(، والَقْطُع: إبانة بعض أجزاء  تواصالا ضّد عَ اطَ قَ )...(، وتقطّعت اخلمر: امتزجت وت َ  َجَزَم، َبثَّ

 .(1)«: احلّصة من الشيء، ج: ِقَطْع...ة  عَ )...(، والِقطْ  اجلسم فصال)...(، والِقَطُع: القطعة من الليل
 يف اللغة يعين: الفصل)احلّز( واإلزالة واإلبانة...  عُ طْ وعليه فإّن القَ          

 اصطالحا:  
استئنافها، ويكون القطع على رؤوس اآلي تامة املعىن، وهنايات  عدم قطع الصوت عن القراءة بنية» هو:          

السور والقصص، واألحكام واألحزاب واألرباع تامة املعىن وغري ذلك، ومعىن هذا أّن القطع هو: إهناء التالوة 
 .(2)«واالنصراف عنها إىل أمر آخر

         :السكت 
 غة:ـــل 

َسْكًتا  تُ كُ سْ َسَكَت الرجل يَ »يقول "بطرس البستاين" يف باب السني يف إطار شرحه ملادة "َسَكَت":          
الرجل: انقطع كالمه فلم يتكّلم  تَ )...(، وَأْسكَ  وُسُكوتًا وُسَكاتًا وَساُكوتًَة: َصَمَت، وفصل بني نغمتني بال نفس

عن قوله  : إمساك عن قوله احلّق، والصمت: إمساكوتُ كُ والس  )...(، وتُ كُ والسَّْكُت: مصدر والكثري الس   )...(،
 . إذن فالسكت يف اللغة: الصمت واالمتناع عن الكالم.(3)«الباطل دون احلقّ 

 اصطالحا: 
، والسكت خبالف (4)«قطع الصوت عن القراءة زمنا يسريا ال يُ تَ نَ َفُس فيه بنية استئناف القراءة» هو:           

 .(5)«وسط الكلمة ويف آخرها»القطع يكون يف 
        :الوقف 

 :اهلل، َوَقَف نفسه عن أعمال اخلري...َوَقَف أمالكه: َحَبَسَها يف سبيل »ورد يف معجم "ميط احمليط":         
 انقطع، َوقَ َفُه عن الشيء: منعه عنه، َوَقَف األْمَر على ُحُضوره: َعلَّق احلكم فيه حبضوره، َوَقَف عليه: َعايَ َنهُ 

                                                           

 ".َقَطعَ م، مادة "2009 ه/1430 ،1، تح: ممد عثمان، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط7     بطرس البستاين: ميط احمليط، ج (  1)
 .901، ص 2       أمحد بن أمحد بن ممد عبد اهلل الطويل: فّن الرتتيل وعلومه، ج (2)
 مادة "َسَكَت". ،4ج ،املصدر السابق     بطرس البستاين:  (  3)
        أمحد بن أمحد بن ممد عبد اهلل الطويل: املرجع السابق، ص س. (4)
 .29       مّمد الصادق قمحاوي: الربهان يف َتويد القرآن ويليه رسالة يف فضائل القرآن، ص (5)
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 . (1)«ا وُوُقوفًا: دامت قائمة وسكنتفً ق ْ وَ  فُ قِ الّدابة: تَ  تْ فَ ق َ وَ وَ 
 حييل على معىن: الكّف واحلبس. للغويةوعليه فإّن الوقف يف الداللة ا       

قطع الصوت عن الكلمة )أو القراءة( زمنا ميكن التنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة مبا يلي » : وهواصطالحا
رؤوس اآلي وأوسطها، وال يأيت يف » :، ويأيت يف(2)«احلرف املوقوف عليه، أو مبا قبله ال بنّية اإلعراض عن القراءة

 .(3)«وسط الكلمة وال فيما اّتصل رمسا
أّن الكالم إذا كان متعّلقا مبا بعده فال » وحيّدد "مّمد حسني علي الّصغري" املقياس الفيّن للوقف قائال:       

"خالد بين  الوقف ففيها يقول: وظيفةأّما عن  .(4)«يوقف عليه، وإن مل يكن كذلك فاملختار الوقوف عليه
بدور وظيفي ...إّن الوقفات أو السكتات الّصوتية اليت يأيت هبا القارئ خالل أدائه تعّد فونيمات تقوم » :دومي"

 .(5)«يف حتديد دالالت ما يُ ْنَطُق به
 :مالحـــــــــظــــــة هـــــــامة

إذا وقف حبيث "تعانق الوقف" مصطلح أطلقه علماء الضبط والوقف واالبتداء على حالة تتايل الوقوف،       
. ومن مواضع هذه احلالة يف سورة (6)(على أحد املوضعني ال يصّح الوقف على اآلخر وعالمته)

  ﴿ قوله تعاىل:املائدة:                                     

     ﴾/26 ، قوله:و ﴿                        

                                       

    ...﴾/41. 

 وميكن تلخيص هذه األقسام الثالثة كما نّص عليها علماء القراءات يف املساواة اآلتية:           
 .القطع = قطع الصوت + إنهاء التالوة 

                                                           

 ، مادة "َوَقَف".9، ج      بطرس البستاين: ميط احمليط(   1)
 .174، 173       عبد الفّتاح عبد الغيّن القاضي: الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع، صص  (2)
م 2003ه/1424، 1       عزت شحاتة كرار: الوقف القرآين وأثره يف الرتجيح عند احلنفية، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط (3)

 . 16ص
 .106م، ص2000ه/ 1420، 1(        مّمد حسني علي الّصغري: الصوت اللغوي يف القرآن، دار املؤرّخ العريب، بريوت، لبنان، ط4)
 .99       خالد قاسم بين دومي: دالالت الظاهرة الصوتية يف القرآن الكرمي، ص(  5)
     املرجع نفسه، ص ن.    ( 6)
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 .السكت = قطع الصوت + استئناف القراءة دون تنفس 
 .الوقف = قطع الصوت + استئناف القراءة مع التنفس 
 أنواع الوقف بالنظر إلى الباعث عليه:  ب/      

 منّيز للوقف بالنظر إىل سببه بني األنواع اآلتية:              
 :يَ ْعَمُد القارئ إليه مبحض اختياره وإرادته، ملالحظة معىن اآليات »وهو الوقف الذي  الوقف االختياري

        له ما يقتضي الوقف من عذر أو ضرورة، أو تعّلم حكم  ضَ رِ عِ وارتباط اجلمل وموقع الكلمات، دون أن يَ 
 .(1)«أو إجابة عن سؤال

 :ما كان لبيان رسم، وذلك ملعرفة املقطوع واملوصول والثابت واحملذوف وهو خاص »وهو:  الوقف االختباري
 . (2)«ر املتلقيبابالتعّلم، وحيصل هذا خالل تعّلم قراءة القرآن الكرمي هبدف اخت

 :ما هبا من أوجه وهو  الستيعابالوقف على الكلمة اليت قرئت بأكثر من وجه، » وهو: الوقف االنتظاري
 .(3)«خاص بتعّلم القراءة الّصحيحة أيضا

 اسُ طَ العُ للقارئ بسبب ضرورة أجلأته إىل الوقف، كضيق النفس أو  ضُ رِ عْ الذي ي َ »: وهو: الوقف االضطراري 
إىل ذلك، وحينئذ جي    وز له الوق   ف على أّي كلمة كانت وإن مل يت   م املع  ىن، وبعد ذهاب  ، أو النسيان وماي  الع َ أو 

البدء هبا، وإاّل  حَ لُ هذه الضرورة اليت أجلأته إىل الوقف على هذه الكلمة، يبتدئ منها ويصلها مبا بعدها إن صَ 
 .(4)«فيبتدئ مبا قبلها مبا يصلح البدء به، كما يف الوقف االختباري

 أنواع الوقف بالنظر إلى التعّلق اللفظي والمعنوي: ج/       
  الوقف مجيع أنواع الوقف اليت ميكن احلصول عليها من خالل هذا االعتبار تندرج حتت إّن             

 ، هذا األخري الذي ينقسم باعتبار حكمه قسمني: اجلائز ويشمل: التام، الكايف، احلسن، وغري اجلائزاالختياري
 ، وعلى هذا األساس ميكن تقسيم الوقف هبذا االعتبار إىل األقسام التالية:وما هو أقبح منه ويشمل القبيح

 فالتام بكّل  .(5)«حيسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده، وال يكون بعده ما يتعّلق به...»: هو الذي الوقف التام 
                                                           

 .253       ممود خليل احلصري: أحكام قراءة القرآن الكرمي، ص  (1)
  . 113(        عبد اهلل عبد القادر حيلوز: امليّسر املفيد يف علم التجويد، ص2)
   املرجع نفسه، ص ن. (        3)
  . 368(        عبد الفّتاح الّسيد عجمي املرصفي: هداية القارئ إىل َتويد كالم الباري، ص 4)
، تح: ميي الّدين عبد الرمحن 1(        أبو بكر ممد بن القاسم بن بشار األنباري النحوي: كتاب إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عّز وجل، ج5)

 .150، 149م، صص 1971ه/ 1391مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، سوريا، دط، رمضان، 
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جوز الوقوف وعليه في بساطة هو الوقوف على كلمة قرآنية ليس بينها وبني ما بعدها تعّلق لفظي وال معنوي،
  عليها، كما جيوز االبتداء مبا بعدها.

 ومن أمثلة هذا الوقف يف سورة املائدة النماذج التالية:       
 يف قوله تعاىل: [ ، ، ، ،] :الكلمات التاليةالوقف على         

﴿                

             

               

       ﴾/3. 

     ...﴿ يف قوله تعاىل: [ ،] :نيتالتالي تنيالوقف على الكلم        

    ﴾/21. 

 يف قوله تعاىل: "" وكذا الوقف على كلمة: "" قوله تعاىل:     الوقف على     

﴿



﴾/47. 

  ﴿ يف قوله تعاىل: [ ، ،  ،] الوقف على الكلمات التالية:        

               

      ﴾/77. 

      ﴿ " يف قوله تعاىل:  الوقف على كلمة:"      

﴾/88. 

 ﴿[ يف قوله تعاىل:  ،  ، ،التالية: ]   الوقف على الكلمات      
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  ﴾/91. 

     ﴿ يف قوله تعاىل: [ ،] :تنيالتالي ني  الوقف على الكلمت      

       ﴾/113. 

         ﴿ " يف قوله تعاىل:    الوقف على كلمة: "    

 ﴾ /122. 
وسواها ابتداء جائز؛ أي جيوز االبتداء بالكلمة إىل أّن االبتداء يف مجيع النماذج املذكورة هنا  مع اإلشارة ها     
 أن يؤثّر ذلك على املعىن. مباشرة دونالكلمة املوقوف عليها وقفا تاًما  لياليت ت
 ما حيسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده، إاّل أّن له به تعّلقا ما من جهة املعىن، فهو»: هو الوقف الكافي 

 منقطع لفظا مّتصل معىن، ومّسي كافيا الكتفائه واستغنائه عّما بعده واستغناء ما بعده عنه، وعالمته أن يكون ما
 املخّففة أو أاّل أو إن املكسورة، أو بل  مستأنفا أو مفعوال لفعل مذوف أو نفيا أو استفهاما،بعده مبتدأ أو فعال 

وهو بكّل بساطة الوقف على كلمة قرآنية بينها وبني ما بعدها تعّلق  .(1)«أو السني، أو سوف أو غري ذلك... 
ه، ومن أمثلة هذا الضرب من م؛ أي يوقف عليه ويبتدئ مبا بعدمعنوي ال لفظي، وله نفس حكم الوقف التا

 الوقوف يف سورة املائدة النماذج التالية:
 ، ، ،،   ، ،]     الوقف على الكلمات التالية:     

  ، ،،  ...] :على الرتتيب يف قوله تعاىل ﴿    

             

         ...﴾/4. 

 يف قوله تعاىل: [،...  ، ،  ،  ،]    الوقف على الكلمات التالية:     

﴿             

            

   ...﴾/6. 

   ﴿[ يف قوله تعاىل:  ، ،        الوقف على الكلمات التالية: ]

                                                           

 .77      أبو عبد الرمحن عاشور خضراوي احلسين: أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، ص (1)
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          ﴾/20. 

        ﴿ يف قوله تعاىل: [ ،]     الوقف على:    

    ﴾/37. 

           ﴿ يف قوله عّز وجّل: [ ،]     الوقف على:    

              ﴾/75. 

         ﴿ يف: [،...  ،]    الوقف على:     

                

                

        ﴾/97. 

 يف قوله: [   ، ،   ،  ،  ،] الوقف على الكلمات التالية:        

﴿            

               ﴾/99 . 
 حيسن الوقوف عليه، وال حيسن االبتداء مبا بعده لتعّلقه به تعّلقا معنويا كتعّلق »: هو الذي الوقف الحسن

املتأخر باملتقّدم من حيث املعىن ال اإلعراب، كاإلخبار عن حال املؤمنني، أو حال الكافرين، أو متام قّصة أو تعلقا 
. وباختصار فإّن هذا القسم يعين الوقف (1)«..وغريمها. لفظيا، من حيث اإلعراب لكونه صفة له، أو معطوفا عليه

على كلمة قرآنية بينها وبني ما بعدها تعّلق من حيث اللفظ واملعىن، إاّل أن الوقف عليها يعطي معىن تاما، فيوقف 
 ومن مناذج الوقف احلسن يف نص سورة املائدة األمثلة التالية: مبا بعده، إالّ أن يكون رأس آية. أدتُ بْ عليه، وال ي ُ 

        ...﴿ " يف قوله تعاىل:"    الوقف على كلمة:     

    ...﴾/2" :؛ فلفظة"  تتعّلق مبا بعدها لفظا ومعنا، ألهّنا مستثىن وما

 بعدها مستثىن منه.

                                                           

 1د، األردن، وجدارا للكتاب العاملي، عمان، األردن، ط       هادي هنر: علم الداللة التطبيقي )يف الرتاث العريب(، عامل الكتب احلديث، إرب (1)
 .49، 48م، صص 2008ه/ 1429
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        ...﴿" يف:    الوقف على كلمة "     

...﴾/9. 

    ﴿ يف قوله عّز وجّل: [ ، ،] :    الوقف على الكلمات التالية    

             

    ﴾/25. 

 ، وال يتّم الوقف على احلكاية دون احملكي.حكايةيف اآلية السابقة:  " الوقف على لفظة "مالحظة: 

، ألّن الكلمة استثناء (، واالبتداء مبا بعدها ابتداء جائز  35" الواقعة رأس آية )الوقف على كلمة: "         

             ...﴿ :املوقوف عليها رأس آية

...﴾/36.؛ ذلك أنّه ال جيوز الوقف على املستثىن منه دون املستثىن  

مقام إخبار؛ وذلك لكون اآلية متعّلقة لفظا تنتهي بتنغيم صاعد، على الرغم من أّن املقام  35إّن اآلية  مالحظة:
 ، وسيأيت الحقا التفصيل يف هذه املسألة إن شاء اهلل تعاىل.ومعنا مبا بعدها، أي أّن اآلية غري تامة يف معناها

       ﴿ يف قوله تعاىل: [  ،]    الوقف على:     

   ...﴾/53. 

       ﴿ يف قوله تعاىل: [ ،]    الوقف على:     

           ﴾/72. 

       ﴿[ يف قوله عّز وجّل:  ،         الوقف على: ]

               

﴾/121.

 الوقف على ما مل يتم يف نفسه، وذلك لتعّلقه مبا بعده لفظا ومعىن، كالوقف على ما »: وهو القبيح الوقف

         ﴿من قوله تعاىل:  "فقير"يغرّي املعىن، حنو: الوقف على كلمة 
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 ﴾/وهو مثل احلسن؛ أي الوقف على كلمة قرآنية بينها وبني ما بعدها تعّلق (1)«181آل عمران ،

غري أنّه خيالفه يف كون الوقف على الكلمة يعطي معىن ناقصا أو خاطئا، وعلى هذا ال  ،من حيث اللفظ واملعين
 بيح يف سورة املائدة النماذج التالية:ومن أمثلة الوقف الق مضطرا أعاد.القارئ يعتمد الوقف عليه فإن وقف 

ال جيوز الوقف على ما يوهم خالف املعىن املراد، كما أنّه ال جيوز الوقف على ما ميكن أن يؤّدي إىل سوء        
 األدب مع اهلل حنو:

 .     ...﴾ /19+74...﴿ " يف قوله تعاىل: الوقف على كلمة: "        

 .     ...﴾/21...﴿ " يف قوله تعاىل:   الوقف على كلمة: "     

 .     ...﴾/43...﴿ " يف قوله تعاىل:   الوقف على كلمة: "     

    ، وقوله أيضا:   ...﴾/53+69 ...﴿ " يف قوله تعاىل:      الوقف على كلمة: "     

﴿...   ﴾/110. 

 .   ...﴾/66...﴿ قوله تعاىل:" يف  الوقف على كلمة: "        

 .   ...﴾/75...﴿ قوله تعاىل: " يف"  الوقف على كلمة:       

؛ ألنّه ال جيوز الوقف      ...﴾/75 ...﴿ " يف قوله تعاىل:الوقف على كلمة: "        

 على النفي الذي بعده إثبات قبل ذكر اإلثبات.
      وغريها من النماذج الكثرية واملتعّددة.

 :(2)وخالصة ملا سبق ميكن أن جنعل للوقف أربع مراتب وهي     
 وهو أالّ يّتصل ما بعد الوقف مبا قبله، ال لفظا وال معىن. تام مختار:       1
 وهو أن يّتصل ما بعد الوقف مبا قبله معىن ال لفظا.: كاٍف جائز       2
 وهو أالّ يّتصل ما بعد الوقف مبا قبله معىن، ويتصل لفظا.: حسن مفهوم       3
 لفظا ومعىن.وهو أن يّتصل ما بعد الوقف مبا قبله  قبيح متروك:      4

                                                           

  .     133، ص رور: خمارج وصفات احلروف العربيةمصطفى أك   (     1)

 .78أبو عبد الرمحن عاشور خضراوي احلسين: أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، ص   (     2)
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 أنواع الوقف بالنظر إلى ما يوقف به من سكون، أو إبدال، أو حذف، أو نحوها: د/       
 أن تشّدد احلرف املوقوف عليه بأن تزيد عليه حرفا مثله، فيلزم اإلدغام حنو: هذا »: وهو الوقف بالتضعيف

 .(1)«خالد، وهذا التضعيف من زيادات الوقف، وأكثر ما استعملوه يف القوايف
 :كلمة ، وذلك حنو إبدال تاء التأنيث يف االسم هاء، تقول يف  اإلبدال     أو ما يسّمي ب  الوقف بالقلب

":مثال يف قوله تعاىل " ﴿ ...﴾/أو بإبدال آخر االسم "السَّارَِقْه" :40املائدة ،

الواردتان يف اآلية  [+] مثال عند الوقف على كلميت: العوض(، فتقول)مّد  املنون املنصوب ألفا

 ﴿أو بإبدال نون التوكيد اخلفيفة ألفا حنو قوله تعاىل: [، َكْهاَل+طَائِرَا]:من سورة املائدة 112

﴾/(2)وإبدال نون )إذن( ألفا، 32يوسف. 

 (3): ويكون يف أربعة أشياءالوقف بالحذف: 

 حنو:  حذف التنوين املرفوع واجملرور: فيوقف على احلرف املنون بالسكون بعد حذف التنوين﴿ 

﴾/و41املائدة ،﴿ ﴾/15إبراهيم. 

  مثل قوله تعاىل:حذف صلة ميم اجلمع "عند الوقف على امليم" يف ﴿ ﴾/51املائدة 

 ."بَ ْعُضُهْم أَْولَِياءُ " فتقرأ وقفا:
  حذف صله هاء الضمري "عند الوقف على هاء الضمري" يف﴿ ﴾/56املائدة. 

  حذف الياءات الزوائد "عند الوقف على العني" يف﴿ ﴾/186البقرة. 

 تسكني احلرف األخري، ونقل حركته إىل احلرف الذي »: : أو ما يسّمى باإلتباع، وهو عبارة عنالوقف بالنقل
 " و"مررت"رأيت الضََّربْ و "هذا الضَُّرْب"قبله، وشرطه: أن يكون ما قبل اآلخر ساكنا قابال للحركة حنو: 

  كاأللف  "َجْعَفر"، وكذا إن كان ساكنا ال يقبل احلركة ك    :بالضَِّرْب"، فإن كان ما قبل اآلخر مرّكا مل يوقف بالنقل  
 
 

                                                           

 .231هادي هنر: علم األصوات النطقي، ص        ( 1)
    ينظر: املرجع نفسه، ص ن.  (    2)
 .162، 161ينظر: عبد الكرمي مقيدش: مذكرة يف أحكام التجويد برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، صص        ( 3)
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 .(1)«حنو: "بَْاب"، "إْنَسْان"
  الوقف: ـــ أغراض 2     

 :(2)إّن الوقف على الكلمة القرآنية من شأهنا أن حتّقق األغراض اآلتية              
      التنفس واكتساب أكرب كّمية ممكنة من اهلواء. 1
 التهيؤ للمعىن املقبل وتصويره.      2
      اخلروج من الروي الواحد، لتفادي الرتابة وإرضاًء للذوق العام. 3
      استثارة السامع وتشويقه. 4
      دفع اللبس واإلهبام. 5

لتمام الغرض من الكالم، ولتمام النظم من الشعر، ولتمام »وميكن أن حنصر الغاية من الوقف يف اللغة        
 .(3)«لسجع يف النثرا

 داءـــتـــاالب المطــــلب الثاني:  
 ـــ تعريف االبتداء: 1     

 لغة: أ/           
وافعل  ،األمر وُمْبَتَدأَ اإلسالم  ءِ دْ ، وكان ذلك يف بَ هُ أَ دَ تَ َبَدأَ اهلل اخللق واب ْ » جاء يف معجم "أساس البالغة":         

َئْت: أي أِعْد الكلمة ادِ َبْدٍء وبَ  ئَ ادِ هذا َبْدًءا وبَ     َئ بَِديْء، وافعله بَْدًءا مَّا: تريد أّول شيء، وهاهتا من ذي تُ ُبد 
 .(4)«املعيد... ئُ دِ يف األمر وأعاد، واهلل املبْ  أَ دَ بْ أو القّصة من أوهلا، وأَ 

 البداية(.فاالبتداء يف اللغة حييل على معىن البداية والعودة من جديد )العودة من          
 اصطالحا:  ب/           

الشروع يف القراءة بعد قطع أو وقف، فإذا كان بعد القطع فيتقّدمه » االبتداء يف عرف القراء هو:        
فللقارئ التخيري يف اإلتيان بالبسملة  االستعادة، مّث البسملة إذا كان االبتداء من أوائل السور، وإذا كان من أثنائها

أو عدم اإلتيان هبا بعد االستعادة. أّما إذا كان االبت    داء بعد الوق    ف فال تت     قّدمه االستع   ادة وال البسملة، ألّن 
                                                           

، تح: إميل بديع يعقوب، دار 2هباء الّدين أبو مّمد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل العقيلي: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج    (    1)
 . 224م، ص 2004ه/ 1424، 2الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

 .151، ص فن اإللقاء بني النظرية والتطبيق  جناة علي:   (    2)
 .83م، ص2000ه/ 1420، 1ممد مَنال عبد اللطيف: املدخل إىل علم الصرف، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، ط     (   3)
 الزخمشري: أساس البالغة، مادة بََدأَ.     (    4)
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ان مست       مرّا يف القارئ يف هذا احلال يعترب مستمرا يف قراءته، وإمّنا وقف لرييح نفسه، مّث يستأنف القراءة، أّما إذا ك
 .(1)«قراءت  ه، إىل أن وصل إىل آخر السورة، مثّ قص د الش روع يف السورة الت    الية فيبسمل مل  ن ل  ه البسملة

  ــ أنواع االبتداء:ــ 2     
 جاء يف "اإلتقان يف علوم القرآن" "جلالل الّدين السيوطي" ما يلي:      

؛ ألنّه ليس كالوقف تدعو اختيارياإذا كان الوقف اختياريا واضطراريا وغريه، فإّن االبتداء ال يكون إاّل              
إليه ضرورة، فال جيوز إاّل مبستقّل باملعىن موّف باملقصود، وهو يف أقسامه كأقسام الوقف األربعة، ويتفاوت متاما 

فإّن  8البقرة/﴾ ﴿وكفاية وحسنا وقبحا، حبسب الّتمام وعدمه وفساد املعىن وإحالته، حنو الوقف على 

، كان االبتداء 8البقرة/﴾ ﴿تام، فلو ُوِقَف على  8البقرة/﴾﴿:      قبيح، وب ﴾﴿   : االبتداء ب    

:      قبيح، واالبتداء ب    7البقرة/﴾ ﴿. وكذا الوقف على ﴾﴿:     أحسن من ابتدائه ب   ﴾﴿ : ب    

﴿﴾     أقبح وب:   ﴿﴾   كاٍف، والوقف على﴿ ﴾ و﴿ ﴾/قبيح واالبتداء  30التوبة

 ﴾  ﴿ أشّد قبحا، ولو ُوِقَف على﴾ ﴿و ﴾ ﴿ :    أقبح، و ب  ﴾﴿   : ب    

أقبح منهما. وقد ﴾﴿:      أقبح منه، وب  ﴾﴿   : ضرورة، كان االبتداء باجلاللة قبحا، وب      22األحزاب/

، الوقف عليه حسن 1املمتحنة/﴾  ﴿يكون الوقف حسنا واالبتداء به قبيحا حنو: 

 وقف قبيحا، واالبتداء جّيدا حنو:يصري حتذيرا من اإلميان باهلل وقد يكون الواالبتداء به قبيح لفساد املعىن، إذ 
﴿    ﴾/والوقف على52يس ،﴿﴾ ّقبيح لفصله بني املبتدأ وخربه، وألنّه يُوِهُم أن 

 .(2)كاف، أو تام الستئنافه  ﴾﴿:      اإلشارة إىل املرقد، واالبتداء ب  

بناء على هذا الكالم فإّن لالبتداء أربعة أنواع )أقسام( مثل الوقف من حيث تعّلقه مبا قبله لفظا أو معًنا          
حلق هبذا األخري ما هو أقبح وأشّد قبحا منه، وعلى هذا التام، الكايف، احلسن والقبيح وأُ  :وهي. أو كالمها معا

ممنوع ، و يف بعض حاالته ويشمل: التام والكايف واحلسن جائزجنعل االبتداء على قسمني: األساس ميكن أن 

                                                           

 .392ص، 1مج       عبد الفّتاح السّيد عجمي املرصفي: هداية القارئ إىل َتويد كالم الباري،  (1)
ى        احلافظ أبو الفضل جالل الّدين عبد الرمحن بن أبو بكر الّسيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن، تح: شعيب األرنؤوط ومصطفى شيخ مصطف (2)

 .182م، ص2008ه/ 1429، 1مؤسسة الرسالة ناشرون، بريوت، لبنان، ط
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           القبيح واألشّد قبحا، وهو الذي ال يفهم منه املراد، كاالبتداء بالفاعل دون الفعل احلسن و  ويشمل
وفيما يأيت  .يليق والعياذ باهللال املراد، وخاصة إذا أحال املعىن إىل ما  مثال، أو كاالبتداء مبا يوهم خالف املعىن

 بعض مناذج االبتداء بنوعيه يف سورة املائدة:
 :يف سورة املائدة النماذج التالية ويكون بعد الوقف التام أو الكايف. ومن أمثلته االبتداء الجائز: أ/    

    ﴿ تام ، واالبتداء مبا بعده:      ﴾/21...﴿ الوقف على:        

    ...﴾/22  ابتداء.  جائز 

 ﴿ ، واالبتداء ب      :   ...﴾/6﴿ الوقف على "الط ي َباُت" يف قوله تعاىل:        

    ...﴾   ابتداء جائز. 

         ﴿ " يف قوله تعاىل:    الوقف على "     

...﴾/77 واالبتداء ب     : ،تام ﴿...    ...﴾/77 . ابتداء جائز 

أّما االبتداء بالكلمة اليت تلي الكلمة املوقوف عليها وقفا حسنا، فإنّه ابتداء غري جائز إاّل إذا كان رأس آية       
         ﴾/35...﴿ تعاىل:ومن ذلك يف هذه السورة قوله 

مبا " ليس بوقف تام، وإن كانت آخر كلمة يف اآلية، بل هو حسن  لتعّلق الكلمة فالوقف على كلمة "

املستثىن منه دون املستثىن، ولكون الوقف احلسن هنا قد بعدها لفظا ومعنا  كما أشرنا؛ إذ ال ميكن الوقف على 
        ﴿       بقوله تعاىل: استثناء، كان االبتداء       وقع رأس آية

    ﴾/36 .  ابتداء جائز 

وهو حسن وقبيح ويدخل يف هذا األخري ما هو أقبح وما هو أشّد  جائز(:الاالبتداء الممنوع )غير  ب/    
 قبحا حنو:

، وقف حسن    ...﴾/2 ...﴿ :قوله تعاىل" يف      الوقف على لفظة: "   

، ومثله الوقف ﴾...      ﴿ باملستثىن غري جائز يف قوله تعاىل:واالبتداء 

  ، ألّن الوقف عليه جيعل املعىن وكأنّه  ...﴾/4...﴿ " يف قوله تعاىل:على كلمة: "
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 يف املسألة استثناء وال جيوز كما ذكرنا الوقف على املستثىن منه دون املستثىن، كما ال جيوز االبتداءانتهى، وليس 
 .﴾...  ﴿ ب     :

قبيح، ألنّه قد        ...﴾/19 ...﴿ " عند قوله:   الوقف على كلمة: "     

     ...﴿ يوهُم خالف املعىن املراد، فضال عن سوء التأدب مع اخلالق عّز وجّل، واالبتداء ب     :

  ...﴾ :دون ذكر ﴿   ...﴾ :     ابتداء ممنوع، كما أّن االبتداء ب ﴿... 

      ...﴾ كما أّن االبتداء ب     :ابتداء غري جائز ،﴿...     

 ...﴾ .على كلمة: "ومثله الوقف  ابتداء أشّد قبًحا :     وقف قبيح، واالبتداء ب " ﴿...   

 ...﴾/66  ابتداء أشّد قبحا ألنّه ممنوع دون ذكر﴿ ...﴾:     كما أّن االبتداء ب ، 

﴿    ...﴾  .ابتداء غري جائز 

 .﴾  ﴿ ممنوع دون ذكر:   ...﴾/69...﴿    االبتداء ب     :     

 كغري جائز ملا فيه من سوء األدب مع اخلالق عّز وجّل، وذل    ...﴾/75...﴿ داء ب     :ت    االب    

 .﴾   ﴿ دون ذكر عبارة:

       ﴿    االبتداء ب    :             

﴾/86 :غري جائز  إذا مل يبدأ القارئ من ﴿    ...﴾. 

 أهمية الوقف واالبتداء المطـــلب الثالث:   
تبيني  األول»ميكن القول بناء على ما سبق ذكره إّن أمهية الوقف واالبتداء تتمثل يف جانبني مهّمني:           

القرآن العظيم، وتعريف مقاصده، وإظهار فوائده. واآلخر تبيني أوجه التأويل تبعا الختالف أماكن الوقف  معاين
 .(1)«واالبتداء 

   
 

                                                           

 .91قرآن الكرمي، ص (        خالد قاسم بين دومي: دالالت الظاهرة الصوتية يف ال1)
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 اإلبدال واإلعالل :رابـــــــــعالمبحث ال
 المطـــلب األول: اإلبدال  

 :تعريف اإلبدالــ ــ 1       
 أ/ لغة:             

بََدَل: الباء والدال والالم أصل واحد، وهو قيام الشيء مقام الشيء » جاء يف التعريف اللغوي لإلبدال:           
ْلُت الشيء: إذا غرّيته وإن مل تأت له بَِبَدْل )...( وأَْبَدْلُتُه:  الذاهب، يقال: هذا بََدُل الشيء وبَِديُلُه، ويقولون: بَدَّ

 إذن فاإلبدال يف اللغة يعين: تغيري شيء بشيء آخر غريه. .(1)«إذا أتيت له بَِبَدلْ 
 ب/ اصطالحا:            
اتفق مجيع العلماء واللغويون على أّن اإلبدال يف معناه االصطالحي تغيري حرف حبرف آخر غري احلرف            

ن، أم اصحيح حرفانوذلك بعد حذف األول وإحالل احلرف الثاين مال له، سواء أكان احلرفان املبدالن  املبدل،
كونة للكلمة املْبَدْل منها حرف أحدمها حرف عّلة واآلخر صحيح، مع احلفاظ على بقية احلروف األخرى امل

 واحد، وفيما يلي عرض لبعض هذه التعريفات:
  "جعل حرف مكان آخر لسبب ظاهر حسب ما يقّرره » إلبدال عنده هو:اتعريف "سعيد محمد شواهنة

 .(2)«السياق والنظام اللغوي، ما بني القواعد الصوتية والظواهر املوقعية من خالل البىن املختلفة
  :"جعل ُمْطَلُق حرٍف مكان حرٍف آخر، ومن هنا كان اإلبدال أعّم من » :وهوتعريف "محمد بافضل

 .(3) «إعالل يسّمى إبداال، وال يسّمى كّل إبدال إعالالاإلعالل، إذ كّل 
  :"ظاهرة صوتية تعرض »يسّمه االشتقاق األكرب وهو يف تصّوره عبارة عن: تعريف "عبد القادر الفاخرى

 .(4)«لبعض أصوات العربية، تقوم على: إقامة حرف مكان حرف مع اإلبقاء على سائر أحرف الكلمة
  :"إبدال حرف واحد، وجعله مكان حرف آخر من كلمتني احتدتا يف »هو: تعريف "عبد الغّفار حامد هالل 
 

                                                           

 ، مادة َبَدَل.1(        أمحد بن فارس: معجم مقاييس اللغة، مج1)
 م2007 ه/1428 ،1(        سعيد ممد شواهنة: القواعد الصرف صوتية بني القدماء واحملدثني، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط2)

 .75ص
م، ص 1997ه/ 1418، 1اإلعالل واإلبدال بني النظرية والتطبيق، الدار السعودية للنشر والتوزيع، السعودية، ط(        صباح عبد اهلل ممد بافضل: 3)

4. 
 .158(        صاحل سليم عبد القادر الفاخرى: الداللة الصوتية يف اللغة العربية، ص 4)
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 .(1)«املعىن
  إزالة حرف ووضع آخر مكانه، فهو يشبه اإلعالل من حيث إّن  »اإلبدال هو:  "مصطفى الغالييني"تعريف

كاّل منهما تغرّي يف املوضع، إاّل أّن اإلعالل خاّص بأحرف العّلة، فُيقلب أحدمها إىل اآلخر، أّما اإلبدال فيكون 
يف احلروف الّصحيحة جبعل أحدمها مكان اآلخر، ويف األحرف العليلة جبعل مكان حرف العّلة حرفا 

 .(2)«صحيحا
 فهذه التعريفات أبرزت الداللة االصطالحية لظاهرة اإلبدال، وكذا عالقته بظاهرة اإلعالل.            

  أحرف اإلبدال:ــ ــ 2       
يكون اإلبدال بني أحرف تسعة ميكن استبدال أحدها باآلخر، وهذه األحرف هي: اهلمزة، الواو               

، هذا وسيتم التفصيل يف (3)التاء، امليم والطاء، ولكّل حرف شروطه إلبداله من سواهالياء، األلف، اهلاء، الدال، 
 مواطن اإلبدال وحاالته يف اجلانب التطبيقي اخلاص بظاهرة اإلبدال يف سورة املائدة.

  شرط اإلبدال:ــ ــ 3       
ُيشرتط يف احلروف املبدلة أن تكون متقاربة يف خمرجها أو صفاهتا أو كالمها معا، وإاّل امتنع اإلبدال              

وهذا حتقيقا لغاية واحدة ووحيدة وهي املشاكلة واملماثلة بني أصوات اللغة العربية قصد التخفيف يف النطق، ويف 
فيه  نَ مِ ب من األصوات يف املخارج أو الصفات وأَ شرطه أن يكون فيما تقار »هذا يقول "عبد البديع النريباين": 

  .(4)«اللبس، لذا كرهوا اإلبدال بعد اإلبدال
األصل يف اإلبدال أن يكون فيما تقارب وتداىن من »يقول:  ويشاطره الرأي "عادل العبيدي" حيث      

 .(5)«إرادة اخلّفة واجملانسة منه وحيث الغرضاحلروف، وهذا قائم على اختالف اللغات، 
         

                                                           

ه/ 1430، 1ة، مصر، طوات اللغوية العربية، دار الكتاب احلديث، القاهر (        عبد الغّفار حامد هالل: الصوتيات اللغوية دراسة تطبيقية على أص1)
 .377م، ص 2009

 ، تح: جمدي فتحي السّيد، دار التوفيقية للرتاث للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط2(        مصطفى الغالييين: جامع الدروس العربية، ج2)
 .227، ص م2010 ه/1431

 .140م، ص 1996 ه/1416 ،1قال: الصرف وعلم األصوات، دار الّصداقة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط(        ديزيره س3)
 .127(        عبد البديع النريباين: اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات، ص 4)
 1ط مصر،        عادل هادي محّادي العبيدي: الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية يف قراءة اجلْحدرّي البصري، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، (5)

 .48م، ص 2005ه/ 1425
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     األصل والفرع في اإلبدال: ــــ 4       
ال حيّققه  األصل من الفرع يف اإلبدال بأّن اآلخر أخّف من األول، وأنّه حيّقق من التجانس ما يُ ْعَرفُ              

 . (1)األول، ويُ ْعَرُف األصل من الفرع يف اإلبدال أيضا بسعة تصّرف األول إذا ما قورن باآلخر
 أنواع اإلبدال: ــــ 5       

اإلبدال هو جعل »حيّدد "سليمان السحيمي" يف تعريفه لإلبدال أنواع هذه الظاهرة اللغوية فيقول:              
حرف بدل حرف آخر من الكلمة، ويف موضعه منها لعالقة صوتية بني احلرفني، وقد قّسمه العلماء قسمني مها: 

غوي، فاألول هو اإلبدال الالزم الضروري القياسي املطرد وحروفه مثانية هي: الطاء اإلبدال الصريف واإلبدال الل
طلق الواو، الياء، التاء، الدال، األلف، اهلمزة وامليم، وأّما الثاين فهو غري ضروري ويقع يف مجيع حروف اهلجاء، وي

ما لو مل » تصريفي، وآخر لغوي فاألول هو:. وعليه فإّن اإلبدال نوعني: إبدال (2)«عليه اسم اإلبدال غري الشائع
ما لو مل يُ ْبَدْل مل يوقع يف اخلطأ وال يف خمالفة »، واآلخر هو: (3)«يُ ْبَدْل أوقع: إّما يف اخلطأ وإّما يف خمالفة األكثر

ملطّرد . األول يسمى: اإلبدال الشائع، اإلبدال القياسي، اإلبدال الضروري، اإلبدال الالزم، اإلبدال ا(4)«األكثر
 .(5)اإلبدال الصريف،... أّما اآلخر فيسّمى: اإلبدال االشتقاقي، اإلبدال األكرب، املضارعة، املعاقبة،...

 غايتا اإلبدال: ــــ 6      
اإلبدال من األقسام الذي يُعىن بدراستها "علم األصوات الوظيفي"، وهو ظاهرة لغوية تتعّلق أساسا       

بالتخفيف الصويت وتقليل اجلهد يف األداء، وهبذا تدعو الضرورة للجوء إليه َتّنبا للصعوبة العضوية الناَتة من عدم 
نطق وفق ما يقّرره املقام والسياق اللغوي، وهذا ما َتانس احلروف، أو َتّنبا للثقل الناتج من َتاور صوتني يف ال

وتني املتجاورين، وتسهم يف إّن عملية اإلبدال هتدف إىل التقريب بني الص»يؤكده "علي ناصر غالب" يف قوله: 
  (6).«اجلهد العضلي توفري
 إّما للتخفيف اإلبدال:اعلم أّن » كما يظهر هذا جليا من خالل كالم "حسن باشا األسود" حينما يقول:       

                                                           

 . 130، 129عبد البديع النريباين: اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات، صص (        ينظر: 1)
 .78سليمان بن سامل بن رجاء السحيمي: إبدال احلروف يف اللهجات، ص      (   2)
 . 1م، ص2005 ه/1426 ،1، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، لبنان، ط1أْدما طربيْه: اإلبدال معجم ودراسة، ج       ( 3)
   املرجع نفسه، ص ن.    (  4)
 .2       ينظر: نفسه، ص  (5)
 .75م، ص2010ه/ 1431، 1اللهجات العربية هلجة قبيلة أسد، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط (       علي ناصر غالب:6)
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             .(1)«غري ذلك أو ملشاكلة احلروف، أو تقارهبا يف املخرج أو يف الصفات، كاجلهر واهلمس إىل
 :المماثلة والمخالفةويف العموم فإّن اإلبدال يأيت لتحقيق إحدى غايتني مها:        

عملية إحالل صوت مل صوت آخر حتت تأثري صوت ثان قريب منه يف » تُ َعرَُّف املماثلة بأهّنا: المماثلة: أ/   
 .(2)«الكلمة)...( واملماثلة قد تكون بني الصوامت أو بني الصوامت واحلركات، أو بني أشباه الصوامت

         ميكن أن منّيز للمماثلة الصوتية بني نوعني أساسيني مها: :أنواع المماثلة 
قلب الصوت تاما ليصبح من جنس الصوت اآلخر، كما يف » املماثلة التاّمة )التغرّي الكامل( وهي: ـــــ           

 .(3)«"ادََّكَر" قلبت التاء داال خالصة، وأدغمت يف الدال اليت تسبقها
 قلب الصوت إىل صوت قريب من اآلخر حنو: نفع وينظم؛ قلب صوت» املماثلة غري التاّمة: وهي:ـــــ            

 .(4)«النون إىل صوت شبيه بالفاء يف ينفع وصوت شبيه بالظاء يف ينظم
         (5)قّسم احملدثون هذا التأثري إىل رجعي وتقدمي :أنواع التأثير في المماثلة: 
 : هو الذي يتأثر فيه الصوت األول بالثاين.فالرجعي

 والتقدمي: هو الذي يتأثر فيه الصوت الثاين باألول.
قلب صوت إىل آخر خمالف ملا جاوره، فقد تشمل الكلمة على صوتني »ميكن تعريفها بأهّنا  المخالفة: ب/  

متماثلني كّل املماثلة، فيقلب إحدامها إىل صوت آخر لتتّم املخالفة بني الصوتني املتماثلني، وهي أقّل شيوعا من 
ضلي، ألن النطق بالصوت املشّدد أصعب من املماثلة، وهتدف إىل حتقيق السهولة يف النطق وتوفري اجلهد الع

النطق بصوتني متخالفني، وقانون املخالفة يسري يف عكس اَتاه قانون املماثلة؛ فقانون املماثلة حياول التقريب بني 
 أصوات بينها بعض املخالفات، أما قانون املخالفة فإنّه يعمد إىل صوتني متماثلني متاما يف كلمة من الكلمات

 .(6)«مها إىل صوت آخرفيغرّي أحد
 املشتملةحدوث اختالف بني الصوتني املتماثلني يف الكلمة »ن أن خنتصر معىن املخالفة بالقول: إهّنا وميك       

                                                           

يف شرح مراح األرواح يف التصريف، تح: شريف عبد الكرمي الّنجار، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان          حسن باشا بن عالء الّدين األسود: املفراج (1)
 .429، 428م، صص 2006ه/ 1427، 1األردن، ط

 .128(         صالح حسنني: املدخل يف علم األصوات املقارن، ص 2)
 .122، 121(         ممود عكاشة: أصوات اللغة، صص 3)
 .122ملرجع نفسه، ص (        ا4)
 .390(        عبد الغّفار حامد هالل: الصوتيات اللغوية دراسة تطبيقية على أصوات اللغوية العربية، ص 5)
 .124، 123ممود عكاشة: املرجع السابق، صص     (     6)
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أو إىل أحد األصوات الشبيهة  ويقلب إىل صوت لني طويل، بأن يتغرّي أحد الصوتني املضاّعفني، على التضعيف،
 .(1)«الراءبه وهي الالم والنون وامليم و 

 العالقة بين المماثلة وبين المخالفة:  ج/    
تشرتك الظاهرتان يف أّن كال منهما يفسر تغيري صوت ما يف السياق حبيث تتقارب األصوات                     

أو تتماثل نتيجة للمماثلة، وتتباعد نتيجة للمخالفة. بيد أنّه إذا كانت املماثلة متّثل قوة سالبة يف حياة اللغة ألهّنا 
ما أمكن، وأنّه لو ترك العنان للمماثلة لتعمل حبرية فرمّبا انتهت إىل ترمي إىل ختفيض اخلالفات بني الفونيمات كلّ 

إلغاء التفريق بني الفونيمات؛ ذلك التفريق الذي ال غىن عنه للتفاهم، وهبذا فإّن املخالفة تستعمل إلعادة 
 .(2)اخلالفات اليت ال غىن عنها، وإلبراز الفونيمات يف صور أكثر استقاللية

 مها يهدفان إىل حتقيق غاية واحدة وهي التقليل من اجلهد العضلي.غري أّن كال        
يف مواضع معدودة، والغاية منه يف كّل هذه املواضع  كان  وهنا نشري إىل أّن وقوع اإلبدال يف نص سورة املائدة     

ب والتجانس بني هو: التخفيف الصويت، وتقليل اجلهد يف األداء والنطق، أو بتعبري آخر: حتقيق التماثل والتناس
 األصوات. وفيما يلي بعض مواطن اإلبدال يف هذه السورة الكرمية:

 :في سورة المائدة مواطن اإلبــــــدال وحاالتـــــــهـــــ  7
 :االفتعالاإلبدال في تاء  أ/   

    الحالة األولى:     
      طاء إذا كانت فاء الكلمة صادا أو ضادا أو طاء  االفتعالتُبدل تاء » يقول "أمين أمني عبد الغيّن":         

 وقد ورد من هذا النوع يف سورة املائدة النماذج التالية: .(3)«أو ظاء
     :مثل: ما فاؤه صاد 

فاْصطَاَد هنا أصلها: ؛   ...﴾/3...﴿   "اْصطَاَد" على وزن "افْ تَ َعَل" يف قوله تعاىل:      

جمليئها بعد حرف من أحرف اإلطباق، وهو هنا حرف  "طاءً ")اْصِطَياْد(  "اْصَتاَد" حيث قلبت تاء االفتعال
 "الصاد"، فنقول: اْصطَاَد، َيْصطَاُد، اْصِطياْد،...

                                                           

 .149جياليل بن يشو: حبوث يف اللسانيات الدرس الصويت العريب املماثلة واملخالفة، ص      (   1)
ه/ 1425(        حامد بن أمحد بن سعد الشنربي: النظام الصويت للغة العربية دراسة وصفية تطبيقية، مركز اللغة العربية، القاهرة، مصر، دط، 2)

 .173م، ص 2004
 .430أمين أمني عبد الغيّن: الصرف الكايف، تح: عبده الراجحي وآخرون، دار ابن خلدون، القاهرة، مصر، دط، دس، ص (        3)
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         ﴿   "اْصطََلَح": على وزن "افْ تَ َعَل" يف قوله تعاىل:         

     ﴾/84" ؛ فكلمةلسابقة مأخوذة من الفعل " يف اآلية ا

 فيها حرفني: ألنّ  ""ُشّددت "الصاد" يف كلمة:"َصُلَح"، ومنه اْصطََلَح وَيْصطَِلُح، وإمّنا الثالثي: 

املستفلة إىل حرف مطبق  "التاء""الصاد" الساكنة، و"الطاء" املتحركة واليت أصلها "تاء": )اْصتَ َلَح(، مّث قلبت 
؛ أي إدغام حتقيقا للتماثل وهو "الطاء"، مّث حدث إدغام خمالف للقاعدة "الصاد"مستعل من خمرجها جملاورهتا 

املتحّرك الثاين)الطاء(، يف الساكن األول)الصاد( فأصبحت الكلمة: "اّصَلَح" ومنه: َيصَِّلُح والصَّاِلُح والصَّاحِلُوَن 
 والصَّاحلِِنَي...اخل.

ويف كال احلالتني السابقتني حدث تأثّر صويت، حيث تأثّر فيها الصوت الثاين وهو:"التاء" املستفل، بالصوت       
"الصاد" املطبق، فأبدل بصوت آخر مطبق)الطاء( لتحقيق التجانس بني "الصاد والطاء"؛ فالتأثّر هنا  ّول وهو:األ

 "الصاد" ال مماثل له. ، ألّن "الطاء" حرف مقارب ل     غري تامةواملماثلة هنا  ،تأثرا تقّدميا
    :مثل: ما فاؤه ضاد 

     "    ":يف مثل قوله تعاىل ﴿...           

﴾/4.  

"، حيث قلبت "تاء فكلمة:" ( فيها "طَاًء"، ألّن فاء االفتعال")اْضِطَرارْ " على وزن "افْ تَ َعَل" أصلها: "اْضتُ رَّ

"الضاد"، فأبدلت حبرف مقارب له وهو: "الطاء" من أجل  ، تأثّرت فيه "التاء" ب     تأثّر تقّدميالكلمة "َضاًدا" وهو 
 .  مماثلة غري تامةحتقيق 

     :حنو: ما فاؤه طاء 

، فهذه الكلمة أصلها:    ...﴾/7...﴿ يف قوله تعاىل: لَ        "اطََّهَر" على وزن افْ تَ عَ 

")اط َهاْر( إىل حرف مطبق االفتعال"الطاء" الثانية فيها أصلها "تاء")اْطتَ هََّر(، حيث أبدلت فيها "تاء  "،"اْطَطهَّرَ 
إدغامهما  من خمرجها وهو "الطاء"، فاجتمع يف الكلمة "طاءان": األوىل ساكنة واألخرى متحرّكة، فصحّ 

 وحتريكهما حبركة الطاء الثانية وهي "الفتح".
    ...﴿ وما يقال عن هذا املثال ينطبق على كلمة: "َتطَِّلُع" يف قوله تعاىل:        

...﴾/14 حيث أبدلت فيه "التاء" "طاًء" متحرّكة، مثّ أدغمت مع "الطاء" األوىل الساكنة إدغام ، 
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 .مماثلة تاّمةيف حتقيق  رغبة تأثرا تقّدمّياويف كال املثالني التأثر فيهما  املتماثلني.
    :مثل: ما فاؤه ظاء 

    "     :يف قوله تعاىل " ﴿...  ﴾/31:53، ويف مواضع أخرى كاآليات     

. وهي من ﴾/47 ...﴿ " يف قوله:" كلمة:  +... وكذا74+109+

اْظتَ َلَم" على وزن "افْ تَ َعَل"، قلبت "تاء واألصل يف الكلمة: " ظَاِلُموَن،...و الفعل: ظََلَم، َيْظِلُم، ظَامِل ، َمْظُلوم  
" فيه "طاء" ألّن "فاء الكلمة" حرف مطبق وهو هنا "الظاء" فأصبحت: "اْظطََلَم" مّث حدث إدغام االفتعال

)الظاء(، وُحر َك  )الطاء( يف احلرف الساكن األّول دغم احلرف املتحّرك الثاينعكسي خمالف للقاعدة املطّردة، فأُ 
 .ملماثلة غري تامةدائما، حتقيقا  تأثر تقّدميحبركة احلرف املدغم فأصبحت الكلمة "اظََّلَم" وهو  هذا األخري

لألصوات املطبقة املستعلية، يف األمثلة  " املستفلةاالفتعالوهنا ال بّد من اإلشارة إىل أّن جماورة "تاء         
فاالنتقال من صوت مطبق »السابقة وأمثاهلا من شأنه أن حيدث نقال يف النطق وعسرا على اللسان يف التلفظ هبا 

إىل صوت مستفل كاالحندار من مرتفع، وذلك يؤّدي إىل تعّثر اللسان يف النطق، واالنسجام الصويت يقتضي حتويل 
 صوت من خمرج التاء له صفة اإلطباق اليت تقّر به من الصوت السابق عليه حّّ يأتلف معه، ومن تاء االفتعال إىل

. وهذا الكالم يدّعم ما يرمي إليه اإلبدال من غايات وأغراض (1)«هنا أبدلت طاء، وبذلك أصبح النطق ميسورا
غام حرف يف حرف آخر بعد وهو حتقيق التماثل، إّما عن طريق إحالل حرف مل حرف آخر، أو عن طريق إد

 )ص/ض/ظ(. إبداله، وما يقال على "الطاء" ينطبق على بقية األحرف اإلطباق الثالث:
 الحالة الثانية:

إذا وقعت التاء بعد الدال فتدغم يف فاء الكلمة، وكذلك إذا وقعت بعد الذال    » داال: االفتعالوتقلب تاء         
 ."الذال" صوت واحد فقط وهو: النوع يف سورة املائدة إاّل مع. ومل يقع هذا (2)«أو الزاي...

   ...﴿ " عند قوله تعاىل:سورة املائدة لفظة: "، ومثال ذلك يف ما كان فاؤه ذاال        

 ...﴾/15 َّوهي من: ذ . ، اذََّكَر فأصل الكلمة: "اْذَتَكَر"، حيث قُلبت "تاء َكَر، يَذَِّكُر، ُمذَِّكر 

؛ ألّن فَاء الكلمة "ذال" فأصبحت: "اْذدََكَر"، مّث حدث إدغام عكسي خمالف "دااًل "اْذِتَكار(  =)اذ َكاْر  "االفتعال

                                                           

 .319، 318(        عبد الغّفار حامد هالل: الصوتيات اللغوية دراسة تطبيقية على أصوات اللغوية العربية، صص 1)
 ه/1426 دط، ،لغة العربية: قواعد، صرف، بالغة، إمالء، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن: موسوعة علوم الوآخرون(        نبيل أبو حلتم 2)

 .314م، ص2005
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)الذال(، فأصبحا حرفا واحدا  )الدال( يف احلرف األّول الساكن لألصل وفيه مّت إدغام احلرف الثاين املتحّرك
حيث  قّدميتتأثّر حركة احلرف الثاين املدغم فيه )اذََّكَر(، ويف هذا املثال  آخذامشّددا من جنس احلرف األّول، 

 .تاّمة مماثلة غريأثّر احلرف األّول يف احلرف الثاين فتأثّر الثاين باألّول من أجل حتقيق 
"الذال" و"الدال" يف بعضهما، ألّن كّل واحد منهما يدغم يف صاحبه يف  ويعود الّسبب إىل إدغام كّل من       

وكذلك تبدل للذال من مكان التاء أشبه احلروف هبا؛ ألهّنما إذا كانتا يف » االنفصال، ويف هذا يقول "سيبويه":
 يف حرف مثله يفحرف واحد لزم أاّل يُبّينا إذ كانا يدغمان منفصلني، فكرهوا هذا إاّل جحاف، وليكون اإلدغام 

 اجلهر، وذلك قولك: ُمدَِّكر  كقولك ُمطَِّلم ، ومن قال: ُمظَِّعن  قال: ُمذَِّكر )...(، وإمّنا منعهم أن يقولوا ُمْذدَِكر  كما
 .(1)«قالوا مزدان أن كل واحد منهما يدغم يف صاحبه يف االنفصال فلم جيز يف احلرف الواحد إاّل اإلدغام...

 وقد قلبوا تاء افتعل أيضا مع الذال لغري إدغام داال...وأّما ادّكر واذّكر فإبدال » " قائال:"ابن جين ويضيف         
 . (2)«إدغام

 همزة: إبــــدال حروف العّلة ب/  
. جاء يف "الصرف "اهلمزة"من مواطن اإلبدال أيضا إبدال حرف العلة حبرف صحيح، ومن هذه احلروف:         

أن تقع عينا السم فاعل أعّلت » يف مخس مسائل، ومن هذه املسائل: "مهزة"تبدالن  "الياء"و "الواو"الكايف": أّن 
 ﴿ قوله تعاىل: عند" النوع من اإلبدال يف سورة املائدة يف كلمة واحدة وهي: " هذا . وورد(3)«يف فعله

    ...﴾/14      األلف" يف هذه الكلمة منقلبة عن "واو"، وهي اسم فاعل  ؛ ف"

)َخاِوْن(، ألّن األصل: َخَوَن خَيُوُن، حيث وقعت الواو عينا السم الفاعل )َخاِوْن(، مّث قلبت حرف العّلة ألفا 
؛ أي يف "خيانة" إىل مهزة بعد األلف فأصبح الفعل: َخَوَن أجوفا )َخاَن(، ومنه خيانة، مّث قلبت بعدها "الياء"

 )َخائَِنٍة(.
 
 
 

                                                           

 .470، 469، صص4(        سيبويه: الكتاب، ج1)
 .188، 187، ص1      ابن جين: سر صناعة اإلعراب، ج (2)
 .420، 419(        أمين أمني عبد الغيّن: الصرف الكايف، صص3)
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 اإلعالل المطــــلب الثاني:  
 :اإلعالل تعريف ــــ 1     

 أ/ لغة:         
 َعَلَل: الَعل  والَعَلُل: الشَّربَُة الثَانية، وقيل الش رُب بعد الشرب»ورد يف" لسان العرب" يف تفسري مادة "َعَلَل":       

املرأة  يقال: َعَلل  بعد نَ َهٍل)...(، والتعليل: سقي بعد سقي، وجين الّثمرة مرّة بعد أخرى )...( والعليلة:تباعا، 
 .(1)«املطّيَبُة ِطيًبا بعد طيب)...(، وحروف العّلة واالعتالل: األلف والياء والواو، مسّيت بذلك للينها وموهتا

 اتفق مجيع اللغويني يف حتديد معىن اإلعالل وفيما يلي بعض هذه التعريفات: :ب/ اصطالحا     
 :"هو تغيري معنّي يطرأ على حرف العّلة يف الكلمة إيثارا للتخفيف ويشمل:» تعريف "علي محمود النابي 

 .(2)«القلب، احلذف والتسكني
  :"تغيري يطرأ على أحرف العّلة يف الكلمات، وما يلحق هبا )اهلمزة( »اإلعالل هو تعريف "ديزيره سقال

فيتسّبب هذا التغيري حبذف احلرف أو إسكانه أو قلبه حرف آخر من األربع املذكورة )ألف، واو، ياء، مهزة(، وفقا 
 .(3)«ألصول وقواعد مّددة

  :"اإلعالل هو تغيري حرف العّلة بقلبه »خيتصر هذا األخري التعريفني السابقني قائال: تعريف "أيمن عبد الغّني
 . (4)«أو نقله، أو حذفه

 .اخل... كشفت التعريفات السابقة إذن على عناصر مشرتكة منها: أحرف اإلعالل، أنواعه والغاية منه          
 .طلبهذا امل وسيتّم التفصيل يف هذه العناصر وغريها تبعا فيما سيأيت من

 أحرف اإلعالل:ـــ ـ 2      
أشرنا يف السابق بأّن حروف اإلعالل ثالثة وهي األلف والواو والياء، غري أّن اللغويون أضافوا عليها              

ليست من أحرف العّلة، وإمّنا هي حرف صحيح، غري أهّنا »وهو "اهلمزة"، فاهلمزة الثالثة حرفا رابعا غري هذه 
     / قلب الواو والياء 1تشبه تلك األحرف يف ضعفها، ولذلك قبلت اإلعالل، ولإلعالل يف اهلمزة وجهان:

                                                           

 ، مادة َعَلَل.6  ابن منظور: لسان العرب، ج      ( 1)
 .166م، ص 2004ه/ 1425، 1، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، ط2      علي ممود النايب: الكامل يف النحو والصرف، ج(   2)

 .141ديزيره سقال: الصرف وعلم األصوات، ص        (3)
 .417الصرف الكايف، ص (         أمين أمني عبد الغيّن: 4)
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، ولعّلهم (1)«/ قلب اهلمزة واوا أو ياء، وهو إبداهلما من اهلمزة وهو عكس األول2مهزة، وهو إبدال اهلمزة منهما، 
خمرجها، أو لقرهبا من األلف، فضال على كون اهلمزة »ألهّنا تشبهها، كوهنا من  ةحقون اهلمزة حبروف العّلة الثالثيل

 .(2)«تُعامل يف التصريف معاملة حروف العّلة، فنجدها تقلب إليها، كما أّن حروف العّلة تقلب مهزة
، وقَاَل وبَاعَ األضرب الثالثة ك»واأللف والواو والياء ثالثتها تقع يف         وَحاَولَ  قولك: َمال  ونَاب  وَسْوط  وبَ ْيض 

احلروف وبَايََع، وال ولو وكي، إاّل أّن األلف يف األمساء واألفعال زائدة، أو منقلبة عن الواو والياء ال أصال، وهي يف 
 . (3)«أصل ليس إالّ لكوهنا جوامد غري متصّرف فيها

 أنواع اإلعالل: ــــ 3      
أسباب هي:  ةأشارت التعريفات السابقة لإلعالل بأن التغيري الذي يعرتي حروف العّلة يتمحور يف ثالث           

 القلب، اإلسكان واحلذف، وعلى هذا األساس ميكن أن منّيز لإلعالل بني ثالثة أضرب هي:
 عَ  " أصلها: َق َو َل وزن فَ تغيري حرف العّلة حبرف آخر مثل "قال» القلب هو: اإلعالل بالقلب: أ/         

حترّكت )الواو( وانفتح ما قبلها، فقلبت إىل حرف جيانس حركة الفتح وهو األلف، فأصبحت الكلمة َق ا َل  ،لَ 
 . وقد حدث القلب يف سورة املائدة يف موضعني اثنني مها:(4)«بزنة َف َع لَ 

 .      ...﴾/110﴿ " يف قوله تعاىل:"     كلمة:    

           ﴿ " يف قوله تعاىل:"     وكلمة:    

    ...﴾/116. 

 "األلف"" مّت قلب "الواو" فيها "ألفا" لتحرّكها وفتح ما قبلها؛ ألّن الفعل منها: "َدنَا" و" ففي كلمة:      

العود بفتح العني وسكون الواو لكون " فهي مشتقة من " )َدنَ َو، يَْدنُو،...(. أّما كلمة: واو"فيه منقلبة عن 

 العيد مناسبة تعود كّل سنة، ويف الكلمة إعالل بالقلب: ِعْود بكسر العني وسكون الواو؛ صّغروه على وزن "فُ َعي لْ 
 (.ادْ يَ عْ )أَ  الْ عَ ف ْ )ُعَييْد( ومجعوه على وزن أَ 

                                                           

 .283م، ص 2002ه/ 1422، 3ممد أسعد النادري: حنو اللغة العربية، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط         (1)
 .166، ص 2علي ممود النايب: الكامل يف النحو والصرف، ج         (2)
 1املفصل يف علم العربية، تح: سعيد ممود عقي ل، دار اجليل للنشر والطباعة والتوزيع، بريوت، لبنان، ط(        أبو القاسم ممود بن عمر الزخمشري: 3)

 .484م، ص 2003ه/ 1424
 .2       صباح عبد اهلل ممد بافضل: اإلعالل واإلبدال بني النظرية والتطبيق، ص  (4)
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نوع من التأثري يصيب حرف العّلة، ومعناه نقل »أو ما يسمى بالنقل وهو  اإلعالل باإلسكان: ب/         
. وميكن أن منّثل (1)«ولذا يسمى اإلعالل بالتسكنياحلركة من حرف عّلة متحرك إىل حرف صحيح ساكن قبله 

 على هذا النوع بالفعل املعتل الوسط )الفعل األجوف(: "َصاَم": فإّن مضارعه "َيْصُوُم" على وزن "يَ ْفُعُل" نقلت
 حركة الواو )عني الكلمة( إىل الساكن قبلها، وسّكن حرف العّلة )الواو( والذي هو )عني الكلمة(، فأصبح الفعل:

 َي ُص ْو ُم على وزن َي ُف ْع ُل.
 واإلعالل باإلسكان أو النقل مل ينفرد لوحده يف كلمة واحدة يف سورة املائدة، بل اجتمع مع غريه من أنواع        

 رى، وسيتّم اإلشارة إىل هذه احلاالت فيما سيأيت من هذا املطلب. اإلعالل األخ
حذف حرف العّلة مثل املضارع من الفعل )َوَزَن(= يَزُِن، فإّن أصل الفعل »وهو:  اإلعالل بالحذف: ج/       

املضارع: َي )ْو( ِز ُن على وزن: َي )ْف( ِع ُل، وقعت "الواو" )فاء الكلمة( بعد "ياء املضارعة" املفتوحة، وكانت 
 .(2)«عينه مكسورة، فحذفت فأصبحت: َي ِز ُن على وزن َي ِع لُ 

 هلذا الضرب من اإلعالل يف سورة املائدة بني قسمني مها: وميكن أن منّيز       
 وورد من هذه احلالة النماذج التالية:: احلذف ملناسبة اجلزم أو البناء 

 " يف اآليات التالية:"+""+"       الكلمات التالية: " 

 .      ﴾/14 ...﴿ قال تعاىل:

 .      ...﴾/29﴿ وقوله أيضا:

 .          ...﴾/111﴿ وأيضا:

 "لواو"ا    ف لذْ " حَ " و"؛ ففي "ملناسبة البناءالسابقة "إعالل باحلذف"  يف الكلمات الثالث        

"فَ َعَل"، فلّما دخل عليهما اإلعالل يف األمر أصبحا  ألهّنما فعلني لألمر، فأصلهما: "َعَفَو" و"تَ َلَو" على وزن:
 اليت هي الم الفعل." حبذف "الواو" عُ على وزن "افْ 

" فاإلعالل باحلذف هنا قد مّس "الياء" اليت هي عني الفعل: َأَجاَب، جيُِيُب، فأصل أّما يف"        

 الكلمة: "أُِجيْبُتْم"، حذفت فيها "الياء املّدية" لاللتقاء الساكنني )الياء الساكنة والباء الساكنة( فأصبحت على

                                                           

 .248م، ص 2001ه/ 1421وفاء لدنيا الطباعة، اإلسكندرية، مصر، دط،        زين كامل اخلويسكي: قواعد النحو والصرف، دار ال (1)
 .4(        صباح عبد اهلل ممد بافضل: اإلعالل واإلبدال بني النظرية والتطبيق، ص 2)
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  وزن "أُِفْلُتْم".
 " يف اآليات التالية:" ،"" ،"" ،"       الكلمات التالية: " 

 .    ﴾ /70...﴿، و    ﴾/28 ...﴿قال تعاىل:

     ﴿، و     ...﴾/53...﴿أيضا: وقال 

     ﴾/58. 

            ﴿وقال عّز وجّل: 

           ﴾/103. 

 :ملناسبة اجلزميف الكلمات األربعة السابقة "إعالل باحلذف"         

      "    " "من الفعل: َأَسى يَْأَسى على وزن فَ َعَل، حذفت فيه "األلف" يف "تَْاَس" فأصبح وأصل الكلمة "تَْأَس

 "تَ ْفَع" بفتح "التاء" و"العني". على وزن:
     "    فأصبح على وزن "يَ تَ َفعَّ". الفعل: َوىلَّ يَ تَ َوىلَّ على وزن: يَ تَ َفعَّْل، حذفت فيه "األلف" يف" من "  "يَ تَ َولَّ

      "     لأللف" املنقلبة عن "واو"  " من الفعل: َبَدا يَ ْبُدو، واألصل: َبَدَو على وزن "فَ َعَل" ويف "تُ ْبَد" حذف"

 "التاء" وفتح "العني". فأصبح على وزن: "تُ ْفَع" بضمّ 
     "    :َتُسؤُْكْم"  " من الفعل: َساَء َيُسوُء، واألصل "َسَوَء" على وزن "فَ َعَل" ومنها: ُسوء  وَسْوَءة ، ويف"

 "تَ ُفْلُكْم". حذف "لأللف" املنقلبة عن "الواو" فأصبحت على وزن:

 النماذج اآلتية:: وورد من هذا النوع احلذف لاللتقاء الساكنني"" ،"" ،"" ،"" 

 " الواردة يف اآليات التالية:"و

             ﴿ قال تعاىل:

          ...﴾/35. 

  ﴿ ، وقوله:       ﴾/45...﴿ وقال أيضا:

 ...﴾/82. 
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 .    ﴾/80...﴿ وقال تعاىل:

 .     ...﴾/81﴿ وقوله عّز وجّل:
فعّلة احلذف يف مجيع هذه األمثلة هو: التقاء الساكنني؛ إذ أّن أصل الكلمات السابقة على الرتتيب كما       
ْوَن/َعَصاْوا/يَ تَ َناَهْونَ ] يلي: َفاْوا/ يَ تَ َوالَّ الساكنة" قبل "واو ، ففي مجيع هذه الكلمات جاءت "األلف [َيْسَعاْوَن/ يُ ن ْ

واو اجلماعة" حبركة جمانسة اجلماعة الساكنة"، فحذفت "األلف" لاللتقاء الساكنني، وُحّرك احلرف السابق "
"َيْسَعْوَن"  "الفتح"، داللة على "األلف احملذوفة"، علما أّن "األلف احملذوفة" يف كّل من: للحرف احملذوف وهي:
َفْوا"، "يَ تَ َولَّْوَن"، "عَ  الَسْعْي  ؛ ألّن املصدر يف كّل األفعال التالية هو على الرتتيب:ياءَصْوا"، "يَ تَ َناَهْوَن" أصلها "يُ ن ْ

 النَ ْفْي، الت ََّويّل، الِعْصَياْن، النَ ْهْي.
 :مــــالحـــــــظة هــــــامة

 يلي:بعضها فيما  اجتمعت األنواع الثالثة السابقة لإلعالل يف الكثري من الكلمات نورد       
 :اإلعالل بالقلب والحذف 
 .      ...﴾/14...﴿ " يف قوله تعاىل:    كلمة "   

، ألّن أصله "قَاِسْو" بكسر إعالل بالقلب"قَاَس": اسم فاعل من: َقَسا يَ ْقُسو َقْسَوًة، على وزن "فَاِعْل"، وفيه 
، حيث حذفت إعالل باحلذف"الّسني"، حيث قلبت فيه "الواو" "ياًء" جمليئها بعد كسر، فأصبح "قَاِسي"، مّث 

 "الياء" لاللتقاء الساكنني بالتنوين فأصبح "قَاٍس".
 :اإلعالل بالتسكين والحذف 

من مناذج هذا النوع يف سورة و  "،لتقاء الساكنني"اوأّما احلذف فعّلته  "،االستثقال"فأّما التسكني فسببه:       
 املائدة ما يلي:

 .    ...﴾/1﴿ " يف قوله تعاىل:  لفظة: "      

 .    ...﴾/14...﴿ " يف قوله تعاىل:    لفظة: "    

 .  ...﴾/37...﴿ " يف قوله تعاىل:      لفظة: "  

 .        ...﴾/38...﴿ " يف قوله تعاىل:لفظة: "         

 .  ...﴾/52﴿ " يف قوله تعاىل:  لفظة: "      

 .      ...﴾/73...﴿ " يف قوله تعاىل:    لفظة: "    
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 .    ﴾/80...﴿ " يف قوله تعاىل:    لفظة: "    

 .  ﴾/93...﴿ " يف قوله تعاىل:      لفظة: "  

 .       ﴾/121...﴿ " يف قوله تعاىل:      لفظة: "  

ونظرا لثقل الضّمة على "الياء" مّت  "،مضمومة قبل "واو اجلماعةيَاء " "فجميع هذه الكلمات يف أصلها:        
(، وبسبب التقاء الساكنني )الياء اإلعالل باإلسكان) نقل حركتها إىل احلرف الذي يسبقها مباشرة، مّث تسكينها

" الواردة يف " (، فمثال كلمة:اإلعالل باحلذفالساكنة وواو اجلماعة الساكنة(، يتّم حذف الياء الساكنة )

"الفاء"؛ استثقلت "الضّمة" على "الياء" فنقلت  بعداآلية األوىل من سورة املائدة أصلها: "أَْوِفُيوا" ب      "ياء مضمومة 
ب       "واو  اللتقائهاالساكنة  ")إعالل بالتسكني أو النقل(، مّث حذفت "الياء احلركة إىل "الفاء"، وسّكنت الياء

)إعالل باحلذف(، فأصبحت الكلمة: "َأْوفُوا"، وما يقال عن هذه الكلمة يقال كذلك على  اجلماعة الساكنة"
 "اهلاء" أي "ُمْنَتِهُيوَن"، ونظرا لثقل "الياء" بعدمضمومة  "مثال، فاألصل يف الكلمة "ياء" " كلمة:

)إعالل باإلسكان أو النقل(، وبسبب التقاء  ّكنتاملضمومة على النطق نُقلت حركتها إىل "اهلاء" قبلها، مّث سُ 
)الياء الساكنة وواو اجلماعة الساكنة(، مّت حذفها مطلقا فأصبحت: "ُمْنتَ ُهوَن"، وقس على ذلك مع بقّية  الساكنني

 األمثلة األخرى.
 :اإلعالل بالتسكين والقلب 

 وجند من هذا النوع:        
 .  ﴾/39...﴿ تعاىل:" يف قوله       لفظة: " 

           ﴿ يف قوله تعاىل: "       لفظة: "

  ...﴾/110. 

" اسم فاعل من الفعل غري الثالثي: "أَقَاَم"، وفيه إعالل بالقلب، فأصل " ففي الكلمة األوىل:         

او"، استثقلت الكلمة: "َمُقِوْم" بضّم "القاف" وكسر "الواو"، من الفعل "قَاَم" و"األلف" فيه منقلبة عن "الو 
)إعالل بالتسكني أو النقل(، مثّ قلبت "الواو" ياًء ساكنة  "القاف"، مّث سّكنت فتّم نقلها إىل ،الكسرة على "الواو"

 )إعالل بالقلب( فأصبحت الكلمة: "ُمِقيم ". جملانسة حركة احلرف الذي قبلها وهو "القاف" املكسورة
 ح "الواو"، جرى يف الك لمة إعالل" فأصلها: "خَيَْوُفوا" بسكون "اخلاء" وفت" أّم ا الكلمة الثاني  ة:        
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)اخلاء(، مّث تسكني "الواو": خَيَْوُفوا"، مّث مّت قلب  بالتسكني؛ حيث مّت نقل حركة "الواو" إىل احلرف الساكن قبلها
 )إعالل بالقلب(، فأصبحت الكلمة: "خَيَاُفوا". )حركة اخلاء( "الواو" حبرف عّلة آخر جيانس احلركة اليت قبله

   عالقة اإلعالل باإلبدال:ــــ  4       
اإلعالل جزء من اإلبدال، وخيتّص بإبدال أحرف العّلة »بالعودة إىل تعريف اإلبدال واإلعالل يتبنّي بأّن          

واهلمزة عند جّل العلماء القدامى، أّما اإلبدال فهو مصطلح أعّم من اإلعالل ألنّه يشتمل على إبدال ما هو معتل 
 . (1)«هو صحيح، فكّل إعالل إبدال وليس العكسوما 

إذن فالعالقة بينهما هي عالقة جزء من كّل، فإذا كانت حروف اإلعالل ثالثة أو أربعة )األلف، الواو، الياء       
 واهلمزة(، فإهّنا ذاهتا حروفا لإلبدال فضال عن بقية احلروف اهلجائية األخرى.

            
 

              
 
  
 
 
 
 
 

                                                           

    .75سعيد ممد شواهنة: القواعد الصرف صوتية بني القدماء واحملدثني، ص         (1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس:    
 يففوق الرتكيبية )فوق القطعية(  ظواهرال  

 :اللغة العربية                 
 النرب والتنغيم( ،)املقطع الصويت 

 املقطع الصويتاملبحث األول: 

 املبحث الثاين: النرب 

 املبحث الثالث: التنغيم 

 املبحث الرابع: الدراسة التطبيقية للظواهر                  
 فوق الرتكيبية يف سورة املائدة: األداء  

                    والداللة    
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 النبر ،)المقطع الصوتي فوق التركيبية )فوق القطعية( في اللغة العربية ظواهرال :خامسالفصل ال
 والتنغيم(.                   

 تــــوطــــئــــــة:  
أقام علماء اللغة واألصوات نظرية استطاعت على املستوى النظري، أن تكشف عن النظام الذي تنطوي       

نظام أي لغة، واستطاعت على املستوى التطبيقي أن حتّل كثريا من املشكالت العلمية  عليه وظيفة الصوت داخل
يف تعّلم اللغات، كما استطاعت هذه النظرية أن تقّدم فكرة أصلية للتحليل اللغوي، وهي فكرة املالمح فوق/غري 

فهوم الفونيم عبارة عن جمموعة فونيما عن فونيم آخر، ومن مّت أصبح م؛ أي اخلصائص الصوتية اليت متّيز الرتكيبية
من املالمح املمّيزة اليت تنبع من اخلصائص النطقية والسمعية واليت حتّدد كّل صوت من أصوات اللغة مثل موضع 

 النطق وصفته وغريمها.
غري ما يطلق عليها علماء اللغة واألصوات املالمح فوق/وهاته املالمح الصوتية تقع خارج البنية اللغوية، وهي       

، ومن هذه املالمح بيد أّن هلا تأثريات موّجهة للبىن الوظيفية الرتكيبية، ألّّنا ال تدخل يف جوهر الرتاكيب اللغوية
 التمييزية نذكر: املقطع الصويت، النرب والتنغيم. فما املقصود هبذه املالمح؟، وما طبيعة العالقة اليت جتمعها؟.
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 تيالمقطع الصو  المبحث األول:
    يف باختالف اجتاهاهتم ومناهجهم  اختلفت وجهات نظر العلماء وآراؤهم حول تعريف املقطع        
                                                         ف املقطع نطقيا ماديا، وآخر فيزيائيا أكوستيكيا، واجتاه ثالث يعرفه وظيفيا فونولوجيا.                                           فثمة اجتاه يعرّ  ؛البحث

 تعريف المقطع المطلب األول:  
 لـــغة:  ـــ 1  

      النا عن حق فالن: منعه : فصل بعضه وأبانه، وفًعاط  َقَطَع الشيء قَ »جاء يف املعجم الوسيط:         
ال واألودية واملزارع وحنوها، ومن النهر: من كّل شيء: آخره حيث ينقطع وينتهي، كمقاطع الرم ع  طَ املق  و  ،)...(منه

َطع : نصل رقيق من اخلشب أو املعدن )...(، واملبه الباطل ع  طَ ق  ـــاحلق: ما ي   ع  طَ ق  ومَ  املوضع الذي يعرب فيه،      ق 
 .              (1)«ق َطع  من الرجال: من ليس له عمل وال كسب...)...(، واملأو العاج ي قطع به الورق

 ....اخل،وحّدها ، ّناية األشياءفاملقطع يف اللغة يطلق على املنع       
 اصطالحا:     ــــ 2  

 يولوجية(:سالفمن الناحية النطقية )أ/         
هو أصغر كتلة نطقية ميكن أن يقف عليها املتكّلم، فكلمٌة مثل: "كتب" »بقوله:  يعرّفه "أمحد كشك"           

ن نطقها على ثالث وحدات: الكاف مفتوحة مّث التاء مفتوحة، مّث الياء مفتوحة املكونة من ثالث أحرف ميك
 .(2)«أيضا

املقاطع هي تعبريات عن نسق منظم من »قائال: حينما عّرف املقاطع متام حّسان" وإىل شيء من هذا ذهب "
ميات معينة، وعلى هذا اجلزئيات التحليلية، أو خفقات صدرية يف أثناء الكالم، أو وحدات تركيبية أو أشكال وك

 األساس بىن علماء العروض من العرب مقاييسهم العروضية، حيث نظروا إىل املقاطع باعتبارها خفقات صدرية 
ي العروضي باستخدام االصطالحني )حركة( الطبيعة، ووصفوا النظام اإليقاع أو وحدات إيقاعية أو شيئا له هذه

 (3).«ة، وعلى السكون بدائرةبشــرطـ ةـوا عــلى احلركـسكون( ودلّــ و)
 .مقطعايفهم من خالل هذا التعريف أّن كل ما من شأنه أن يشّكل خفقة أو نبضة صدرية يسمى          

                                                           

 ة: املعجم الوسيط، مادة َقَطَع.جممع اللغة العربي( ــــــ 1)
 1مصر، ط ،أمحد كشك: من وظائف الصوت اللغوي )حماولة لفهم صريف وحنوي وداليل(، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة( ـــــ 2)

 .23ص ،م2006 ه/1427
 .139، 138م، صص 1974ه/1394، 2متام حسان: مناهج البحث يف اللغة، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، ط ( ـــــ3)
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 ...ويستطيع الدارس أن يضع كفه على أسفل»ويوضح "غامن قدوري احلمد" التعريفني السابقني مبثالني فيقول:  
احلاجز على  ، وسوف حيّس بضغطات احلجاب[بَ  َك تَ ]َكَتَب( نطقا متأنيا هكذا صدره وينطق بكلمة)

(، فإنّه يستطيع ت ب  أن ميّيز ثالث  الصدر، وهي ثالث تقابل مقاطع الكلمة الثالث، وكذا لو نطق عبارة )َلَ  َيك 
/ ت ب  ]مقاطع أيضا                                                                               .                 (1)«دائماأو الضغطات الصدرية الثالث وهكذا ، وأن حيّس باخلفقات [َلَ  / َيك 

يولوجية يشّكل سأّن املقطع الصويت بالنظر إليه من الناحية النطقية الفمن خالل هذا الكالم إذن فواضح           
أيضا يف   ، وميكن أن نلمس هذانبضة صدرية واحدة وأّن تعدد هذه النبضات يعين بالضرورة تعدد املقاطع الصوتية

" فهو عنده عبارة عن ام حسانمتّ والذي يذهب فيه مذهب "ع ــعبد الصبور شاهني" أثناء حديثه عن املقطـكالم "
مزيج من صامت وحركة، يتفق مع طريقة اللغة يف تأليف بنيتها ويعتمد على اإليقاع التنفسي، فكّل ضغطة من »

ميكن أن تنتج إيقاعا يعرّب عنه مقطع مؤلف يف أقّل األحوال من صامت وحركة  احلجاب احلاجز على هواء الرئتني
غري أّن يف هذا التعريف نوع من االرتباك، فاملقطع مهما كان نوعه: قصريا أو متوسطا أو طويال ال  .(2)«ص+ح()

 ميكن مبفرده أن ينتج أو يشّكل إيقاعا موسيقيا، يرتك له أثرا يف النفس.
 الفيزيائية(:ألكوستيكية )من الناحية ا ب/

عبارة عن قّمة إمساع غالبا ما تكون صوت عّلة، مضاف إليها » :ماريو باي" املقطع بأنّهيعّرف "           
أصوات أخرى عادة، ولكن ليس حتما تسبق القّمة أو تلحقها أو تسبقها وتلحقها، وتوجد لغات كثرية ميكن فيها 

 . (3)«مكان العّلة، وتكون حمور املقطع لسني والزاي أن تقطع قّمة إمساعلالم والراء وامليم والنون، وحىت ا
هو جمموعة صوتية »عصام نور الّدين" تعريفا آخر للمقطع من حيث اإلدراك والتلقي قائال: ويضيف "         

 ، وتقع بني حّدين أضعف من حيث اإلمساع؛ أي أّن املقطع من هذا املنظار هو )(حتوي قّمة الوضوح السمعي

                                                           

 .190غامن قدوري احلمد: املدخل إىل علم أصوات العربية، ص ( ــــــ 1)
 دط لبنان، ،عبد الّصبور شاهني: املنهج الصويت للبنية العربية رؤية جديدة يف الّصرف العريب، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوتــــــ  (2)

 .38م، ص 1980ه /1400
 .96ماريو باي: أسس علم اللغة، ص ــــــ  (3)

() ا حبسب درجات ــــــ إّن أصوات اللني أو العلة أعلى وضوحا يف السمع من السواكن، كما أّّنا فيما بينها ختتلف يف درجة الوضوح نسبيا. وإذا رتّبناه
سب الطول والقصر، فالطويلة ألف املّد، واو املّد، ياء املّد، أوضح من وضوحها، فإنّنا نرى أّن أوضحها أصوات اللني اليت تتفاوت درجة وضوحها حب

ريها من القصرية، احلركات: الفتحة، الضمة، الكسرة. ويليها األصوات الساكنة مع تفاوت يف درجة وضوحها، فالاّلم والنون وامليم تعّد أوضح من غ
ة علّوها السمعي، وإلمكاّنا أن حتّل حمّلها، وما عداها من السواكن يقّل عنها وضوحا. السواكن، وتسّمى )أشباه أصوات اللني(، ألّّنا تليها يف درج

ه/ 1430محّمد علي عبد الكريم الرٍُّديني: فصول في علم اللغة العام، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، دط، 
 .175م، ص2009
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 . (1)«اإلمساعيقع بني حّدين من الذي  ملدىا
 ويف احلقيقة إّن هذين التعريفني َل يعتمدا يف حتديد مفهوم املقطــــع على اجلانب األكوستيكي فحسب، بل         

مقطــع اعتمدا كذلك على اجلانب السمعي اإلدراكي، فكّل ما من شأنه أن ميّثل قّمة الوضــوح السمــعي فهــو 
عتماد ، أّما االلصوائت ذات الربوز السمعي الواضحوإّّنا يكتسب هذه اخلاصية من خالل اشتماله على ا ،صوتــي

َصد  به ما يتعلق بالصوت من حيثعلى اجلانب األكوستيكي أو   انتقال موجاته  كما يسمى الفيزيائي، فيـ ق 
 عية واإلدراكية.وذبذباته يف اهلواء إىل أذن السامع وأثر ذلك االنتقال من الناحية السم

 الفونولوجية(:من الناحية الوظيفية ) ج/
 كأصغر وحدة يف تركيب الكلمة، من حيث متّيزه يف كلّ »يذهب التعريف الوظيفي للمقطع إىل وصفه         

 .(2)«وتني األول: صامت، والثاين: صائت، ويتكّون املقطع يف أبسط أشكاله من صلغة
، فهو الوحدة اللغوية اليت يقوم فيها ل الوظيفة الداللية اليت يؤديهامن خال وهذا التعريف ينظر للمقطع       

مثال يف كلمة )َكَتَب(، تشكــــّل مقطعا صوتيا يف أبسـط أشكاله، ألنّه  "الباء" ـــ"الفونيم" بأداء وظيفته داخلها، ف
الصامت بصامت مبثله ) ما معا أو استبدال أحدمهايتكون من صامت فصائت، وكالمها فونيم يؤدي استبداهل

يف املعىن، فَكَتَب غري َكَتَم، وهذا التغري يف املعىن ناتج أساسا عن تغيـــــري  ري ر غَ بصائت آخر( إىل تَـ  آخر، والصائت
 الفونيم األول، إذن فاملعىنامليم" املتحركة حبركــــــة ـــــع الثالث، بفونيم آخر وهو "فونيــــم "الباء" دون حركته يف املقط

اليت تطلق على القمح، فهذه  "ب ر"الصائت، كلمة  ري ر غَ ملعىن نتيجة تَـ ا ري ر غَ الصامت، ومثال تَـ  رُير غَ نتيجة تَـ  رَ يـ  غَ هنا تَـ 
 "الباء"فونيمات، واستبدال حركة  ةالكلمة تتكون من مقطع واحد طويل ومغلق، والذي بدوره يتشكل من ثالث

(، كما خيتلف بدوره " )الطاعة وعمل اخلري"برر ، فبـ ر  خيتلف يف املعىن عنعىنحبركة أخرى يؤدي ذلك إىل تغري يف امل
                            " اليت حتيل على معىن اليابسة، وهكذا مع باقي الكلمات األخرى.                                                                  عن كلمة "بَر

في السابق للمقطع أّن املقطع ـــــ كما سيتم اإلشارة الحقا ــــ يتكون يف أبسط وجاء يف التعريف الوظي        
وإىل شيء  أشكاله من صوتني: األول "صامت" واآلخر "صائت"، وهذا يعين أّن املقطع الصويت ال يبدأ باحلركات،

ي على حركة املقطع الصويت هو كمية حتتو » حيث جنده يقول: رمضان عبد التواب"هذا القبيل يذهب "من 
 واحدة وميكن االبتداء هبا والوقوف عليها من وجهة نظر اللغة موضوع الدراسة، ففي العربية الفصحى مثال ال جيوز

                                                           

 .190، ص ت اللغوية الفونيتيكاعلم األصوا الّدين: رعصام نو  ــــــ (1)
ه/ 1417 ،1، األردن، ط، عمانعبد القادر عبد اجلليل: الداللة الصوتية والصرفية يف هلجة اإلقليم الشمايل، دار صفاء للنشر والتوزيع ـــــ (2)

 .71م، ص 1997
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 .    (1)«طع فيها بصوت من األصوات الصامتةاالبتداء حبركة، ولذلك يبدأ كّل مق
              ه كّل اجلوانب السابقة الذكر واليت علىويقّدم "غامن قدوري احلمد" تعريفا جامعا مانعا للمقطع جيمع في        

تبدأ بصوت جامد َتج  بضغطة صدرية واحدة، املقطع جمموعة أصوات تـ ن  »أساسها يتّم حتديد مفهومه، يقول فيه: 
قصري أو طويل(، وقد يأيت متبوعا بصوت جامد أو اثنني، ويكون الصوت الذائب فيه قّمة يتبعه صوت ذائب )

 .                           (2)«ت األخرى اليت يتألف منها املقطعلنسبة إىل األصوااإلمساع با
هوم املقطع وهي: اجلانب النطقي ويف هذا التعريف إشارة واضحة إىل اجلوانب الثالثة املعتمدة يف حتديد مف        

قّمة اإلمساع والربوز" إّّنا تتحكم " بوضوح إىل أنّ و  أيضا ما أشار التعريففالوظيفي مّث السمعي هبذا الرتتيب، ك
كانت قصرية أم طويلة، أكثر من غريها من األصوات اجلامدة؛ أي أسواء  ،فيها األصوات الذائبة؛ أي الصوائت

 الصوامت اليت تدخل يف تشكيل املقاطع الصوتية كوحدات مساعدة.                            
 لمقطع مكونـــــــــات ا لب الثاني:ـالمط   

ي بىن املقطع يف اللغة العربية على العناصر املتناظرة اليت حتتويها بنيته، وتتألف النظائر املتتابعة يف حدود        
الفونيمات اللغوية املفردة، ولكّل مقطع جزء رئيسي يكون بارزا وظاهرا، ويطلق على هذا اجلزء نواة »: املقطع من

ناصر املساعدة، وتقّسم الفونيمات املفردة يف العربية إىل فونيمات مركزية وغري املقطع، وتسمى العناصر الباقية الع
يع السواكن مركزية، وتشّكل احلركات القصرية الثالث مع نظائرها الطويلة نواة املقطع دائما، ومتّثل دائما مج

 . (3)«فونيمات املساعدة يف بنية املقطعالياء والواو" الوالصوتان اجلهوران "
املقطع وحدة صوتية » حتدد مكونات املقطع فتقول:من هذا تذهب "فضيلة مسعودي" حيث وإىل شيء       

اليت تتّم بطريقة االنفتاح وات الواقعة أثناء عملية الكالم، مكونة من مادة أّولية هي األص ،مفردة أكرب من الصوت
 .(4)«واالنغالق
ين اثنني مها: عنصر رئيسي ويت يف العربية يتكون من عنصر يتبني من خالل ما سبق ذكره أّن املقطع الص         
غامن قدوري احلمد" سابقا يف ا قّمة الربوز السمعي كما أشار "واليت تشّكل بدوره ،الصوائت العربية"يشمل "

وهذه الصوائت هي نواة املقطع ومركزه وأساسه، وعنصر آخر مساعد ويشمل مجيع الصوامت  .تعريفه للمقطع
                                                           

 . 101، ص  علم اللغة ومناهج البحث اللغويرمضان عبد التواب: املدخل إىل( ـــــ 1)
 .194، 193ص صملدخل إىل علم األصوات العربية، ـــ غامن قدوري احلمد: اــ (2)
 1، طولوجيا العربية، تر: ياسر املالح، النادي األديب الثقايف، جّدة، السعوديةسليمان حسن العاين: التشكيل الصويت يف اللغة العربية فون ـــــ (3)

 .131م، ص 1983ه/ 1403
 .31ية الصوتية يف القراءات القرآنية قراءة نافع أّنوذجا، ص تكرار فضيلة مسعودي: ال ـــــ (4)
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 ن أن يعين هذا الكالم أنّه ميكن االستغناء عنها؛ فال وجود ملقطع خال من صامت، كما ال وجودالعربية، دو 
 الصوائت هي َغالرب  ما يقع عليها درجة االرتكاز وهذا ما يعرف يف اصطالحملقطع خال من حركة، غري أّن 

                             .                                       ر"ـــــالنب"ـ: علماء األصوات بـــ
فتح واملقطع هبذا املعىن أكرب من الصوت املفرد، كما أّن املقاطع إّما أن تتكّون بطريقة االنفتاح الذي ي        

، أو طريقة االنغالق والذي من شأّنا أن حتّد جمال املقطع، وميكن أن ي فهم من هذا اجملال ألن يكون املقطع أطول
م " إبراهيم أنيس" املقطع س  قَ ... ويـ  مفتوح ومغلق، طويل وقصري ومتوسط،ع على أنواع متعددة: الكالم أن املقط

لذي فاألول هو ا ؛، واملقطع الساكناملقطع املتحرك» :باعتبار ّنايته من حيث التحريك والتسكني إىل قسمني مها
 .  (1)«ساكنت ، أّما املقطع الساكن فهو الذي ينتهي بصو ينتهي بصوت لني قصري أو طويل

وقبل اخلوض يف أشكال املقطع ال بّد أوال من الوقوف على العالقة املوجودة بني املقاطع الصوتية وبني        
وحدة صوتية أصغر من الكلمة؛ أي أّن الكلمة يقوم هيكلها على املقطع »الكلمة، حبيث يعّد املقطع الصويت 

 .The vouels"»(2)و احلركات "nsonantsThe coالصويت الذي يستمّد كيانه من الصوامت "
     إذن فالعالقة بني املقطع وبني الكلمة هي عالقة جزء من كل، وقد يشكل املقطع الواحد كلمة         

مفردة، وال ميكن للكلمة أن تكون خالية من املقاطع؛ بل أّن عناصر املقطع هي نفسها العناصر اليت تتدخل يف 
 ن فالعالقة بينهما متكاملة. بناء الكلمة العربية، إذ

 أشــــــكـــــال المـــقـــطع في اللغة العربية المطــلب الثالث:   
 :(3)تنقسم املقاطع يف اللغة العربية إىل قسمني اثنني مها       

، وال يبدأ بصوت صامت تتلوه حركة قصرية، وهو أصغر صورة للمقطع العريب : وهو الذيالمقطع القصير ــــــ 1
 .يكون هذا النوع من املقاطع إال مفتوحا

تتلوه حركة طويلة، أو صامت تتلوه حركة  صوت صامت: وهو املقطع الذي يتكون من المقطع الطويل ــــــ 2
مفتوحا ومغلقا، وميكن إطالة املقطع الطويل املفتوح عن طريق زيادته  هذا النوع يكونو  ،قصرية يتبعها صامت مغلق

فيصبح  ،عن طريق زيادته بصامت مديدا مغلقا، كما ميكن إطالة املقطع الطويل املغلقبصامت فيصبح املقطع 
 املقطع زائد الطول مغلقا بصامتني.

                                                           

 . 87إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية، ص ( ــــــ 1)
 . 87حازم علي كمال الّدين: دراسة يف علم األصوات، ص ـــــ (2)

 . 213حسام البهنساوي: الدراسات الصوتية عند علماء العرب والدرس الصويت احلديث، ص  ( ـــــ3)
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 :(1)بناء على هذا الكالم ميكن القول بأّن اللغة العربية تشتمل على مخسة أنواع من املقاطع وهي      
 .، مثل: َك+ َت+ بَ المقطع القصير المفتوح: ص حـ ــ1
 ، مثل: َكاص ح حـــ المقطع الطويل المفتوح:  2

 والنوعان السابقان ال يكونان إالّ مفتوحني. 
 مثل: َتب  ـــ المقطع الطويل المغلق: ص ح ص،  3
 ، أو كما يف َدابَه  عند الوقف.مثل: قَال  عند تسكني اآلخرـــ المقطع المديد المغلق: ص ح ح ص،  4
، عند تسكني اآلخر، أو عند الوقفح ص ص،  ـــ المقطع الزائد الطويل: ص 5 ، و َعص ر   وذلك يف مثل: مرص ر 

 على اآلخر.
 :مالحظـــــــات

ص( للصامت أو الصوت الساكن، ولكّنهم اختلفوا يف الرتميز لدارسون قدميهم وحمدثهم على رمز)اتفق ا ــــــ 1
من أعطاها رمز )ع(، فضال عن اختالفهم ، ومنهم قصرية، فمنهم من أعطاها رمز )ح(كانت أم أللحركة طويلة 

 .والذائب الطليقب، وعن الصائت هبذا االسم وكذا واجلامد يف االصطالح عن الصامت هبذا االسم وكذا باحلبيس
املغلق" باملقطع املتوسط؛ األول مفتوح يسمي بعض الباحثني "املقطع الطويل املفتوح" و"املقطع الطويل  ــــــ 2

متام سمونه مقطعا طويال، ومن هؤالء: "" املقطع املديد املغلق" و" املقطع الزائد الطويل" في واآلخر مغلق، أّما
، ممّا يعين أّن املقطع عندمها يكون إّما قصريا أو متوسطا يف شكلني أو طويال يف وغريمها حّسان" و" كمال بشر"

 شكلني أيضا.
وىل للمقطع الصويت يف اللغة العربية السابقة الذكر فيقول: حممد األنطاكي" على األشكال األربعة األيعّلق " ـــــ 3
واألشكال الثالثة األوىل شائعة يف العربية كثريا، وتقع يف صدور الكلمات وأحشائها وأعجازها على حّد سواء »

( أّما الشكل الرابع فقليل، وال يقع إالّ  فهذا نادر ، أّما وجوده يف احلشو يف األعجاز حني الوقف بالسكون )كرَتاب 
، بَه (ذلك إاّل يف حالة اإلدغام، حنو:) جدا، وال يكون ، ويضيف قائال عن الشكل اخلامـــس: (2)«َشاب ه  = َشاب 

َزبـ ر  = هر ، َزبـ ر  »  وعّلة امتناع وجوده، أّما الشكــل اخلامس فـال يقـع إاّل يف األعجاز حني الوقف بالسكون، مثل: هر
 ية العربية لتوايل ثالثة حبيسات ليس بينهما طليق، وهو ما يعرف اليوم بااللتقــــاءيف الصدور واألحشاء هي كراه

                                                           

 .214، ص حسام البهنساوي: الدراسات الصوتية عند علماء العرب والدرس الصويت احلديث ( ـــــ1)
 .48، ص1حممد األنطاكي: احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها، ج( ـــــ 2)
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 .(1)«الساكنني...
 الخصائص العامة للمقطع في العربية لب الرابع:ـالمط   

 :(2)يتسم املقطع الصويت يف اللغة العربية جبملة من املميزات العامة ميكن حصر أمهها يف النقاط التالية       
وهذا  ــ أنّه يتكون من وحدتني صوتيتني أو أكثر، إحدامها حركـة بالضرورة؛ فال وجود ملقطع خال من احلركة،ـــ 1

 .الصوائت(، بل يتكون من الصوامت واحلركات )يعين أّن املقطع يف العربية ال يتكون من الصوامت فقط
صامت( وال تسبق بدأ حبركة؛ أي أنّه ال يبدأ حبرف)ال ي نّهأ ــ أّن املقطع يف العربية ال يبدأ بصوتني صامتني، كماـــ 2

 احلركة فيه احلرف.
ـ ال ينتهي املقطع بصوتني صامتني إاّل يف حال الوقف؛ هذا يعين أن احلالة االستثنائية لتوايل صامتان يف املقطع ــــ 3

                            العريب هي حالة الوقف.                                                     
 فونيمات(.ات )يتكون أطول مقطع يف العربية من أربع وحد ـــــ 4
 ال تزيد مقاطع الكلمة اجملردة من اللواحق عن أربعة مقاطع إالّ ناذرا. ـــــ 5

 مقاطع طويلة.ـ ميكن أن يتواىل يف الكلمة العربية اجملردة مقطعان طويالن مفتوحان، ولكن ال يتواىل ثالثة ــــ 6
 ــــ ال ي تبع املقطع الطويل املفتوح بصامت إالّ حال الوقف أو اإلدغام.ـ 7
 أهمية دراسة المقطع وقيمته :لب الخامسـالمط  

 :(3)كما يلي  ، اللغة العربية والفائدة من ذلكحسام البهنساوي" أمهية دراسة املقطع يفحّدد "       
أو هم ال يفعلون ذلك إن ون ال يستطعون نطق أصوات الفونيمات كاملة بنفسها، أّن اللغة كالم، واملتكّلم ـــــ 1

، وإّّنا ينطقون األصوات يف شكل جتمعات هي: املقاطع، ولذا يقال: إنّه يف املقطع خيرج الفونيم إىل استطاعوا
نظم نفسها احلياة ولكي تصف املقطع أنت خترب كيف تشكله الفونيمات، ولتصف الفونيمات أنت تدرس كيف ت

 يف املقاطع.                                                                                              
ــ يساعد املقطع كثريا يف اختاذ قرار بالنسبة ألفضل حتليل لصوت أو جمموعة صوتية تعّد من الناحية الصوتية ـــ 2

 .غامضة
 العمل بالنسبة للـــطرق الثالثة األكثر أمهّيـــة، اليت تعدل أصوات الكـــالم وهي النرب )كلمة         ـــــ يعّد املقطع هو جمال 3

                                                           

 . 49، ص1حممد األنطاكي: احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها، جــــ ( ـ1)
 .132، 131صم، ص2013ه/ 1434، 1العلمة، اجلزائر، ط بودوخة: حماضرات يف الصوتيات، بيت احلكمة للنشر والتوزيع،مسعود ( ـــــ 2)
 .208، 207ص ء العرب والدرس الصويت احلديث، صحسام البهنساوي: الدراسات الصوتية عند العلما ــــــ (3)
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 ، اإلطالة، صعود درجة الصوت وهبوطه. أو مجلة(
ــ املقطع موجود أردنا أم َل نرد، فاملقاييس العروضية يف بعض اللغات عروضية، كما أّن بعض طرق الكتابة قد ــــ 4

 على أساس مقطعي. وضعت 
ـغر وحدة      املقطــع يشكل درجـــــــة يف السّلم اهلرمي للوحدات الصوتيـة اليت تشّكل كل منها من أصــ ــــ 5

                                                                                       تسبقـــه، فالوحدة الصغرى هي الفونيم، أو يأيت املقطع املكون من فونيمات برتتيب معني، مثّ تأيت جمموعة النغم.                    
ــــ لقد أثبتت التسجيالت الصوتية أّن املتحدثني الذين يتمهلون يف كالمهم يظنون أّّنم يتكلمون يف شكل ــ 6

 أصوات منفصلة، لكّنهم يتومهون ذلك، ألّّنم ينتجون بذلك مقاطع يف واقع األمر.
لغة، فإذا فحصنا تركيب ـــ املقطع يعّد أكرب وحدة ميكننا االحتياج إليها يف شرح كيفية جتمع الفونيمات يف الـــ 7

 أمكننا أن نعترب الوحدات الكربى كتتابعات من املقاطع. ،مقطع مفرد

خلاص جملموعة من الكلمة مصطلح له يف املقام األول مغزى حنوي، أّما املصطلح األساسي الفونولوجي ا ــــــ 8
 الصوامت واحلركات هلا مركز الوحدة فهو املقطع. واملقطع هبذا االعتبار أصغر وحدة ميكن نطقها بنفسها.

ـــ يعّد املقطع أساسا الكتساب طريقة النطق املطابقة لنطق أصحاب اللغة، فأحسن طريقة للتعّود على النطق ـــ 9
موعة الكلمات ببطء يف لغة أجنبية هي نطق الكلمات، أو جم الصحيح للنغمات الصوتية وللوقفات املوجودة

مع الوقفات الصحيحة بني كل مقطع ومقطع، وبالتدريج يزيد املرء من سرعة نطق احلدث مقطعا مقطعا، 
 الكالمي، حىت يصل إىل السرعة العادية.
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 النبـــــــــــــــــــــــر المبحث الثاني:
 يف النبـــــــــــرتعر  المطـلب األول:   
 لغــــــــة: ـــ 1   

  شيئا  عَ فَ بالكالم: اهلمز، وكّل شيء رَ  ر  بـ  النَ »: العرب" يف تفسري مادة " نـَبَـَر" لسانجاء يف معجم "           
: إذا ةً رَ بـ  الرجل نَـ  رَ بَـ : فصيح الكالم)...(، يقال: نَـ ارٌ ب  )...(، ورجل نَـ : اهلمزةة  رَ بـ  : املهموز، والنَ ور  ب  فقد نربه)...(، واملن  

: اجل ْب   )...( ورجل ري  بر )...(، والن  تكّلم بكلمة فيها علّو)...(، والَنبـ ر : صيحة الفزع)...(، وانـ َتبَـَر اجلرح: ارتفع وورم
 .(1) «...: قليل احلياء ينرب الناس بلسانهنـَبـ رٌ 

      ا مرتفعا عاليا ذا قوة يف السمع.فالنرب يف اللغة مبعىن اهلمز، وهو يف األصوات ما كان منه         

 اصطـــــــالحا:  ــــ 2  
اتفق الباحثون على أّن النرب هو درجة الضغط على مقطع معني لكي يكون بارزا نطقا ومسعا عّما سواه           

 درجة الضغطمن املقاطع اجملاورة له، على الرغم من اختالفهم يف كون بعضهم يقّر بأّن املقطع املنبور مرتبط ب
 النطقي، والبعض اآلخر جيعله مرتبط بالضغط يف حّد ذاته. وسنورد فيما يأيت جمموعة من التعريفات اليت قّدمها

 علماء الغرب والعرب هلذا املفهوم:                                                                      
 :"بقية املقاطع  ع من مقاطع الكلمة بصورة أوضح وأجلى نسبيا مننطق مقط» النرب يعين: تعريف "كمال بشر

ويتطلب النرب عادة بذل طاقة يف النطق أكرب نسبيا، كما يتطلب من أعضاء النطق جمهودا اليت جتاوره)...(، 
  .                                                                                             (2)«أشد
 النرب كّمية من الطاقة الفسيولوجية »يقول مبينا طبيعة ومصدر إنتاجه: "عبد الواحد حسن الشيخ":  تعريف

 .(3)«لنظام إنتاج الكالم، موزعة على القنوات الرئوية والتصويتية والنطقية
 ت واملقاطع يف قورن ببقــــــية األصوا ما وضوح نسيب لصوت أو مقطــــع، إذا» :هو تّمام حسان":" تعريف

 .(4)«ن عوامل الكمية، والضغط والتنغيمويتكون نتيجة عامل أو أكثر مالكالم 
 النرب معناه أّن مقطعا من بني مقاطع متتابعة يعطي مزيدا من الضغط أو العلو )نرب »"ماريو باي":  تعريف 

                                                           

 ، مادة نـَبَـَر.3، جابن منظور: لسان العرب ( ـــــ1)
 .255، ص كمال بشر: فن الكالم  ـــ( ــ2)
م   1999ه/ 1419، 1( ـــــ عبد الواحد حسن الشيخ: التنافر الصويت والظواهر السياقية، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، مصر، ط3)

 .56ص 
 .160متّام حسان: مناهج البحث يف اللغة، ص ( ـــــ 4)
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 .(1)«زيادة أو نقصا يف نسبة الرتدد )نرب يقوم على درجة الصوت( (، أو يعطيعلوي
  :"إشباع مقطع من املقاطع، وذلك بزيادة ارتفاعه املوسيقي أو مداه »النرب عنده هو: تعريف "الطّيب بكوش

 .(2)«أو شّدته
 " النرب وسيلة صوتية نربز بواسطته عنصرا من السلسلة الصوتية، قد يكون مقطعا »مصطفى حركات": تعريف

 .(3)«النطق، أو ارتفاع النغمة أو املد أو لفظا أو مجلة، والنرب يكون بواسطة الشدة يف
 يقصد بالنرب يف ميدان علم األصوات: النطق مبقطع من مقاطع الكلمة بصورة »"مسعود بودوخة":  تعريف

 .(4)«أوضح من بقية املقاطع اجملاورة له
عله يتميز فكّل هذه التعريفات اتفقت على أن التفاوت يف درجة الضغط على مقطع معني، هو الذي جي         

عن غرية من املقاطع األخرى املقرتنة به على مستوى البنية اللفظية أو الرتكيبية، فلو كان الضغط بنفس الدرجة 
         على مجيع املقاطع لتساوى الوضوح السمعي، وملا متكن املستمع من معرفة موضع النرب، إذن فالضغط    

هلذا فإّن الضغط عامل من عوامـــل  وموضعه. حيدد موقع النرب أو االرتكاز على مقطع معني دون آخر هو الذي
فالضغط ال يسمى نربا، ولكّنه ...»متام حسان" مؤكدا هذا الكالم: وليـــس هو النرب يف حّد ذاتــــه، يقول " النرب

بدرجة الضغط على  يعترب عامال من عوامله، ومع هذا فإنّه يعترب أهّم هذه العوامل، ورمّبا كان ذلك ألّن النرب يعرف
الصوت أكثر ممّا يعرف بأّي شيء آخر، أو ألّن الضغط يف صورته )صـورة القوة وصــورة النغمة( يتسع جمال تطبيقه 

 .                                              (5)«ر ممّا يتسع جمال العوامل األخرىعلى النرب أكث
لنرب ضغطا وإن كان يف كالمه ما حييل على أن النرب إّّنا حيدث من ا يولكن هناك من الباحثني من يسم        

واملرء حني »ف النرب بقوله: إبراهيم أنيس" الذي عرّ على مقطع صويت معني، ومن هؤالء "خالل درجة الضغط 
أوضح يف السمع من غريه من خاص من كّل كلمة، ليجعله بارزا  ينطق بلغته مييل عادة إىل الضغط على مقطع

 .    (6)«طع الكلمة وهذا الضغط هو الذي نسميه بالنربمقا
 ، على الــرغم من وجود فروق واضحــــة بينهما كما أشرنا      نرب ارتكازاـــحممود السعران" فإنّه يسمي الأّما "         

                                                           

 .93ص ، ماريو باي: أسس علم اللغة( ـــــ 1)
 .80م، ص 1992، 3( ـــــ الطّّيب البكوش: التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث، تح: صاحل القرمادي، املطبعة العربية، تونس، ط2)
 .34، دس، ص دار اآلفاق، اجلزائر العاصمة، دطمصطفى حركات: الصوتيات والفونولوجيا،  ( ـــــ3)
 .133، ص  الصوتياتعود بودوخة: حماضرات يفمس ( ـــــ4)
 .160متّام حسان: مناهج البحث يف اللغة، ص ـــــ  (5)
 .98إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية، ص  ـــــ (6)
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نطــــق هبا جـــة قوة النــــــفس اليت ي  االرتكاز هو در » :يبتعــــد يف تعريــــــفه له عما أتينا من التعــــريفات، يقولولكّنه ال 
نطق بنفس الدرجة، فدرجة قوة النفس يف نطق األصوات واملقاطع صــوت أو مقطع، وليس كّل صوت أو مقطع ي  

    نطق بارتكـــــاز أكرب يتضمن طاقة أعــــــظم ـ الذي ي  ــأو املقطع ـــ ــإّن الصوت ــا بـَيـ ًنا. املختلفة تتفاوت تفاوتــــ
نسبيا، يتضمن من أعضاء النطق اخلاصة جهدا أعنف يف النطق، باإلضافة إىل زيادة قــــوة النفس وهكذا فالصوت 

ـــ الذي ينطق بارتكاز أكبــر من سواه يف كلمة من الكلمات يربز بــــروزا موضوعيا من سائــر األصــوات ــاملقطع  أو ـــــ
لى العكس من هذا عندما تستعمل يف نطق صوت أو مقطع طاقة أقل نسبيا فهو أو الـــــمقاطــع اليت جياورها، وع

 .(1)«جياوره من األصوات واملقاطعتبعا هلذا أقّل بروزا ممّا 
 حممود السعران" قد أدرك أّن السبيل إىل الوضوح السمعي للمقاطع الصوتية، إّّنا يكمنيبدو جليا أّن "          

الضغط على مقطع دون آخر، من أجل إعطائه خصوصية ما، ولكن هذا ال من خالل تفاوت درجات  أساسا
ك موضوعيا من قبل رَ د  فالوضوح السمعي عبارة عن أثر ي  »يعين من جهة أخرى أّن الوضوح السمعي رديف النرب 

ة هذا من املمكن زيادالسامع ويكون نتيجة التأثري املركب للجرس والطول والنرب والتنغيم، ومن مّث فإنّه يكون 
قّوة  ؛أو تقليله بواسطة أي واحد من هذه العناصر الصوتية السابقة، أّما النرب فهو نشاط ذايت للمتكّلمالوضوح 

     قويّة من النطق تعين عمال نشطا جلميع أعضاء النطق، ويكون مصحوبا يف العادة بإمياءات واضحة من اليد 
                                            .           (2)«أو الرأس أو أجزاء اجلسم األخرى

وخنتم سلسلة هذه التعريفات بالقول بأن املتحكم يف النرب هو: أغراض ومقاصد املتكلمني، وعلى هذا األساس 
 . (3)«حالة نسبية وليست حالة مطلقة»فإّن النرب: 

 أنواع النبــــــــر المطلــــب الثاني:

 : نرب الكلمة ونرب اجلملة.ية إىل قسمني رئيسيني مهاة العربالنرب يف اللغ ّسمقَ يـ  

الضغط على مقطع من مقاطع الكلمة وإبرازه متييزا له عن » :عّرف هذا النوع بأنّهي  : )(نبر الكلمة ـــــ 1     
 .(4)«غريه

 والنرب        » من حيث القوة والضعف إىل قسمني: أّويل، وثانوي القاعدةونرب الكلمة ميكن تقسيمها حبسب           
                                                           

 .189حممود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، ــــــ  (1)
 . 158، 157فوزي الشايب: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة، صص  ــــــ (2)
 .125عبد القادر عبد اجلليل: التنوعات اللغوية، ص  ( ــــــ3)

()  ويسمى كذلك: النرب الصريف، الصيغة الصرفية، النرب الكلمي، ونرب القاعدة،...ــــــ 
 .134، ص  علم اللغة ومناهج البحث اللغوينور اهلدى لوشن: مباحث يف ــــــ (4)
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جيعلها يف وزن  األّويل يكون يف كّل كلمة، أّما الثانوي فيكون يف الكلمات اليت تشتمل على عدد من املقاطع 
        فإّّنا تشتمل على نرب أويل على املقطع "فا"، وآخر ثانوي على املقطع  ،استغفار"كلمتني مثل كلمة "

                                                                          .                              (1)«تغ""
لكلمات والصيغ، فال ختلو منه واحدة، أّما يفهم من خالل هذا القول أّن النرب األّويل يكون يف مجيع ا       

   على عدد من  نسبيا )تشتملأي الثانوي فال يكون إاّل يف الكلمات أو الصيغ اليت تكون طويلة اآلخر؛ 
 حبيث ميكن هلذه الكلمة أن تبدو لألذن كما لو كانت مبثابة كلمتني اثنتني.   ،(املقاطع
ويقّدم "حسام البهنساوي" جممــوعة من الفروق القائمــــة فيما بني النرب األويل أو كما يســـــميه: النرب        

 :(2)النقاط التالية الرئيسي، وبني النرب الثانوي. وميكن إبرازها من خالل
ـــــ يؤدي النرب الرئيسي وظائفه على مستوى الكلمة املفردة، ومن مّث فإّن جماله هو اجملال الصريف، وال ميكن  1

للكلمة أن تشتمل على النرب الثانوي إاّل إذا حوت مقطعني أو أكثر؛ ذلك أّن النرب الثانوي ال ميكن له أن يدخل 
ّد قيمة إيقاعية يف املقام ذه األخرية بالنرب الرئيسي أوال، وعلى هذا فإّن النرب الثانوي يعيف الكلمة إاّل إذا متتعت ه

 .األول
ـــــ إّن اإليقاع الذي حيدثه النرب الثانوي هو من متطلبات السياق، وهو نفسه الذي حيدث التوازن والتماسك  2 

حده عن القيام به، ومعىن هذا أّن منطقة وجمال عمل بني عناصر العبارة أو اجلملة، وهذا ما يعجز النرب الرئيسي و 
النرب الرئيسي إّّنا ينحصر يف الكلمة املفردة، ومن مّث فإّن قيمته هي قيمة صرفية حمضة، أّما النرب الثانوي فيشتمل  
 كال من الكلمة شريطة أن تكثر مقاطعها حلاجتها إىل عنصر التوازن اإليقاعي، وكذلك اجلملة والسياق للقيام

 بنفس وظيفة التوازن اإليقاعي لعدم قدرة النرب الرئيسي على النهوض بذلك وحده.             
جز على اـــــ إّن إيقاع النرب الرئيسي أقوى إمساعا ووضوحا من نظريه )النرب الثانوي(، حيث إّن ضغط احلجاب احل 3

 الرئتني يكون أقوى منه عند إيقاع النرب الثانوي. 
الرئيسي من مؤخرة الكلمة؛ أي حبسب مقاطعها من اآلخر، فإّن حتديد مواضع  ّنا حندد مواضع النربـــ إذا كــ 4

 النرب الثانوي حتسب من نقطة انتهاء النرب الرئيسي. 
 الضغط النسيب على كلمة من كلمات اجلملة أو على ما »ي عّرف هذا النوع من النرب بأنّه:  :)(نبر الجملــةــ ــ 2  

                                                           

 .159، ص وتية يف بناء الكلمةأثر القوانني الصفوزي الشايب: ( ـــــــ 1)

 . 188، 187ينظر: حسام البهنساوي: الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصويت احلديث، صص ــــــ (2)
() ويسمى هذا النوع أيضا: النرب اجلملي، النرب الداليل، والنرب السياقي،... ــــــ 
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كم الكلمة الواحدة، ليكون ذلك اجلزء املضغوط من اجلملة أبرز من غريه من أجزاء اجلملة، ويقع على كان يف ح
تغرب من اجلملةما يراد ت  .(1)«أكيده، أو ما ي س 

            ويقّدم " خالد عبد احلليم العبسي" أمثلة توضح هذا النوع كما يلي)2(:
 سافر محزة أمس للحج برا/ سافر محزة أمس للحج برا/ سافر محزة أمس للحج برا/ سافر محزة أمس للحج برا/

 .براسافر محزة أمس للحج 
سافر( لكون احلدث هو ما يراد تأكيده يف اجلملة، ويف اجلملة الثانية  ي اجلملة األوىل كان النرب على )فف         
، فقد يكون املسافرون كثريون، وَل محزة( لكون املسند إليه هو موطن االستغراب أو ما يراد تأكيدهعلى )النرب كان 

أمس( ) يف اجلملة الثالثة كان النرب علىعلى امسه تأكيدا لذلك، و  ضغطيكن من املتوقع سفر محزة معهم، فوقع ال
لكون زمن احلدث هو حمل االستغراب أو التأكيد، فقد يكون سفر محزة إىل مكة أمرا عاديا، ولكن حصوله أمس 

( لكون املكان الذي سافر للحجّ اجلملة الرابعة كان النرب على ) هو حمّل االستغراب، ويفمع اقرتاب زمن احلج مثال 
راد تأكيده، فقد يكون محزة رجال كثري األسفار، ويكون سفره أمرا معتادا ال ستغرب منه أو ي  إليه محزة هو ما ي  

ن النرب على )برا(، ألنّه قد يكون سفر محزة غرابة فيه، إاّل أنّه غري معتاد أن يكون إىل مّكة، ويف اجلملة اخلامسة كا
أمس إىل مكة أمرا عاديا، ولكن حصوله برا هو ما يراد تأكيده لسبب ما، مثل أّن صحة محزة ال تتحّمل سفر الرب 

 أو أّن طريق الرب غري آمنة أو حنو ذلك.                  
نرب اجلملة( الكلمة(، وبني النرب السياقي ) نربلصريف )مقارنة بسيطة بني النرب ا يقيم" متام حسان"ها هو و         

       ضع اونرب السياق مستقل عن نرب الصيغة الصرفية ــــــ الذي شرحناه ــــــ ولو أنّه يتفق معه يف مو » :ليقو ف
نرب ، أّن نرب السياق ميكن وصفه على عكس ، أو نرب السياق ونرب الصيغةانا، والفرق بني الداليل والصريفأحي

وميكن تلخيص الفرق بني التأكيدي والتقريري يف  ،تأكيديا، وإّما أن يكون تقريريا الصيغة بأنّه إّما أن يكون
: أّن دفعة اهلواء يف النرب التأكيدي أقوى منها يف التقريري، واألخرى أّن الصوت أعلى يف التأكيدي . أوالنقطتني

مية، سواء أكان يف وسطها أم يف آخرها صاحل ألن يقع عليه هذا منه يف التقريري، وأّي مقطع يف اجملموعة الكال
أم خمتلفا، ال النوع من النرب، واملسافة بني أي حاليت نرب يف اجملموعة الكالمية سواء أكان كالمها أوليا أم ثانويا 

 .(3)«تتعدى أربعة مقاطع
                                                           

لعربية )مناقشة للمفاهيم النظرية ودراسة أكوستيكية يف القرآن(، عاَل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد  خالد عبد احلليم العبسي: النرب يف ا ـــــ (1)
 .  36م، ص2011ه/ 1432،  1األردن، ط

 . 37، 36املرجع نفسه، صص  ينظر: ( ـــــ2)
 . 163ام حسان: مناهج البحث يف اللغة، ص مت ( ــــ3)
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رب، لكنها َل تبلغ يف أمهيتها ما بلغه كل فضال عن هذين النوعني من النرب، فقد عرفت العربية أنواع أخرى من الن
 من النرب الصريف والنرب السياقي، ومن هذه األنواع نذكر:

ري يف أحد ضغط يستلزم علًوا مسعًيا نسبًيا ملقطع على غريه من املقاطع، فتكون دفعة الزف» :وهونبــــــــر الشّدة: ــــــ 
 . (1)«املقاطع أقوى من اآلخر

 . (2)«بالصوت ليكون أطول زمنا يف النطقطول التلفظ النسيب » :وهوالطول: نبـــــــر ــــــ 
 نها من فروع يف النظام اللغوي العريب.عإذن ـــ هذه هي أهم أنواع النرب األساسية وما ينبثق  كانت ـــ          

 مستويات النبــــــــر ودرجاته :المطــلب الثالث
 :(3)ىل ثالث درجات أساسية هييقّسم علماء األصوات النرب إ       

 [./] ـــ ــويرمز له بالنبر األولي ـــــ 
 [.\] ـــويرمز له بـالنبر الثانوي  ـــــ
 .وليس له رمزالنبر الضعيف  ـــــ

عية ازدياد شّدة الصوت، ارتفاع نغمته اإلمسا» معايري أساسية وهي: ةعلى أساس ثالثوقد بنوا كل ذلك         
 .(4)«ته اإلنتاجيةوكذا امتداد مدّ 

الواحد تستقبل  فالكلمة ذات املقطع» تحدثا عن مستويات النرب وأنواعه:" م"سليمان حسن العاين يقول       
نربا أوليا وهي مفردة، أّما الكلمات ذوات املقاطع الكثرية أو اليت تؤلف مقطعني فقط فتستقبل نوعني من النرب: 

 .    (5)«ويل النرب األثانوي وضعيف باإلضافة إىل
 يبدو من خالل ما سبق ذكره أّن هناك عالقة وثيقة بني املقطع الصويت وبني النرب. فما طبيعة هذه        

 العالقة؟.
   عالقة النبـــــــر بالمقطع الصوتيالمطــلب الرابع:   

ن دون وجود مقطع صويت إّن العالقة اليت تربط النرب باملقطع هي عالقة عضوية؛ فالنرب ال ميكن أن يتّم م        
 يقول:  وممن حتّدث عن عالقة النرب باملقطع الصويت "أمحد الباييب" حيث جنده ،واقع به وعليهاملعىن فهو هبذا 

                                                           

 .41، ص النرب يف العربية )مناقشة للمفاهيم النظرية ودراسة أكوستيكية يف القرآن(بسي: خالد عبد احلليم الع ( ـــــ1)
 . 50املرجع نفسه، ص  ـــــ (2)
 . 134سليمان حسن العاين: التشكيل الصويت يف اللغة العربية فونولوجيا العربية، ص  ـــــ (3)
  .119عبد القادر عبد اجلليل: علم الصرف الصويت، ص ـــــ (4)
 املرجع السابق، ص س. سليمان حسن العاين:  ـــــ (5)
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 (1).«النرب والنغم والتنغيم واإليقاع ، وخباصة)(يعترب املقطع املفتاح األساس ملعاجلة املالمح التطريزية»
هناك عالقة قوية »يؤكد بدوره على قوة العالقة اليت جتمع النرب باملقطع فيقول: فوزي الشايب" وها هو "         

بني النرب وطول املقطع، فوقوع النرب على مقطع ما قد يزيد يف حجمه وكميته، وانتقاله عنه يؤدي إىل تقليصه 
 لل( و )فـََعلل(، فوقوع النربفـ عَ كته، وهذا ما حصل بالنسبة لـــ )وانكماشه، وزيادة كمية املقطع قد تتّم بإطالة حر 

وعجالط  حركــــته فتحّول البناءان بذلك من )فـ َعلل( إىل )فـ َعالل(، فكانت عكالطعلى املقطع الثاين زاد يف كــمية 
 .(2)«فـََعالل( فكانت جنادلل إىل )و  وكذلك بالنسبة إىل )فـََعلل( حت َ 

الدرس  يف املقطع والنرب متالزمان»يقول:  باملقطع، حيثويف كالم "كمال بشر" ما يؤكد على تالزم النرب         
 . (3)«هفر ر  عَ ، والنرب أمارة من أمارات تَـ والتحليل؛ ذلك أّن املقطع حامل النرب

جاء فيما سبق أّن املقطع يتكون من الصوامت والصوائت، والصوائت أهّم من الصوامت يف تركيب املقطــع         
ذهبت، ومعىن هذا ، فكلمة ذهب ال ختــــتلف عن لصامت املفــــــرد ال أثر له على النــربا» :وعلى هــذا األساس فإنّ 

الصامتان املتواليان وعلى  الكالم أّن ما هو له تأثري على النرب هو: احلركات سواء أكانت طويلة أم قصرية، وكذا
صامتان= وحدة نربية، احلركة الطويلة= هذا األساس ميكن حتديد الوحدة النربية كاآليت: احلركة= وحدة نربية، ال

 .                                                                                                                  (4)«ان، الصامت= ليس وحـــــدة نربيةصامــــتان= وحدتان نربيتالوحدتان نربيتــــــان، احلركة و 
، ميكن للسائل أن يتساءل فيقول: هل للنرب وجود يف النظام ستطراد حول مفهوم النرب وأنواعهذا االبعد ه        

 نعم، فهل النرب فونيم أم ال ؟.بوإذا كانت اإلجابة  ،اللغوي العريب أم ال؟
صوتية ــــ يف اللغة  وقبل اإلجابة على هذه اإلشكالية ال بّد أوال من التفريق بني مسألة وجود النرب ــــ كظاهرة        

 العربية لغة نربية أم غري نربية؟. كونالعربية من عدمها، وبني  
 اللغة العربيةالمطلب الخامس: النبر من حيث الوجود والعدم في 

 إّن القول بأّن النرب موجود يف العربية أو غري موجود هو ببساطه: حبث عن كيان ظاهرة صوتية يف الرتاث          

                                                           

() التطريز مصطلح مشتق من اإلغريقية )التطريزة(، اليت تعين الدور املوسيقي املصاحب، وحييل هذا املصطلح على مبادئ النظم املشتملة على  ـــــ
دراسة لسانية في الصواتة ع ينظر: أحمد البايبي: القضايا التطريزية )للمزيد من التوسالقوالب اإليقاعية، وصيغ التقفية وبنية البيت الشعري... 

 . 15، 12م، صص 2012ه/ 1433 ،1، طإربد، األردن، ، عالم الكتب الحديث1ج اإليقاعية(،
 .159ـــــ املرجع نفسه، ص  (1)
 . 169فوزي الشايب: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، ص  ـــــ (2)
 . 503كمال بشر: علم األصوات، ص   ـــــ (3)
 . 96م، ص 2006ه/ 1427صالح حسنني: املدخل يف علم األصوات املقارن، توزيع مكتبة اآلداب، دب، دط،  ـــــ (4)
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جزمنا على ، أما القول هل أن العربية نربية أو غري نربية؟. فنحن يف هذه احلالة نكون قد ه مّث حديثهالعريب قدمي
 فيها ، ولكن البحث هنا عن كون هذه اللغة أهي تستعمل النرب كفونيم يقوم بدوره التميزيوجود النرب يف العربية

رد تلون صويت يساهم يف حتسني الرتاكيب اللغوية، فهي حينها لغة نربية، أم أن النرب فيها ليس بفونيم بل هو جم
 لتكون العربية هبذا املعىن لغة غري نربية.                                                                 

ومن املمكن التساؤل فنقول: هل للنرب وجود عند علماء العرب القدامى؟.             
ـ َل يستخدموا ــــ حىت ال جنمع ـــ، ولكن أغلب اللغويون العرب القدامى ــة: نعمإلجابة باختصار وبكّل بساطا 

مصطلح اهلمــز للداللــة عليه، ويؤكـد هذا الكالم "فوزي  استخدموا مصطلح النرب هبذا املفهـوم احلديث؛ بل
ــرّفوا النرب نتبه إليه السلــف، فقد عــوالنرب هبذا املفهوم شيء جديد على الدراسات اللغــوية، فلم ي»الشايب" بقولـــــه: 

 .   (1)«مبعىن مرادف للهمز
                                                                       أقصى وأّما اهلمزة فمخرجها من»اخلليل" يقول متحدثا عن اهلمزة: يف هذا الكالم وجهة نظر فها هو "و          

واعلم »سيبويه" قائال يف وصف اهلمزة: ، ويذهب مذهبه تلميذه "(2)«ت  نَ عنها اَل  هَ ف  فإذا ر   ةمضغوط احللق مهتوتة
يف الصدر خترج باجتهاد، وهي أبعد  رةـــــنب أّن اهلمزة إّّنا فعل هبا هذا من َل خيففها، ألنّه بـَع َد خمرجها، وألّّنا

                                .     (3)«، فثقل عليهم ذلك، ألنّه كالتهوعاحلروف خمرجا
كذلك "ابن . وهذا ما ذهب إليه  (4)«مصدر نربت احلرف نربا، إذا مهزتهالنرب: » :ابن السكيت"وقال "         

 :قائالاملربد" يف مقتضبه متحدثا عن اهلمز حذو هؤالء أيضا "منظور" يف التعريف اللغوي السابق الذكر، وحذا 
 .(5)«يف الصدر جاز فيها التخفيف نبـــــــــرةروف، و ثرَقلر خمرجها، وأّّنا فَلرَتَباع درَها من احل»

ه ومن هؤالء غري أّن هناك من الباحثني من ينكر مذهب القدامى يف تسميتهم للنرب باسم غري امس        
 اهلمز، فقد هناك اختالف بني مفهوم النرب مبعىن الضغط، وبني مفهوم النرب مبعىن...» "العبسي" الذي يقول:

 وقد يوجد مقطع منبور وفيه مهزة، وقد يوجد مقطع منبور وليس فيه مهزة، وقد يوجد مقطع غري منبور وفيه مهزة،
 يوجد مقطع غري منبور وليس فيه مهزة، فليس هناك أّي عالقة خاصة بينهما، وهو ما يدّل على عالقة املغايرة

                                                           

 . 158فوزي الشايب: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، ص  ـــــ (1)
 .52، ص 1الفراهيدي: كتاب العني، ج ـــــ (2)
 . 548، ص 3سيبويه: الكتاب، ج ـــــ (3)
، تح: أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون، دار املعارف، مصر، دط  1أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت: إصالح املنطق، ج ـــــ (4)

 .16دس، ص
 . 292، ص 1املربد: املقتضب، ج ـــــ (5)
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                                                                   .                         (1)«التامة بينهما
وكّل هذه األقوال السابقة تثبت وجود هذه الظاهرة يف الرتاث اللغوي العريب القدمي، غري أّن احملدثني         

براهيم أنيس" ، فها هو "إلقدامى للنرب بسبب تسميته باهلمزيذهبون عكس هؤالء، فكثري منهم ينكرون معرفة ا
وليس لدينا من دليل يهدينا إىل موضع النرب يف اللغة العربية، كما يـ ن َطق  هبا يف العصور اإلسالمية     » :يقول

انون ختضع له، وال القراء اآلن يف مصر فلها ق طق هبان  ؤلفني القدماء، أّما كما يـ  األوىل، إذ َل يتعرض له أحد من امل
                                                                .       (2)«تكاد تشّد عنه

" أن العرب قدميا َل تعرف النرب، هذا وإن عرفته إبراهيم أنيسح من خالل هذا الكالم وحسب رأي "فواض      
 على العكس متاما يف العصر احلديث. قاعدة تضبطه،  أوحيكمه فلم يكن عندهم يوم ذاك قانون 

اك من اللغويني من يعرتف بوجود ظاهرة النرب عند العرب القدامى لكن وجوده قاصر على هلجات العوام وهن      
وال يفوتين هنا أن أشري إىل أّن دراسة النرب »متام حسان" الذي يقول: ميس العربية الفصحى ومن هؤالء " وال

العربية الفصحى َل تعرف هذه الدراسة يف  ودراسة التنغيم يف العربية الفصحى يتطلب شيئا من اجملازفة، ذلك ألنّ 
 أّن ما ننسبه للعربية الفصحى يف هذا  القدماء شيئا عن هاتني الناحيتني، وأغلب الظنّ يسجل لنا  قدميها وَل

من عاداته  املقام، إّّنا يقع حتت نفوذ هلجاهتا العامية، ألّن كّل متكلم بالعربية الفصحى يف أيامنا هذه يفرض عليها
 .(3)«ية الشيء الكثريالنطق

ىل وجود النرب يف اللهجة إبرجشرتاسر" الذي بدوره يشري "متام حسان" املستشرق األملاين "ويشاطر رأي         
ال نّص نستند عليه يف إجابة مسألة كيف كان حال العربية الفصيحة يف هذا  إنّه»وليس يف  اللغة الفصحى قائال: 

َل يوجد فيها، أو َل يكد يوجد، وذلك أّن  طالضغها، ومن وزن شعرها: أّن الشأن، وممّا يتضح من اللغة نفس
اللغة الضاغطة يكثر فيها حذف احلركات غري املضغوطة وتقصريها وتضعيفها ومّد احلركات املضغوطة، وقد رأينا 

ــــ فيما أعرف ــــ  هاكلّ   العربية، وإذا نظرنا إىل اللهجات العربية الدارجة وجدنا فيها أّن كّل ذلك ناذر يف اللغة
 . (4)«الضغط، وهو يف بعضها قوي ويف بعضها متوسط...

دمية فهذا رأي مقبول إىل حّد       أّما أنّه ليس لدينا نص نستند إليه يف معرفة حالة النرب يف العربية الق         
 صّحته. ما، وأّما أّن العربية َل تكن تنرب فإّن مثل هذا الكالم مردود ومشكوك يف مدى

                                                           

 .137لعربية )مناقشة للمفاهيم النظرية ودراسة أكوستيكية يف القرآن(، صخالد عبد احلليم العبسي: النرب يف ا ــــــ( 1)
 . 99إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية، ص ـــ( ـــ2)
 .164، ص ــــ متام حسان: مناهج البحث يف اللغة( ــ3)
 . 46( ــــــ برجشرتاسر: التطور النحوي للغة العربية، ص 4)
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 المطلب السادس: فونيمية النبر في النظام اللغوي العربي
؟. فلقد اختلف ّن النرب فونيم يف العربية أم الأّما اإلجابة عن الشطر الثاين من السؤال وهو: هل أو          

ين عليه اختالف الباحثون يف فونيمية النرب، حيث ذهب أكثرهم إىل القول بأّن النرب يف العربية غري فونيمي وال ينب
املعىن؛ مبعىن أنّه ال يؤدي وظيفة متييزية يف العربية، وهناك يف املقابل من أقّر بأنّه فونيم ذو مسة تفريقية بني املعاين 

 اللغوية.
املعروف أّن اللغة » ، حيث يقول:أمحد خمتار عمر"" ا العربية جندومن الذين أنكروا فونيمية النرب يف لغتن        
ثنائي أصغر( يكون معىن الطرف املنبور ه ال ي ستخدم كملمح متييزي يف )ال تستخدم النرب كفونيم، مبعىن أنّ العربية 

رب يف اللغة، فهو موجـــود ولكن هذا ال ينفي وجود الن»، ويضيف قائال: (1)«خمالفا ملعىن الطرف غري املنبور فيه
      فـــرق بني اللغــات: هو استعماله ملمحا متييزيا أو ملمحا غري وال تكــــــاد ختلو منه أيّة لغـــة، وإّّنا ال فيها،
 .(2)«متييزي

العربية باختالف موضع وحلسن احلظ ال ختتلف معاين الكلمات »إبراهيم أنيس" قائال: الرأي " ويشاطره        
نفى أن  بل العربية م فونيميةفوزي الشايب" كــان أكثر تصرحيا من سابقيه على تأكيد عد، غري أّن "(3)«النرب فيها

ضمن اللغات  اللغة العربية»تكون العربية ضمن قائمة اللغات العاملية املستعملة للنرب كظاهرة صوتية لغوية فيقول: 
 .(4)«ن للنرب فيها أيّة وظيفة فونيميةغري النربية واليت ال يكو 

حممد صحاب الفريق األول، ومن هؤالء "أولكن هناك من اللغويني من يذهب إىل نقيض ما ذهب إليه         
فونيم أيضا، فلو قلنا )كان( مع  فيها أّما اللغة العربية فالنرب»علي اخلويل" يف كتابه األصوات اللغوية حني يقول: 

النرب على املقطع األول، مّث قلنا والنرب على املقطع الثاين ألصبحت )كانا( وهي ذات معىن خمتلف، ولو قلنا 
نرب على املقطع األول، مّث قلناها مع النرب على املقطع األخري ألصبحت )ذهبا( وهي ذات معىن )ذهب( مع ال

 .  (5)«فونيمية النرب يف اللغة العربية خمتلف أيضا، وهذا يدّل على
 وميكن أنوهناك أيضا من يقّر بفونيمية النرب يف العربية لكن ذلك واقع يف نوع واحد فقط من أنواع النرب،        

أّما اللغة العربية فال تفّرق » ، يقول األول:: "كمال بشر"متام حسان" وكذا قولنلمس ذلك من خالل قول "
                                                           

 . 357لصوت اللغوي، صأمحد خمتار عمر: دراسة ا ( ـــــ1)
 املرجع نفسه، ص ن.  ( ـــــ2)
 .102إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية، ص  ( ـــــ3)
 . 158فوزي الشايب: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، ص  ـــــ (4)
 . 162م، ص 1987ه/ 1407، 1حممد علي اخلويل: األصوات اللغوية، مكتبة اخلرجيي، الرياض، السعودية، ط ـــــ (5)
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بالنرب بني األمساء واألفعال؛ أي أّّنا ال تعطي النرب معىن وظيفيا يف الصيغة أو الكلمة، ولكّنها متنحه معىن وظيفيا 
 .(1)«اذكري ا(هل(: )اذكرر ا(هل( و)ا يف النطق بني مجليتيف الكالم أي يف معىن اجلملة، ويتضح ذلك إذا قارن

يف سلسلة  «ةــَـــ ينر ــــ  يبَ »واأَلو ىَل عندنا أن نصّنف العربية لغة »يصرح بدوره هبذا الكالم قائال: أّما اآلخر ف         
 .  (2)«اللغات النربية وغري النربية على مستوى اجلملة، ليس غري

 "كمال بشر" أّن نبـــــر الكلمة يف العربية ليس بفونيــــم؛ أين خالل كـــــالم "متام حسان" وميتضـح جليا          
النرب السياقي( واملعىن فيه يتّم من اجلملة )هذه الوظيفة على ما يعرف بنرب ؤدي وظيفة متييزية، وإّّنا تقتصر أنّه ال ي

  فونيمية إذا نظرنا إىل النرب فيها على مستوى الصيغةخالل النطق باجلملة. إذن فاللغة العربية عندمها لغة غري
 تعّد لغة نربية؛ يكون النرب حينها فإّّنا الصرفية، أّما إذا نظرنا إىل النرب فيها على مستوى اجلملة )السياق الداليل(،

 . ييزيا فونولوجيا ال ملمحا صوتياأي ملمحا مت ؛فونيما
: لغات نربية تعتمد النرب أساسا للتفريق بني معاين ات العاَل قسمنيبق ميكن تقسيم لغبناء على ما س         

 ، يف مقابل القسم اآلخر وهو اللغات (3)«له القدرة على خلق دالالت جديدة فونيما» الرتكيب وهنا يعترب النرب
 غري النربية. 
 شروط النبــــــــر في اللغة العربية :سابعالمطــلب ال

النرب يف اللغة العربية، ال بّد أوال من معرفة شروطه يف هذه اللغة، وفيما يلي بعض أهم  قبل تناول قواعد        
 : (4)هذه الشروط

، مَن  ا  إذا كانت الكلمة مؤلفة من مقطع واحد فالنرب عليه إطالقا أي   ـــــ 1         كان شكل هذا املقطع، مثل: ع د 
ل ،..و   .صر
مقاطع الكلمة.سب )ال( التعريف يف ال حت   ـــــ 2  
  املقاطع.ــ كّل ما يلحق الكلمة من ضمائر متصلة، أو ما يسبقها من حروف املضارعة داخٌل فيها أثناء عدّ ـــ 3
  تحديد ال يهّم أن تنطقها موصولةد  موقع النرب على أساس أّن الكلمة منطوقة يف حال الوصل، وبعد الـ حي َد  ــــ 4

 موقع النرب ال يتغري بني وصل ووقف.أو موقوفا عليها بالسكون، ألّن 
 : أن يكون النرب على املقطع الثالث من الكلمة وهو قصري، فحني الوقف على مثل هذه ويستثنى من ذلك      

                                                           

 . 308، 307متام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، صص  ـــــ (1)
 .         524ـــــ كمال بشر: علم األصوات، ص  (2)
 . 74عبد القادر عبد اجلليل: الداللة الصوتية والصرفية يف هلجة اإلقليم الشمايل، ص  ـــــ (3)

 . 53، 52، صص 1يف أصوات العربية وحنوها وصرفها، جحممد األنطاكي: احمليط  ـــــ (4)
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الكلمة يتأخر النرب إىل املقطع الرابع، وذلك حنو: املدرسة، فاملقطع املنبور يف هذه الكلمة يف حالة الوصل "َر": 
": )(، أّما يف حالة اـــــ َس ــــ ــــــــة  رَ د  ــــ ال ـــــ ــــ مَ )  (.ــــ َر ــــ َسه   َمد  ال ـــ ــــ لوقف فينتقل النرب إىل "َمد 

 يف املثال الثاين بسبب الوقف. "هاء"( إىل ةاملدرسوحتولت تاء )
 قواعد النبر في اللغة العربية :ثامنالمطــلب ال  
ص بالذكر كّل من "إبراهيم وخنــــــ ني العرب احملدثني يف تقعيدهم للنرب العريب انطلق الكثري من الدارس         

من أداء قراء القرآن الكرمي، ممّا جيعل من أعماهلما تقعيدا لنرب العربية القرآنية يف واقع  ــــــو"متّام حسان"أنيس" 
 "أمحد خمتار عمر"ورمضان عبد التواب"، ـ: "الدارسني العرب كـــ مقاربتهما املنهل الذي اعتمده جلّ  األمر، وتعترب

 وغريمها.
 عند "تّمام حّسان": ــــ 1  

املصـرين من قراء عصـــره  ،كما أشرنا فقد انطلق "متّام حّسان" يف وضعه لقواعد النرب يف العربية الفصحى          
عربية الفصحى كما يالحظها املرء هي نظام النرب يف صرف اللغة ال...»ه يقول بعد تقدميه لقواعد النرب: حيث جند

 . (1)«يشتمل على عنصر التواتر املتعمد عند قراء القرآن، وهي الشكل الوحيد للفصحى الذي
 وقد قّدم ّنوذجه على الشكل التايل:                                                                 

 الرئيسي( ) مواضع النبـــــر األّولي أ/     
ود تنسجم مع وظيفته اإليقاعية يف حد النرب مهما كان نوعه أوليا أو ثانويا ينبين على قواعد خاصة          

 :                    (2)كما يتصّورها "متّام حّسان"جمملة  قواعد النرب األّويل الصيغة أو الكلمة، وفيما يلي 
يقع النرب على املقطع وقد  ،صيغة إذا كان هذا املقطع طوياليف الكلمة أو ال املقطع األخرييقع النرب على       
 قصرياكان ما قبل اآلخر   قصريا أو متوسطا، أو ، واملقطع األخري:متوسطاإذا كان ما قبل اآلخر قبل اآلخر الذي 

إىل  الذي يـ تَـَوَصل   ،ذو احلـرف الوحيد الساكن)(املقطع األقصربشرط أن تكون الكلمة مبدوءة به، أو مسبوقا ب
بشرط أاّل يكون األخري مثله اغتفر فيه التقاء الساكنني،  طويال، أو كان ما قبل اآلخر الوصلزة النـطق به هبم

 طويال.
  ومتوسط متلوا بقصريين مثله، أو بقصري قصرياإذا كان:  الثالث من اآلخركما قد يقع النرب على املقطع           

                                                           

 . 305، 304متام حّسان: اللغة العربية معناها ومبناها، صص  ـــ( ـــ1)
 .174، 172ــــــ ينظر: املرجع نفسه، صص (2)

() ط  ـ ـــــ ، ، ع ، ق   لعربية.،... فهذه احلروف وأمثاهلا تقطع هكذا = "ص"، وهذا هو املقطع األقصر يف امثل: ن 
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والرابع  متوسطاكان األخري   إذا اآلخرالرابع من على املقطع ومتوسط. أو  متلوا بقصريين أو قصري متوسطاأو كان 
 املقطع األخري يف هذه احلالة أن يكون تنوينا أو إضمارا  علىويغلب مقطعان قصريان،  وبينهما قصريامن اآلخر 
كانت الكلمة ذات   ا إذاأمّ يقع النرب على مقطع يسبق هذا الرابع حينما يتّم العّد من األخري.  الو هذا  أو إشباعا.

 مقطع وحيد وقع عليه النرب أيّا كانت كميته مثل: " َق، ق م ، َما،...".
 مواضع النبر الثانوي  ب/     

رى العّد بصورة عكسية من اليسار إىل اليالثانوي أين ينتهي النرب األّويليبدأ النرب           مني، ويف هذا يقول ، وجي 
سبنا النرب األّويل من ّناية الكلمة متجهني بقواعده صوب بدايتها، سيكون حسابنا للنرب وكما احت» :"متّام حّسان"

جملرى ترتيب  الثانوي من النقطة اليت وقع عليها النرب األّويل متجهني االجتاه نفسه إىل بداية الكلمة يف اجتاه معاكس
 . (1)«الكلمة يف احلالتني

الثانوي يف الكلمة أضيق منه يف اجلملة، أو اجملموعة الكالمية ومع هذا فإّن ونشري هنا إىل أّن جمال النرب          
نظر "متّام وجهة النرب الثانوي يوجد يف الكلمات ذوات املقطعني فأكثر ــــ كما أسلفنا ـــفاملقطع املنبور نربا ثانويا من 

  :    (2)حّسان" ميكن وجوده على مسافات حمددة يف النرب األّويل كما يأيت
يقع  ، كماطوياليقع النرب الثانوي على املقطع الذي قبل املقطع املنبور نربا أّوليا إذا كان ذو النرب الثانوي        

بينه، وبني  على املقطع الذي بينه وبني املنبور نربا أّوليا مقطع آخر إذا كان املنبور الثانوي يكّون مع الذي يفصل
 ويلمقطع طوآخر قصري، أو  مقطع متوسطثله، أو آخر مو  مقطع متوسط ة:املنبور األّويل أحد األنساق اآلتي

 ري.قص وآخر
ن مع اللذين يليانه فيقعان بينه قبل النرب األّويل، إذا كان هذا املقطع املذكور يكوّ  املقطع الثالث أيضا على يقعو  

وال  ةمقاطع قصري  ةين، أو ثالثمتوسط، قصري فمتوسط أو متوسط فقصري وبني النرب األّويل أحد النماذج اآلتية: 
 يقع النرب على سابق ما ذكرنا.

ميكن أن يفهم ممّا سبق: أّن النرب الثانوي ال يقع بعد النرب األّويل بل يسبقه دائما، كما أّن النرب الثانوي قد يقع 
ثنني كأقصى قطع وحيد أو مقطعني امّتصال بالنرب األّويل مباشرة دون وجود فاصل بينهما، أو منفصال عنه مب

 تقدير.
 

                                                           

 .   174متام حّسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص  ــــــ (1)
 . 175، 174وكتاب: اللغة العربية معناها ومبناها، صص 163، 162ينظر: متّام حّسان يف كتابيه: مناهج البحث يف اللغة، صص( ــــــ 2)
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 عند "إبراهيم أنيس": ــــ 2  
إىل قوانني ثابتة ال إبراهيم أنيس" هو اآلخر يف تقعيده للنرب العريب من قراء مصر الذين خيضعون انطلق "         

املقطع الذي قبل مواضع أشهرها وأكثرها شيوعا  :من وجهة نظره يف أربعةهذه القوانني ، ويلخص لنا خيرجون عنها
يـ ن َظر  أوال إىل املقطع األخري، فإذا كان من النوعني الرابع واخلامس  الكلمة موضع النرب يف ملعرفة »، يقول: ألخريا

كان هو موضع النرب، وإاّل ن ظرَر إىل املقطع الذي قبل األخري، فإن كان من النوع الثاين أو الثالث حكمنا بأنّه 
ن ظرَر إىل ما قبله فإن كان مثله؛ أي من النوع األول أيضا، كان النرب على  موضع النرب، أّما إذا كان من النوع األّول

هذا املقطع الثالث حني نعّد من آخر الكلمة، وال يكون النرب على املقطع الرابع حني نعّد من اآلخر إاّل يف حالة 
 .(1)«اليت قبل األخري من النوع األول واحدة، وهي أن تكون املقاطع الثالثة

هذه إذن هي مواضع النرب العريب ـــــ عند إبراهيم أنيس ـــــ كما يلتزمها جميدوا القراءات القرآنية يف القاهرة         
لثانوي وهذا فيما خيص نرب الكلمات ال نرب اجلمل، مع اإلشارة هاهنا إىل أّن "إبراهيم أنيس" َل يتكّلم عن النرب ا

 على النرب الرئيسي )األّويل( فقط. يثهحد ، وإّّنا اقتصرمثلما فعل " متّام حّسان"
ألّّنا  ـــــ مع بعض التحّفظ ـــــ ، ينطبق كذلك على القرآن الكرميلى اللغة العربية من قواعد نربيةوما ينطبق ع       

ومن  ،غري أّن بعض القراء وعلماء التجويد أوجدوا بعض القواعد اخلاصة بتالوة القرآن الكرمي ،اللغة اليت أ ن زرل هبا
 :                                                                       (2)هؤالء "أمين رشدي سويد" الذي أورد املواضع التالية

،...(.تَـَقر  ، م س  َبث  ُي، احلَ : )ــ الوقف على احلرف املشّددــ 1  
 :قف على احلرف املشّدد موضعان مهاويستثىن من الو  :مالحظة

  (.الَيم ، َجان ، وَلكرن  امليم املشّددتني حنو: )قف على النون و الو...، 
 (.احَلُق، َوَتب  املقلقل املشّدد حنو: ) الوقف على احلرف...، 
  ،...(.ا، َسي ارَةٌ الق و َة، قـَّوامرنَي، َشر قري  ياء املشّددتني حنو: )عند نطق الواو وال ـــــ 2
،...(.ني  َدآب ٌة، احلَاق ة ، الّضالر ألول من املشّدد حنو: )رف مّد إىل احلرف اعند االنتقال من ح ـــــ 3  
،...(.ء  الس َماء، س وَء، َشي حنو: )مّد أو لنيـ عند الوقف على كلمة آخرها مهزة مسبوقة حبرف ــــ 4  
َتبــــََقا البَ والساكنني إذا التبس باملفرد حنو:)ـ عند سقوط ألف التثنية للتخلص من التقاء اــــ 5 د  ابَ س   ، َوقَــااَل احَلم 
 ،...(.ــرَةَ ، فـَلَـم ا َذاقَـــا الش جَ (هلر 

                                                           

 من هذا الكتاب.  101، 99نظر: صصوللتوسع أكثر ي ،101ــــــ إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية، ص (1)
 . 180 ،179أمين رشدي سويد: أطلس التجويد نظرية مرئية، صص ( ــــــ2)
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 املوضعان التاليان ال يلتبسان باملفرد فال حاجة للنرب: :مالحظة

﴿  ﴾/بسبب وجود الواو. ،189األعراف 

﴿  ﴾/بسبب وجود الفتحة.10التحرمي ، 
 هذا وسيتّم التفصيل أكثر يف مواضع النرب يف القرآن الكرمي يف اجلانب التطبيقي اخلاص بالنرب.      

 مشاكل تطبيق النبر:ع: تاسالمطلــب ال   
 يتعرض النظام اللغوي إىل بعض املشاكل اليت حتول دون تطبيقه، فمقررات القاعدة ال تتجاوب يف بعض        
َدت  الظواهر السياقية اليت يعترب النرب من أمّهها، ففي بعض ا ألحايني مع متطلبات السياق، وألجل ذلك و جر

تَـَعان  به  ، ومن ذلك ما جنده يف الكلمات املبدوءة اليت يقع فيها املتكّلمكحّل صويت لبعض العوائق »األحيان ي س 
 .  (1)«هلا ممّا يغرّي من شكلها املقطعيتعانة هبمزة وصل يف أوّ واليت ال نتمّكن من حتقيقها صوتيا إالّ باالس ،بساكن
، وذلك إذا وجدت قبل ا(فقدان أصوات اللني املوجودة يف آخر الكلمات لكميتها )مّدهت»وكثريا ما نالحظ       

( :)ساعي الربيد( ففي أثناء الكالم يلتقي املقطعان )عبساكن فيتغرّي شكلها املقطعي حنوالكلمة مبدوءة  ي(و)ل 
(، وتنقص مّدة الياء فتصبح كسرة )ليشّكال مقطعا واحدا )عل(  .        (2)«َساعرل رَبريد 

، إىل حركة قصرية متمثّلة يف كسرة "العني"الساكنة املسبوقة بكسرة  "الياء"أي حتّولت من حركة طويلة وهي       
 فقط.  "العني"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .39قراءة نافع أّنوذجا، ص التكرارية الصوتية يف القراءات القرآنيةـ فضيلة مسعودي: ( ــــ1)
 املرجع نفسه، ص ن.( ـــــ 2)
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 التنغيــــــــــــم المبحث الثالث:
 تعريف التنغيم لمطلـب األول:ا  

 غة:ــــل ـــ 1   
النغمة، جرس  : النون والغني وامليم ليس إالّ نـََغمَ »اللغة" التنغيم فقال:  ييسعّرف صاحب معجم "مقا        

 .(1) «اإلنسان بالغناء وحنوه غ مَ نَـ الصوت بالقراءة وغريها وهو النـ غ م ، وتَـ 
 غية أن يكون حسنا يف السمع.الم وتنميقه ب  إذن فالتنغيم يف اللغة يعين الغناء وتلحني الك        

 اصطالحا: ـــ 2   
أكثر من الرتكيبة اهتماما من لدن الدارسني احملدثني /لقي التنغيم شأنه يف ذلك شأن بقية الظواهر فوق        

ب ـقال ملة يف، السيما وأنّه يـ ع َرف  مبوسيقى الكالم على حّد تعبري "إبراهيم أنيس" كونه يضع العبارة، أو اجلغريهم
 املفهوم: موسيقي ممّيز، وفيما يلي عرض وجيز لبعض هذه التعريفات اليت صاغها هؤالء الباحثني هلذا تلحيين

  "والنغم: األصوات »يعّرف الفارايب التنغيم مستعمال مصطلح "النغم" للداللة عليه فيقول: تعريف "الفارابي
 .(2)«ةاملختلفة يف احلّدة والثقل اليت تتخّيل أنّه ممتدّ 

 جة الصوت ارتفاعا أو هبوطا        التنغيم يعين التغري يف در »يعّرف التنغيم بقوله: "شاهر الحسن":  تعريف
 .(3)«اجلملة )أو العبارة( حىت ّنايتهاأو استواء من بداية 

  :"ـــبق عليها النــــرب، تغري يف ارتفـــــاع النغمة خيّص سالسل أطـــول من اليت ينط» هو:تعريف "مصطـــفى حركـــــات
 .(4)«با ما خيّص اجلملة أو شبه اجلملةوغال
  :"الدراسة اليت تعىن بالتغرّيات اليت تطرأ على »التنغيم يف علم األصوات هو: تعريف "محمد إسحاق العناني

 اسية اليتحركة النغمات واجّتهاهتا من حيث اهلبوط أو الصعود أو كليهما، ويعترب املقطع الوحدة الصوتية األس
 اليت تلفــــظ عليها، فقد يلفظ املقـــــطع على نغمة عـــالية أو نغمة     ترتّكز عليها دراســة التــنغيم السيما درجـــة الصوت

                                                           

 2، تح: إبراهيم مشس الّدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط2الرّازي: معجم مقاييس اللغة، جأبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريّا  ــــ( ـ1)
 م، مادة نـََغَم.2008ه/ 1429

رة ريب، القاه( ـــــ أبو نصر حممد بن حممد بن طرفان الفارايب: املوسيقى الكبري، تح: غطّاس عبد امللك خشبة، وحممود حممد احلنفي، دار الكتاب الع2)
 .162مصر، دط، دس، ص 

ه/ 1422، 1والربامجاتية يف اللغة العربية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط ( ـــــ شاهر احلسن: علم الداللة السمانتيكية3)
 .130م، ص 2001

 .37( ـــــ مصطفى حركات: الصوتيات والفونولوجيا، ص 4)
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 .(1)«منخفضة، أو نغمة متقّلبة )صعوًدا، مثّ هبوطًا أو بالعكس
و تغري على مستوى الصوت، إّما : أّن التنغيم هتعريفات اليت أتينا على ذكرها يفاتفقت مجيع هذه ال        

غيم هو االرتفاع أو االخنفاض يف درجة اجلهر نصعودا وإّما نزوال، وإّما توسطا أو اعتداال، وبتعبري أدق فإّن الت
 بالصوت، وذلك منوط أساسا باختالف نسبة اهتزاز الوترين الصوتيني.

 عالقات التنغيــــــم المطلـــب الثاني:  
 ومتعددة ميكن إبراز بعضها يف النقاط التالية: للتنغيم عالقات كثرية        

 بين النغمة وبين اللحن: ــــ 1
تنغيم املقطع الواحد يف عموم اجملموعة » :قصد هبايفرق بعض الدارسني بني النغمة واللحن، فأّما النغمة في  

مات يف اجملموعة حن فهو جمموع النغالكالمية، فتوصف النغمة بأّّنا صاعدة أو هابطة أو مستوية، وأّما الل
 .(2)«ىن اللحن من داللة مصطلح التنغيمالكالمية؛ أي الرتتيب األفقي للنغمات، ويقرتب مع

 بين التنغيم وبين النغمة: ــــ 2
تركيبية؛ ذلك أن مثل هذه الظواهر الصوتية  /يعترب كّل من التنغيم والنغمة فونيما غري تركييب أو ظاهرة فوق       

كيب نفسه؛ أي أّّنا ليست عناصر مكونة للرتكيب الصويت للغة كما هو احلال مثال الوظيفية ليست جزءا من الرت 
 صوتية خمتلفة أثناء النطق توايل درجات »، هذا فضال عن كون التنغيم مثله مثل النغمة مع الصوامت والصوائت

هما: أّن النغمة هي ، وما يفّرق بين(3)«أو بعبارة أخرى هو االرتفاع واالخنفاض يف درجة الصوت أثناء الكالم
 وظف على مستوىال، أّما التنغيم في  بلى، فردة مثل: نعم، ارتفاع الصوت واخنفاضه على مستوى الكلمة امل»

 .(4)«أو اجلملةالعبارة 
، حيث تقوم النغمة فيها بوظيفة متييزية شأّنا يف ذلك املستعملة للنغمة: "لغات نغمية" وتسّمى اللغات         

 شأن الفونيم.
 عالقة التنغيم باإليقاع والموسيقى: ــــ 3

للتنغيم صلة وثيقة باإليقاع وموسيقى الكالم. وعليه »" طبيعة هذه العالقة قائال: دومي قاسم بينحيّدد "        
 ميكن القول: إّن التنغيم ظاهرة صوتية تنتظم الرتكيب عن طريق إطالق نغمات موسيقية منتظمة ومتنوعة، يف

                                                           

 .94م، ص2008ه/ 1429، 1مدخل إىل الصوتيات، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط ( ــــــ حمّمد إسحاق العناين:1)
 .243( ــــــ غامن قدوري احلمد: املدخل إىل علم أصوات العربية، ص2)
 .138( ــــــ نور اهلدى لوشن: مباحث يف علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص3)
 ( ــــــ املرجع نفسه، ص ن. 4)



 فصــــل الخامس: الظواهر فوق التركيبية )فـوق القطـعية( في اللــغة العــربية )المقطـع الصوتي، الـنبـر، التنغيـم(ال

 

 351 

 .(1)«داء دالالت معّينةحدث كالمي معنّي؛ وذلك أل
 بين التنغيم وبين الترقيم: ــــ 4

طوق كالرتقيم يف الكالم التنغيم يف الكالم املن» متّام حّسان" تفرقة بني التنغيم وبني الرتقيم فيقول:يقّدم "        
ان ذلك ألّن ما غري أّن التنغيم أوضح من الرتقيم يف الداللة على املعىن الوظيفي للجملة، ورمّبا كاملكتوب، 

يستعمله التنغيم من نغمات أكثر ممّا يستعمله الرتقيم من عالمات كالنقطة والفاصلة والشرطة وعالمة االستفهام 
 .(2)«وعالمة التأثر، ورمّبا كان ذلك لسبب آخر...

  الرتقيم وأمشـــل متّام حّسان" ميكن القول بأّن التنغيم أوســـع من من خالل هذا الكالم الذي ساقه "           
منه، فهو يتقاطع معه يف بعض اجلوانب ويتجاوزه يف جوانب أخرى؛ ذلك أن عمليات الرتقيم يف الكتابة إّّنا 

غيم كوسيلة لفهم املعىن املراد، هذا نتعتمد أساسا على العالمات السابقة الذكر فقط، يف حني يعتمد عليها الت
إّن التنغيم هو ترقيم قياسا على هذا ميكن القول:  إشارية.حىت ة و فضال عّما يستخدمه من تلونات لفظية وصوتي

 الفصاحة، أّما الترقيم فهو تنغيم البالغة.
 عالقة التنغيم بالوقف: ــــ 5

إّن دور الوقف يكاد ينحصر يف إبراز نوع التنغيم من خالل النغمة األخرية املوقوف عليها، واليت عادة ما        
 .(3)إذا كانت على مستوى املقاطع املنبورة، واليت ال تتحقق غالبا إالّ عند الوقف تكون منبورة، السيما

 عالقة التنغيم بالترتيل: ــــ 6
 إّن قراءة القرآن قراءة مرتّلة تقتضي مراعاة قوانني النغم، أو مالمح العلو املوسيقي، والرتتيل ال يكون كامال        

التجويد ال خيتّص بدراسة األصوات اللغوية من حيث إتقان خمارجها  إاّل حبفظ هذه املالمح؛ ذلك أّن علم
، وهذا ما (4)وإعطائها حّقها ومستحّقها فحسب، إّّنا هو أيضا مالمح نغمية وتنغيمية ينبغي صيانتها وحفظها

  أه على فمن أراد أن يقرأ القرآن بكامل الرتتيل فليقر »"الزركشي" حيث يقول يف "الربهان":  اإلمام انتبه إليه
 .(5)«به على التعظيم ظَ فر تعظيم ل   ظَ ف  املتهّدد، وإن كان يقرأ لَ  ظَ ف  به لَ  ظَ فر منازله، فإن كان يقرأ هتديدا ل  

                                                           

 .149قاسم بين دومي: دالالت الظاهرة الّصوتية يف القرآن الكرمي، ص ( ــــــ خالد1)

 .226: اللغة العربية معناها ومبناها، صمتّام حّسانــــــ  (2)

 .161( ــــــ آمنة شنتوف: الظواهر الصوتية يف قراءة محزة الزيات )دراسة وصفية وظيفية(، ص3)
 .187، ص1 القراءات القرآنية دراسة لسانية يف الصواتة اإليقاعية، جــــــ أمحد الباييب: القضايا التطريزية يف (4)
 .450، ص1ــــــ الزركشي: الربهان يف علوم القرآن، ج (5)
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من  (1)«حتقيق الصوامت واملصّوتات حتقيقا جمّودا وتوظيف مالمح العلو املوسيقي»إذن فثّمة صلة وثيقة بني        
 أجل حتقيق املعىن املراد.

 قة التنغيم بالنبر:عال ــــ 7
من الوحدة  يتقاطع التنغيم مع النرب يف أّن كالمها يشرتكان يف خاصية فيزيائية واحدة وهي استفادمها        

التنغيم أوسع من حدود النرب؛ ذلك أّن  حدود، فاحلدود والداللةالصوتية )الصوت(، غري أّن التنغيم خيالف النرب يف 
يف حني أّن النرب قد يكون يف كلمة من   .دأ من أّوهلا وينتهي عند آخرها"اجلملة"، يب األصل يف حدود التنغيم هو

 كلمات اجلملة )النرب اجلملي(، وقد يكون على مقطع من مقاطع الكلمة، أو صوت من أصواهتا )النرب الكلمي(.  
وى الرتكييب إّن داللة النرب تعود إىل نوعيه؛ فالنرب اجلملي تتعّلق داللته باملستف الداللةأّما فيما خيّص          

 )السياق(، أّما النرب الكلمي فتتعدد دالالته بتعدد أنواعه، فقد يّؤدي وظيفة فونيمية فهو حينها ذو داللة صرفية 
      أو معجمية، كما قد يؤدي وظيفة تطريزية، فهو ال داللة له، وإّّنا يعّد حينئذ جزءا من البنية الصوتية 

ما يكون شديدا )نرب الشّدة(، أّما نرب الطول وهو النوع الثاين من نرب للكلمة، وهاتني الداللتني يؤديهما النرب حين
تكون انفعالية أو تأكيدية أو تثري االندهاش، أّما داللة التنغيم فهي داللة عامة على مستوى الكلمة فداللته إّما أن 

 . (2)واإلقرار... اإلخبار، االستفهام، االستنكار، التعجب اجلملة وهي:
 أنواع التنغيـــــــم :المطـلب الثالث  

 أنواع من التنغيم وهي: ةاشتهر عند علماء األصوات ثالث       
 .(3)«وجود درجة منخفضة يف مقطع أو أكثر، تليها درجة أكثر علًوا منها»: وتعين :النغمة الصاعدة ـــ 1

 تتوترثال تنتهي بدرجة إمساع عالية، ففي حاالت االستفهام والشرط والغضب م» :ومعىن هذا أّن هذه النغمة     
 . (4)«حادا احلبال الصوتية عند ّناية اجلملة، فيكون الصوت

، فمن 91املائدة/ ﴾      ﴿ ومثال النغمة الصاعدة قوله تعاىل:      

وأنّه قول »: اللغو متحدثا عن اليمني يةعالمات منحىن الرفع أو قّوة النغمة: القسم، قال "ابن كثري" يف تفسري اآل
 .(5)«الرجل يف الكالم من غري قصد: ال وا(هل، وبلى وا(هل

                                                           

 .187، ص 1القضايا التطريزية يف القراءات القرآنية دراسة لسانية يف الصواتة اإليقاعية، جــــــ أمحد البايىب:  (1)

 .85ليم العبسي: النرب يف العربية )مناقشة للمفاهيم النظرية ودراسة أكوستيكية يف القرآن(، ص ـــــ ينظر: خالد عبد احل (2)
 .243ـــــ غامن قدوري احلمد: املدخل إىل علم أصوات العربية، ص  (3)
 .165ـــــ أمحد الباييب: املرجع السابق، ص  (4)
 .996، ص2ــــــ ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، مج (5)
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 . (1)«وجود درجة عالية يف مقطع أو أكثر، تليها درجة أكثر اخنفاضا»وتعين  النغمة الهابطة: ـــ 2
ف والعجز واهلدوء واحللم    الت الضعتنتهي بدرجة إمساع منخفضة، ففي حا» :ومعىن هذا أّن هذه النغمة      

 أو يف اجلمل التقريرية عموما، ترختي احلبال الصوتية يف ّناية اجلملة، فيكون الصوت ثقياًل، وهذا ما يفّسر وجود
 . (2)«النغم اهلابط

         ﴿ن أمثلة النغمة املنخفضة اهلابطة قوله تعاىل: وم      

﴾ /فاملقام هنا مقام إخبار وتقرير.32املائدة ، 

ويكثر ورود األوىل يف مجل االستفهام اليت تتطّلب اإلجابة بنعم أو بال، وكذلك اجلمل املعّلقة على          
كما قد   .، وحىت اجلمل االستفهامية باألدوات اخلاصةخلربيةّنا يف اجلمل التقريرية واالشرط، أّما األخرى فيكثر دورا

كجملة الشرط بطرفيها؛ فجملة الشرط تشتمل على نغمة   :تظهر النغمتان الصاعدة واهلابطة يف مجلة واحدة
 . (3)صاعدة، لعدم متام الكالم ومجلة اجلواب ذات نغمة هابطة لتمام الكالم

       عدد من املقاطع تكون درجاهتا مّتحدة، سواء أكانت منخفضة »عبارة عن  وهي النغمة المستوية: ـــ 3 
م عالية أم متوسطة، وعلى ذلك فالنغمة املستوية تأيت على صور ثالث وهي: نغمة مستوية منخفضة، نغمة أ

 .(4)«توية مرتفعة، نغمة مستوية متوسطةمس
وضعها على معيار االجتاه  أّن العلماء قد اعتمدوا يف ةفواضح من خالل هذه األنواع التنغيمية الثالث        

 الصويت منذ بداية الكالم وحىت ّنايته.
 املذكورة آنفا ومها: ةمن الباحثني قد أضافوا نوعني آخرين للتنغيم غري األنواع الثالث عددبيد أّن هناك         

 :(5)«البداية هابطة يعقبها صعود يليه هبوط يف النغمة» :وذلك بأن تكون التنغيم الصاعد الهابط. 
 :نغمة صاعدة، تليها نغمة هابطة مّث نغمة »ويتمّثل ذلك يف أّن يبدأ الكالم بــــــ:  التنغيم الهابط الصاعد

 .(6)«صاعدة

                                                           

 .243ــــــ غامن قدوري احلمد: املدخل إىل علم أصوات العربية، ص  (1)
 .165، ص1سانية يف الصواتة اإليقاعية، جـــــ أمحد الباييب: القضايا التطريزية يف القراءات القرآنية دراسة ل (2)
 .168، 167م، صص2004ه/ 1425، 1صر، طحسام البهنساوي: علم األصوات، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، م( ـــــ ينظر: 3)
 .165املرجع نفسه، ص ــ ــــ (4)
 .197( ـــــ عبد الفّتاح عبد العليم الربكاوي: مقّدمة يف علم أصوات العربية، ص5)
 .198ـــ املرجع نفسه، صــ( 6)
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 خصائص التنغيمالمطلـــب الرابع:   
يّتسم التنغيم جبملة من اخلصائص، البّد من وجودها مجيعا يف العبارة املنطوقة؛ وذلك لكون أّي نطق ال        

مبعزل عن قّوة الصوت أو شّدته أو سرعته، ومن مّت فهي تتشارك مجيعا يف أداء وظيفتها، وعلى ذلك ميكن أن يتّم 
 : (1)يصعب الفصل والتمييز فيما بينها، وهذه املمّيزات هي

ــــ النغمة: ونعين هبا حركة النغمة يف العبارة اليت يكّوّنا ارتفاع جرس الصوت األساسي أو اخنفاضه، فالنغمة ــ 1
 ن نغمي.مكو  

 ن اإليقاعي احلركي.ـــ الّشدة: وهي املكو  ــ 2
 ن الزمين، أّما املكاين فهو موقع النغمة بني النغمات.ــــ الطول والسرعة: وهو املكو  ـ 3
 ـــ الوقف: أي القطع والنطق بأطوال خمتلفة.ــ 4
 الشعورية واالنفعالية. ـــ احلّدة: أي تلونات الكالمــ 5
ماد على املنطوق دون املكتوب، وإن كان اللغويون قد وضعوا عالمات للرتقيم تعرّب عن تلك النغمات ــــ االعتـ 6

 مثل النقطة، الفاصلة، عالمة االستفهام، التعجب،...
ـ التنغيم ظاهرة صوتية تشرتك فيها معظم اللغات لكوّنا تؤثر يف تغري الداللة، دون أن تتغرّي املفردات وهنا ــــ 7

 .ية التنغيمأمهتكمن 
 المطلب الخامس: أهّمية التنغيم  

والصوت هو آلة البيان واجلوهر الذي يقوم به » يعّرف "اجلاحظ" الصوت مبّينا أمهّية التنغيم فيقول:         
التقطيع، وبه يوجد التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظا وال كالما موزونا وال منثورا إاّل بظهور الصوت، وال 

إاّل بالتقطيع والتأليف، وحسن اإلشارة باليد والرأس من متام حسن البيان باللسان، مع الذي تكون احلروف كالما 
 .(2)«واستدعاء الشهوة وغري ذلك من األمور والت ثـَيّن  يكون مع اإلشارة من الد ل  والّشكل والتـ َفُتلر 

ت التنظيمية للمتكّلم، وهي بعد ذلك وإشارة "اجلاحظ" يف هذا القول لدليل على أمهّية التنغيم يف السياقا      
 .التفاتة واضحة املعاَل إىل اجلرس الصويت الذي يرافق احلركة أثناء تأدية الفعل الكالمي

 

                                                           

 ب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر، بسكرةــ سهل ليلى: التنغيم وأثره يف اختالف املعىن وداللة السياق، جمّلة كّلية اآلداــــ (1)
 . 8، 7م، صص2010، العدد السابع، جوان )اجلزائر(

 . 63، ص1، ج1ــــــ اجلاحظ: البيان والتبني، مج (2)
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 وظائف التنغيم المطــلب السادس:  
 ي التنغيم على مستوى اللغة مجلة من الوظائف اللغوية، ولعّل أبرزها ما يلي:يؤدّ            

تتجسد هذه الوظيفة يف التنغيم يف ما له مسة صوتية موسيقية، تشبه الرتجيع اللحين، فمن  ة:لوظيفة الصوتيا ـــ 1
املعلوم أّن التنغيم يقوم على التنويعات املوسيقية يف نسق الكالم، وال يبعد هنا األثر املوسيقي اجلمايل هلذه 

 .(1)التنويعات، ممّا ميلك على السامع أسباب التواصل واالرتياح
 لقوالب األلفاظ وصيغ الكلمات يف العربية أوزانا موسيقية، وكّل بناء من هذه األبنية ذو وظيفة الصرفية:ال ـــ 2

املفعول  )حامد(، اسمالفعل)حيمد(، اسم الفاعلبني الكلمة ومشتقاهتا حنو: نغمة موسيقية ثابتة، فالفرق 
عال واألمساء واملصادر والصفات وإفراد )محيد(،...وما يتفرع عنها، هو فرق بني األف)حممود(، الصفة املشبهة

وجمموع، وهو كّله قائم على الفرق بني وزن وآخر، وبني قياس صويت وآخر مثله، يتوقف على احلركات    
والنربات؛ أي اختالف النغمة املوسيقية، فلكّل وزن من األوزان الصرفية نغمة موسيقية حمّددة، ختتلف باختالف 

يشاقق" مثال وردت يف القرآن الكرمي باإلدغام وبدونه، ففي سورة احلشر يقول املوىل عّز الصيغة وداللتها. فلفظة "

﴿وجّل      ﴾/ـــــ حالة اإلدغام ــــ وقبله املّد يعرّب  "القاف"باإلدغام، فالتنغيم الصويت يف حرف 4احلشر

اإلدغام مع لفظة "الرسول" يف قوله تعاىل:  عن صعوبة احلدث وعاقبته الوخيمة، ألنه تعامل مع اخلالق، وبغري

﴿     ﴾/فيعرّب التنغيم عن كون: الشقاق مع املخلوق غريه مع اخلالق، فهو أسهل 115النساء ،

قياسا باألّول، كما ميكن للنغمة كذلك أن تتدخل يف حتديد عدد وجنس ونوع الصيغة الصرفية، وهذا يدل داللة 
 .(2)للتنغيم وظائف صرفية داللية مهّمة واضحة على أنّ 

هذه الوظيفة عامال فاعال يف التمييز بني أّناط الرتاكيب والتفريق بني أجناسها  تعترب الوظيفة النحوية: ـــ 3 
ظهر ي النحوية، فالتنغيم بأّناطه املنوعة عامل أساسي يف بيان أن املنطوق مكتمل يف مبناه ومعناه أم غري مكتمل.

اجلمل الشرطية، كما يف قولنا مثال: "إن  تأت، جتد ما يسّرك."، حيث تنتهي مجلة الشرط بنغمة  ذلك بوضوح يف
صاعدة دليال على عدم متام الكالم، فتمامه حيصل جبواب الشرط الذي ينتهي بنغمة هابطة، دليال على االكتمال 

كما هو واضح من خالل املثال   م يف الكتابة،يف املبىن واملعىن معا. والتنغيم هنا يؤدي دورا يشبه دور عالمات الرتقي
كما تعين ارتباط هذا   ،فوجود الفاصلة يف اجلزء األول من العبارة السابقة دليل على استمرارية املنطوق ؛السابق

                                                           

جمّلة مركز دراسات األوفة، جامعة القادسية  ( ــــــ حممد جعفر: املستوى الصويت يف قراءات سورة "عبس املباركة" مقاربة داللية على ضوء النرب والتنغيم،1)
 .37م، ص 2007ه/ 1428، 6العدد 

 .64، 61م، صص 2009 ه/1430 ،1اكل عزيز: القرينة يف اللغة العربية، دار دجلة ناشرون وموزعون، عمان، األردن، طك  ركوليزا  :نظري( ـــــ 2)
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اجلزء من املنطوق وتعّلقه مبا يكّمله، فكانت النقطة يف النهاية دليال على االكتمال. ومن أهّم الوظائف األخرى 
يها التنغيم: دوره يف تصنيف اجلمل إىل أّناطها املختلفة من تقريرية واستفهامية وتعّجبية، فاجلمل التقريرية اليت يؤد

هلا ّنط خاص من التنغيم يف ّناياهتا: يتمّثل هذا النمط يف النغمة اهلابطة اليت تدّل على متام املنطوق واكتماله، يف 
ك اليت تستوجب اإلجابة بال أو نعم ــــــ تنتهي بنغمة صاعدة كما هو حني أّن اجلملة االستفهامية ـــــ وخباصة تل

كقولك: ،  احلال يف اجلمل االستفهامية اليت تستخدم فيها عادة أدوات االستفهام العامة، وهي: اهلمزة وهل
َت؟ فيكون اجلواب: ال أو نعم، حيث تنتهي مجلة االستفهام بنغمة صاعدة، دليال على أّن الكال َل يتم  مأََفهرم 

 . (1)بصورتيها املذكورتني( اليت تنتهي بنغمة هابطةوقفه املعني(، ومتامه باإلجابة ))يف م
اختالف النغمات وفقا الختالف املواقف االجتماعية عن وجهات  ئحيث تنب الوظيفة الداللية السياقية: ـــ 4

خل، حيث يقوم التنغيم بأداء النظر الشخصية من رضا وقبول وزجر وهتّكم وغضب وتعّجب ودهشة ودعاء...ا
هذه املعاين مبعونة السياق العام املتعّلق بالظروف واملناسبات اليت يلقى فيها الكالم، وهبذا يكون عنصر التنغيم ركنا 

 ـلةأساســــيا يف األداء، يتحّكم على حنـــو واضح يف حتديد املعىن وتوجيـــــهه، اعتمادا على كيفـــــية نطــــــــق اجلمـــ
 .(2)وتنغيمها؛ فتغرّي النغمة قد يتبعه تغري يف الداللة

ّن التنغيم له أمهية كبرية يف حتديد معىن اجلمل وتوجيهه، فهو هبذا إ :ومن خالل هذه الوظيفة ميكن القول       
حّل الكثري من اإلشكاالت الداللية اللغوية، اليت »من مصطلحات علم األصوات الوظيفي، تكمن مهّمته يف 

 ألصوات وسياقات الكالم التنظيمية، إذ تتحّدد الصور النطقية مبوجب أّناطه، من صعود وهبوط تتصل با
، واللغة العربية واحدة من اللغات اليت يعمل فيها التنغيم عمله، فهي لغة تنغيمية؛ أي أّن التنغيم (3)«واستقرار

الكالمية، ولعّل ما يفّسر أهم وظائف اجلملة مفرقا بذلك بني أساليبها الكلمة و  يعمل عمله فيها على مستوى
هتمامه بالكلمات دون اجلمل، يف حني أّن أهّم وظيفة يؤديها التنغيم هي الوظيفة االوظيفة الصرفية  بكوّناالنرب 

 الرتكيبية والنحوية لعنايته أكثر باجلمل والعبارات اللغوية.
يعرّب عن  فهويفة التعبريية أو االنفعالية، وفضال عن هذه الوظائف األربعة اليت يؤديها التنغيم هناك الوظ          

           هلّم       و  غري تنغيم الغضب، وتنغيم احلزن غري تنغيم الفرح مثال تنغيم الرضىذلك أّن  ؛االنفعاالت واملشاعر
ففي اللغة العربية مثال هناك  الوظيفة التمييزية، وميكن أن جنمع كّل وظائف التنغيم يف وظيفة رئيسية وهي جرّا

                                                           

 .269، 268ـــــ ينظر: كمال بشر: فن الكالم، صص  (1)
، جمّلة القادســــية يف اآلداب والعــلوم  6ـ مزاحم مطر حسن: أثر التنغيم يف توجيه األغـراض البالغية لعلم املعــاين )االستفهام أّنوذجـــا(، مج ــــ (2)

 .40م، ص2007ه/ 1428(، 4ـــــ  3الرتبـوية، جامعة القادسية، العددان )
 .399يف الدرس اللغوي عند العرب يف ضوء علم اللغة احلديث، ص حتسني عبد الرضا الوزّان: الصوت واملعىن( ـــــ 3)
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االرتفاع  عن طريقوذلك ، معناها باختالف الصورة التنغيمية اليت تلفظ هبا ن اجلمل اليت خيتلفالكثري م
 .ومالبسات املوقف من مقتضيات السياق به الصوت مع ما حييط درجة واالخنفاض يف

ة وبعد هذا العرض املوجز للتنغيم ووظائفه أمكن للسائل أن يتساءل فيقول: هل التنغيم "فونيم" يف اللغ       
 العربية أم أنّه جمرد تلّون صويت تنتج عنه مالحة يف الكالم؟.

 النظام اللغوي العربيالمطلب السابع: فونيمية التنغيم في   
أّن العربية »يرى بعض الباحثني أّن التنغيم يف العربية غري ذي داللة، ويرجع ذلك إىل أمرين: األّول منهما:        

 .(1)«اآلخر ألّن اللغويني القدامى َل يسّجلوا لنا شيئا عنهتستغين عنه باألدوات وعالمات اإلعراب، و 
، وتعميم هذا احلكم هذا من جهةال ميكن التسليم به،  آلخراألمر اوإذا كان األمر األول مقبوال حلّد ما فإّن       

" مثال ، وهو من قدامى الصوتيني جنده قد هو "ابن جين ، فهاعلى كّل علماء األصوات القدامى من جهة أخرى
"  عليها"، وهذا يؤّكد بأّن "ابن جينطارئ  يف نقض األوضاع إذا ضاّمهاكتابه اخلصائص بابا حتت عنوان "  قد يفع

الت الكالم، ويف هذا كان على وعي تام بظاهرة التنغيم يف العربية، ودورها الوظيفي واملتمّثل يف حتديد معاين ودال
ومن ذلك لفظ االستفهام إذا ضاّمه معىن التعّجب » :لعربيةمؤكدا على وجود هذه الظاهرة يف اللغة ا الصدد يقول

ولست  ،فأنت اآلن خمرب بتناهي الرجل يف الفضل! َرج لٍ  لك قولك: َمَرر ت  برَرج ٍل َأي  وذ .استحال خربا
وذلك   مستفهما)...(، ومن ذلك لفظ الواجب، إذا حلقته مهزة التقرير عاد نفيا، وإذا حلقت لفظ النفي عاد إجيابا

 ﴾   ﴿أي ما قلت هلم، وقوله: ،116املائدة/ )  ﴾)﴿قول ا(هل سبحانه:ك

أي  172/األعراف ﴾  ﴿أي َل يأذن لكم، وأّما دخوهلا على النفي كقوله عّز وجّل: 59يونس/

 .(2)«كذلكنا  أ
)املقطع، النرب والتنغيم( عالقة تكاملية حبيث ال  قة اليت جتمع بني هذه الظواهر الثالثوملا كانت العال        

للدارس أن يبحث يف ظاهرة من هذه الظواهر مبعزل عن الظاهرتني املتبقيتني، ارتأينا يف هذا الفصل أن جنمع ميكن 
  يف دراسة تطبيقية، حناول من خالهلا إبراز عالقة الصوت باملعىن.بينها 

                                                           

 .199( ــــــ صاحل سليم عبد القادر الفاخرى: الداللة الصوتية يف اللغة العربية، 1)

()  :ــــــ والنغمة يف قوله تعاىل﴿   ﴾ م هنا خرج عن مزة(، غري أّن االستفهاصاعدة؛ ألّن املقام مقام استفهام)االستفهام باهلنغمة

؛ أي أّن املتكّلم هنا وهو املوىل عّز وجّل أراد محل حتقيقاكما هو ظاهر اآلية، بقدر ما هو   ليس بغرض االستجواب معناه األصلي، فهو يف هذه اآلية
 املخاطب )عيسى بن مرمي( على االعرتاف مبضمون الكالم )اخلطاب( املوّجه إليه...

 .470، ص2ج ،2مج : اخلصائص،ـ ابن جينــــ( ـ2)



 فصــــل الخامس: الظواهر فوق التركيبية )فـوق القطـعية( في اللــغة العــربية )المقطـع الصوتي، الـنبـر، التنغيـم(ال

 

 358 

 )األداء والداللة( الدراسة التطبيقية للظواهر فوق التركيبية في سورة المائدةالمبحث الرابع: 
إّن العالقة بني األصوات ودالالهتا يف العربية تشّكل ظاهرة ال ميكن إنكارها، وهي متتّد لتشمل كّما             

، سواء كان ذلك الداللة الصوتيةاء ملظاهر كبريا من ألفاظ اللغة العربية وتراكيبها، بل إّن العربية أكثر اللغات احتو 
على مستوى اللفظ أو السياق أو على مستوى األداء، أو على مستوى الصيغ واألوزان؛ وزيادة املعىن ناتج يف 

 ن زيادة يف املبىن.أساسه ع
وت وعلى هذا األساس يعترب النّص القرآين من أغىن النصوص وأثراها من الناحية الصوتية، ولذا فإّن الص          

القرآن له دور مهّم وأساسي يف جانبه اجلمايل املتمّثل يف اإليقاع املتمّيز، والداليل املتمّثل يف ما يفيد من معاين يف 
وأغراض، وأمهّية الصوت تكمن يف تكوين اإليقاع املناسب للمعىن، والغرض ونوع التأثري املراد إثارته يف نفوس 

 السامعني.
ر لنا الدالالت احلقيقية هر وفق مظاهر التحبري الصويت ت ظ  و فق أحكام التجويد، إّن األداء القرآين املتقن و          

المقطع للنّص القرآين بآفاقها الواسعة، ومن بني هذه التنوعات الصوتية اليت هلا دور كبري يف ربط الصوت باملعىن: 
 الصوتي، النبر والتنغيم.

النص  ، ال بّد من اإلشارة أوال إىل أّن طبيعةلثالثوقبل اخلوض يف الدراسة الصوتية اخلاصة هبذه الظواهر ا        
 )(لنرببا وخاصة إذا تعّلق األمر القرآين من الناحية األدائية أو التالوة خيتلف عن النصوص األخرى نثرها وشعرها

                                                           

() يقها، كما أّن للقرآن الكرمي ــــــ إّن قواعد النرب يف اللغة ختتلف عن قواعد النرب يف القرآن؛ ومن مثّة فإّن للغة العربية قواعدها يف النطق هبا ال بّد من تطب
 .قواعد خاصة به حيتاجها القارئ عند إرادته تالوة القرآن تالوة صحيحة

نبر وهي: وإذا أردنا استخراج قواعد النرب يف القرآن الكرمي وجدناها كثرية، لذلك سوف نرّكز هنا على أهّم هذه القواعد دون اخلوض يف التفاصيل      
 ، هذا فضال عن مواضع املّد اخلمسة اليت حّددها العاَل "أمين رشدي سويد" السالف ذكرها.الغّنة ونبر المدّ 

 نبر الغّنة مع بعض أحكامفيتعّلق بأحكام النون الساكنة والتنوين وامليم الساكنة؛ أي ميكن تقسيم هذا النوع من النرب قسمني: األول:  لغّنةنبر افأّما     
فاء املشار إىل ، ويندرج ضمنه: نرب الغّنة يف حكم اإلدغام )اإلدغام الناقص( املشار إىل حروفه سابقا، نرب الغّنة يف حكم اإلخالنون الساكنة والتنوين

نت يف كلمة حروفه سابقا، نرب الغّنة يف حكم اإلقالب عند حرف "الباء"، ونرب الغّنة يف حكم التشديد )وجوب نرب الغّنة حال تشديد النون، سواء أكا
ء الشفوي عند الباء، نرب الغّنة يف ، ويندرج ضمنه: نرب الغّنة يف حكم اإلخفانبر الغّنة في بعض أحكام الميم الساكنةواحدة أم يف كلمتني(، واآلخر: 

 لمتني(.            حكم اإلدغام الشفوي عند امليم ونرب الغّنة يف حكم التشديد )وجوب نرب الغّنة إذا كانت امليم مشّددة، سواء أكانت يف كلمة واحدة أم ك
ذا االعتبار: نرب املّد بسبب اهلمزة، وجند منه: املّد: املّتصل فيمكن تقسيمه هو اآلخر قسمني باعتبار أسبابه، ومها على ه نبر المدّ وأّما عن     

رها(، ونرب املّد واملنفصل والبدل،... ونرب املّد بسبب السكون، ويندرج ضمنه: نرب املّد بسبب السكون األصلي )املّد الالزم بأنواعه ولواحقه السابق ذك
يوسف عمر لعساكر: الجدل في القرآن خصائصه  :للمزيد من التوّسع ينظر..بسبب السكون العارض )املّد العارض مبلحقه السابق ذكره(.

 .185، 182ودالالته )جدال بعض األنبياء مع أقوامهم نموذجا( ــــ دراسة لغوية داللية ــــ ، صص
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صحيحة، وقبل أن  قراءة هوالذي يريد أن يتلو القرآن، عليه أن يكون ملّما بقواعد التالوة تعّلما وأداًء لكي يقرأ
السليقة، ولكن حينما  ون القرآن جمّودا علىؤ الصحيحة، كان الّناس يقر جيتهد العلماء يف وضع قواعد التالوة 

واجملّودون  اختلط العرب بالعجم يف عصر الفتوحات اإلسالمية وما بعدها، انتشر اللحن يف التالوة فاجتهد القرّاء
 عليهما. بق الوقوفووضعوا قواعد وأحكام التالوة النموذجية للقرآن، ومّسوه بفّن: الرتتيل أو علم التجويد السا

وحيث أّن املقام ال يّتسع لبحث كّل آيات سورة املائدة رغبة يف إعطاء صورة واضحة عن فكرة العالقة بني       
البحث يف هذا  رأقصاألداء الصويت هلذه الظواهر الثالثة وداللته على مستوى هذه السورة الكرمية، رأيت أن 

عة بدراسة صوتية داللية ملقاطعها الصوتية، وعلى أثر ظاهريت النرب متبو  الفصل على بعض آيات سورة املائدة
 .املختارة والتنغيم يف بعض هذه اآليات

 35اآلية  المطلب األول:
              ﴿ :قال تعاىل

                

    ﴾.  
        للمقطع الصوتي:المقاربة الصوتية 

  التقطيع الصوتي لنّص اآلية: ـــــــ
 كما يلي:  امقطع 87من سورة املائدة من  35تكّونت اآلية        

ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح ح+ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح+ 
ص+ص ح  ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح+ص ح+ص ح

ح+ ص ح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ص+ص 
ص ح ص+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ ص ح ص+ ص ح+ص ح ح+

ص ح+ص ح ص+ ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح ص+ ح+ص ح+ ص ح ص+ص ح ح+ص ح ص+
ص ص ح+ ص ح ح+ ص ح+ص ح ص+ص ح ص+ص ح ص+ ص ح+ ص ح+ ص ح ص+ ص ح+

ص+ ص ح ص+ ص ح ص+ ص ح ص+ص ح ح+ ص ص ح+ص ح ص+ ص ح ح+ص ح+ص ح+
ح+ص ح+ ص ح ص+ص ح ح+ ص ح ح+ ص ح+ ص ح+ ص ح+ ص ح+ص ح ح+ص ح ص+ص 

  ص. ح+ص ح ح
 الداللة الصوتية للمقطع الصوتي: ـــــــ

 مرّة من أصل  42شهد املقطع القصري املفتوح يف هذه اآلية الكرمية تواترا ملحوظا؛ تكّرر على مستواها:          
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ويبدو أّن هلذا التواتر داللته ومعناه، فمّما ميتاز به هذا النوع من ، 48,28بنسبة مقّدرة بــــ:  امقطع 87
، أو بتعبري أدق: إّن املقاطع هو: قابليته لالمتداد، ويف هذا املعىن ما يتماشى مع الداللة املقصودة يف اآلية السابقة

. قال تعاىل:     مستمرّين يف احلرابة، بل إّن ذلك ممتّد إىل يوم القيامةالزجر والعقاب مستمّر على احملاربني ما دام أّّنم 
﴿          ﴾/35 ، ويشرتك مع املقطع القصري يف داللته

، فكالمها حيمالن معىن 19,54مرّة، بنسبة: 17هذه اآلية  املقطع املتوسط املفتوح، والذي تكّرر على مستوى
مرّة  27االمتداد واالستمرارية، وما يزيد املعىن تأكيدا وتقوية تواتر املقطع املتوّسط املغلق، إذ تكّرر يف هذه اآلية:

اَلٍف  َوأَر ج ل ه م  أَي دريهرم   ، وهو هنا يدّل على الّزجر والتأنيب)َجزَاء +يـ َقتـ ل وا+ي َصل ب وا+تـ َقط عَ 31,03بنسبة:  م ن  خر
ز يٌ +ي نَفو ا+ إّن استخدام القرآن للمقاطع املقفلة » (، وكذا السرعة يف التوبة، يقول "أمحد أبو زيد":َعَذاٌب َعظريمٌ +خر

كات اليت تنتهي بالسكون احلي اجلازم يف مقامات: اجلّد والصرامة واحلسم، ويف تصوير االنفعاالت احلاّدة واحلر 
فكّل هذه الدالالت واضحة وجلّية يف اآلية السابقة، ّم إّن العبد إذا أسرع يف  .(1)«العنيفة وسرعة األحدا ...

التوبة إىل اهلل وأخلص العبادة له، وأناب إليه برتك احلرابة، فمّما ال شك فيه أنه سبحانه وتعاىل سيعّجل له بالنعم 

      ﴿ ضح جلًيا من خالل قوله عّز وجّل:واآلالء، ويقبل منه توبته، وهذا ما يتّ 

      ﴾/36املائدة. 

 :45اآلية  المطـلب الثاني:
            ﴿ قال اهلل تعاىل:

   ﴾. 
 المقاربة الصوتية للمقطع الصوتي: ـــــ 1
   التقطيع الصوتي لنّص اآلية:أ/   

 كما يلي:  امقطع 46املائدة على هذه اآلية من سورة حوت       
ص +ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص حص ح+ص ح ص+

ص ح+ ص ح ح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح ص++ص ح ص+ص ح ص+ص ح ح+ص ح+ح+ص ح
 ص ح++ص ح ص+ص ح ص+ص ح+ص ح ص+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص حص ح ص++ص ح

 +ص ح ح+ص ح+     ص ح+ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح ح+ص ح+ص ح+ص ح+ص ح

                                                           

  .321صدراسة يف النظم املعنوي والصويت،  ( ـــــــ أمحد أبو زيد: التناسب البياين يف القرآن الكرمي1)
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 .ص ح ح ص
  الداللة الصوتية للمقطع الصوتي: ب/   

مقطعا صوتيا، توّزعت على أربعة أنواع خمتلفة: تكّرر فيها  46من سورة املائدة على  45اشتملت اآلية          
، أّما املقطع 26,09مرّة بنسبة:  12، املقطع املتوّسط املغلق: 56,52 مرّة بنسبة: 26املقطع القصري 

 )ص ح ح ص( املرتبة األخرية ، يف حني احتّل املقطع الطويل15,22مرّات بنسبة:  7فتوح فتكّرر املتوسط امل
  .2,17، وذلك بنسبة مقّدرة بــــــ: لتكراره مرّة واحدة فقط

بناء على هذا الكالم فقد عرف املقطع القصري املفتوح طغيانا بارزا على مستوى هذه اآلية الكرمية؛ إذ فاق        
وده يف اآلية نصف مقاطعها، فبالعودة إىل التقطيع الصويت السابق هلذه اآلية جند له تتابع ثنائي وثالثي ورباعي ور 

     يدّل على معىن االمتداد واالستغراق، وهذه الداللة متناسبة مع مضمون  ومخاسي، وهو يف مجيع األحوال
يف قضية ما، وهلم التوراة وهي شريعتهم فيها حكم  )ص( فيها استغراب من أولئك الذين حّكموا الرسولفاآلية؛ 

واستغرق رسول اهلل  اهلل فيما حّكموه فيه، وهذا يعين أّّنم ليسوا مؤمنني بالتوراة حّق اإلميان، بل امتّد عدم إمياّنم
توّلوا حمّمد عليه أفضل الصالة والتسليم، لكونه قد حكم هلم فيما طلبوه منه مبا ال يوافق أهواءهم ورغباهتم، ف

  وأعرضوا عنه هو اآلخر، إذ َل يأت باحلكم وفق مرادهم.
 اآلية:األثر الصوتي للنبر في  ــــ 2

اللغة العربية قواعدها يف النطق » :لــــ إّن قواعد النرب يف اللغة ختتلف عن قواعد النرب يف القرآن، ومن مثّة فإنّ         
  قواعد خاصة به، حيتاجها القارئ عند إرادته تالوة القرآن تالوة  هبا البّد من تطبيقها، كما أّن للقرآن الكرمي

 ميكن أن ّنّيز للنرب يف هذه اآلية بني نوعني اثنني مها:و  .(1)«صحيحة
 نبر الغّنة: أ/   
  نبر الغّنة مع أحكام النون الساكنة والتنوين: 

  +ص ح+ص ح ص.ص ح ص: ﴾﴿ يف )مع النون الساكنة(: ـ غّنة اإلخفاء احلقيقيـــــ

 وقع النرب األّويل هنا على املقطع الثالث من اآلخر، لكونه متوسطا متلوا بقصري فمتوسط.
 +ص ح ص+ص ح.ص ح ص: ﴾ ﴿يف )مع النون الساكنة(:  ــــــ غّنة اإلقالب

 )املقطع الثالث من اآلخر(. وقوع النرب على املقطع املتوسط املغلق

                                                           

 .182، صيوسف عمر لعساكر: اجلدل يف القرآن خصائصه ودالالته )جدال بعض األنبياء مع أقوامهم ّنوذجا( ــــ دراسة لغوية داللية ــــــــــ  (1)



 )المقطـع الصوتي، الـنبـر، التنغيـم( )فـوق القطـعية( في اللــغة العــربية فوق التركيبية ظواهرالفصــــل الخامس: ال

 

 362 

 بر المّد:ثانيا: ن
 :نبر المّد بسبب الهمز 

 +ص حص ح ح+ص ح ص: أ و اَلئرَك:: فأصل الكلمة﴾﴿ ــــــ نرب مّد البدل+ النرب املّتصل يف كلمة:

 املّد املّتصل    مّد البدل                                                                                       

  موضعا النرب                                                                                            

 :)نبر المّد بسبب السكون العارض )المّد العارض 

 تكون من:: وت﴾﴿ )املّد العارض للسكون( يف كلمة: الوقف بالسكون على املقطع الزائد يف الطول ــــــ

 .ص ح ح ص+ص ح+ص ح حص ح ص+
 النرب األّويل)الرئيسي(              النرب الثانوي             

)ص ح ح ص(، أّما النرب الثانوي فيفصل بينه وبني املنبور نربا أّوليا  وقع النرب الرئيسي هنا على املقطع الطويل
 مقطع متوسط+مقطع قصير.ة التالية: ، ألنّه يشّكل مع هذا املقطع القصري الصيغاملقطع القصري

 النبر: األداء والداللة 
حييل النرب يف مجيع مواضعه على مستوى هذه اآلية على معىن: "النفي"، فاليهود تركوا حكم التوراة املعلوم      

ي رغبتهم، فلّما كان على غري إرادهتم توّلوا عنه وتر  عندهم، وراحوا يطلبون من الرسول كوه هو )ص( حكما يـ ر ضر
 اآلخر، وكّل ذلك يدّل داللة مؤّكدة على ضعف إمياّنم وعدم صدقهم فيه.

 :الكريمة الدراسة التنغيمية لمقاطع اآلية ـــــ 3
لالستفهام معاين متعّددة وأغراض كثرية تستفاد من خالل سياق الكالم وحال املخاطب أو املتكّلم، والظروف     

إىل إجابة معينة، فإّن أداة ستعمال أداة االستفهام: السؤال هبدف الوصول فإذا كان الغرض من ا .هبمااحمليطة 
االستفهام هنا تؤّدي معناها األصلي، أّما إذا كان السؤال ألداء غرض آخر غري االستجواب، فإّن االستفهام يف 

، حيث ذه اآلية، متاما كما هو احلال مع لفظة "كيف" يف ههذه احلالة تخرج عن معناه األصلي إىل معاين أخرى
خرجت من معناها األصلي وهو االستفهام إىل معىن التعّجب واالستغراب؛ فعجيب حال هؤالء اليهود الذين تركوا 

)ص( أن حيكم هلم يف مسألتهم، ورضاهم الرسول حكم التوراة اليّت يّدعون اإلميان هبا وهم يدركونه، وطالبوا من 
 جاء على غري ما يريدون، وما ذلك إاّل إثبات وتأكيد على أّّنم ليسوا حبكمه إذا وافق أهواءهم، وتركهم إياه إذا

 إذ املؤمن بشرع ال يرغب عنه إىل غريه، إاّل إذا آمن بأّن ما رغب إليه شرع»مؤمنني بالتوراة إميانا صادقا صحيحا 
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 .(1)«من اهلل أيضا أيّد به األّول أو نسخه حلكمة اقتضت ذلك 
ذي جاء يف صيغة التعّجب ال يهدف إىل االستجواب أو االستخبار، ومع ذلك واالستفهام هنا ال        

فاملناسب هلذا املعىن هنا أن تكون نغمة األداء مرتفعة صاعدة على طول مدى هذه اآلية، لتؤّدي إىل إيصال معىن 
 من حال هؤالء اليهود. ستغراباال
 66 اآلية المطـلـب الثالث:  

             ﴿ قال اهلل عّز وجّل:

              

             

       ﴾. 
 المقاربة الصوتية للمقطع الصوتي:  ــــ 1
   التقطيع الصوتي لنّص اآلية: أ/   

 مقطع كما يلي: 133حوت هذه اآلية من سورة املائدة على    
+ص ح +ص حص ح+ص ح ص+ص ح+ص حص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ح+

ص ح+ص ح+ص ص+ص ح ح+ص ح+ص ح ص+ص ح ص+ص ح+ص ح ص+ص ح ح+ص ح ص+
+ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح [ص ح ح+ص ح ح+ص ح ح]+ص ح ح+ص ح+ح

ص +ص ح ص+ص ح ح ص وقفا على "تَاْن"، أو: ص ح ح+ص ح وصال "تَاِن(ص+ص ح ح+ص ح+)
ص +ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ص+ح+ص ح
+ص ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح ص+ص ح ص+ص ح ح+ص ح ص+ح+ص ح

ص ح +ص ح ص+ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص حص ح ص+ص ح ص+ص ح+ ح ص+
ص ح+ص ح ص+ص ح ص+ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ص+ص ح ص+

+ص ح ح+ص ح ص+ ص ح ص+ص ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح ص+ص ح ح+ص ح+ص حح+
ص ح+ص ح ح+ص ح ح+ص ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح ص++ص ح+ص حح+ص ح ح+ 

 +ص حص ح+ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص حح ص+ص ح ص+ص ح ص+ص ح+ص ح ص+
 +ص ح ح+ص ح ص+ص ح ص+ص ح+صص ح+ص حص+ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح ص+

 ص ح ح+ص ح+ص ح ص+ص ح ص+ص ح ص+ص ح+ص ح ح ص.ح+

                                                           

 .301، ص6، ج2ــــــ أمحد مصطفى املراغي: تفسري املراغي، مج (1)
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 الصوتية للمقطع الصوتي: الداللة ب/   
زيج من املقاطع الصوتية من شأنه أن حيّقق انسجاما صوتيا من سورة املائدة على م 66اشتملت اآلية          

وإيقاعا موسيقيا عذبا، حيث جند سيطرة واضحة للمقطع القصري)ص ح( والذي تكّرر على مستوى هذه اآلية 
   غري أنّه يف معظم حاالت ظهوره عرف تتايل  44,36 ، وذلك بنسبة:مقطع 133مرّة من أصل  59

)مقطعني  اطع تتواىل يف الكثري من األحيانتقطيع السابق هلذه اآلية جيد أّن هذا النوع من املقوتتابع، فاملتأّمل يف ال
على اللسان حال النطق هبا وهي أو ثال  مقاطع قصرية متتابعة(، وهذا التوايل من شأنه أن حيّقق ثقال نسبيا 

دعا عليهم بالبخل وانقباض األيدي  بأن؛ متتالية، ويف ذلك إحالة على شّدة ثقل عذاب اهلل تعاىل على اليهود
وبأن زاد يف قلوهبم كفرا وتكذيبا  ،عن العطاء واإلمساك عن اإلنفاق يف سبيل اخلري، وهو دعاء من جنس افرتاءاهتم

وحسدا حملّمد)ص( وألّمته، وألقى بينهم وبني النصارى العداوة والبغضاء، فال يتآلفون وال يتناصرون وال يّتفقون 
، بل كانوا كّلما مّهوا بالكيد للرسول)ص( وللمسلمني خذهلم اهلل تعاىل إّما لحتهم إىل يوم القيامةعلى ما فيه مص

َي بَـه م  يف سعيهم  هلم ما أرادوا من اإلغراء والتحريض، وإّما أن ينصر رسوله واملؤمنني، وفوق كّل هذا مُ تر ، وال ي  بأن تخ 
وكتب  ات وأبشعها على اإلطالق؛ بأن طردهم من رمحته الواسعةوذاك فقد عاقب اهلل اليهود بأشّد وأثقل العقوب

 .خالدين فيها أبدا ــــ والعياذ باهلل ـــــ هلم نار جهّنم
، بأّن ضروب العذاب اليت كتبها اهلل على وميكن تفسري طغيان هذا النوع من املقاطع دون غريه من املقاطع       

ة على فئة معّينة؛ تلك الفئة اليت تظّل على كفرها وطغياّنا على أهل الكتاب ال تشملهم مجيعا، بل هي مقتصر 
 الرغم من التهديد والوعيد الربّاين وهذا املعىن يتناسب مع قصر هذا النوع من املقاطع.

 ومعلوم أيضا أّن هذا النوع من املقاطع ال يأيت إاّل مفتوحا، ويف الفتح داللة قويّة على أّن باب التوبة عند اهلل      
وأقاموا مبا جاء يف مفتوح، فلو أّن أهل الكتاب أنكروا أقواهلم الباطلة وآمنوا باهلل ومالئكته ومجيع كتبه ورسله، 

 رزقا. هلم عنهم سّيئاهتم وتاب عليهم، وأمطر السماء وأنبت األرض اهلل التوراة واإلجنيل من أوامر ونواهي، لكّفر
ــ هو اآلخر ـــــ تواترا ملحوظا على مستوى هذه اآلية؛ فقد تكّرر املقطع بنوعيه ـــكما عرف "املقطع املتوسط"        

، ويف نطق هذا النوع من املقاطع 34,59 مرّة بنسبة:46املتوسط املغلق)ص ح ص( على منت هذه اآلية 
، وأن ال رمحتهالصوتية: "إيقاف أو انقطاع للنفس ومنع من االمتداد"، فقد أمر اهلل عباده بأن يتعّرضوا لنفحات 

على من  استنكر يسّدوا على أنفسهم أبواب إحسانه مبعاصيهم، فهو َل يقطع رمحته على أحد من عباده إاّل 
ميسك رزقه على اليهود إاّل حينما اّدعوا خبله تعاىل عليهم، ففي احلديث الذي  وأىب، واستكرب وعصى، كما أنّه َل

قال  "بن قيس رجل من اليهود يـ َقال  له "الن ب اش»  عنهما، أنّ رضي اهلل أخرجه اإلمام "الطرباين" عن "ابن عّباس"
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، فنسب اهلل تعاىل هذا االفرتاء الذي قاله بعضهم إليهم مجيعا بناء على (1)«)ص(: إّن رّبك خبيل ال يـ ن فرق   للنيبّ 
      ﴿ التكافل العام بني أفرادها، ورّد عليهم مبثل ما افرتوا عليه. قال تعاىل:

﴾ويف هذا دالالت ومعان كثرية، فبالعودة إىل التقطيع الصويت السابق ، وهكذا نزلت هذه اآلية الكرمية ،

يف هذا الرّد الربّاين األول عن ، و ﴾ ﴿ هلذه اآلية نالحظ سيطرة واضحة هلذا النوع عند قوله تعاىل:

افرتاءات اليهود عنه تعاىل اهلل عّما يقولون علوا كبريا: إحياء بداللة الردع ملا فيه من زجر ومنع أوال، وملا ترّتب من 
 ثانيا جرّاء افرتاءهم على اهلل ووصفه بالبخيل املمسك. وامتناعهم عن العطاء إمساك اليهود أليديهم عن اإلنفاق

     ﴿ وما يقال عن هذه العبارة، ينطبق كذلك على قوله تعاىل:        

﴾ بإبطال هلمويف اآلية داللة على منع اهلل تعاىل لليهود من تنفيذ مكايدهم ضّد اإلسالم واملسلمني، وخذ 

 ني.مساعيهم أو نصرته لرسوله واملسلم
   كما ميكن القول بأّن املقاطع املتوسطة املغلقة من شأّنا أن تعكس بانقطاع النفس معها، وعدم جريانه         

  أو امتداده بثبات اليهود على كفرهم وطغياّنم، وعدم تراجعهم عن ذلك.
تراكما نسبيا  ، فقد شهد20,30 مرّة بنسبة:27)ص ح ح( والذي تكّرر أّما املقطع املتوسط املفتوح      

       ﴿ ، وقوله أيضا:﴾  ﴿ يف قوله تعاىل:

﴾:وامتداد يف حركته الطويلة" ويف  ،نطقي "بطولٍ  ، ومعلوم أّن املقطع املتوسط املفتوح نقيض املغلق ميتاز

، وعلى طول العداء والبغض بينهم ذلك داللة على امتداد لعنة اهلل على اليهود، واستمرار طردهم من رمحته تعاىل
 وبني النصارى، وامتداد ذلك إىل يوم احلساب.

، ويف ذلك 0,75 قط بنسبة:)املديد املغلق=ص ح ح ص(، فقد تكّرر مرّة واحدة ف وأّما املقطع الطويل      
 العربية.هي تأكيد لكون هذا النوع من املقاطع هو أقّل املقاطع ورودا يف اللغة العربية، ولغة القرآن 

 اآليةاألثر الصوتي للنبر في  ـــــ 2
 موضعني مها: نرب الغّنة، ونرب املّد: عند الصويت للنرب يف هذه اآلية األثر يكمن        

    

                                                           

 1ن أبو عبد الرمحن السيوطي: أسباب النزول املَسّمى ل َباب  الُنقول يف أسباب النزول، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، لبنان، طــــــ جالل الّدي (1)
 .105م، ص2002ه/1422
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 ّنة:نبر الغ أ/
    :نبر الغّنة مع أحكام النون الساكنة والتنوين 
 )مع النون الساكنة( غّنة اإلخفاءــــــ 

 :يف املوضعني التاليني على املقطع الثالث من اآلخر، لكون هذا الثالث متوسطا متلوا بقصريين األّويل وقوع النرب
﴿﴾ :ص ح+ص ح، وأيضا: ص ح ص+﴿﴾: ص ح+ص ح.ص ص ح+  

 )مع التنوين( ــــــ غّنة اإلدغام الناقص
 ص ح ص+ص ح ص.+ص ح ص: ص ح+ص ح ح+﴾ ﴿عند قوله تعاىل:

 وقوع النرب األّويل على املقطع املتوسط املغلق الثالث بالنظر إليه من األول أو اآلخر.
    :نبر الغّنة مع أحكام الميم الساكنة 

 غّنة اإلدغام الشفويــــ ــ
﴿ ﴾+ص ح ح.ص ح ص: ص ح ص+ 

 وقع النرب األّويل هنا على املقطع املتوسط املغلق الثاين.
  نبر المّد: ب/   

     المّد المنفصل( نبر المّد بسبب الهمز( 
 :َيَشاء +البَـغ َضاَء() عند الوقف على كلمة آخرها مهزة مسبوقة حبرف مّد أو لني، كالوقف هنا على الكلمتني:

 ، النرب على املقطع األخري)املقطع الطويل(.ص ح ح ص"َيَشاء ": ص ح+  ﴾﴿ــــــ الوقف على: 

 .ص ح ح ص+ص ح ص+ص ح ص"َول بَـغ َضاء ":  ﴾﴿ ــــــ الوقف على:
 )الرئيسي(النرب األّويل          لنرب الثانوي            ا                                                    

مقطع متوسط+  يكّون مع الذي يفصل بينه وبني املنبور نربا أّوليا الصيغة التالية:"البَـغ َضاَء" كلمة النرب الثانوي يف  
 مقطع مغلق.

     المّد العارض( نبر المّد بسبب السكون العارض( 
 تاليتني:عند الوقف على الكلمتني ال

": ﴾﴿ ــــــ الوقف على:  .ص ح ح ص+ص ح+ص ح حص ح ص+ "َمب س وطََتان 
 )الرئيسي(النرب األّويل   النرب الثانوي                                                                               
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 ميكن تقطيع هذه الكلمة صوتيا مبفردها، ألّّنا تتنا ى وشروط املقطع ال ﴾﴿ـــــــ الوقف على: 

 الصويت لعدم إمكانية البدء بالصامت الذي ال حركة له)ص(، وألجل ذلك البّد أن نأيت هبذه الكلمة متصلة

"    ﴾﴿ هلا كما يلي: لسابقةا بالكلمة درين    وتقطيعها كما يلي: "اَل حي رب بـ ل م ف سر

 .ص ح ح ص +ص ح+ص ح ص
 )الرئيسي(النرب األّويل      النرب الثانوي             

 النبر: األداء والداللة 
النرب  هذه املعاين ميكن ملسها يف مواضعشيء ما، و  وطول النرب يف العموم يدّل على شّدة أو سعة أو كثرة        

 السابق ذكرها كما يلي:
 َيَشاء  تدّل الكل ، ، يـ ن فرق  إىل مسافة زمنية كما أسلفنا  جملا فيها من غّنة ومّد وكالمها حيتا  :"مات: "َمب س وطََتانر

الفرتاءات أعداء  سعة رزقه سبحانه، ورمحته تعاىل باملؤمنني به، وشّدة استنكاره سبحانه وتعاىل :على فيما سبق
 اهلل.
   يوم على طول واستمرار فرتة العداء والبغض بني أعداء اهلل، وامتدادها إىل كلمة: "البَـغ َضاَء"، يدّل نرب املّد هنا

 القيامة؛ ال يقع بينهم اتفاق وال تعاضد.
  "دريَن يدّل النرب على املقطع األخري يف هذه الكلمة على شّدة كره وبغض اخلالق عّز وجّل هلذه  كلمة: "املف سر

 (.يف األرض )الفئة املفسدة الفئة من الناس
 اآلية الكريمةج/ الدراسة التنغيمية لمقاطع    

أّما فيما يتعّلق بالتنغيم على مستوى هذه اآلية فإنّه ميكن تقسيمها إىل جمموعتني مقطعيتني نغميتني        
    ﴿ ون قوله تعاىل:أ، فقد حيد  وأن تسمع بعض القراء يقر باختالف القراءة خمتلفتني

﴾  على قراءهتم نوع من االنفعال يدّل على االستنكار الشديد هلذه بتنغيم صاعد مرتفع؛ فهؤالء يغلب

ميتّد ليبلغ مداه من اإلعالن والتفخيم عند  بل إّن هذا االنفعال االّدعاءات واالفرتاءات الباطلة على اهلل تعاىل.

 ﴾ ﴿إىل قوله: ﴾ ﴿ ّدعاءات، يقول اهلل تعاىل:قراءته الرّد القرآين على هذه اال

 ﴿ويتبع منحىن الرفع هذا نغمة هابطة فيها تقرير وإخبار جبزاء أعداء اهلل املفرتين عليه، قال تعاىل: 

  ﴾ :إىل قوله تعاىل ﴿   ﴾. 
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 غمة صاعدة تتبعها نغمة أخرى هابطة.نفبناء على هذا الكالم ميكن القول: إّن هذه اآلية تبتدئ ب
    ﴿ يقرأ قوله تعاىل:القرآن الكرمي  رتّليوقد حيد  يف املقابل أن تسمع بعض م       

﴾ له داللة مركزية وحمورية  ،بنغمة هابطة؛ وخفض الصوت يف هذه املواطن وغريها من املواطن املشاهبة

رسالة صوتية للمستمع مؤّداها أّن هذا الكالم افرتاء على املوىل عّز وجّل، وليس له مفادها: أّن اخلفض هنا ميّثل 
   ت فيها جرأة على اهلل وتـََقُوٌل إّن هذه اآليا» ّصحة. يقول "أمحد الباييب" موّضحا هذه الداللة:أساس من ال

  تسفيها على مستوى طبقات الصوت بصوت خفيض  ىؤدّ عليه، وكفر وحتدٍّ أو افرتاء عليه، لذلك فهي ت  
ية اآلية ملا فيها من إخبار وتقرير ملصري ، هذا ويستمّر منحىن اخلفض إىل ّنا(1)«لقائلها، وتعظيما هلل واستحياء منه

 هؤالء املّدعني كما أشرنا.
 بنغمة واحدة على طول مداها، وهي النغمة اهلابطة. من هذا املنظورتؤّدى  66 ممّا يعين أّن اآلية

 75و 74اآليتان: المطـلـب الرابع:  
أال وهو  الصوتية ، وبتايل يف نفس الداللةارتأيت هنا أن أمجع بني هاتني اآليتني الشرتاكهما يف نفس املعىن     

 معىن االفرتاء على املوىل عّز وجل.
 المقاربة الصوتية للمقطع الصوتي:  ـــــ 1
 74 اآلية: 

               ﴿ قال اهلل تعاىل:

               

  ﴾. 
 :آليةا لنص التقطيع الصوتي أ/   

 نربزها يف التقطيع التايل: اصوتي امقطع 84اشتملت هذه اآلية الكرمية على        
ص ح ص+ص ح +ص ح ص+ص ح ح+ص ح+ص ح ح+ص ح ح+ص ح+ص حص ح+ص ح ص+

ص ح+ص +ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح+ص
ح ح+ص ح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح +ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح+ص ح

+ص ح ص+ص ح ح+ص ح+ص ح ص+ ص ح+ص حح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ح ص+
ص +ص ح ص+ص ح ص+ص ح ص+ص ح صص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ح+

                                                           

 .297، ص1( ــــــ أمحد الباييب: القضايا التطريزية يف القراءات القرآنية )دراسة لسانية يف الصواتة اإليقاعية(، ج1)
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ص ح ص+ص ح +ص ح+ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح ص+ص ح ص+ح+ص ح+ص ح
+ص ح ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح ح+ص ح ص+ص ح ح+ص ح+ص ح+ص ح+ص+ص ح ص

 +ص ح ص+ص ح ح ص.ص ح+ص حح ح+ص ح+ص ح ح+ ح+ص ح ص+ص
  75اآلية: 

                ﴿ وقوله عّز وجّل:

        ﴾. 
   آلية:ا لنص التقطيع الصوتي ب/   

 :، وفيما يلي بيان للتقطيع الصويت اخلاص هبااصوتي امقطع 63اشتملت هذه اآلية الكرمية على        
ح ص ح ص+ص +ص ح ص+ص ح ح+ص ح+ص ح ح+ص ح ح+ص ح+ص حص ح+ص ح ص+

ص +ص ح ح+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح+ص حص ح ح++ص ح+ص ح+ص
ص ح ح+ص ص ح ح+ص ح+ص ح ح+ص ح ص++ص ح ص+ص ح ص+ص ح ح+ح+ص ح

 +ص ح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح ح+صص ح ص+ص ح ص+ ص ح صح+ص ح ص+ص ح+
 ص ح+ص+ص ح ح+ص ح ص+ص ح ص+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص حح+ص ح ح+ص ح ح+

 .+ص ح ح صص ح+ص ح++ص ح+ص ح حص ح ص+ص ح ص+ص ح ح+ح+ص ح
 :الداللة الصوتية للمقطع الصوتي في هتين اآليتين ج/   

تنوعا مقطعيا واضحا احتّلت خالله املقاطع القصرية الصدارة  من سورة املائدة 75و 74شهدت اآليتني         
مرّة من  37تجند عدد املقاطع القصرية فيها قد تكّرر  74 ، فبالعودة إىل اآلية40كالعادة بنسبة جتاوزت 

، حيث تكّررت 75، يف حني عرفت اخنفاضا بسيطا يف اآلية44,05مقطع بنسبة مقّدرة بـــــ: 84أصل 
شأّنا أن تكون ذات عالقة  . وهذه النسب املعتربة من42,86مقطع، بنسبة: 63مرّة من أصل  27فيها

اليعقوبية والنسطورية(، الذين قالوا بأّن اهلل  )امللكية، فرق النصارى اآليتني؛ فكالمها يتحّدثان عن افرتاءات مبضمون
َفَحَكَم اهلل تعاىل عليهم بالكفر وحّرم هو املسيح بن مرمي، وأنّه ثالث ثالثة ــــــ تعاىل اهلل وتنزّه عن قوهلم علوا كبريا ـــــ 

بأنّه عبد هلل ورسول  سيحنيدخوهلم اجلّنة على لسان نبّيه "عيسى بن مرمي"، الذي فّند بدوره ألوهيته، وخاطب امل
 منه إليهم.

هتني اآليتني داللة مركزية حامسة؛ فاملقطع القصري حييل على معىن يف وقد كان لطغيان املقطع القصري       
 على فئة بعينها قاصرال يشملهم مجيعا، بل هو  على املسيحنياخلصوصية؛ مبعىن أّن العذاب اإلهلي الذي كتبه اهلل 

 فـََعم  بالوعيد تعاىل ذكره كّل كافر، ليعلم املخاطبون هبذه اآليات أّن وعيد اهلل قد مشل»ط وهي فئة الكافرين فق
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 .(1)«من بين إسرائيل ومن كان من الكّفار على مثل الذين هم عليه الفريقني كال
ادها أّن ومعلوم أيضا أّن املقطع القصري هو مقطع مفتوح يف مجيع أحواله، ويف ذلك داللة أخرى حامسة مف      

يتجّلى ذلك يف  فباب التوبة مفتوح جلميع خلقه وعباده ،من معصيته العبد اهلل يغفر ملن يشاء إذا استغفر وتاب
لمح صريح يتجّلى يف قوله غري مباشر يتبعه م، وهذا ملمح ﴾    ﴿ قوله تعاىل:

 76املائدة/ ﴾       ﴿تعاىل: 

من خالل تقطيع كلمات منت اآليتني يتبنّي لنا ــــ أيضا ـــــ أّّنما ذات سالسة نطقية تعود إىل مقاطعهما         
هي أكثر املقاطع شيوعا يف العربية  نواع الثالثة من املقاطعاملتكّررة: القصري واملتوسط بنوعيه، فمعلوم أّن هذه األ

من جهة، وأسهلها نطقا من جهة أخرى. إاّل أّن هذه السالسة قد يعرتضها شيء من الثقل ألغراض ما ختدم 
تكّررت فيها  74اآلية معىن اآليتني مصدره األساس فيهما: تتابع املقاطع املتوسطة املغلقة يف بعض املواضع؛ ففي 

، حيث شهد هذا النوع من املقاطع تراكما ملحوظا خالل قوله 32,14مرّة، وذلك بنسبة  27هذه املقاطع 

، فمّما ال شّك فيه أّن الشرك من )تواتر أربع مقاطع متوسطة مغلقة دون فاصل( ﴾  ﴿ تعاىل:

باهلل، ولعّل هذا العذاب من أثقل وأشّد أنواع العذاب  أكرب الكبائر، وأّن عقابه هو اخللود يف نار جهّنم والعياذ
؛ أي ﴾ ﴿ على اإلنسان، وما يزيد كالمنا تأكيدا: تواتر ثال  مقاطع متوسطة مغلقة يف قوله تعاىل:

 أّن املشرك باهلل حمّرم عليه دخول اجلّنة إالّ إذا تاب من شركه.
حيث ، 28,57مرّة بنسبة: 18، حيث تكّررت فيها هذه املقاطع: 75يف اآلية  ونفس الداللة جندها       

ويف اآلية  ﴾  ﴿ شهد التقطيع الصويت تواترا ثالثيا للمقطع املتوسط املغلق يف كّل من قوله تعاىل:

عية العذاب. ويف كال املوضعني قّوة وشّدة ، ويف اآلية تصريح بنو ﴾ ﴿ وعيد وهتديد، وقوله:

 ثناء النطق بالعبارتني السابقتني من هذه اآلية.أتتناسب مع الثقل والعسر والشّدة اليت تعرتي اللسان 
تكّرر ، فقد عرف هو اآلخر دورانا بارزا على مستوى هتني اآليتني: أّما املقطع املتوسط املفتوح)ص ح ح(         

غري أنّه َل  26,98مرّة بنسبة: 17فقد تكّرر: 75، أّما يف اآلية 21,43مرّة بنسبة: 18 :74يف اآلية 
الذين كذبوا  املسيحنيهو احلال مع نظريه املغلق، وتبقى داللته توحي باستمرار وامتداد كفر  ايعرف تتابعا بارزا كم
ثليث على الرغم من ظهور البّينات األلوهية "للمسيح ابن مرمي"، وأصّروا عن قوهلم بالت على خالقهم واّدعوا

                                                           

 . 142، ص3ـــــ الطربي: تفسري الطربي من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مج( ـ1)
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على أفعاهلم، وذلك متاشيا مع داللة املقطع املتوسط املفتوح  واحلجج اليت تبطل أكاذيبهم والنذر بالعذاب املرّتب
 الذي ميتاز بامتداد النفس يف النطق به.

ت انتباه فأن حيّققا ل ومن شأن هذا الوضوح، وهذه السالسة أيضا اليت تتّميز هبا هذه املقاطع الثال         
، متناسبني بذلك مع عنصرين مهّمني من عناصر املوسيقى اللغوية اجلّدابة متمّيز عند املتلّقي أو القارئ، لكوّنما

  اخل.ما حتمله اآليتني السابقتني من دالالت ومعاين كاإلنذار والتهديد والوعيد والتذكري والوعظ و...
، ويف 2,38ظهر مرّتان بنسبة: 74ص( فقد َنذ َر وجوده يف اآليتني: اآلية )ص ح ح أّما املقطع الطويل       
 .1,59ظهر مرّة واحدة بنسبة: 75اآلية

   هذا فيما تخّص الدراسة املقطعية ودالالهتا على مستوى هتني اآليتني، ولضيق مساحة البحث سنكتفي       
        كما يلي:  75ية هنا بدراسة نربية وتنغيمة آلية واحدة منهما وهي اآل ها
 :75 اآليةاألثر الصوتي للنبر في ــــ  2
  نبر الغّنة: أ/   
 :نبر الغّنة مع أحكام النون الساكنة والتنوين 

 )مع النون الساكنة(: ــــــ اإلدغام الناقص

﴿ ﴾ :تلفظ +ص ح ص.ص ح ص"َوإرل َلم ":ص ح+ 

 املقطع املتوسط املغلق(. ) وقع النرب على املقطع الثاين من اآلخر
  )مع التنوين(، يف قوله تعاىل: الناقص ــــــ اإلدغام

﴿ ﴾ :تلفظ   ص ح+ص ح ح.ص ح صَوَما: ص ح+ص ح ح+ص ح+ "َثاَلثَترو+ 

 )املقطع املتوسط املغلق(. وقع النرب على املقطع الثالث من اآلخر
﴿ ﴾ :تلفظ "  ص ح+ص ح ح+ إراَله و : د ن   +ص ح ح+ص ح+ص ح ص.ص ح صَواحر

 )املقطع املتوسط املغلق(. وقع النرب على املقطع الرابع من اآلخر
﴿ ﴾ :تلفظ   د و ":ص ح ح+ص ح+ "َواحر  +ص ح+ص ح ص.ص ح صَوإرن 

  وقع النرب هنا على املقطع الثالث من اآلخر)املقطع املتوسط املغلق(.
 )مع النون الساكنة(:  ـــ اإلخفاء احلقيقيـــ

﴿﴾ :تلفظ "ص ح+ص ح ح.ص ح ص:"يـَن تَـه و+ 
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 )املقطع املتوسط املغلق(.  وقع النرب هنا على املقطع الثالث من اآلخر
  نبر المّد: ب/  
  ّ(:الزائد في الطول )المدّ  بسبب السكون العارض نبر المد 

 وقع النرب هنا على املقطع الطويل. .ص ح ح ص"أَلريم ": ص ح+ تلفظ: ﴾﴿ظة: ـــــــ الوقف على لف

 :النبر: األداء والداللة 
يدّل النرب املّدي هنا على شّدة العذاب الذي ينتظر أعداء اهلل الذين استمّروا يف اّدعاءاهتم الباطلة، وافرتاءاهتم       

 ظهور املعجزات واآليات اليت تثبت عكس ما يقولون. الرغم منبالزائفة على اهلل عّز وجّل، 
  (:75 )اآلية ج/ الدراسة التنغيمية لمقاطع اآلية الكريمة    

أّما فيما يتعّلق بالتنغيم، فإنّه ميكن تقسيم هذه اآلية إىل جمموعات مقطعية نغمية: نغمة هابطة يف قوله           
 ﴿ تليها نغمة صاعدة تتجّسد يف قوله تعاىل: ،﴾       ﴿ تعاىل:

    ﴾:بعدها نغمة هابطة تتجّلى من خالل قوله تعاىل ، ﴿     

     ﴾مقام  هنا أي النغمة اهلابطة فألّن املقام ،، فأّما النغمة األوىل

، وتقديسا للموىل عّز تسفيها لقائلها تتلى هذه اجملموعة املقطعية بصوت منخفضافرتاء واّدعاء باطل وكاذب، 
سريعة، فأنت حينما تستمع ألداء هذه العبارة  عالية ى يف العموم بنغمةالثانية فتـ َؤدّ جملموعة املقطعية وجّل. أّما ا

تلمس فيها نوعا من االنفعال الذي يغلب عليه داللة  سيحنيالقرآنية، واملتمثّلة يف الرّد الربّاين على افرتاءات امل
لق عليها القراء تسمية: ـــغيم، واليت يطــللتن يريةــفة التعبــالوظياإلّدعاءات الزائفة، وهذه هي  االستنكار الشديد هلذه

فمّد الصوت إذا وارد للتعبري عن املبالغة يف نفي » املبالغة يف النفي والتعظيمقصد  ّد املعنوي الذي يكونـــامل
 .(1)«األلوهية عن غري اهلل

 أّنا جاءت يف قالب إخباري تقريري. وخت  َتم  اآلية بنغمة هابطة على الرغم ما فيها من هتديد ووعيد، إاّل        
 78 اآلية المطلب الخامس:  

              ﴿ :قال اهلل تعاىل

﴾. 

                                                           

 . 258، ص1أمحد الباييب: القضايا التطريزية يف القراءات القرآنية )دراسة لسانية يف الصواتة اإليقاعية(، جــــــ  (1)
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 الصوتي: المقاربة الصوتية للمقطع  ـــــ 1
 آلية:  ا لنص التقطيع الصوتي أ/   

 مقطعا صوتيا كما يلي: 34اشتملت هذه اآلية الكرمية على       
ص ح+ ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح ص+ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص 

ص ح+ص ح ح+ +ص ح ص+ص ح ص+ص ح صص ح+ح ح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح+
ص ح ح+ص ح ص+ص +ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ص+ص ح ص+ص ح ص

 ح+ص ح ح ص.
 المقطعية: دراسةالداللة الصوتية لل ب/   

ميكن الوقوف على الداللة الصوتية للمقطع يف هذه اآلية من خالل آلية التضاد، فهذه اآلية حتمل صوتيا          
ميتاز بطول زمنه  فيجّسده سيطرة املقطع القصري الذي االمتدادمعنيني متضادين مها: االمتداد واالمتناع؛ فأّما 

، وميكن 44,12مرّة، وذلك بنسبة: 34مرّة من أصل  15النطقي وامتداد النفس، إذ تكّرر على مستوى اآلية
يف اخرتاق األكاذيب واالفرتاءات على اهلل تعاىل  "املسيحني"الوقوف على هذه الداللة من خالل امتداد 

اهلل ثالث ثالثة، ها هو املقام هنا يتحد  عن  وابن مرمي"، وجعل "املسيح فبعد أّن أهل  واواالستمرار يف تصديقها، 
منكر آخر من منكرات هؤالء الذين يعبدون غري اهلل، ويدخل يف ذلك النصارى وغريهم؛ إذ امتنعوا عن عبادة 

 السميع العليم بكّل شيء، واجّتهوا إىل عبادة مجاد ال يسمع وال يبصر وال يعلم شيئا.
تقوية وتأكيدا تواتر املقطع املتوسط املغلق والذي يوحي هنا ـــــ يف هذه اآلية ـــــ  االمتناع"عىن "وما يزيد م        

، ويف نطق هذا النوع من املقاطع ـــــ كما أسلفنا ـــــ إيقاف للنفس ومنع من االمتداد، إذ تكّرر بداللة الردع والزجر
     ا ثالثي املقاطع عند قوله تعاىل:عرف تراكما صوتي، بل إنّه 35,29مرّة، بنسبة:12 على مستوى اآلية:

﴿   ﴾ويف ذلك ما يتماشى مع املعىن املقصود؛ إذ أّن هذا املعبود ـــــ غري اهلل ـــــ ال ميلك ، 

رغيين" مفّسرا هذه اآلية "املا على منع ضرر أو نفع ال على غريه، وال على سواه من الذين يعبدونه. يقول القدرة
 )ص( ــــــ هلؤالء النصارى وأمثاهلم ممّن عبدوا غري اهلل ـــــ أتعبدون من أي قل أيّها الرسول ـــــ حمّمد»املعىن:  ومبّينا هذا

لك دونه؛ أي متجاوزين عبادته وحده ــــــ ما ال ميلك لكم ضرّا ختشونه أن يعاقبكم به، إذا أنتم تركتم عبادته، وال مي
  .(1)«لكم نفعا ترجون أن جيزيكم به إذا عبدمتوه؟.

 فضال عن هذا فإّن كثرة املقاطع املتوسطة املغلقة يف هذه اآلية مقارنة بالعدد اإلمجايل للمقاطع الصوتية فيها       

                                                           

 .328، ص6، ج2ــــ أمحد مصطفى املراغي: تفسري املراغي، مج( ـــ1)
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ات بنسبة: مرّ  6] تتناسب مع كثرة القلوب الغافلة املغلقة واملقفلة، يف حني قّل دوران املقطع املتوسط املفتوح
17,65]مرّة واحدة بنسبة: ، واملقطع الطويل[ )2,94)ص ح ح ص.]  

 (:78)اآلية/ األثر الصوتي للنبر في سورة المائدةــــ  2
 نبر الغّنة:أ/   
 :نبر الغّنة مع أحكام النون الساكنة والتنوين 
 )مع التنوين( يف قوله تعاىل: الناقص نرب الغّنة يف اإلدغام ــــــ

﴿  ﴾ وأصلها:   ص ح+ص ح ح.ص ح صَواَل: ص ح ص+"َضر َرو+ 

 )املقطع املتوسط املغلق(. وقوع النرب على املقطع الثالث من اآلخر

﴿ ﴾ :تـ ل فظ   َعو  +ص ح ص+ص ح+ص ح.ص ح صَول َله : ص ح ص+ "نـَف 

 )املقطع املتوسط املغلق(. من اآلخر رابعوقوع النرب على املقطع ال
 )مع النون الساكنة( يف قوله تعاىل: ــــــ نرب الغّنة يف اإلخفاء احلقيقي

﴿ ﴾ :ص ح ح+ص ح.ص ح ص+ 

 )املقطع املتوسط املغلق(. وقع النرب هنا على املقطع الثالث من اآلخر
 ثانيا: نبر المّد:

 )املّد العارض للسكون(: طولــــــ الوقف بالسكون على املقطع الزائد يف ال

 وألجل ذلك وجب علينا تقطيع هذه الكلمة ﴾﴿ ال ميكن االبتداء باملقطع األقصر)ص( يف كلمة:       

يع ل َعلريم : ص ح+ص ح  حيث تلفظ: ،﴾ ﴿ تسبقها؛ أي قوله تعاىل: مع اليت َسمر "ه َو س 

 .)وقع النرب على املقطع الطويل( ص ح ح صح+ص ح ص/+ص ح+ ح+ص ح ص+ص
 (:78 )اآلية الدراسة التنغيمية لمقاطع اآلية ــــ 3

إّن ما ميّيز االستفهام بأداتيه "اهلمزة وهل" من الناحية الصوتية هو منحىن الرفع سواء كان الغرض منهما:          
اجّتاه املنحىن النغمي يف هذه اآلية هو على هذا األساس فإّن السؤال أم خرج الغرض إىل معاين أخرى ثانوية. و 

ا النغمة ئ بنغمة صاعدة جيّسدها هنا االستفهام، تليها نغمة هابطة ميثّلها اإلخبار والتقرير؛ فأمّ اجتاه تنازيل، يبتد
ومهزة  ،﴾           ﴿ :الصاعدة فنجدها يف قوله تعاىل
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ألولئك النصارى وأمثاهلم ممّن عبدوا  ،االستفهام هنا ليست بغرض االستجواب بقدر ما هي استفهام استنكاري
غري اهلل ما ال يقدر على إحلاق ضرر عليهم، وال إجياد نفع هلم، ويف هذا تقبيح لسوء فعلهم، وتعجب منهم وذّم 

تقدير  فكأنّ  عليها؛ فالعاجز عن الّضرر والنفع كيف يعقل أن يكون إهلا؟ م على اقرتافهم للمنكرات وإصرارهمهل
املعىن: عجًبا منكم على أّي حال يقع منكم الكفر باهلل مع الداللة الظاهرة على قدرته، واملعجزات القاهرة على 

ال شريك له، أّما النغمة  هشكر نعمته وعبادته وحد، و طاعته وقيام احلجج الباهرة على وجوبصدق وحدانيته، 
  .﴾  ﴿ اهلابطة فتتجلي واضحة يف مقام اإلخبار والتقرير عند قوله تعاىل:

 93اآلية  المطلب السادس:
           ﴿ قال اهلل عّز وجّل يف حمكم تنزيله:

         ﴾. 

 المقاربة الصوتية للمقطع الصوتي:  ــــ 1
 آلية:لنص ا يع الصوتيالتقط أ/  

 نربزها يف التقطيع التايل: اصوتي امقطع 55من سورة املائدة على  93اشتملت اآلية       
ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح ص+ص ح ح+ص ح+ص ح ص+ص 
ح ح+ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح+ص ح ص+ 

+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ص ح ص+ص ح ح+ص ح+ص ح ح ص+ص ح ص+ص ح+ص ح ص
+ص ح+ص ح+ص ح+ص ص ح ص+ص ح ص+ص ح ص+ص ح صح+ص ح+ص ح ص+ص ح+

ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح ص+ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح ص+
 ح ص.

 الداللة الصوتية للدراسة المقطعية في هذه اآلية: ب/   
 امقطع 55) س به من املقاطع الصوتيةعلى الرغم من قصر اآلية الكرمية، إاّل أّّنا اشتملت على عدد ال بأ        
(، كما عرفت كذلك تنوعا على مستوى املقاطع املشّكلة هلا، فقد احتّلت املقاطع القصرية الصدارة لتكرارها اصوتي
  ﴿ :د قوله تعاىلن، غري أّن هذا النوع من املقاطع قد عرف تراكما ملحوظا ع47,27مرّة بنسبة: 26

     ﴾ وهو يف ذلك من شأنه أن يدّل على معنيني ، 

"، وهي ميزة قد تصدق على تلك الفئة اليت اعتادت "القرَصر متناقضني، إذ ميتاز خبّصيصتني أساسيتني: أوهلما:
غري أّن هذا العداء ال يلبث إاّل قع بني أصحاهبا العداء والتباغض والتقاتل، على تعاطي اخلمر وممارسة القمار، فو 



 )المقطـع الصوتي، الـنبـر، التنغيـم( )فـوق القطـعية( في اللــغة العــربية فوق التركيبية ظواهرالفصــــل الخامس: ال

 

 376 

اهلل وابتعدت عن شرب اخلمر  ؛ ألّن هذه الفئة عادت إىل طاعة)عداء قصري ومؤقت( أن يعود حتاببا وتآخي بينهم
الفئة الثانية اليت ظّلت " أو "قابلية امتداد النفس"، وهي ميزة قد تصدق عن تلك ت ح"الفَ  القمار، واألخرى:وفعل 

مغموسة يف دنس املعصية وخبث الرذيلة، حىّت إنّه قد ميضي عليها مّدة طويلة وهي ال تدري ماذا تصنع، وملاذا 
 .!ع ما تصنع؟نتص

، عرف هذا النوع 36,36مرّة وذلك بنسبة مقّدرة بـــــ: 20أّما املقاطع املتوسطة املغلقة، فقد تكّررت        

ولسيطرة املقطع املغلق يف هذه القطعة  ،﴾   ﴿ :قوله تعاىل عندتواترا رباعيا من املقاطع 

القرآنية داللة حمورية حامسة مفادها: أنّه أّوال: مقطع متوسط؛ أي أنّه وسيط بني العبد وربّه، مبعىن أّن شرب اخلمر 
جاة، فهي هبذا حتول بني فاعلها وبني اخلالق عّز وجل، ومتنعه عن ذكر ولعب امليسر أمور مانعة للفالح والفوز والن

اهلل قوال، وعن الصالة فعال، وهذا يتناسب مع نطق هذا النوع من املقاطع اليت متنع جريان وامتداد النفس أثناء 
 التلفظ هبا.

شهواهتما وملذاهتما، بينه وبني وهو ثانيا: مقطع مغلق، مبعىن أّن شارب اخلمر وفاعل القمار املنغمس يف         
َتَح إالّ بالتوبة منهما والعودة إىل اهلل تعاىل  .اجلّنة باب مغلق ال ميكن أن يـ ف 

، كما أّن املقطع 12,73:مرّات بنسبة 7ّما املقطع املتوسط املفتوح فدورانه يف هذه اآلية ضئيل، تكّررأ        
       .3,64:)ص ح ح ص( قد تكّرر مرّتان فقط بنسبة الطويل

  اآلية:األثر الصوتي للنبر في ــــ  2
 نبر الغّنة أ/  

    :نبر الغّنة مع أحكام النون الساكنة والتنوين 
 ( يف قوله تعاىل:النون الساكنة)مع  ــــــ نرب الغّنة يف اإلدغام الناقص

﴿ ﴾تنطق هكذا: " َص ح+ص ح.حص ح +ص ح ص: أَيـ ي وقرع+   

 املقطع املتوسط املغلق. على وع النرب هناوق
 )مع النون الساكنة( يف قوله تعاىل: ــــــ نرب الغّنة يف اإلخفاء احلقيقي

﴿ :﴾ هنا على املقطع الثالث من اآلخر. +ص ح ص+ص ح. وقع النرب هاص ح ص 

﴿﴾: ص ح ص. وقع النرب على املقطع الثاين من اآلخر.ص ح ص+ 
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:نبر الغّنة مع أحكام الميم الساكنة 
 يف قوله تعاىل: ـــــــ نرب الغّنة مع اإلدغام الشفوي

﴿  ﴾:تلفظ هكذا :  +ص ح+ص ح+ص ح ص :" م ن تَـه ون  +ص ح ص ح ص"فـََهَلن ت م 

  ص+ص ح+ص ح ح ص.
 نبر المّد: ب/   
   مسبوقة بحرف مّد أو لين: عند الوقف على كلمة آخرها همزة 

 .ص ح ح ص++ص ح صص ح ص"َول بَـغ َضاء ":  تلفظ: ﴾﴿ ـــــ حال الوقف على كلمة:ـ
 النرب األّويل)الرئيسي(           النرب الثانوي                                                                                 

وقع النرب األّويل هنا على املقطع األخري وهو املقطع الطويل، أّما النرب الثانوي فهو املقطع املتوسط املغلق         
؛ فاألّول وقع متوسط رْ المقطع المتوسط+آخَ  الذي يكّون مع الذي يفصل بينه وبني املنبور األّويل الصيغة التالية:

)املقطع الطويل( فقد   املنبور نربا ثانويا واملنبور نربا أّوليا؛ أّما الثالثعليه النرب الثانوي، ومثيله الثاين هو الفاصل بني
 وقع عليه النرب األّويل الرئيسي.

 :نبر المّد بسبب السكون 
 )املّد العارض للسكون(: عند الوقف على املقطع الزائد يف الطول

":: "م ن تَـ يف اآلية السابقة ﴾﴿مثل الوقف على كلمة:                                        النرب؛ ص ح ح ص+ص ح+ص ح ص ه ون 
 النرب الثانوي                النرب األّويل)الرئيسي(                                                                         0

شّكل هنا مع ما يفصله على املقطع فهو ي )ص ح ح ص(، أّما النرب الثانوي على املقطع الطويل وقع الرئيسي
 مقطع متوسط+مقطع قصير. املنبور نربا رئيسيا النسق التايل:

 النبر: األداء والداللة 

يدّل على شّدة وسرعة مفعول كيد الشيطان يف نفس اإلنسان الذي  ﴾ ﴿ النرب يف قوله تعاىل:       

لبغض بني أولئك الذين أدمنوا على تعاطي اخلمر وممارسة القمار، ولعّل وقوع يسعى دائما إىل غرس بذور العداء وا
هذا املعىن ملا فيه من داللة على حّدة هذا التباغض وشّدة عمقه، كما أّن  ما يؤّكد ﴾﴿النرب على كلمة:

مرّة من أصل 77يف هذه اآلية ر لسيطرة اجلهر على اهلمس يف هذه اآلية ما تخدم املعىن ويؤكده، فقد ظهر اجله
 %20,62بـــــ: ةقّدر ممرّة فقط بنسبة  20، أّما اهلمس فقد ورد %79,38:قّدرت بـــــ صوت بنسبة كبرية 97
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ومن شأن سيطرة اجلهر يف هذا املقام أن يعكس أوال: شّدة هذا البغض والعداء بني من اعتاد على شرب اخلمر 
عة اهلل وعبادته قوال وفعال، وأن يعكس ثانيا: سرعة التقّلبات واحلركات اخلاطفة ذلك عن طا ه  د  صَ وفعل القمار فَ 

فمعّدل » ملمح اهلمس ؛إذ له سرعة نطقية تفوق سرعة نقيضه املرعبة ملثل هذه الفئة؛ ذلك أّن مللمح اجلهر دويّ ا
عة اهلواء عند إنتاج بينما يرتاوح معّدل سر /ثا، 3سم 700-200سرعة اهلواء يف األصوات اجملهورة يبلغ من 

/ثا، وهذا وجه كاف للداللة على أّن 3سم 300-200األصوات املهموسة غري املتبوعة بدفقة هوائية ما بني: 
   .(1)«األصوات اجملهورة أقوى من نظائرها املهموسة من ناحية الوضوح السمعي

 اآلية الكريمة:ج/الدراسة التنغيمية لمقاطع     
إىل  ﴾   ﴿ :هابطة تبتدئ من قوله تعاىل على نغمتني خمتلفتني األوىل:اشتملت اآلية          

القمار، تليها نغمة صاعدة يف قوله  وفيها إخبار عن حال شاريب اخلمر والعيب، ﴾ ﴿ غاية قوله:

  حيث تـ َؤّدى هذه املقاطع بتنغيم عال وسريع. ،﴾  ﴿ تعاىل:
إّن التنغيم قد يكون يف بعض النصوص أهّم من وجود األداة، ألّن هناك العديد من النماذج اليت اشتملت         

، فحرف على أدوات االستفهام مثال، وهي يف الوقت نفسه َل حتكم على تلك النصوص بأّّنا استفهامية
 يقول صاحب "أيسر ،)(يف هذه اآلية ال يشري إىل االستفهام بل هو هنا يفيد معىن األمر )هل( مثال االستفهام

 .(2)«أي انتهوا، واالستفهام لألمر ال لالستخبار» :﴾  ﴿ التفاسري" يف تفسري قوله تعاىل:

 ال الصاعدة تدعو السامع بصوت ممدود ومرتفع إىلإذن فداللة األمرية هنا واضحة وجلّية؛ فنغمة السؤ           
)أسلموا وانتهوا(، وهذا  وفعل القمار، امتثاال ألوامره عّز وجّل والتقدير والتسليم واالنتهاء عن شرب اخلمراإلذعان 
 هذايقتضي إحضار معىن الوعيد والتهديد والرتهيب، ألّن هذا الغرض يتطّلب إظهار الشّدة واحلزم واجلّد، و السياق 

  ﴿ ما يتالءم مع النغمة املرتفعة، يقول الشيخ "حمّمد الصابوين" يف مقام احلديث عن قوله تعاىل: 

﴾: «(3)«إيذانا بأّن األمر يف الزجر والتحذير قد بلغ الغاية القصوى. 

 ي عن "عمر بن ور "سنن الرتمذي"، حيث ر  وميكن إيضاح هذا املعىن أكثر من خالل احلديث الذي ورد يف        
                                                           

 .173( ـــــــ مسري شريف إستيتية: األصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، ص1)
()  .صالح سليم عبد ـــــــ األمر: طلب حصول الفعل من املخاطب على وجه االستعالء، وقد تخرج عن هذا املعىن احلقيقي إىل معاين أخرى كالتهديد

 .201ة، صلعربيالقادر الفاخرى: الداللة الصوتية في اللغة ا
: كلمات القرآن الكرمي من كتاب أيسر التفاسري للجزائري، ص (2)  .169ـــــــ الَقَلم وينر

 .366، ص7، ج1( ــــــ الصابوين: صفوة التفاسري، مج3)
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   ﴿ :اللهّم بنّي لنا يف اخلمر بيان شفاٍء، فنزلت اليت يف البقرة» اخلطّاب" أنّه قال:

    ﴾، اللهّم بنّي لنا يف اخلمر بيان شفاٍء، فنزلت  ل:عليه، فقا َي ع َمر  فـَق ررَئت  َفد عر

   َفد عرَي ع َمر  فـَق ررَئت   ،﴾       ﴿ اليت يف النساء:

      ﴿ اليت يف املائدة: فنزلتاللهّم بنّي لنا يف اخلمر بيان شفاٍء،  عليه، ّم قال:

     ﴾ :إىل قوله ﴿  ﴾   َفد عرَي ع َمر  فـَق ررَئت

َناعليه،  َنا انـ تَـَهيـ   .(1)«فقال: انـ تَـَهيـ 
 114 اآلية المطـلـب السابع:

             ﴿ يقول اهلل تعاىل:

       ﴾. 
 المقاربة الصوتية للمقطع الصوتي:  ــــ 1
    آلية:لنص االتقطيع الصوتي 

 نربزها يف التقطيع التايل: اصوتي امقطع 52على  114اشتملت اآلية       
 +ص ح ح+ص ح ص+ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح ح+ص ح+ص ح ح 

 ص ح ص+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح ص
+ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح ح+ص ح ح+ 

ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح+
 ح ص+ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح ص+ص ح ص+ص ح ح+ص ح+ص ح ح ص.

 ية:الداللة الصوتية لمقاطع هذه اآل 
تنوعت املقاطع الصوتية املشكلة هلذه اآلية الكرمية، شأّنا يف ذلك شأن معظم اآليات السابقة، شغلت         

مرّة، وذلك  52من أصل مرّة 22املقاطع القصرية كالعادة املساحة األكرب على مستوى هذه اآلية، حيث تكّررت:
     ﴿ عند قوله تعاىل: ، غري أّن هذا النوع قد عرف تراكما بارزا%42,31بنسبة:

   ﴾ وذلك أّن هذه القطعة القرآنية إن صّح هذا التعبري متّثل بؤرة اآلية وحمورها األساس ،

                                                           

 .868املعلومات السابقة، ص ،3060الرتميذي: سنن الرتمذي، كتاب تفسري القرآن عن رسول اهلل)ص(، رقم احلديث:ــــــ  (1)
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 كم الصويت للمقطع القصري يف هذه القطعة بالّذاتالذي ترتكز عليه يف مضموّنا، وميكن أن نفّسر هذا الرتا 
 يفصل بينهم وبني ني"، وكأّن احلوارير إىل خصائصه من جهتني: "القرَصر، وذلك بالنظمرّة( 22مرّة من أصل13)

اإلميان وتصديق نبوة سّيدنا "عيسى" عليه السالم طريق قصري متوقف على آية أخرى تطمئّن هبا قلوهبم، فيكون 
، فهم بسؤاهلم هذا ال من أجل الشّك يف قدرة اهلل واستطاعته نها عني اليقني بعد أن كان علم اليقنياإلميان حي

على تنزيل مائدة هبا طعام وشراب، وإّّنا ذلك من باب األدب منهم زيادة يف العلم واليقني واإلميان وبذلك تقوم 
 )(االمتداد"، فعلى الرغم من البّينات واملعجزات . وأّما اجلهة األخرى فهي: "قابليةاحلّجة وحيصل زيادة الربهان

)معجزة املائدة(، لعّلها  ، ومع ذلك أبوا إاّل أن يسألوه مزيدا من اآليات والرباهنيرأوها من "عيسى بن مرمي"اليت 
 تقّوي إمياّنم يف قلوهبم ويعلمون منها أنّه صدقهم، ويشهدون هبا له ملن سيأيت من بعدهم.

مرّة 18طع املتوسط فقد شهد هو اآلخر تواترا متمّيزا على مستوى هذه اآلية؛ تكّرر فيها املغلق:أّما املق       
 ﴿ :، لكّنه عرف ظهورا بّينا خالل قوله تعاىل%21,15مرّة بنسبة: 11، واملفتوح:%34,72بنسبة:

       ﴾مرّة بنسبة:29مرّة من أصل 12، وذلك لتكّرره 

وميكن أن نفّسر تراكم هذا املقطع بغض النظر عن نوعه إن كان مغلقا أو مفتوحا بكونه قد دّل على  41,38%
 يأكلون يهم مائدة من السماء ؛ فاحلواريون يف هذه اآلية قد سألوا رهّبم بأن ينزل علالوسطية أو التوسط معىن:

عيسى بن مرمي" وسيطا بينهم وبني اهلل تعاىل، فكّلفوه بأن يسأل "منها، ولكّنهم يف سؤاهلم هذا قد اخّتذوا املسيح 
)سألوا املسيح كي يسأل اهلل(، وهذا يعين أّن سؤاهلم َل يكن مباشرا هلل  ويطلب من اهلل مطلبهم ،مسألتهمهو 
  ﴿ ولية هذا السؤال، والدليل على ذلك قوله تعاىل:بل كان للمسيح الذي حتّمل بدوره مسؤ  تعاىل

               

    ﴾ /116املائدة. 

       ﴿ ويؤّكد اإلمام"الطربي" ما قلناه، فيقول مفسرا قوله تعاىل:       

 ﴾ :«لنأكل من املائدة، فنعلم يقينا  وسألناك أن تسأل لنا رّبكــ ـنا ذلك ـــــ أي احلواريني ــإنّا إّّنا قل

ذربـ َناك  س  قدرته على كّل شيء، وتَ   ن قلوبنا وتستقّر على وحدانيته وقدرته على كّل ما شاء وأراد، ونعلم أّنك َل َتك 
 مّمن يشهد أنّ  اهلل أنزهلا حّجة لنفسه علينا يفيف خربك أّنك هلل رسول مرسل ونيّب مبعو ، ونكون على املائدة 

                                                           

()  :من سورة املائدة. 112ــــــ ينظر اآلية   
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 .(1)«توحيده وقدرته على ما شاء، ولك على صدقك يف نبّوتك
نرنَي"، وذلك  أّما املقطع       )ص ح ح ص( فلم يقع يف هذه اآلية إاّل مرّة واحدة، حال الوقف على كلمة "م ومر

 .%1,92 ؛ أي:%2: بنسبة َل تتجاوز
 اآلية:ي للنبر في األثر الصوت ـــــ 2
 نبر الغّنة أ/   
 :نبر الغّنة في بعض أحكام النون الساكنة والتنوين 

 مع النون الساكنة( يف قوله تعاىل:) ـــــــ نرب الغّنة يف حكم اإلدغام

﴿ ﴾ :تلفظ "ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح.ص ح ص: "أَيـ يـ نَـز زرَل+ 

 )املقطع املتوسط املغلق(. من اآلخروقوع النرب على املقطع اخلامس 
 )مع التنوين( يف قوله تعاىل: ـــــــ نرب الغّنة يف حكم اإلدغام

﴿ ﴾ :تلفظ  َّمائرَدَتن  م َن" م" :  َص ح+ ص ح ص": ص ح ح+ص ح+ص ح+متر مرنَ "َمائرد+

 توسط املغلق(.حيث وقع النرب هنا على املقطع الثالث من اآلخر)املقطع امل ص ح.
 )مع النون الساكنة( يف قوله تعاىل: ــــــ نرب الغّنة يف حكم اإلخفاء

﴿ ﴾ :ص ح ص+ص ح ص. ص ح ص+ 

 )املقطع املتوسط املغلق(. وقع النرب على املقطع الثالث من اآلخر
 :نبر الغّنة في بعض أحكام الميم الساكنة 

 الشفوي يف قوله تعاىل:ــــــ نرب الغّنة يف حكم اإلدغام 
﴿ ﴾ هكذا: وقفا تلفظ +ص ح ص :" م ومرنرني  +ص ح ح+ص ح+ص ح ص ح ص"ك ن ت م 

 حيث وقع النرب هنا على املقطع الرابع من اآلخر)املقطع املتوسط املغلق(. ح ص.
 ثانيا: نبر المدّ 

 المّد المتصل(: نبر المّد بسبب الهمزة( 
  ﴾﴿ ند الوقف على كلمة آخرها مهزة مسبوقة حبرف مّد أو لني، وذلك حال الوقف على لفظة:ـــــــ ع

                                                           

 .207، ص3ـــــــ الطربي: تفسري الطربي من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مج (1)
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َسَماء ": ص ح+ تلفظ:: ﴾ ﴿فيكون حينها النرب على املقطع الطويل: +ص ح+      ص ح ص"مرَنس 
 النرب الثانوي                                   .                                              ص ح ح ص

 النرب األّويل)الرئيسي(

)املقطع الطويل(، يف حني وقع النرب الثانوي على املقطع الثالث  وقع النرب األّويل على املقطع األّول من اآلخر      
مقطع  بور نربا أّوليا النسق التايل:)املقطع املتوسط املغلق(، ألنّه يكّون مع الذي يفصل بينه وبني املن من اآلخر

 متوسط+مقطع قصير.
 المّد العارض للسكون(: نبر المّد بسبب السكون( 

، وحىّت نستطيع تقطيع الكلمة ال بّد أن ﴾﴿ كلمة:  عندالطول  يفـــــــ حال الوقف على املقطع الزائد 

م و  ":ص ح ص+/ص ح ص+نلحقها بالكلمة السابقة هلا كما يلي:"ك ن ت م   .ص ح ح ص+ص ح+ص ح حمرنرني 
 النرب األّويل)الرئيسي(          النرب الثانوي                                                                                

ى املقطع الثالث من )املقطع الطويل(، يف حني وقع النرب الثانوي عل وقع النرب األّويل على املقطع األّول من اآلخر
 ، ألنّه يكّون مع الذي يفصل بينه وبني املقطع املنبور نربا رئيسيا الصيغة التالية:اآلخر)املقطع املتوسط املفتوح(
 مقطع متوسط+مقطع قصير. 

 الكريمة: آليةلالدراسة التنغيمية لمقاطع  ــــ 3
نظر إليها من زاوية أدائها النغمي: نغمة هابطة ميكن تقسيم هذه اآلية إىل ثال  جمموعات مقطعية بال          

، تليها نغمة صاعدة تتجّسد يف ﴾     ﴿ تتجّلى من خالل قوله تعاىل:

، تتبعها نغمة هابطة أخرى يف قوله ﴾        ﴿ قوله تعاىل:

فالنغمة اهلابطة وردت يف مقام اإلخبار والتقرير، يف حني ؛ ﴾     ﴿ عّز وجّل:

؛ أي أنّه َل باألداة "هل": فهو استفهام حقيقي ستفهام هنالنغمة الصاعدة يف سياق االستفهام؛ فأّما االجاءت ا
تخرج إىل معاين أخرى كما رأينا يف السابق، وأّما السؤال فهو سؤال "احلواريني": "عيسى بن مرمي" والذين اخّتذوه 

     ﴿ ﴿وسيطا بينهم وبني اهلل يطلب منه ـــــ سبحانه ــــ ما طلبوه منه. قال تعاىل:

     ﴾شكّ ال من أجل ميان العيان الاإل، وهو سؤال ألجل اطمئنان القلب ب 

 يطمئّن قلبهيف قدرة اهلل على ذلك، ومثاله سؤال "إبراهيم" عليه السالم ربّه ورغبته يف رؤية كيفية إحياء املوتى كي 
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 بإميان الشهادة واملعاينة، مع إقراره بإميانه بذلك الغيب.
 118اآلية  المطـلب الثامن:  

               ﴿ قال اهلل تعاىل:

                     

          ﴾. 
  :المقاربة الصوتية للمقطع الصوتي 

 ية:آللنص االتقطيع الصوتي ــــ    
 :كما يليا صوتيا  مقطع 99من سورة املائدة على  118تضّمنت اآلية       

ص ح+ص ح ص+ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح 
+ص ح ص+ص ح ح+ص ح ص+ص ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ص+ص حص+ص ح+ص ح+

ح+ص ح+ص ح ح+ص ح ح+ص ح+ص ح ص+ص ح ح+ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح 
ص+ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح ص+ص ح ح+ص ح+ص ح+ص ح 

ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح+ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح+
ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ص+ص ح ص+ص ح+ص ح ص+

 ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح ح+ص حح ص+ص ح+ص ح+ ح+ص ح ص+ص ح+ص
ص+ص ح ح+ص ح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص 

 ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ص+ص ح ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ح ص.ح+
 الداللة الصوتية لمقاطع هذه اآلية: ـــــ   

مقطعا صوتيا. توّزعت على أربع  99 عددها دا ال بأس به من املقاطع، إذ بلغشهدت هذه اآلية عد        
، وهي كما أسلفنا تعرّب (%48,48مقطع بنسبة: 48) أنواع، احتّلت املقاطع القصرية كما جرت العادة الصدارة

الذين افرتوا على  ملسيحنيعن االمتداد واالستمرارية، ويف هذه اآلية ما يوحي هبذه الداللة؛ ففيها استمرار لتوبيخ ا
  ّل، وقالوا بأنّه ثالث ثالثة.اهلل عّز وج

يبدو من خالل سياق اآلية أّّنا تعرّب عن مقامات حامسة ومشاهد حادة وعنيفة، وهذا ما ميكن أن ميثّله        
، وهو هنا يدّل على %28,28مرّة بنسبة:28"املغلق":تواتر املقطع املتوسط بنوعيه املغلق واملفتوح، فقد تكّرر

 ملسيحنيسم، وعلى تصوير االنفعاالت احلاّدة يف هذا املوقف الرهيب، وكذا على هتديد امقام اجلّد والصرامة واحل
وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس األشهاد يوم القيامة، وهذا املعىن جيّسده لنا أيضا يف هذه اآلية تواتر املقطع 
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. يقول "أمحد أبو %22,22بة:مرّة بنس22 املتوسط املفتوح، والذي تكّرر بدوره على مستوى هذه اآلية الكرمية
...أّما املقاطع املمدودة فإّّنا تعرّب عن معاين كثرية، وتصوير مشاهد خمتلفة  » زيد" متحدثا عن معاين هذا املقطع:

كالتذكري والتقريع والتهديد، وكمواقف الندم واحلسرة، ومواقف الدعوة إىل اخلري، وكوصف النعمة السابقة 
 .(1)«وكاالبتهاالت

وإّن اهلل » وها هو"سّيد قطب" من جهته يشري إىل دالالت املقطع املتوسط يف هذه اآلية مفّسرا إيّاها قائال:       
م ماذا قال "عيسى" للّناس، ولكّنه االستجواب اهلائل الرهيب يف اليوم العظيم املرهوب: لَ ع  يَـ ــــــ سبحانه ـــــ لَ 

يف صورته هذه ويف اإلجابة عليه، ما يزيد من بشاعة موقف االستجواب الذي يقصد به إىل غري املسؤول، ولكن 
عي األلوهية، وهو د  ر عادي أن يقذف هبا..أن يَ شَ املؤهّلني هلذا العبد الصاحل الكرمي؛ إّّنا الكبرية اليت ال يطيق بَ 

بعدما  يعلم أنّه عبد، فكيف برسول من أوىل العزم؟.كيف بعيسى بن مرمي وقد أسلف اهلل له هذه النعم كّلها
اصطفاه بالرسالة وقبل ما اصطفاه؟. كيف به يواجه استجوابا عن اّدعاء األلوهية وهو العبد الصاحل املستقيم؟، من 

 . ﴾»(2) ﴿أجل ذلك كان اجلواب الواجف الراجف اخلاشع املنيب...يبدأ بالتسبيح والتنزيه:

 
 
 

                                                           

 .321، صأمحد أبو زيد: التناسب البياين يف القرآن الكرمي دراسة يف النظم املعنوي والصويتـــــــ  (1)
 .1001، ص7، ج2ظالل القرآن، مج سّيد قطب: يف ( ـــــــ2)
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 خـــــاتــــمة
   وقف البحث على قضية وظيفة الصوت )عالقة الصوت باملعىن(، وقد كان هّم الباحث جالء هذه       

 هذه الدراسة يف النقاط التالية:الصلة، وميكن إبراز أهّم النتائج العامة واخلاصة اليت مّت التوصل إليها من خالل 
 النـتـائـج العـامـة:

وفرعه يف التجّرد عن تكّون الّلفظ احلريف خبصائصه، حني يكون على أصله يف تعّّب  نيم أصغر وحدة صوتيةالفو  ــــ
؛ فحّق احلرف هو صفات أصله إعطاء الحرف حّقه ومستحّقه، وهو ما يقابل تعبري علماء التجويد: التجاور

 )الصفات الالزمة( ومستحّقه هي الصفات اليت تعرتيه )الصفات العرضية( عند جتاوره مع حرف أو حركة.
    مسائل اإلبدال حنو: يساعد الفونيم على فهم اللغة وطبيعة تركيبها، كما يفّسر الظواهر الصوتية املختلفة  ــــ

 واإلعالل، اإلدغام، اإلمالة والوقف،...اخل.
والرتقيق، اإلبدال التفخيم  واملخالفة، املماثلة اإلدغام، الظواهر الصوتية يف اللغة العربية على غرار:إّن معظم  ــــ

اهلمز،...اخل، إّّنا جنحت اللغة العربية إىل توظيفها يف صياغة كالمها لغرضني أساسيني:  اإلمالة، واإلعالل،
ة واحدة من أوهلما: حتقيق التناسب والتجانس بني األصوات، واآلخر طلبا للخّفة والسالسة والسهولة، فالعربي

ثقيال منّفرا، وما هذه الظواهر إاّل سبيل نسيجها من كّل ما جيعله ـ على سالمة اللغات اليت حترص ـــــ كّل احلرص ــــ
 من أجل الفرار من ذلك.

ـ تؤثر يف الكثري من اجلوانب الصوتية: النطقية، السمعية، املوسيقية إّن الفونيمات الرتكيبية ـــــ كما بنّي البحث ــــ ــــ
االنفجار اجلهر، اهلمس،  :ل منها حنووالداللية، بطريقة إجيابية أو سلبية وذلك بواسطة املالمح التمييزية اليت تتشكّ 

الجهد ، فإىل هذه املالمح وغريها يعود اختالف هذه الفونيمات يف ...الغّنة واجلانبية ،التكرار ،االحتكاك
فمن املالمح كما تبنّي يف البحث ما طبيعة الجرس الموسيقي.  وكذا يفوضوحها السمعي،  ويفالمبذول لنطقها 

مثل: االحتكاك واهلمس، ومنها ما هو نقيض ذلك كاألنفية واجلانبية، ومن املالمح  جيعل الصوت صعبا يف النطق
كاهلمس والرتقيق كسب الصوت وضوحا عاليا يف السمع على غرار: اجلهر والتكرار، ومنها ما هو النقيض  ما ي  

 كما هو احلال مع صفة التكرار.  ،ومن املالمح ما يكسب الصوت جرسا موسيقيا متمّيزا
 وما يقال عن الفونيمات الرتكيبية ينطبق على الظواهر السياقية أو كما تعرف أيضا بالفونيمات فوق/ الرتكيبية ــــ

     يف جودة النص الصوتية إجيابافاملقاطع الصوتية مثال وهي واحدة من هذه الفونيمات فإّّنا هي األخرى تؤثر 
فتختلف هذه املقاطع يف جهدها النطقي  ناحية أخرى سلبا، من خالل طبيعتها من ناحية، وهيئة ترتيبها من أو

ووضوحها السمعي وطبيعتها املوسيقية والداللية، فمنها ما هو شديد الوضوح يف األذن شديد الثقل على اللسان  
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ومنها ما هو قليل الوضوح سهل النطق كاملقطع القصري )ص كما هو احلال مع املقطع الطويل )ص ح ح ص(، 
موسيقي بطبيعته كاملقطع املتوسط املغلق )ص ح ص( أو املفتوح )ص ح ح(، ومنها ما يناسب ح(، ومنها ما هو 

نطقية يف نسق  وكذلك هيئة الرتتيب، فمن املقاطع ما حيّقق تتابعه سالسة لونا معينا من التعبري أكثر من غريه.
ما حيّقق معينا، كتتابع املقطعني: املتوسط املغلق، واملتوسط املفتوح، ومن املقاطع  إحياء  موسيقي عذب حامال 

 ا بالشّدة والضيق مثال كتتابع ثالثة مقاطع قصرية أو أكثر.تتابعه ثقال نطقيا موحي
أّما فيما خيّص التنغيم مثال، فهو اآلخر ظاهرة صوتية تشرتك فيها معظم اللغات لكوّنا تؤثر يف تغرّي الداللة      

دون أن تتغرّي املفردات، وهذا ما جيعل منه ظاهرة موقعية متّثل مشكلة تطبيق نظام التنغيم يف النحو على السياق 
السياق، ويلعب التنغيم دورا فاعال يف التقرير والتوكيد  االستعمايل، حني تتعارض قواعد النظام مع مطلب

والتعجب واالستفهام والنفي واإلنكار والتهّكم والزجر، وغريها من أنواع الفعل اإلنساين كالغضب واليأس والفرح 
ماء اللغة واحلزن عن طريق التلوين يف الدرجات التنغيمية مبستوياهتا الصاعدة واملستوية واهلابطة، ولذلك يعّدها عل

الرتكيبية، واليت من شأّنا أن تعرّفنا على مواقف املتكّلمني من خالل تنوع ظهورها  من الفونيمات فوق/واألصوات 
 إىل آخر.من لسان 

، مّث إّن إلتقان التنغيم ومعرفة أحكامه بالغ فونولوجيةللتنغيم وظيفتان األوىل: أدائية نطقية، واألخرى: داللية  ــــ
له من صلة باملعىن، لكن هذا ال يعين أّن التنغيم حمصور فقط يف درجة الصوت، وإّّنا هو جمموعة معّقدة  األمهّية ملا

 من األداء الصويت ملا حيمل من نّبات وفواصل وتتابع مطّرد للسكنات واحلركات اليت يتّم هبا إنتاج الكالم.
قيم، ويف الكالم عن طريق األداء التنغيمي، فإّّنا يف إذا كانت الدالالت يف الكتابة تتحّدد بواسطة عالمات الرت  ــــ

 صان به اللسان عن اخلطأ يف لفظ القرآن.القرآن الكرمي ال تتحّدد إالّ من خالل التجويد، فهو العلم الذي ي  
 النـتـائـج الخـاصـة:

 الكرمية السورةغلب على نص سورة املائدة مواضيع وأحكام كثرية ومتعّددة، معظمها توحي بقّوة مضمون  ــــ
 هام والتعجب، االستنكارمنها: التبشري واإلنذار، الوعد والوعيد، الرتغيب والرتهيب، األمر والنهي، االستفو 

النصح واإلرشاد،...اخل، فضال عن كّل هذا سيطرة أصوات اجلهر عن أصوات  ،رميوالتح، التحليل واالستهزاء
من أقوى  اواحد طغيانيزيد هذا الكالم حّجة وتبيانا:  اهلمس وأصوات االنفجار عن أصوات االحتكاك، وما

 ومها: "اهلمزة" و"اهلاء" :سيطرة أقوى احلروف إظهاراوكذا حروف القلقلة جلهره وانفجاره وهو حرف "الباء"، 
 )اإلظهار الشفوي(، وأقوى احلروف إخفاء  وهو صوت "التاء" وهلّم جرّا. "الواو" و"الفاء"، )اإلظهار احللقي(

 ّيز هبا اإلمام "ورش" رمحه اهلل، جتنح حنو ختفيف الكالم بإحدى وسائل التخفيف: اهلمز ظاهرة صوتية متََ  ــــ
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التسهيل، اإلبدال، النقل أو اإلسقاط. هذا فضال عن األصل يف الكالم وهو: التحقيق، غري أّن ما هو مالحظ يف 
مستوى اهلمز املفرد حتقيقا وإبداال ونقال وحذفا، يف سورة املائدة أّن هذه الظاهرة قد شهدت دورانا أكثر على 

 .حني قلت مواضع اهلمز املزدوج، وانعدم يف املقابل وجود اهلمز املتعّدد
كان لعالقة الصوت باملعىن وضوحا وبروزا على مستوى سورة املائدة، تأّكد ذلك من خالل الكثري من الصفات ــــ

، وكذا أحكام امليم الساكنة، فضال عن أحكام النون الساكنة والتنوينوالعديد من الظواهر الصوتية على غرار: 
ظواهر أخرى حنو: القلقلة، املّد، اإلمالة، التفخيم والرتقيق وغريها، حيث مّت التوّصل إىل عقد هذه العالقة من 

ع االستعانة ، واليت كان هلا نصيب كبري من داللة الصوت ماسم الصفة أو الظاهرة الصوتيةمها:  نيخالل آليت
طبعا باملعاين اللغوية أو االصطالحية؛ فاإلظهار بنوعيه قد دّل على الظهور والبيان، واإلدغام جبميع أنواعه قد دّل 
على اإلدخال، أو عن النقص إن كان ناقصا أو عن الكمال إن كان تاما، واإلقالب دّل على التحّول من حال 

على االضطراب واحلركة والتغرّي من حال إىل  تلظهور، والقلقلة دلّ إىل حال، واإلخفاء دّل على السرتة وعدم ا
والِسَمن، والرتقيق  ، واملّد على الطول واالمتداد، واإلمالة على االحنراف واالقرتاب، والتفخيم عن القّوة والشّدةحال

 عن الليونة والضعف والسهولة وغريها.
آخر: اخلصيصة اليت يتمّيز هبا نطق الصفة أو الظاهرة الصوتية، ومن  ، أو بتعبرياألداءالثانية فهي: أّما اآللية      

 ، فالغّنة مثالاملسافة الزمنيةدورانا على مستوى سورة املائدة هي حضورا و  أهّم هذه اخلصائص اليت وجدنا هلا
قالب ممّا خصيصة تعرتي الكثري من أحكام التجويد كاإلدغام الناقص والشفوي، اإلخفاء احلقيقي والشفوي، واإل

جيعل أداؤها يقطع مّدة أو مسافة معينة من الزمن، ويف ذلك ما يوحي مبعاين كثرية تتناسب والسياق اليت ن ِسجت 
االنفصال...، ومن الظواهر األخرى اليت توحي هبذه املعاين: فيه كمعاين: الدميومة واالستمرارية، الطول واالمتداد، 

وسط أو بالطول، ويف ذلك ما يستغرق مسافة زمنية قد توحي باملعاين      ظاهرة: املّد الفرعي ملّده إّما بالت
 وغريها. واالنتشار ستنبط من السياق الكالمي كالسعة والكثرة والبعدالسابقة، وقد توحي بدالالت أخرى ت  

 املسافة الزمنية تلقائيا، وذلك من شأنه أن يوحي بدالالت كثرية منها: لغىأّما انعدام الغّنة أو املّد فإّن ذلك يو      

الفورية والعجلة والسرعة وكذا االّتصال والتضامن كما هو احلال مع اإلظهار احللقي والشفوي، اإلدغام الكامل 
يت متّيزت هبا معظم واملتماثل واملتجانس واملتقارب، واملّد الطبيعي،...اخل. وفضال عن خاصية املسافة الزمنية ال

االمتالء  :الصفات والظواهر الصوتية يف سورة املائدة هناك خاصيتان أخريتان متّيزتا هبما ظاهرة التفخيم وهي
االرتفاع والعلو الرتفاع مؤخر اللسان جتاه احلنك اللني أثناء النطق وكذا المتالء الفم بصدى الصوت املفّخم، 

 باحلرف املفّخم.
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سورة املائدة خاّصية إيقاعية متمّيزة توّلدت أساسا من خالل  تإّن اهلندسة الصوتية إن صّح هذا التعبري، أكسب ــــ
هلذه السورة، بصورة تألفها األذن املقطع الطويل(  + املتوسط املقطع + )املقطع القصري التوزيع والتلوين املقطعي

 وتطيب هلا النفس.
كان أكثر سيطرة على هذه السورة الكرمية لطوهلا أوال، ولعدم تقطيع الصوتية  املقاطع  ال ميكن حتديد أّي نوع من ــــ

)ص ح(  مجيع آياهتا ثانيا، ولكن واهلل أعلم، وعلى ما يبدو من خالل حتليل اآليات السابقة: أّن املقطع القصري
ــ بكون سورة ـــهذا االحتمال  هو أكثر األصوات دورانا على مستوى هذه السورة، وميكن تفسري ذلك ـــــ إن صحّ 

املائدة من السور الطوال: سورة  وآيات ا، بل إّن وجود التشريع واألحكام اليت غلبت عليها جعلها تتطلب مقطعا 
عن القارئ أو املستمع للسورة، وخيّفف من مّدة الطول بقصر  "السأم"و "امللل"خفيفا، ليزيل بذلك و قصريا رشيقا 

 املقطع، وبالتايل ال يشعر القارئ أو املستمع هبذا الطول.
)ص ح ح ص( كما رأينا بنسبة ضئيلة جّدا مقارنة مع بقية أنواعه، بل إّن معظم  لقد ورد املقطع الطويل املغلق ــــ

يف الفواصل أو عند الوقف إذا سبق الصامت األخري حرف مّد           وروده كان يف ّناية الكلمة القرآنية، أو 
من أجل إراحة النفس من التواصل قد كان ، سورة املائدةأو لني، ولعّل استخدام هذا الضرب من املقاطع يف نص 

كرار وحداته وضبط التوازن الصويت العام من بداية السورة إىل ّنايتها، وكذا حتديد اإليقاع الصويت بت ،املمتدّ 
 املتشاهبة يف ّناية كّل فاصلة، أو كّل وقف ينتهي بصامت مسبوق مبّد أو لني.

فهل وإذا كانت عالقة الصوت مبعناه جلّية، وصلة األداء القرآين للظواهر الصوتية بداللته الصوتية واضحة،       
إىل التلّون اإليقاعي على مستوى النص القرآين )عالقة التنوعات اإليقاعية بداللة  ميكن هلذه العالقة أن تتعّدى

 النص(؟.
ـــــ وهذا قت فِ والقّوة، وعسى أن أكون قد و   هذا ما جال به خاطري وسّجله قلمي، من اهلل أستمّد العون     

كما أعتذر لقارئ، وأن يفيد طالب العلم.  يف حبثي الذي أبغي منه أن يكون رْضيا مْرضيا لدى اـــ ــغاية ما أبلغه 
عن كّل خطأ أو تقصري قد يبدو يف ثنايا هذا البحث، رأيت فيه الصواب وكان خبالف ذلك، فإّّنا هي طبيعة 
اإلنسان: اخلطأ والنسيان والسهو، وإّنين أفتح قليب وعقلي لكّل نصيحة يف مكاّنا، ولكّل تصويب أو تصحيح 

 األحسن.ينهض حبال هذا البحث إىل 
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 قائمة الرموز
 مج: جملد 
 ج: جزء 
 تح: حتقيق 
 تر: ترمجة 
 د ب: دون بلد 
 د ط: دون طبعة 
 د س: دون سنة 
 ص: الصفحة 
  متتابعتنيصص: صفحتني أو أكثر، متتابعتني أو غري 
 يكون التوثيق من نفس املرجع أو املصدر، ومن نفس  ؛ يوضع هذا الرمز حينماص ن: الصفحة نفسها

 الصفحة منه.
  ص س: الصفحة السابقة؛ يوضع هذا الرمز حينما يفصل بني املرجع نفسه والصفحة نفسها مرجع آخر

 أو أكثر.
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة املصادر 
 واملراجع
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 القـــــرآن الكـــريـــــم 
 قائمة املصادر واملراجع

 املصادر:أوال: 
 ه/1430 ،1بطرس البستاين: حميط احمليط، تح: حممد عثمان، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط (1

 .م2009
عثمان بن حبر: البيان والتبيني، تح: موّفق شهاب الّدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  أبواجلاحظ  (2
 .م2003ه/1424، 2ط
فيما جيب على  منظومة املقّدمة: الدمشقي د بن علي بن يوسفبن حممّ  أبو اخلري حمّمد بن حمّمدابن جزري  (3

، 4ة، السعودية، طقارئ القرآن أن يعلمه، تح: أمين رشدي سويد، دار نور املكتبات للنشر والتوزيع، جدّ 
 م.  2006ه/1427

 م.2003ه/1424، 2فتح عثمان: اخلصائص، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طأبو الابن جين  (4
ن هنداوي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، : سر صناعة اإلعراب، تح: حس////////////////////// (5

 .م1993ه/1413، 2دمشق، سوراي، ط
مساعيل بن محّاد: الّصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، تح: أمحد عبد الغفور عطّار، دار العلم إاجلوهري  (6

 .م1990ه/1410، 4للماليني، بريوت، لبنان، ط
معجم مقاييس اللغة، تح: إبراهيم مشس الّدين، دار الكتب ابن فارس:  سني أمحد بن زكرايّ أبو احلالرّازي  (7

 م.2008ه/1429 ،2العلمية، بريوت، لبنان، ط
اخلوارزمي: أساس البالغة، تح: مزيد نعيم وشوقي املعّري، مكتبة أبو القاسم جار هللا حممود بن عمر الّزخمشري  (8

 . م1998ه/1418 ،1لبنان انشرون، بريوت، لبنان، ط
ي، القاهرة، الكتاب، تح: عبد السالم حمّمد هارون، مكتبة اخلاجن :عمرو بن عثمان بن قنرب بشرأبو سيبويه  (9

 .م1982ه/1402، 2الرايض، السعودية، ط ،مصر، ودار الرفاعي
مري  ، تح: حمّمد حّسان الطّيان، وحيىيعلي احلسني بن عبد هللا: رسالة أسباب حدوث احلروفأبو ابن سينا  (10

 علم، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، سوراي، دط، دس.
عبد الرمحن اخلليل بن أمحد: كتاب العني، تح: مهدي املخزومي وإبراهيم السمرائي، الرشيد أبو الفراهيدي  (11

 .م1981ه/1401، للنشر، بغداد، العراق، دط
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أبو الوفاء نصر اهلوريين، دار الكتب جمد الّدين حمّمد بن يعقوب: القاموس احمليط، تح: آابدي  الفريوز (12
 .م2007ه/1428، 2العلمية، بريوت، لبنان، ط

 م.2005ه/1426، 4جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط (13
حيدر، أبو الفضل مجال الّدين حمّمد األنصاري اإلفريقي املصري: لسان العرب، تح: عامر أمحد ابن منظور  (14

 م.2005ه/1426، 1بريوت، لبنان، ط ،دار الكتب العلمية
 اثنيا: التفاسري وكتب احلديث الشريف

)صحيح  يف صحيحه عبد هللا حمّمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بَ ْرَدَزبَة اجلعفيأبو البخاري  (15
 .م1991ه/1411 البخاري(، شركة الشهاب، اجلزائر، دط،

يف سننه )سنن الرتمذي(، تح: صديف مجيل العطّار، دار  د بن عيسى بن سورةحممّ عيسى أبو الرتمذي  (16
  .م2002ه/1422، 1بريوت، لبنان، ط الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،

أبو عبد هللا أمحد يف مسنده، بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرايض، السعودية، دط، ابن حنبل  (17
 م.1998ه/1419

اخلوارزمي: تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل أبو القاسم جار هللا حممود بن عمر الّزخمشري  (18
، 2لبنان، ط يف وجوه التأويل، تح: خليل مأمون شيخا، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت،

 .م2009ه/1430
املّنان، تح: عبد الرمحن بن معاّل  عبد الرمحن بن انصر: تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالمالّسعدي  (19

 .م2003ه/1424، 1بريوت، لبنان، ط اللوحيق، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،
اللطيف املّنان يف خالصة تفسري القرآن، وزارة الشؤون اإلسالمية  تيسري ://///////////////////////// (20

 م.2001ه/1422، 1السعودية، ط ،واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 .م2003ه/1423، 32القاهرة، مصر، ط، دار الشروق، سّيد قطب: يف ظالل القرآن (21
ى لَُباُب النُّقول يف أسباب : أسباب النزول املَسم  أبو الفضل جالل الّدين عبد الرمحن بن أبو بكرالّسيوطي  (22

 . م2002ه/1422 ،1النزول، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، لبنان، ط
 .م1981ه/1402، 4صفوة التفاسري، دار القرآن الكرمي، بريوت، لبنان، ط :حمّمد عليالصابوين  (23
تح: بشار عواد معروف وعصام فارس  ،جامع البيان عن أتويل آي القرآنطربي: تفسري الطربي ال (24

 م.1994ه/1415، 1احلرستاين، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط
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القرآن، املكتبة الثقافية، بريوت، حمّمد الصادق قمحاوي: الربهان يف جتويد القرآن ويليه رسالة يف فضائل  (179

 .لبنان، دط، دس
د عابد اجلابري: فهم القرآن احلكيم التفسري الواضح حسب ترتيب النزول، مركز دراسات الوحدة حممّ  (180

 .م2010ه/1431 ،2العربية، بريوت، لبنان، ط
، 2ّمان، األردن، طحمّمد عبد هللا القوامسة: معامل يف اللغة العربية، مكتبة اجملتمع العريب للنشر، ع (181

 .م2003ه/1424
 ،3: الواضح يف أحكام التجويد، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، طحمّمد عصام مفلح القضاة (182

 .م1998ه/1418
 .م1987ه/1407 ،1د علي اخلويل: األصوات اللغوية، مكتبة اخلرجيي، الرايض، السعودية، طحممّ  (183
 .م1982ه/1402، 1مطابع الفرزدق التجارية، دب، ط: معجم علم األصوات، /////////////// (184
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حمّمد علي عبد الكرمي الرُِّديين: فصول يف علم اللغة العام، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة،  (185
 م.2009 ه/1430 اجلزائر، دط،
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 ه/1429 ،2األلسنية الفروع واملبادئ واملصطلحات، دون دار النشر، بريوت، لبنان، ط هيام كريدية: (213
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 .م2007ه/1427، 1ط

 الدورايت )املقاالت واجملالت(: :رابــعا
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عالية حممود حسن ايسني: الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىّت هناية القرن اخلامس اهلجري،  (224
النجاح إشراف: حممد جواد النوري، رسالة مقّدمة مكّملة لنيل شهادة املاجيستري يف اللغة العربية وآداهبا، جامعة 

 .م2003ه/1424الوطنية، األردن، السنة اجلامعية: 
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 م.1987ه/1408اللغة، جامعة أّم القرى، السعودية، 

ا(      يوسف عمر لعساكر: اجلدل يف القرآن خصائصه ودالالته )جدال بعض األنبياء مع أقوامهم منوذج (226
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 إهـــــــــــــــــــــــداء
 شـــــــــــكـــــــــــــــــر وعــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــــان

 ةـحـفـالص ثــحــمبــل أو الــصـــوان الفـــنــع
 ي -أ  مـــــــقــــدمــــــــــــــــــــــة:

 مدخل: لمحة تاريخية عن علم األصوات 
الفصل األول: علم األصوات وعالقته بعلمي: القراءات والتجويد ـــــ مفاهيم 

 نظرية ــــــ  
 توطئة  

 علم األصوات  المبحث األول: 
 علم القراءات  المبحث الثاني: 
 علم التجويد  المبحث الثالث: 
  سورة املائدة حولالمبحث الرابع: 

11- 21 
22 - 109 

 
23 - 24 
25 - 52 
53 – 69 
70 – 80 
81 - 109 

 الفصل الثاني: مخارج الحروف وصفاتها الممّيزة 
 خمارج احلروف بني القدامى واحملدثني  المبحث األول: 
 الصفات العامة والصفات اخلاصة لألصوات العربية  المبحث الثاني: 
 الوصفي لألصوات الصامتة يف العربية توضيحالالمبحث الثالث: 

110 - 196 
111 - 120 
121 - 189 
190 - 196 

الفصل الثالث: الظواهر التركيبية )القطعية( في اللغة العربية: المّد والقصر، 
 الفتح واإلمالة، الهمز 

  توطئة
 املّد والقصر المبحث األول: 
 الفتح واإلمالة المبحث الثاني: 
 اهلمز وأحكامه  المبحث الثالث: 

197 – 264 
 
198 

199 – 221 
222 – 244 
245 - 264 
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اللغة العربية: اإلدغام،  في)القطعية( الفصل الرابع: الظواهر التركيبية 
 اإلبدال واإلعاللوالترقيق، الوقف واالبتداء و  التفخيم

 توطئة
 اإلدغام المبحث األول: 
 التفخيم والرتقيق المبحث الثاني: 
 الوقف واالبتداءالمبحث الثالث: 
 اإلبدال واإلعاللالمبحث الرابع: 

265 – 323 
 
266 

267 – 276 
277 – 294 
295 – 308 
309 - 323 

الفصل الخامس: الظواهر فوق التركيبية )فوق القطعية( في اللغة العربية: 
 المقطع الصوتي، النـــبر والتنغيم 

 توطئة 
 املقطع الصويتالمبحث األول: 
 النرب المبحث الثاني: 
 التنغيم المبحث الثالث: 
ألداء الدراسة التطبيقية للظواهر فوق الرتكيبية يف سورة املائدة: االمبحث الرابع: 

 والداللة

224 – 384 
 
225 

226 – 333 
334 – 348 
349 – 357 
358 - 384 

 389 - 385 خــــــــــــــــــــــــاتمـــــــــــــــــــــة 
 391 - 390 مـــــــــــــلــــــــــــــــــحـــــــــــــق

 410 - 392 قائــــــــــــــمة المــــــــــــــصادر والمـــــــــــــراجـــــــــــــــع 
 413 - 411 فــــــــــــــــــــــهرس المــــــــــوضـــــــــــوعـــــــــــات  

 


