
ُةُ الرتكيُ ُةُ الدينيُ ُالشؤونُ ُرئاسةُ 
ُ والقراءةُ ُاملصاحفُ ُتدقيقُ ُهيئةُ 

ُ
ُ

ُللقراءاتُ ُالثانيةُ ُةُ وليُ الدُ ُالندوةُ 
ُستانبولإب

ُمُ 2017تشرينُالثاينُُ 03 - 05خاللُالفرتةُ
ُ
ُ

ُالقراءاتُ ُهُ أوجُ ُيفُتطبيقُ ُ:ُاالختالفاتُ حمورُ 
ُ
ُ
ُ

ُإعدادُ 
ُالكريُ ُالقرآنُ ُخادمُ 

ُدي ُوُ ديُسُ شُ د.ُأمينُرُ 
ُُ
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ُ

ُالبحثُ ُطُ خطُ مُ 
ُ

ُ:ُالتمهيدُ 

ُ.ةُ القرآنيُ ُالقراءاتُ ُبعضُ ُأداءُ يفُُاخلالفُ ُوقوعُ ُ:ُأسبابُ لُ األوُ ُالفصلُ 

ُالقراءاتُ ُبعضُ ُأداءُ ُعندُ فيهاُُفُ املختلُ ُاتُ علىُالكيفيُ ُ:ُأمثلةُ الثانيُالفصلُ 

ُ:ريناملعاصُ ُاءُ رُ القُ ُبيُ ُةُ القرآنيُ 

 .اهلمزُ ُتسهيلُ :ُلُ األوُ ُاملبحثُ 

ُ.املدودُ ُمقاديرُ ُضبطُ الثاين:ُُاملبحثُ 

ُۡدَلُد﴿يفُُالضمُ ُ:ُإمشامُ الثالثُ ُاملبحثُ  ُ﴿وُ﴾ن  ّنِ  .شعبةُ ُعلىُروايةُ  ﴾َلد

 .واإلمالةُ ُوالتقليلُ ُالفتحُ :ُالرابعُ ُاملبحثُ 

ُ
ُ
ُ

ُ  
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ُالتمهيدُ 
 

ُكتابُ سبحانُ ُاللُ ُأنزلُ  ُه ُاخلاتُ علىُرسولُ ُاألخيُ ه قرنًاُُرُ عشُ ُمخسةُ ُقبلُ ُُه
ُ ةُ ستورًاُللبشريُ دُ ُليكونُ  نُ:ُمُ اإلنسانُ ُربىُيفُحياةُ الكُ ُعلىُاألسئلةُ ُفيهُاإلجابةُ ُ،ُبي 
أوجدُ نُأوجدُ أنا؟ُمُ  ُين؟ين؟ُِل ُ 

رضاُُحىتُينالُ ُوتركُ ُمنُفعلُ ُمنُاإلنسانُ ُفيهُماُهوُاملطلوبُ ُكماُأوضحُ 
ُه.منُنارُ ُه،ُوالنجاةُ تُ جبنُ ُ،ُوالفوزُ هسبحانُ ُاللُ 

ُالكتابُ ُلغةُ ُأنُتكونُ ُوجلُ ُعزُ ُاللُ ُحكمةُ ُتُ واقتضُ ُ ُهيُلغة ُالرسولُ ُهذا
ُ.بُ هُالعرُ ولغة ُقومُ ُُحممدُ ُاخلات ُ 

ُكماُأخربُ ُالنبُ ُعلىُقلبُ ُةُ العربيُ ُباللغةُ ُالعظيمُ ُالقرآنُ ُاللُ ُفأنزلُ  ناُ،ُوذلك
ُ﴿ه:ُتعاىلُبقولُ  ِمنيد

َ ُٱۡل  وحد ُٱلرُّ نِذرِيَن١٩٣ُُنََزَلُبِِۡ وَنُِمَنُٱل مد ُقَل بَِكُِِلَكد ٰ بِلَِساٍن١٩٤ُُلََعَ
ُي بنِيُيَُعَرِبّ ُ.(1)﴾١٩٥ُمُّ

ُزمنُ -ُالعربُ ُإنُ ُوحيثُ  ُقبائلُ ُُ-ةُ النبوُ ُيف ُمن ُوبيُ شىت ُُكانوا ُبعضُ ، ُنهم
ُالواحدةُ ُاللغةُ ُنُ مُ ضُ ُةُ الله جيُ ُالفروقُ  ُمما ُالصعوبةُ ُجعلُ ؛ ُينتقلُ ُمبكانُ ُمن ُأن

ُهُلناُاحلديثُ حُ ه،ُوهوُماُيوضُ غيُ ُإىلُهلجةُ ُهُاألمُ منُهلجتُ ُالقرآنُ ُهمُيفُقراءةُ أحدُ 
ُُُالنبُ ُأنُ عنه:ُُاللُ ُرضيُ ُكعبُ ُُبنُ ُب ُ أ ُُمنُحديثُ ُهُمسلمُ الذيُأخرجُ ُالشريفُ 

كُأنُيأمرُ ُاللُ ُ:ُإنُ ،ُفقالُ عليهُالسالمُ ُ:ُفأتاهُجربيلُ ،ُقالُ ارُ فُ بينُغُ ُأضاةُ ُعندُ ُكانُ 
ُالقرآنُ تُ أمُ ُتقرأُ  ُحرفُ ُك ُفقالُ على ،«ُ ُومغفرتُ معافاتُ ُاللُ ُأسألُ : ُوإنُ ه ُالُأمُ ُه، يت

ُالثانيةُ «ذلكُتطيقُ  ُأتاه ُمث ُفقالُ ، ،«ُ ُتقرأُ يأمرُ ُاللُ ُإنُ : ُأن ُالقرآنُ تُ أمُ ُك علىُُك

                                 
ُالشُّعراء .ُ(1)
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هُ،ُمثُجاءُ «ذلكُيتُالُتطيقُ أمُ ُه،ُوإنُ فرتُ هُومغمعافاتُ ُاللُ ُأسألُ :ُ»،ُفقالُ «يحرفُ 
ُأسألُ :ُ»،ُفقالُ فُ أحرُ ُعلىُثالثةُ ُكُالقرآنُ تُ أمُ ُكُأنُتقرأُ يأمرُ ُاللُ ُ:ُإنُ ،ُفقالُ الثالثةُ 

ُومغفرتُ معافاتُ ُاللُ  ُوإنُ ه ُتُ أمُ ُه، ُال ُجاءُ «ذلكُيقُ طُ يت ُمث ُالرابعةُ ، ُفقالُ ه ُإنُ ، ُاللُ ُ:

ُتقرأُ يأمرُ  ُأن ُتُ أمُ ُك ُسبعةُ ُالقرآنُ ك ُفأميُُّفُ أحرُ ُعلى ُحرفُ ، ُفقدُُؤقُرُا ُعليه وا

ُ.(1)واأصابُ 
ُكانُ مُ :ُلُ أقولُ  ُوجلُ ُعزُ ُمنُاللُ ُاإلباحةُ ُتُ أعالهُفقدُجاءُ ُمُ كماُتقدُ ُُاألمرُ ُا

ُعليه.ُتُ هاُوماُدرجُ بلهجتُ ُأنُتقرأُ ُقبيلةُ ُلكلُ 

ُالعرُ  ُيُ ُبُ فمن ِمندونَُ﴿ُ:مثلُ ُ،السواكنُ ُاهلمزاتُ ُزُ همُ من تدونَُ﴿ (2)﴾يدؤ 
 
ُ(3)﴾يَأ

ُِ﴿ُ﴾تدونَُايَُ﴿ُ﴾ِمندونَُويدُ﴿:ُفيقولُ ُنُالُيهمزُ ومنهمُمُ ُ،(4)﴾بِئ َسُ﴿ ُ.﴾َسُيب
ُمُ  ُيصُ ومنهم َُعلَي ِهمُد﴿ُ:فيقولُ ُاجلمعُ ُميمُ ُلُ ن َت ن َعم 

َ
ُأ ِيَن ُٱَّلذ ُُِوِصَرَٰط َغۡي 

َُعلَي ِهمُد وِب ٓالّنِيَُُوٱل َمغ ضد ُٱلضذ ُمُ ُ(5)﴾َوََل ُيُ ومنهم ُفيقولُ نُ كُ سُ ن ِيَنُ﴿ُ:ها ُٱَّلذ ِصَرَٰط
ٓاّلنِيَُ َُوََلُٱلضذ وِبَُعلَي ِهم  ُِٱل َمغ ضد َُغۡي  َتَُعلَي ِهم  ن َعم 

َ
ُ.﴾أ

:ُحنوُ ُ،منُالياءُ ُبشيءُ ُخملوطةُ ُغيُ ُهاُصافيةًُوينطقُ ُاأللفاتُ ُنُيفتحُ ومنهمُمُ 
وَسُٰ﴿ فيأيتُهباُُواحدةُ ُبنسبةُ ُبالياءُ ُهاُممزوجةًُنُينطقُ ومنهمُمُ ُ(7)﴾ِعيَسُُ﴿وُ(6)﴾مد

ُ.مقل لةًُُالةًُفيأيتُهباُممُ ُمنُالياءُ ُقليلُ ُهاُبشيءُ طُ خيلُ ُثالثُ ُكربى،ُوفريقُ ُُإمالةًُُممالةًُ
                                 

(1)ُ(ُ ،ُوبيان ُمعناه.204-2/203صحيح ُمسلم  ُعلىُسبعة ُأحر ف  ُأن ُالقرآن ُأ نز ل  ُبيان  ُ(ُباب 
ُوغي ها.3ُالبقرة ُُ(2)
ُوغي ها.54ُالتوبة ُُ(3)
ُوغي ها.126ُالبقرة ُُ(4)
ُ.7الفاحتة ُُ(5)
ُوغي ها.51ُالبقرة ُُ(6)
ُوغي ها.77ُالبقرة ُُ(7)
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ُاإلذنُ  يفُُمنُالصحابةُ ُلُ األوُ ُعنُاجليلُ ُاحلرجُ ُعُ ف ُرُ ُوجلُ ُعزُ ُمنُاللُ ُفبهذا
ُظواهرُ ُالعظيمُ ُالقرآنُ ُمُ تعلُّ ُمن ُاعتادوه ُما ُيؤث  رُ ُةُ جيُ هلُ ُعلى ُال ُوالُُمما ُاملعىن يف
ُكماُأخرجُ ُُإنسانُ ُكلُُُُّأنُيقرأُ ُالنبويُُُّاألمرُ ُه،ُوجاءُ رُ يغي ُ  يفُُأمحدُ ُاإلمامُ ُكماُع ل م ،

ُالل ُ»:ُعنهُأنهُقالُ ُاللُ ُرضيُ ُناُعليُ دُ هُعنُسيُ مسندُ  ُت  ق رُ ُإ ن ُر س ول  ُأ ن  واُُؤُ ي أ م ر ك م 

ت مُ  ُ.(1)«ك م اُع ل م 
ُأخرجُ ُوقريبُ  ُما ُمنه ُشُ ُابنُ ه ُمصنُ ُيبةُ أب ُحديثُ فُ يف ُمن ُبنُ ُاللُ ُعبدُ ُه

ُقالُ ُ،عنهُاللُ ُرضيُ ُمسعودُ  ُق دُ »: ُأ وال ُُإ ين  ُم ت  قُ ُال ق ر اءُ ُءُ َس  ع ت  ت  ه م  ،ُف  و ج د  ار ب ي 
ُك م اُعُ  فُ لُ ف اق  ر ء وه  ت ال  خ  ت م ،ُو إ ي اك م ُو الت  ن طُّع ُو اال  ُ.(2)«م 

همُلمُ ؛ُلعُ كماُع ل مُ ُُويقرئُ ُيقرأُ ُإنسانُ ُكلُُُُّوصارُ ُ،النبويُ ُاألمرُ ُاألمةُ ُتُ فامتثلُ 
ُ.السابقُ ُهلمُذلكُباحلديثُ ُقدُأباحُ ُُالنبُ ُ،ُوأنُ اللُ ُمنُعندُ ُاجلميعُ ُأنُ 

منُأ و ىلُُُعنُالنبُ ُتُ ي ُوُ اليتُرُ ُالقراءاتُ ُكانُضبطُ ُُالتدوينُ ُعصرُ ُوملاُجاءُ 
ُكتابُ ُتلميذُ ُكلُُُُّفون،ُفكانُ هباُاملصنُ ُاليتُاهتمُ ُاألشياءُ  ُيف اهُقُ ماُتلُ ُخاصُ ُي ضب ط 

ُ.ةُ فرديُ ُقراءاتُ ُ،ُعلىُشكلُ هُفالنُ عنُشيخُ 

ُللقرآنُ غُ تفرُ ُةُ منُهذهُاألمُ ُهؤالءُمجاعةُ ُمنُبعدُ ُمثُجاءُ  اُوُ ه،ُوأمضُ وعلومُ ُوا
ُوبونُاألمصارُ بلُصارواُي ُ ،ُواحدُ ُوهُعنُشيخُ قُ عواُمباُتلُ ن ُقُ ه،ُفلمُي ُ مُيفُخدمتُ حياتُ 

ُعنُالن ُ  ُيأخُ اللُ ُالضابطيُلكتابُ ُلةُ قُ حبثًا ُويتلُ ، ُقُ ذونُعنهم، ونُطُ ويضبُ ونُمنهم،
ُغايةُ  ُيقومُ الضبطُ ُذلك ُمث ُبتنسيقُ ُالواحدُ ُ، ُاجتمعُ ُمنهم ُالقراءاتُ ُما ُمن ،ُلديه

ُكتابُ اهُمنُالرواياتُ قُ ماُتلُ ُوترتيبُ  ُفُ رُ ماُعُ ُعليه،ُفظهرُ ُدُ مُ عتُ إليه،ُويُ ُعُ رجُ ي ُُ،ُيف
ُ.القراءاتُ ُبعلمُ ُالناسُ ُبيُ 

                                 
ُأمحد ُ)ُ(1) ُ)2/200مسند ُاإلمام  .732(ُاحلديث  ُبن ُأبُطالب  ُ(ُضمن ُمسن د ُسي د ناُعلي 
ُالبن ُأبُش يبة ُ)ُ(2) ُ)6/127املصن ف  ُفضائلُ 30027(ُاحلديث  ُكتاب  ُبالقراءة .ُ( ُالتنطُّع  ،ُباب  ُالقرآن 
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ُالعاِلُ ُاإلسالمُ ُعةُ ق ُرُ ُساعُ اتُ ُومعُ  ُتُ انتشرُ ُةُ اإلسالميُ ُتوحاتُ الفُ ُوانتشارُ ُيف
ُباألندلسُ ُتُ ووصلُ ُ،ةُ القرآنيُ ُالقراءاتُ  ُإىلُف  ر غانة ،ُمرورًا ُمنُوغيُ ُمنُغانة  ُبالدُ ها
ُ.اإلسالمُ 

هذهُُعربُ ُهاُالصحيحُ طقُ علىُنُ ُةُ القرآنيُ ُالقراءاتُ ُظُ افُ أنُحتُ ُمنُالطبيعيُ ُوكانُ 
ُبسببُ لةُ تطاوُ مُ  الُالقرونُ  ُوذلك ُوضعُ ُوالقواعدُ ُالضوابطُ ُ، ُأئمُ اليت ُاألوائلُ تُ ها ُنا

اليتُُاأللسنةُ ُكثرةُ ُُ،ُوذلكُمعُ تلكُالقراءاتُ ُألصواتُ ُيُ تغيُ ُحدوثُ ُعدمُ ُلضمانُ 
ُ.شىت ُُوهلجاتُ ُمنُلغاتُ ة ُتلكُاأللسنُهباُواحندارُ ُأُ قرُ تُ 

ُكُ ُُمضبوطُ ُالقرآينُُّفاللفظُ  ُيف ُنُ القراءاتُ ُتبُ كتابيًّا ُما ُوهو ُسمُ ، ُالتلقيُ يه:
ُ.المكتوبُ 

ُمنُصوتيًّاُفًماُعنُأ ذ نُ ُكماُأنهُمنقولُ  هُإىلُآخرُ ُاإلسنادُ ُلُ أوُ ،ُوأ ذ نًاُعنُفم 
ُ.المنطوقُ ُيُ التلقُ يه:ُ،ُوهوُماُنسمُ بالُانقطاعُ 

ُنظرُ ولكنُ  ُإذا ُإىلُواقعُ نا ُاليومُ نا ُُنا للج ل ُُالصويتُ ُالنقلُ ُأنُ ُ-احلمدُ ُوللُ -َن  د 
ُمنُالقراءاتُ  ُكلُ ُقُ متطابُ ُةُ القرآنيُ ُاألكرب  قدُُأصواتُ ُاملسلمي،ُإالُبضعةُ ُبالدُ ُيف

ُ.يسيةًُُهباُاختالفاتُ ُأدائهاُوالنطقُ ُةُ رونُيفُكيفيُ املعاصُ ُاءُ رُ القُ ُاختلفُ 

ُوجهُ ُالقليلةُ ُشيًئاُمنُتلكُاألصواتُ ُرُ أنُنذكُ ُوقبلُ  هاُيفُنطقُ ُالصوابُ ُونبي  
ُنتساءلُ  ُجاءُ فإننا ُأين ُمن ُاالختالفُ ُ: ُنطقُ املعاصُ ُاءُ رُ القُ ُبيُ ُهذا ُيف هذهُُرين

ُ؟فُ األحرُ 
ُ.القادمُ ُعلىُهذاُيفُالفصلُ ُواجلوابُ 

ُ  
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ُلُ األوُ ُالفصلُ 
ُةُ القرآنيُ ُالقراءاتُ ُبعضُ ُفيُأداءُ ُالخالفُ ُوقوعُ ُأسبابُ 

ُ ُطوياًل ُذهين ُأ ع م ل ت  ُاملوضوعُ قد ُهذا ُأنُ ُ،املستغر بُ ُيف ُيل ُالسببُ ُفبدا

ُ:التاليةُ ُمنُاألمورُ ُيفُواحدُ ُنُ يكمُ 
هُعليه،ُفينحوُيفُلهُومترُُّالقارئُ ُاستعمالُ ُةُ ما؛ُلقلُ ُقراءةُ ُوجهُ ُصعوبةُ ُ-1 س 

ُهيُأسهل ُعليه.ُةُ هُإىلُكيفيُ نطقُ 
 .أوُباللهجةُ ُباللغةُ ُرُ التأث ُُّ-2
ُالدُ ُاالعتمادُ ُعدمُ ُ-3 ُالروايةُ ُباإلضافةُ ُرايةُ على ُواالكتفاءُ إىل بالتلقيُُ،

ُ.والتأويلُ ُجمااًلُلالجتهادُ ُ،ُمماُيرتكُ منُالشيخُ ُرُ املباشُ 
 .هُفنسيُ عهدُ ُ،ُوطالُ وانقطعُ ُنُقرأُ مُ ي،ُأوُعنُ املتمكُ ُعنُغيُ ُاألخذُ -4
ُإجازةُ ُالشيوخُ ُبعضُ ُلُ تساهُ ُ-5 ُوجلوسُ نُ املتقُ ُغيُ ُيف ُالُ، ُجازُ مُ  ذلك

ُه.تالميذُ ُخطؤهُبيُ ُفينتشرُ ُ،للتعليمُ 
ُأسئلةُ ُلإلجابةُ ُالشيوخُ ُبعضُ ُارجتالُ ُ-6 ُغيُ بةُ الطلُ ُعن ُمن إىلُُرجوعُ ُ،
ُ.ةُ األئمُ نصوصُُ 
ُ.العصرُ ُيُشيوخُ فيُبعيًداُعنُتلقُ املصنُ ُبعضُ ُلعباراتُ ُاخلاطئُ ُمُ هُ الفُ ُ-7
ُ
ُ
ُ

ُ  
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ُ
ُ
ُ

ُالثانيُالفصلُ 

ُالقراءاتُ ُبعضُ ُأداءُ ُفيهاُعندُ ُفُ ختلُ المُ ُاتُ علىُالكيفيُ ُأمثلةُ 

ُرينعاصُ المُ ُاءُ رُ القُ ُبينُ ُةُ القرآنيُ 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُاألو لُ  ُالهمزُ ُ:ُتسهيلُ المبحث 

ُكتابُ ُوُالداينُّأبوُعمرُ ُقالُ  ُالتيسيُ يف ُلُ عُ نُجتُ أُ..ُاهلمزةُ ُتسهيلُ ُوحكمُ »:ُه
ُ.(1)اه ُ«هاالذيُمنهُحركتُ ُاحلرفُ ُوبيُ ُاهلمزةُ ُبيُ 

ُكتابُ ُبُُّرطُ القُ ُابُ الوهُ ُعبدُ ُوقالُ  :ُلةُ سهُ مُ  الُعنُاهلمزةُ ُيفُالتجويدُ ُهُاملوض حُ يف
ُكانتُ ُ:هاالذيُمنهُحركتُ ُاحلرفُ ُوبيُ ُاهلمزةُ ُبيُ ُلُ عُ اليتُجتُ ُهيُاهلمزةُ » ُاهلمزةُ ُفإن

ُبيُ ُبيُ ُبيُ ُتُ لُ عُ فجُ ُمكسورةًُ ُكانُ الياءُ ُوبيُ ُاهلمزةُ ُفهي ُوإن ُمضمومةًُُتُ ..
ُكانُ الواوُ ُوبيُ ُاهلمزةُ ُفهيُبيُ ُبيُ ُبيُ ُتُ لُ عُ فجُ  كذلكُُُتُ لُ عُ جُ وُ ُمفتوحةًُُتُ ..ُوإذا

 .(2)اه ُ«واأللفُ ُاهلمزةُ ُفهيُبيُ 
ُالكيفيُ  ُالقُ ُمعروفةُ ُةُ األدائيُ ُةُ وهذه ُأصحابُ ُاءُ رُ لدى ُوهوُاألسانيدُ ُاملتلق ي  ،

ُالعربُ تفعلُ ُكانتُ ُُأمرُ  ُإىلُالسهولةُ ُه ُيفُالنطقُ ُمياًل ُيفُاهلمزةُ مُ لُ ؛ منُُقةُ حقُ مُ  الُا
ُ.للمخرجُ ُالتامُ ُنغالقُ االُ ُبسببُ ُواجلهرُ ُةُ الشدُ 

ُنطقُ ُالتدريبُ ُعدمُ ُإنُ ُوحيثُ  ُعلى ُألهلُ ُبالنسبةُ ُلةُ سهُ مُ  الُاهلمزةُ ُالكايف
ُين:منُأمرُ ُهُهباُإىلُواحدُ نطقُ ُهاُفينحرفُ يستصعبُ ُالناسُ ُبعضُ ُناُقدُيعلُ عصرُ 

ُها.حتقيقُ ُ-1
ُاُهاًء.إبداهلُ ُ-2

ُحبذافيُ ُعلىُالقارئُ ُ؛ُألنُ القراءةُ ُمنُحيثُ ُوكالمهاُالُيصحُُّ ُالروايةُ ُااللتزام 
ُمنُإبداهلُ ُلةُ املسهُ ُذلكُفيبقىُحتقيقُ ُهبا،ُومعُ ُقرأُ اليتُيُ  ُالتحقيقُ ُاُهاًء؛ُألنُ أخف 

ُة .البتُ ُاُهاًءُفالُيصحُُّهوُاألصل ،ُوأماُإبداهلُ 
                                 

ُ.34التيسي ُألبُعمر وُالداين ُصُُ(1)
ُالقرطب ُصُُ(2) ُ.72املوض ح ُيفُالتجويد ُلعبد ُالوهاب 
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َُسعُ ُومعُ  ُفقد ُذلك ُبعضُ نا ُومُ املعاصُ ُعن ُقبلُ رين ُاهلمزةُ ن ُيقرؤون ُأهنم ُهم
ُها.بلُويدافعونُعنهاُويد عونُصحتُ ُهاًءُخالصة،ًُُلةُ املسهُ 

ُكتابُ ُقالُأبوُشامةُ  ُإبرازُ يف ُُه ُاهلمزةُ ُبُ يقرُ ُاألداءُ ُأهلُ ُبعضُ ُوكانُ »املعاين:
ُ.(1)اه ُ«شيءُ وليسُبُ،بذلكُقُ أناُمنهمُمنُينطُ ُوَسعتُ ،ُاهلاءُ ُمنُخمرجُ ُلةُ املسهُ 

الُُوهوُلحنُ ُ،حمضةًُُهاءًُُالتسهيلُ ُالقاصرينُيعلُ ُوبعضُ »:ُسيُُّفاقُ وقالُالسُ 
ُكالمُ ُينُبهُبأنهُيوزُ ذُ اآلخُ ُلهُبعضُ ُواستدلُ ُ،بهُالقراءةُ ُحتلُُّ ُاهلمزةُ ُإبدالُ ُالعربُ ُيف
ُباطلُ ًُء،ها ُيلزمُ ُ،النُ طُ البُ ُبديهيُُُّوهو ُال ُجوازُ ُإذ ُالعربيُ ُالشيءُ ُمن ُجوازُ ُةُ يف

منُُعلىُالسماعُ ُةُ يفُالعربيُ ُمقصورُ ُءُ التاُمنُغيُ ُءُ اهلاُإبدالُ ُنُ إاُفوأيضًُُ،بهُالقراءةُ 
ُ.(2)اه ُ«العربُ 

ُ
ُ
ُ

      ُ
ُ
ُ

ُ  

                                 
ُاملعاينُألبُشامة ُُ(1) ُ.147إبراز 
ُ.47صُُاملبيُ ُاللُ ُمُلكتابُ تالوتُ ُحالُ ُإُ هلمُمنُاخلطُاجلاهليُعماُيقعُ ُالغافليُوإرشادُ ُتنبيهُ ُ(2)
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ُدودُ المُ ُمقاديرُ ُالثاني:ُضبطُ ُالمبحثُ 
ُاملعلومُ  ُمت ُ ُاملدُ ُحروفُ ُأنُ ُمن ُُدُُّالثالثة  ُالطبيعيُ زيادًة ُحد ها ُبشرائطُ ُعن

ُ.منضبطةُ ُ،ُومبقاديرُ خمصوصةُ 
ُاملبحثُ ُنُ وُ همُقدُعن ُ بعضُ َُندُ ُاءُ رُ القُ ُةُ لألئمُ ُالقدميةُ ُيفُالكتبُ ُرُ ظُ وبالنُ  ُهلذا

ُكتابُ املدُ ُه:ُبابُ لهُبقولُ ُنُ وُ نُعن ُ ،ُومنهمُمُ والقصرُ ُاملدُ ُه:ُبابُ بقولُ  وِلُُاملدُ ُ،ُأو:
ُيعتربُ ألنُ ُ؛القصرُ ُرُ يذكُ  ُفزمنُ ه ُجتويًدا، ُيفُقولُ ُالياءُ ُنطقُ ُه ُه َُذٰلَِكُ﴿تعاىل: ُ(1)﴾َوِِف

مُ ُ﴿ه:ُيفُقولُ ُالياءُ ُلزمنُ ُمساوُ  ِسكد نفد
َ
ُ.بالقصرُ ُتُ ئ ُرُ إنُقُ ُ(2)﴾َوِِفُٓأ

ُالقصرُ  عنُُ،ُوهوُالزائدُ العر ضيُ ُاملدُ ُهُتركُ فمرادُ ُالبابُ ُيفُعنوانُ ُوأماُم نُذكر 
ُ.الطبيعيُ ُاحلدُ 

ُ.فاتُ باأللُ ُهاهوُقياسُ ُاملدودُ ُمقاديرُ ُلضبطُ ُيسُ املقايُ ُومنُأقدمُ 

ُتقريًبا(450ُ)تُُالعراقيُُُّذلكُأبوُنصرُ ُذكرُ  ُعبدُ وابنُ ُ(3)ُه  ُبنُ ُاحلميدُ ُه
ُُالعراقيُُُّمنصورُ  ُالقاسمُ ُ(4)ُه (476ُ)ت ُُيلُُّذُ اهلُ ُوأبو ُكتابُ 465ُ)ت ُيف هُه (
رُ ُاأللفُ ُومقدارُ »فيه:ُُ،ُقالُ الكاملُ  كُإذاُوالُمت  د ؛ُألنُ ُرُ دُ منُالصُ ُاهلمزةُ ُجُ أنُُت 

:ُ)أ (ُوضمُ قلُ  ُ.(5)اه ُ«منهُم د ةُ ُتُ ظهرُ ُ-يهثلُ أوُمُ -هُثلُ إليهُمُ ُتُ مُ ت 
ُإالُساكًنا،ُوإمناُالُيكونُ ُ؛ُإذُاأللفُ عُ يفُهذاُتوسُُُّواأللفُ »فيهُأيًضا:ُُوقالُ 

                                 
ُ.26املطف فيُُ(1)
(2)ُُ ُ.21الذاريات 
ُوذلكُبقولُ ُ(3) ُورشُ ُالناسُ ُفأطولُ »ه: ُوخلفُ ومحزةُ ُمدًّا: ُومدُّهمُمبنزلةُ يفُاختيارُ ُ، ُواألعشى، ُأربعُ ُه،

ُ(.قُ احملقُ ُ)القسمُ 145ُ-144صُُراقيُ للعُ ُاه ُاإلشارةُ ُ«ألفاتُ 
ُ.مُ أبيهُاملتقدُ ُكالمُ ُُمثلُ ُ(/أ،ب7ُاللوحةُ )ُمنُاإلشارةُ ُالبشارةُ ُهيفُكتابُ ُقالُ ُ(4)
ُبتحقيقي.1774ُُالفقرةُ ُالكاملُ ُ(5)



12 

 

ُ.(1)اه ُ«كُ وتتحرُ ُنُ قدُتسكُ ُاهلمزةُ ُ؛ُألنُ هيُمهزةُ 
ُك:ُ)أ (.كقولُ ُُكُ متحرُ ُحبرفُ ُالنطقُ ُزمنُ ُلُ عادُ ت ُُيلُ ذُ اهلُ ُعندُ ُ:ُفاأللفُ أقولُ 

َُسُ  ُاهلُ وقد ُ)كتابُ ُيلُُّذُ ى ُالتجويدُ ُيف ُكتابُ ( ُالكاملُ من ُالقصرُ ُمرتبةُ ُه
ُها.نُبعدُ مُ ُ-هعندُ -ُيبدأُ ُهاُمدًّا،ُواملدُُّ،ُفهوُالُيعتربُ بالتمكيُ 

،ُحركاتُ ُهُستُ هُعندُ مقدارُ ُ،ُفيكونُ ألفاتُ ُأربعُ ُهُمبقدارُ :ُإنُ عنُمدُ ُفإذاُقالُ 
ُناتجُ ولُ الطُُّوهو ُوذلك ُإضافةُ ُ، إىلُُ-حركاتُ ُأربعُ ُأيُ -ُألفاتُ ُأربعُ ُزمنُ ُمن

ُ.الطبيعيُُُّ،ُوهوُاملدُُّالتمكيُ ُحركيت ُ 
ُوعلىُهذا:

ُ.ولُ الطُُّيقُ وُ ف ُ ُ،ُوهيُمرتبةُ حركاتُ ُسبعُ ُلُ عادُ هُتُ عندُ ُألفاتُ ُفخمسُ 
ُ.طُ التوسُُُّيقُ وُ ف ُ ُ،ُوهيُمرتبةُ حركاتُ ُمخسُ ُلُ عادُ ت ُُألفاتُ ُوثالثُ 

ُ.طُ التوسُُُّ،ُوهيُمرتبةُ حركاتُ ُأربعُ ُلُ عادُ وألفانُتُ 
ُ.القصرُ ُيقُ وُ ف ُ ُ،ُوهيُمرتبةُ حركاتُ ُثالثُ ُلُ عادُ ت ُُوألفُ 
ُ.أعلمُ ُواللُ ُمدًّا(ُالناسُ ُب :)أقلُُُّيلُُّذُ عنهاُاهلُ ُرُ وعب ُ 

ُلُ وُ عُ هُِلُي ُ ،ُولكنُ باأللفاتُ ُاملدودُ ُقياسُ ُيفُالنشرُ ُاجلزريُ ُابنُ ُاإلمامُ ُوقدُذكرُ 
ُكثيًا،ُوإمناُاكتفىُبتقسيمُ  ُ:إىلُمراتبُ ُاملدودُ ُعليه

ُ.هاُللقصرُ األوىلُوجعلُ ُباملرتبةُ ُفبدأُ 
ُ.القصرُ ُيقُ وُ لفُ ُالثانيةُ ُواملرتبةُ 

ُ.ولُ هاُللطُّ،ُوجعلُ اخلامسةُ ُوهكذاُإىلُاملرتبةُ 

ُهبما.ُعتدُ ،ُوِلُيُ يفُاملدُ ُهماُلإلفراطُ وجعلُ ُ،وسابعةًُُي:ُسادسةًُمرتبتُ ُمثُذكرُ 
ُ:مهاُبقوهلُ ُوط،ُوإمناُضبُ باأللفاتُ ُاملدودُ ُضبطُ ُواُرفيُِلُيذكُ منُاملصنُ ُوكثيُ 

                                 
ُبتحقيقي.1777ُُالفقرةُ ُالكاملُ ُ(1)
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ُ.همُمدًّاُفالنُ ،ُوأقلُّ،ُمثُفالنُ ،ُمثُفالنُ وفالنُ ُمدًّاُفالنُ ُالناسُ ُفأطولُ 
ُاملراتبُ ُبيُ ُيزُ للتميُ ُمنضبطُ ُمقدارُ ُأقلُ ُأنُ ُومعلومُ  ُزمنُ ُهذه ُاحلركةُ ُهو

ُأوُضمًةُأوُكسرًة.ُكانتُ ،ُفتحةًُُالواحدةُ 

ُفتنحصرُ  ُهذا ُبُاملقروءُ ُاملدودُ ُمقاديرُ ُوعلى ُهبا ُوف ُ الطولُ  : ،ُطُ التوسُُُّيقُ وُ ،
ُ.املراتبُ ُهُأقلُُّأنُ ُعلىُاعتبارُ ُ،ُوكذلكُالقصرُ القصرُ ُيقُ وُ ،ُوف ُ طُ والتوسُُّ

ُمرويًّاُعنُمحزة ُقدُولُ ُإالُأنُ  ُاأللفُ ُمعىنُيفُحتديدُ فهًماُجديًداُُدُ نصًّاُآخر 
)تُُزاعيُُّاخلُ ُوهوُماُرواهُأبوُالفضلُ ي،ُحركتُ ُلُ عادُ هُيُ فجعلُ ُاملدُ ُمقدارُ ُيفُضبطُ 

ُكتابُ 407ُ ُسليًماُيقولُ :َُسعُ قالُ »:ُهشامُ ُبنُ ُعنُخلفُ ُهُاملنتهىه (ُيف ُ:ُقالُ ت 
ُمحزةُ  ُكانُ ُاهلمزةُ ُعندُ ُاملدُ ُأطولُ : ُبالفتحُ ُما ُمثل : َحٰبُِ﴿، ص 

َ
ُأ َجآَءُ﴿وُ(1)﴾تِل َقآَء

مُد َحَدهد
َ
ُقالُ وحنوُ ُ(2)﴾أ ُومثلُ (3)مها، :ُ ُ﴿ه ُٱنلذاسد َها يُّ

َ
أ ُللفتحُ ُ(4)﴾َيَٰٓ ُفيُموضعُ ، ُوهو

ُ.(5)اه ُ«ينفُ ألُ 
،ُمفهومةُ ُغيُ ُوهذهُاحلكايةُ »ه:ُبقولُ ُالسابقُ ُعلىُاخلربُ ُشُ الباذُ ُابنُ ُقُ وقدُعلُ 

:ُالُمعىنُي،ُوقالُ ألفُ ُه (ُقول ه:ُيفُموضعُ 371ُ)تُُائيُُّذُ الشُ ُأبوُبكرُ ُوقدُأنكرُ 
ُ.(6)اه ُ«له

:ُفقالُ ُالسابقُ ُيفُاخلربُ ُمحزةُ ُكالمُ ُُتفسيُ ُالبيانُ ُيفُجامعُ ُالداينُُّوقدُحاولُ 
ُعلىُماُفيهاُمنُاملدُ -ُاملدُ ُوإشباعُ ُالتمكيُ ُهاُمنُزيادةُ مباُدخلُ ُاأللفُ ُيعين:ُأنُ »

                                 
ُ.47ُاألعرافُ ُ(1)
ُ.99املؤمنونُُ(2)
ُ.هناُهوُمحزةُ ُالقائلُ ُ(3)
ُها.وغيُ 21ُُالبقرةُ ُ(4)
ُ.1/490د.ُحممدُشفاعتُرباينُُحتقيقُ ُاعيُ ُزاملنتهىُللخُ ُ(5)
ُ.1/462ُالباذشُ ُالبنُ ُاإلقناعُ ُ(6)
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ُكالمُ فُ ألُ ُمقدارُ هاُمقدارُ ُ،هاتُ اليتُاستقبلُ ُاهلمزةُ ُألجلُ ُ-هاالذيُهوُصيغتُ  ُي،ُوهو

ُُ.(1)اه ُ«مفهومُ ُصحيحُ 
ُجعلُ أقولُ  ُكيف ُهنا ُنرى ُفصارُ حركتُ ُمبقدارُ ُالواحدةُ ُاأللفُ ُالداينُُّ: ُي،

ُاأللفُ إليهاُحركُ ُ،ُويضافُ حركاتُ ُأربعُ ُعند هُيفُ األلُ ُجمموعُ  ُرُ اليتُعب ُ ُةُ األصليُ ُتا
ُستُ ُاجملموعُ ُفصارُ ُ«هاالذيُهوُصيغتُ ُعلىُماُفيهاُمنُاملدُ »ه:ُبقولُ ُالداينُّعنهاُ

ُ.تبُ الكُ ُيفُسائرُ ُحلمزةُ ُاملعروفةُ ُولُ الطُُّمرتبةُ ُ،ُوهيحركاتُ 
ُالفهمُ ُعلىالداين ُُووافقُ  ُأبُُباأللفاتُ ُاملدودُ ُلتقديرُ ُهذا ُبن  ُمكيُّ عصريُّه

ُ ُ)ت 437ُُطالب  ُرسالتُ ُقالُ ُحيثُ ه ( ُ)يف ُوآدمُ ه ُوآمن  ُآتى ُيف: ُاملد  ُمتكي 
ُهوشبهُ  ُحننُ ويقالُ »(: ُنريك ُاملعرتُ ُ: ُالقرآنُ ُضُ أيها ُيف ُُاخلرب  ،ُينألفُ ُرُ قدُ ممدوًدا

ُقولُ ُوذلكُحنوُ  ُتعاىل: ََرامَُ﴿ه َي َتُٱۡل  َُءآّمِنَيُٱۡل  ُخربُ ُ(2)﴾َوََلٓ ُرُ قدُ ُ،ُوهوُممدودُ هذا
ُ.(3)ُاه ُ«ك..ناُوعندُ يُعندُ ألفُ 

،ُحركاتُ ُستُ ُمبقدارُ ُلُ مثقُ ُكلميُ ُُالزمُ ُيفُ)آم ي(ُمدُ ُاملدُ ُأنُ ُ:ُمعلومُ أقولُ 
ُاألصلي ةُ  ُاأللف  تا ُإليهاُحرك  ،ُويضاف  ُحركات  ُاألل ف يُأربع  ُجمموع  ُفتصيُ فيكون  ،ُ

ُ.إليهُالداينُُّماُذهبُ ُستًّا،ُوهوُعيُ 
ُكُ وإذاُنظرُ  همَُندُ ُالقراءاتُ ُوُالتجويدُ ُفيُيفمنُاملؤلُ ُريناملتأخُ ُبعضُ ُتبُ ناُيف
ُإنُ ُ:،ُأيُ المنطوقةُ ُوهوُاأللفُ ،ُهبذاُاملفهومُ ُاملدودُ ُيفُضبطُ ُفاتُ يستعملونُاأللُ 

ُي:حركتُ ُمبقدارُ ُ-همعندُ -ُاأللفُ 
ُ.ألفاتُ ُثالثُ ُهمُمبقدارُ عندُ ُولُ وعليه:ُفالطُّ

                                 
ُ(ُطبعةُالشارقة.1/476)ُللداينُ ُالبيانُ ُجامعُ ُ(1)
ُ.2ُاملائدةُ ُ(2)
ُ.27هُصُوشبهُ ُرسالة ُمتكي ُاملد ُيف:ُآتىُوآمن ُوآدمُ ُ(3)
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ُ.يُونصفُ ألفُ ُمبقدارُ ُطُ التوسُُُّيقُ وُ وف ُ 
ُي.ألفُ ُمبقدارُ ُطُ والتوسُُّ

ُ.ونصفُ ُألفُ ُمبقدارُ ُالقصرُ ُيقُ وُ وف ُ 

ُ.(1)واحدةُ ُألفُ ُمبقدارُ ُوالقصرُ 
(:ُدُ مي ُ ُولُ الطُّبُ )وُ ُالناظمُ ُقولُ ُعندُ ُةُ هُعلىُاجلزريُ مالُعليُالقاريُيفُشرحُ ُقالُ 

ُكالفواتحُ ألفُ ُرُ قدُ ُنُمدُ :ُفمنهمُمُ الفواتحُ ُغيُ ُمدُ ُفواُيفُقدرُ واختلُ » ُ،ُوهوُاختيارُ ي
اًل،ُوينبغيُأنُمُ جمُ ُفُ املصنُ ُهُابنُ كذاُذكرُ (ُُميدُُُّولُ ه:ُ)وبالطُّبقولُ ُ،ُوإليهُأشارُ الناظمُ 
ُعلىُأنُ كالمُ ُُيكونُ  ُحممواًل ُزيادةًُفُ ل ُأ ُُرُ ب )قدُ ُاملرادُ ُه ُليصحُ األصليُ ُعلىُاملدُ ُي( ُ؛

ُألفُ ألفاتُ ُثالثُ ُالطولُ ُأقلُ ُفإنُ عليه،ُُولُ الطُُّإطالقُ  ُقدر  ين،ُليبقىُ،ُوالتوسُّط 
ُ.(2)اه ُ«للقصرُ ُألفُ ُقدرُ 

ُ :ُأقولُ  يفُذلك،ُُماُفالُإشكالُ ُهُيفُأمرُ حُ فيُمصطلُ منُاملؤلُ ُفُ مؤلُ ُإذاُبي 
ُعلىُُُفُ مؤلُ ُحُ مصطلُ ُأحد همُلُ نزُ يُ ماُعندُ ُتظهرُ ُاملشكلةُ ُولكنُ  ُ.آخرُ ُفُ مؤلُ كالم 

َُسعُ  ُبنفسيُمنُبعضُ تُ وهوُما ُمنُالقراءُ قُ منُلُ ُه ُمصطلُ ُ،ُحيثُ يت  ُحُ نز ل 
ُالداين ُ ُهيُاملنطوقةُ ُاأللفُ ُمنُأنُ ُمهوم نُوافقُ ُاعُ الضبُ القاريُُوُُعليال ُمُ ُوومكي 

ُمبقدارُ وأهنُ  ُمُ ُيحركتُ ُا ُنصرُ ُحُ صطلُ على ُوافقُ ومُ ُيلُ ذُ واهلُ ُالعراقيُ ُأب ُمنُن هما
ُاجلزريُ ُابنُ ُ:ُذكرُ هُيقولُ ،ُفسمعتُ واحدةُ ُحركةُ ُهيُمبقدارُ ُاأللفُ ُفيُمنُأنُ املصنُ 

ُحركاتُ ُومحزةُ ُلورشُ ُأنُ ُيفُالنشرُ  ر  ُحركاتُ حركاتُ ُ،ُأوُتسعُ عش  ،ُوقدُ،ُأوُمثان 
                                 

ُةُ الفكريُ ُىُاملنحُ املسمُ ُةُ هُعلىُاجلزريُ ه (ُيفُشرحُ 1014ُالقاريُ)تُُعلىُذلك:ُمالُعليُنُنصُ ممُ ُ(1)
ه (1370ُُ)تُُةُ املصريُ ُاملقارئُ ُعمومُ ُشيخُ ُاعُ بُ الضُ ُحممدُ ُبنُ ُعليُُُّ،ُوالعالمةُ احللبُ ُ(ُطبعةُالبابُ 52)صُ

ُ(.6)صُُفيهاُعنُحفصُ ُفُ املختلُ ُيفُالكلماتُ ُالنصُ ُهُصريحُ يفُكتابُ 
ُ.احللبُ ُالبابُ ُ(ُطبعةُ 52ريُ)صُُعليُالقاملال ُُةُ اجلزريُ ُيفُشرحُ ُةُ الفكريُ ُاملنحُ ُ(2)
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ُالقائلُ ُأخذُ  ُقولُ ُهذا ُمن ُالنشرُ ُاجلزريُ ُابنُ ُاإلمامُ ُذلك ُيف :ُاخلامسةُ ُواملرتبةُ »:
ُوقُ فوقُ  ُقلياًل، ُوبأربعُ ألفاتُ ُخبمسُ ُتُ رُ دُ ها ُوبأربعُ ونصفُ ُ، ُالضُ ، ُيف ُوهي يُب ُرُ ..

ُ.(1)ُاه ُ«..األزرقُ ُمنُطريقُ ُولورشُ ُ،حلمزةُ 
ُفيماُهُمنُاملصنُ مُ نُتقدُ والُمُ ُاجلزريُ ُهُابنُ دُ قصُ ِلُيُ ُوهوُأمرُ  في،ُوقدُبينت 

ُاملراتبُ ،ُوذكرُ باأللفاتُ ُاملدودُ ُعنُمقاديرُ ُيفُالتعبيُ يُمنُالفريقُ ُكلُ ُُرادُ مُ ُقُ سبُ  ُت 

،ُواللُ هباُوضبطُ ُاملقروءُ  ُ.أعلمُ ُهاُباحلركات 
 
 
 
 
 

      ُ
ُ  

                                 
ُبتحقيقي.1276ُُالفقرةُ ُالنشرُ ُ(1)
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َْلْد﴿وُ(1)﴾هْ ن َْلْد﴿فيُُالضمُ ُ:ُإشمامُ الثالثُ ُالمبحثُ   شعبةُ ُعلىُروايةُ ُ(2)﴾ن 

إىلُُعنُاإلشارةُ ُفهوُعبارةُ ُ:اُاإلمشامُ وأمُ »:ُيفُالنشرُ ُاجلزريُ ُابنُ ُاإلمامُ ُقالُ 
ُلفظُ يكُعلىُصورتُ شفتُ ُهم:ُأنُجتعلُ بعضُ ُ،ُوقالُ تصويتُ ُمنُغيُ ُاحلركةُ  ُتُ اُإذا

ُوهذاُمماُِلُ،الحرفُ ُسكونُ ُإالُبعدُ ُاإلشارةُ ُوالُتكونُ ،ُوكالمهاُواحدُ ُ،بالضمةُ 
ُ.(3)اه ُ«فيهُفُ تلُ خيُ 

ُۡدِمنُ﴿يف:ُُفواواختلُ »أيًضا:ُُوقالُ  ن  د ُالدالُ ُبإسكانُ [ُ]شعبةُ ُفروىُأبوُبكرُ ُ﴾لذ
ُ.(4)اه ُ«اللفظُ يفُُهاُبياءُ ووصلُ ُواهلاءُ ُالنونُ ُوكسرُ ُ،هاُالضمُ وإمشامُ 

ُيفُشرحُ ُالوصيدُ ُيفُفتحُ ه (643ُُ)تُُالسخاويُُُّالدينُ ُعلمُ ُاإلمامُ ُوقالُ 
ُبعدُ ُإىلُالضمةُ ُبالعضوُ ُيُ شُ أنُيُ ُهذاُاإلمشامُ ُحقيقةُ »:ُ﴾هْ ن َْلْد﴿ُعنُإمشامُ ُالقصيدُ 
ُ.(5)اه ُ«صوتُ ُمنُغيُ ُبالعضوُ ُهُإشارةًُهُاألعمى؛ُلكونُ دركُ ،ُوالُيُ الدالُ ُإسكانُ 

ُالنشرُ ُاجلزريُ ُابنُ ُوقالُ  ُُيف َْلْد﴿عن ُالداينُ ُ﴾ن  ُعن ُجامعُ ُناقاًل :ُالبيانُ ُيف
ُالكلمةُ ُواإلشمامُ » ُالدالُ ُسكونُ ُبعدُ ُةُ إىلُالضمُ ُينبالشفتُ ُإيماءُ ُيكونُ ُيفُهذه

علىُُالُمزيدُ ُوهذاُقولُ »ه:ُبقولُ علىُذلكُُاجلزريُ ُابنُ ُقُ مثُعلُ ُ«النونُ ُكسرُ ُُوقبلُ 
ُ.(6)اه ُ«ههُوحتقيقُ حسنُ 

ُكانُ مُ :ُلُ قلتُ  َْلْد﴿وُ﴾هْ ن َْلْد﴿منُُالدالُ ُتُ ا ُماقراءتُ ُحالُ ُ–ُعبةُ شُ ُعلىُروايةُ ُ﴾ن 
                                 

ُ.2ُالكهفُ ُ(1)
ُ.76ُالكهفُ ُ(2)
ُبتحقيقي.2277ُُالفقرةُ ُالنشرُ ُ(3)
ُبتحقيقي.3477ُُالفقرةُ ُالنشرُ ُ(4)
ُ.3/1065ُللسخاويُ ُالوصيدُ ُفتحُ ُ(5)
ُ(.ةُ كيُ الرتُُّ)الطبعةُ 2/265ُُالبيانُ ُجامعُ ُبتحقيقي،ُوانظرُ 3524ُُالفقرةُ ُالنشرُ ُ(6)
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ُفالُبُ ُ-باإلمشامُ  ُبُ طُ قُ ُمنُحروفُ ُساكنُ ُحرفُ ُفُ عرُ ها،ُوالُيُ منُقلقلتُ ُدُ ساكنًة
ونَُ﴿األ وىلُمن:ُُالدالُ ُمدغ ًما،ُحنوُ ُإنُِلُيكنُ ُلُ إالُوهوُمقلقُ ُدُ جُ  عد ُ.(1)﴾تَدذ

َْلْد﴿وُ﴾هْ ن َْلْد﴿منُُالدالُ ُاملعاصرينُأنُ ُبعضُ ُوقدُذكرُ  ُ–ُعبةُ شُ ُعلىُروايةُ ُ﴾ن 
ُبلبلةًُُبُ ،ُوسبُ الطلبةُ ُصغارُ ُذلكُبيُ ُفيها،ُوانتشرُ ُالُقلقلةُ ُ-ماُباإلمشامُ قراءتُ ُحالُ 

ُهم.بينُ 

ُبعضُ ُ؟إىلُذلكُوالُأدريُماُالذيُدعاُهذاُالقائلُ  يلُُلُ منُنقُ ُوقدُسألت 

ُ!اإلمشامُ ُمعُ ُرُ تتعذُ ُالقلقلةُ ُ:ُألنُ فقالُ ُهذاُاخلربُ 
ُإذُ أقولُ  ُذلك؛ ُيف ُتعذُّر  ُال ُواإلمشامُ لساينُ ُرفُ حُالدالُ ُ: إمياءًُُيكونُ ُ،

ُعنُالشيوخُ ُوتلقُ ُإىلُتدريبُ ُهُحيتاجُ ،ُإالُأنُ مستساغُ ُهماُمًعاُجائزُ يُففعلُ بالشفتُ 
رةُ املتقُ  ُ.ذلكُيفُالكالمُ ُاستعمالُ ُني؛ُلن د 

ُبهُعلىُالشيوخُ  ُقرأت  يفُهذاُُالقلقلةُ ُرتكُ لُ،ُوِلُيكنُ نكيُ ُمنُغيُ ُوهوُما
ُ.طالًباُللقراءاتُ ُحيُكنتُ ُكرُ ذُ ُاحلرفُ 
ُُالدالُ ُقلقلةُ ُدُ ويؤيُ  ُحيثُ -ُ﴾هْ ن َْلْد﴿يف ُاملتقدُ ُ-النصوصُ ُمن ُعنُالقول  م 

ُاإلمشامُ ُحقيقةُ »:ُملاُقالُ ُالسخاويُ  ُإسكانُ ُبعدُ ُةُ الضمُ إىلُُبالعضوُ ُأنُيشيُ ُهذا
ُالدالُ  ُيدركُ ، ُاألعمىوال ُكانُ ُ«ه ُفلو ُغيُ ُاه ، ُألدركُ ُالساكنةُ ُللدالُ ُقلقلةُ ُمن

ُ.هُالقلقلةُ األعمىُذلك؛ُالفتقادُ 
ُفالُبُ  ُعلىُروايةُ بإمشامُ ُئُ رُ يُإنُقُ ينُاحلرفُ يفُهذُ ُالدالُ ُمنُقلقلةُ ُدُ وعليه: ُهما

ُ.أعلمُ ُ،ُواللُ عبةُ شُ 
 

      ُ

                                 
ُ.27ُ،ُوامللكُ 31ُتُ لُ صُ فُ ُ(1)
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 واإلمالةُ ُوالتقليلُ ُ:ُالفتحُ الرابعُ ُالمبحثُ 

ُ:هُالنشرُ يفُكتابُ ُهُاللُ رمحُ ُاجلزريُ ُابنُ ُاإلمامُ ُقالُ 
هُوهوُفيماُبعدُ ُ،احلرفُ ُبلفظُ ُيهُ لفُ ُالقارئُ ُفتحُ ُ:عنُعبارةُ ُ-هنا-ُوالفتحُ »

ُ.النصبُ ُ:لهُقيلُ ،ُورمباُالتفخيمُ ُ:الهُأيضًُُقالُ ويُ ُ،أظهرُ ُألفُ 

ُ:طُ متوسُ ُوفتحُ ُ،شديدُ ُفتحُ ُ:إىلُوينقسمُ 
،ُفيُالقرآنُ ُوالُيجوزُ ُ،هُبذلكُاحلرفُ فمُ ُالشخصُ ُفتحُ ُهوُهنايةُ ُ:فالشديدُ 
ُمعدومُ  ُهو ُلغةُ ُبل ُيوجُ ُ،العربُ ُيف ُلفظُ ُدُ وإمنا ُسيُ ُ،سُ رُ الفُ ُعجمُ ُيف ُأهلُ وال ُما

همُعليهُيفُباعُ طُ ُتُ اُجرُ مُ  ا،ُولُ أيضًُُالنهرُ ُماُوراءُ ُيفُأهلُ ُ-ُاليومُ ُ-وهوُُ،راسانُ خُ 
هم،ُهمُعلىُذلكُغيُ ،ُووافقُ اُعليهُيفُالقراءةُ وُ وجرُ ُ،ةُ العربيُ ُلوهُيفُاللغةُ همُاستعمُ لغتُ 

ُكماُنصُ ُُمنهُفيُالقراءةُ ُوهوُممنوعُ ُ،البالدُ ُشاُيفُأكثرُ ذلكُعنهمُحىتُفُ ُوانتقلُ 
ُ.احملضُ ُوهذاُهوُالتفخيمُ ُ،ناتُ عليهُأئمُ 

ُالفتحُ ُهُ نُنبُ ومم ُ  ُكتابُ ُوُالداينُّأبوُعمرُ ُاألستاذُ ُاحملضُ ُعلىُهذا ُ،حُ هُاملوضُ يف
ُ ُبيُ ُ:طُ املتوسُ ُوالفتحُ )قال: ُقالُ ُ(املتوسطةُ ُواإلمالةُ ُالشديدُ ُالفتحُ ُهوُما وهذاُ):

ُ.اه  ُ(1)ُ(اءُ رُ منُالقُ ُالفتحُ ُهُأصحابُ الذيُيستعملُ 
ُيُ الرتقيقُ ُ:لهُويقالُ  ُوقد ُأيضًُُقالُ ، ُضدُُّالتفخيمُ ُ:اله ُأنه ُمبعىن ُ«اإلمالةُ ُ،

ُ.(2)اه 
ُوباأللفُ ُالكسرةُ ُحنوُ ُةُ بالفتحُوُ أنُتنحُ ُ:واإلمالةُ »أيًضا:ُُاجلزريُ ُابنُ ُوقالُ 

ُ:الياءُ ُحنوُ 
                                 

ُد.ُحممدُشفاعتُرباين.ُ(ُحتقيقُ 1/163)ُللداينُ ُواإلمالةُ ُيفُالفتحُ ُاءُ رُ القُ ُانظر :ُاملوض حُملذاهبُ ُ(1)
ُبتحقيقي.1945ُُالفقرةُ ُالنشرُ ُ(2)
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ُ:لهُ،ُورمباُقيلُ البطحُ ُله:ُ،ُويقالُ ويقالُله:ُاإلضجاعُ ُ،المحضُ وهوُُ:اكثيرُ 

ُ.اأيضًُُالكسرُ 
ُ.بيُ ُوبيُ ُ،والتلطيفُ ُ،التقليلُ ُ:الهُأيضًُُ،ُويقالُ يناللفظُ ُبينُ ُوهوُ:قليال ُو

ُاالعتبارُ ُ-فهي ُقسمُ أيضًُُتنقسمُ ُ-ُهبذا ُإىل ُوإمالةُ ُ،شديدةُ ُإمالةُ ُ:يا
ُ.العربُ ُيفُلغةُ ُجارُ ُ،يفُالقراءةُ ُوكالمهاُجائزُ ُ،متوسطةُ 

ُ.فيهُغُ املبالُ ُواإلشباعُ ُالخالصُ ُمعهاُالقلبُ ُبُ جتنُ ي ُُالشديدةُ ُواإلمالةُ 
ُ.(1)اه ُ«الشديدةُ ُاإلمالةُ ُوبيُ ُطُ املتوسُ ُالفتحُ ُبيُ ُ:طةُ المتوسُ ُواإلمالةُ 

ُيفُعلمُ ُىمباُيسمُ ُاللسانُ ُبرتكُ ُيكونُ ُالقراءُ ُعندُ ُلُ املستعمُ ُالفتحُ ُإنُ ُ:أقولُ 
الذيُهوُُاللسانُ ُوسطُ ُارتفاعُ ُبهُعدمُ ُ(ُواملقصودُ الراحةُ ُ)وضعُ ُاحلديثُ ُاألصواتُ 

ُ.الياءُ ُخمرجُ 
ُطُ وسُ ُعلىُرفعُ ُهاُالعاميُ يفُنطقُ ُتُ قدُاعتادُ ُةُ اإلسالميُ ُالشعوبُ ُبعضُ ُإالُأنُ 

ُ.نانُ بُ كماُيفُلُ ُُكثير ا،ُأوُمثاًلُُسُ وتونُ ُكماُيفُمصرُ ُُقليال ُُ:األلفاتُ ُنطقُ ُعندُ ُاللسانُ 

ُانعكسُ  ُتالوةُ ُوقد ُعلى ُفصارُ بعضُ ُعندُ ُالقرآنُ ُذلك ُاأللفُ ُلُ ستعمُ ي ُُهم،
ُقُ ويتعمُ ُ،فُ اإللُ ُذلكُبسببُ ُستنكرُ والُيُ ُ،لصةُ اخلاُاأللفُ ُيفُمكانُ ُبيُ ُبيُ ُلةُ املقلُ 

ُمرورُ ُ،ُومعُ همُعلىُبعضُ بعضُ ُفالُينكرُ ُمنُهذاُالشعبُ ُل م اُتتواىلُأجيالُ ُاملوضوعُ 
ُ،ُوليسُكذلك.يفُهذاُاحلرفُ ُالصوابُ ُهذاُهوُالصوتُ ُهمُأنُ عندُ ُخُ يرتسُ ُمنُ الزُ 

:ُيفُاإلمالةُ ُورشُ ُمذهبُ ُه (ُيفُفصلُ 469ُُ)تُبعدُ ُالرُّوذ باريُُّقالُأبوُبكر ُ
«ُُ ُأيًضا ُِ﴿ُائيُ..ذُ الشُ ُُمنُطريقُ إال ُُبوذُ  نُ شُ ُابنُ ُأبُبكرُ ُ(2)عنوقرأت  ُ(3)﴾َهِٰذه

                                 
ُبتحقيقي.1947ُ-1947الفقرتانُُالنشرُ ُ(1)
ُإىل:ُعلى.ُيفُاملخطوطُ ُفُ حترُ ُ(2)
ُها.وغيُ 35ُُالبقرةُ ُ(3)
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ُقبلُ  ُاليت ُمجيعُ والكسرُ ُالفتحُ ُبيُ ُالذالُ ُاهلاء  ُيف ُهذا ُأشبه  ُما ُوكذلك ،ُالقرآنُ ُ،
ُأباُبكر ُ]أمحدُ   ر و زي [ُيقولُ ُحممدُ ُبنُ ُوَسعت 

ُاخلُ :َُسعُ امل شيخ ناُُ:ُوكانُ يقولُ ُزاعيُ ت 
ائيُُُّأبوُبكرُ  ُعنُورشُ ُالش ذ  ُهذهُاإلماالت  ُ،ينصريُ المُ ُإنماُهيُلغةُ :ُ،ُويقولُ ي نك ر 

ُأهنُ  ُورشُ ال ُعن ُمروي ة  ُقالُ ُا ُأدركُ زاعيُُّاخلُ ُ.. ُوقد ُأهلُ : ُوإهنُ ت  ُأنُها ُأرادوا ُإذا م
ب ه ُاإلمالةُ ُاحلروفُ ُي لف ظواُببعضُ  هلم:ُإنكمُمت  يلونُاذ ك رواُوأب  و اُُ،ُفإنُقيلُ لفظ واُهباُش 

ُعلىُأنُذلكُطبع همُيفُلغتُ  مُيفُقراءتُ إالُالفتح ،ُفهذاُيدلُّ ُم،ُفإنُكانُ هم،ُوعادت 
ُعلىُهذاُفالُيكونُ   .ُ(1)اه «ُمُاإلمالةُ يفُقراءتُ ُاألمر 

ُ-هاُمنُبالدُ وماُجاورُ ُكاهلندُ –ُةُ الشرقيُ ُالشعوبُ ُ:ُوكذلكُنرىُبعضُ أقولُ 

ُ،ُوهوُأمرُ مُللقرآنُ ذلكُعلىُتالوتُ ُ،ُوانعكسُ الشديدُ ُهمُالفتحُ علىُنطقُ ُقدُغلبُ 

ُ.يفُالقراءةُ ُلُ مستعمُ ُغيُ 
أنُُ:طُ املتوسُ ُالفتحُ ُوحدُُّ»:ُبساجقليُزادهُ ُالشهيُ ُعشيُُّرُ مُ  الُحممدُ ُمةُ العال ُُقالُ 

ُفُ هُبالُتكلُّ،ُيعين:ُانفتاحُ (2)بهُيفُالتمهيدُ ُحُ ،ُصرُ الفمُ ُانفتاحُ ُرُ دُ يؤتىُبهُعلىُقُ 
ُ.فُ بالُتكلُُّاملستقيمُ ُالطبعُ ُبُ حسُ ُعلىُجُ يفُاملخرُ ُالكالمُ ُأنُ ُنقاًلُعنُالداينُ ُقُ اُسبُ مُ لُ 

ُفيمكنُ (3)أقولُ  ُاالنفتاحُ ُالزيادةُ ُ: ُذلك ُالفتحُ فُ بتكلُُّعلى ُوهي ،ُالشديدُ ُ،
ُكانُ  ُكراهةًُُُمكروًهاُمعيًبا،ُفهوُأشدُُُّهُألفُ الذيُبعدُ ُيفُاحلرفُ ُالشديدُ ُالفتحُ ُفإذا

ُ(5)﴾إََِل ِهمُ ﴿وُ(4)﴾َعلَي ِهمُ ﴿ُيفُالمُ ُالناسُ ُهُبعضُ كماُيفعلُ ُ،هُألفُ فيماُليسُبعدُ 
                                 

ُ.199ُالصفحةُ ُوذباريُ للرُُّالقراءاتُ ُجامعُ ُ(1)
ُ(ُبتحقيقُد.ُغامنُقدوريُاحلمد.71)صُُاجلزريُ ُالبنُ ُالتجويدُ ُيفُعلمُ ُالتمهيدُ ُ(2)
ُ.هُ هوُساجقليُزادُ ُالقائلُ ُ(3)
ُها.وغيُ 7ُُالفاحتةُ ُ(4)
ُها.وغيُ 77ُُرانُ مُ عُ ُآلُ ُ(5)
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ي ِهمُ ﴿و ُ.(1)﴾َلَ

منُُبُ ،ُفينسُ طُ املتوسُ ُهُالفتحُ أنُ ُمُ يزعُ ُالشديدُ ُالفتحُ ُلُ نُاستعمُ مُ ُ:ُوبعضُ قيلُ 

ُكُ إىلُاإلمالةُ ُطُ املتوسُ ُالفتحُ ُلُ استعمُ  ُ.(2)اه ُ«إنهُغلطُ ُ،ال ُ،
ُ:والخالصةُ 

يفُُاللسانُ ُبرتكُ ُفتًحاُوسطًا،ُويكونُ ُالفمُ ُ:ُهوُفتحُ القرآنُ ُيفُتالوةُ ُالفتحُ 
ُ.والتقليلُ ُالشديدُ ُالفتحُ ُه،ُوهوُبيُ وس طُ ُارتفاعُ ُ،ُمنُغيُ الراحةُ ُوضعُ 

،ُةُ منُالكسُرُقليلُ ُبشيءُ ُالفتحةُ ُخلطُ :ُهوُ-بيُ ُلهُبيُ ُويقالُ -ُوالتقليلُ 
ُالكربى.ُواإلمالةُ ُالفتحُ ُبيُ ُلةُ املقلُ ُاأللفُ ُصوتُ ُويكونُ ُ،منُالياءُ ُقليلُ ُبشيءُ ُواأللفُ 

،ُواحدةُ ُ،ُبنسبةُ بالياءُ ُ،ُواأللفُ بالكسرةُ ُالفتحةُ ُخلطُ ُ:ُهيبرىالكُ ُواإلمالةُ 
ُإىلُإحدامها.ُمتاًما،ُوليسُأقربُ ُوالياءُ ُاأللفُ ُاُبيُ فصوتُ 

ُُُ.أعلمُ ُ،ُواللُ احملضةُ ُربىُإالُالياءُ الكُ ُاإلمالةُ ُوماُبعدُ 
ُ

      ُ
ُ
ُالقراءاتُ ُهُ أوجُ ُيفُتطبيقُ ُختالفاتُ االُ ُبعضُ ُكرُ ذُ ُهُمنعُ مجُ ُاللُ ُرُ ماُيسُ ُرُ آخُ وهذاُ

ُ.أعلمُ ُ،ُواللُ يفُذلكُالصوابُ ُيانُ بُعُ مُ،رينُ املعاصُ ُالقراءُ ُبيُ 
ُُمُ هُوسلُ هُوصحبُ وعلىُآلُ ُحممدُ ُناونبيُ ُنادُ علىُسيُ ُاللُ ىُوصلُ 

ُ

 رشديُسويدالقرآنُالكريم:ُد.ُأيمنُخادمُ

                                 
ُها.وغيُ 44ُُرانُ مُ عُ ُآلُ ُ(1)
ُ.237صُُهُ لساجقليُزادُ ُلُ قُ مُ  الُجهدُ ُ(2)


