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ملخَّص: 
ة بتالوة كتابه، و�لعمل مب�سمونه، والأجل هذ� �لغر�ص  �أمر �هلل �سبحانه �مل�سلمني كافَّ
�ص  هياأ جميع �الأ�سباب �مل�ساعدة على تالوة �لقر�آن، فاأنزل �لقر�آن على �سبعة �أحرف، ورخَّ
تو�فق  �لتي  �ملنزلة  �حلروف  وفق  �لقر�آن  قر�ءة  قري�ص  لهجة  يتقنون  ال  �لذين  للم�سلمني 

لهجاتهم، ويتي�رش عليهم �أد�وؤها. 
�أ�سول  �لتي وردت يف  �ملتنوعة  �الأد�ء  �أ�ساليب  بدر��سة مناذج من  يهتم  �لبحث  وهذ� 
�الأد�ئي يف  للتنويع  �الإدغام منوذجًا  �لباحثة در��سة ظاهرة  �لع�رش، وقد �ختارت  �لقر�ء�ت 
�حلروف �ل�سو�مت، و�الإمالة منوذجًا للتنويع �الأد�ئي يف �حلروف �ل�سو�ئت، فدر�ست كيفية 
خالل  من  وبيَّنت  عنها،  �لناجتة  �ل�سوتية  و�لتغري�ت  �ملتعددة،  لالأ�ساليب  �ملر�فقة  �لنطق 

�الأمثلة �لقر�آنية و�لقر�ء�ت �ملتنوعة �أثر تعدد �أ�ساليب �الأد�ء يف تي�سري تالوة �لقر�آن. 
وقد خل�ص �لبحث �إىل �أن �لقر�آن ق�سد من خالل قر�ء�ته �إىل تي�سري �لقر�ءة على جميع 
�ص �هلل بالقر�ءة وفق �الأ�ساليب �لتي ت�سمح بتقريب �أ�سو�ت  �لناطقني بكلمات �لقر�آن، حيث رخَّ
�حلروف �ملتجاورة، و�لنطق بها وفق �أي�رش �الأ�ساليب �لتي ي�سلكها �لل�سان �أثناء عملية �لنطق. 
كلمات املفتاح: �لقر�ء�ت، قر�ءة، �الأد�ء، �لتغري�ت �ل�سوتية، �الإدغام، �الإمالة، �لل�سان، 

�لنطق، �لتي�سري. 
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Multiple Methods of Performance in the Readings
and Their impact in Streamlining Quran Recitation. 

Abstract: 

Allah (God) ordered all Muslims to read His Book and act according 
to its content. For this purpose, Allah created all the reasons to help the 
recitation of the Quran, thus it was revealed on various ways to be recited. 
This is part of Allah’s help to Muslims who could not read or was difficult for 
him to read the Quran using Quraish’s dialect. The researcher studies the 
various models of the ten Quranic recitations, and he chooses the phenomenon 
of slurring as a model for the diversification of performative in consonants 
and tilt in vowels and the pronunciation associated with these models through 
various examples from the Quran. The researcher concluded that the intent 
of permitting people to recite the Quran in different ways is to facilitate its 
reading. 

Key words: reading, performance, slurring, tilt, pronunciation, easy. 



150

تعدد أساليب األداء في القراءات، وأثره في تيسير تالوة القرآن

أ. انشراح أنس سويد. 
أ. د. نور الدين عتر. 
د. علي أسعد.

ُمقدِّمة: 
اًل، ومل يجعل له عوجًا، و�ل�سالم على �لنبي  �حلمد هلل �لذي �أنزل �لكتاب حُمَكمًا ُمف�سَّ

حممد �سلى �هلل عليه و�سلم �لذي بلَّغ ما �أُنِزل �إليه من ربه، ومل يكتم منه �سيئًا. وبعد: 
فقد كرَّم �هلل �لعرب باأن �أنَزل عليهم �لقر�آن بل�ساٍن عربي مبني، وي�رشَّ عليهم تالوته مبا 
�أمر به من �أ�سباب �لتي�سري، ومنها ما ثبت من نزول �لقر�آن بالقر�ء�ت �ملتعددة؛ تي�سري�ً على 
حه �لرتمذي عن �أُبيِّ بن كعب ر�سي �هلل عنه  ة، فقد ثبت يف �حلديث �لذي �سحَّ �مل�سلمني كافَّ
قال: »لقي ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم جربيل، فقال: يا جربيل، �إين ُبِعثت �إىل �أّمة �أميني 
�لذي مل يقر�أ كتابًا قط. قال: يا  �لكبري، و�لغالم، و�جلارية، و�لرجل  �لعجوز، و�ل�سيخ  منهم 

حممد، �إنَّ �لقر�آَن �أُنِزَل على �سبعة �أحرف. « )1( 
فهذ� �حلديث يدلُّ على �أنَّ �حلكمة �لرئي�سة �لتي الأجلها �أنزل �هلل �لقر�آن بوجوه متعددة 
ة، وقد جتلَّى هذ� �لتي�سري من خالل  من �لقر�ءة هي تي�سري تالوة �لقر�آن على �مل�سلمني كافَّ
طرق �الأد�ء �ملتعددة �لتي يدر�سها علم �لقر�ء�ت ويحفل بها، ومنها �الإظهار و�الإدغام، و�لفتح 
و�الإمالة، وغري ذلك. وهذ� �لبحث �سيدر�ص ظاهرتي �الإدغام و�الإمالة ويبني �أثرهما يف تي�سري 
تالوة �لقر�آن، وقد جعلت �لباحثة نطاق �لبحث حم�سور�ً يف �لقر�ء�ت �لع�رش دون غريها؛ الأن 

هذه �لقر�ء�ت هي �لتي �أثبت �لعلماء تو�ترها. )2( 

أهمية البحث: 

تتجلى اأهمية هذا البحث يف النقاط الآتية: 
�أ�ساليب �الأد�ء  ♦ �أحكام �الإدغام و�الإمالة، ويبنيِّ �لعالقة �لتي تربط  ه يدر�ص  �أنَّ �أواًل: 

بعلم �الأ�سو�ت. 
ت بها تالوة �لقر�آن، ببيان �آلّية  ♦ ثانيًا: يك�سف �لبحث عن بع�ص �جلو�نب �لتي تي�رشَّ

�الأ�سو�ت  بني  �الن�سجام  حتقيق  يف  ودورها  و�الإمالة  �لل�سان،  يف  عمله  وطريقة  �الإدغام، 
�ملتجاورة. 

�لناجت عن �ختالف  ♦ �الأثر  �الإدغام و�الإمالة، ويبنيِّ  �لبحث عن مز�يا  ثالثًا: يك�سف 
�ء يف �أ�سول هاتني �لظاهرتني، وما ينتج عنهما من تبدالت �سوتية تتنوع بح�سب تعدد  �لُقرَّ

طرق �الأد�ء يف �لقر�ء�ت �ملتنوعة، و�أثر ذلك يف تي�سري قر�ءة �لقر�آن وتالوته. 
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منهج البحث: 
الق�صايا  درا�صة  املتبعة يف  العلمية  املناهج  البحث  الباحثة يف هذا  التزمت 

القراآنية، وهي: 
�ء يف �الإدغام عامًة،  ♦ �أواًل: �ال�ستقر�ء: حيث قامت �لباحثة با�ستقر�ٍء تام ملذ�هب �لُقرَّ

�ء يف �الإمالة بعد ��ستقر�ء  و�إدغام �حلروف �ملتقاربة يف �ملخرج خا�سًة، وذكرت مذ�هب �لقرَّ
مو��سع �التفاق و�الختالف. 

و�الإدغام،  ♦ �الإظهار  قر�ءتي  بني  �لباحثة  قارنت  حيث  و�لتحليل:  �ملقارنة،  ثانيًا: 
طرق  �ختالف  عن  �لناجتة  �الأ�سو�ت  بني  وقارنت  مز�ياهما،  وبيَّنت  �لظاهرتني  وحلَّلت 
�الأد�ء، من خالل حتليل �أ�سو�ت �حلروف �ملتجاورة، وبيان �ل�سفات �ملوؤثِّرة يف عمل �لل�سان 

�ملر�فق الآلية �الإمالة. 
�ل�سوتي  ♦ �لتنوع  عن  �لناجتة  �الآثار  �لباحثة  ��ستنتجت  حيث  �ال�ستنتاج:  ثالثًا: 

�ملر�فق لتعدد �أ�ساليب �الأد�ء، وطرق قر�ءة �لكلمات �لقر�آنية. 
خطة البحث: 

ا�صتمل البحث على مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة: 
�أما �ملقدمة فقد بيَّنت �أهمية �لبحث، و�أهد�فه، ومنهج �لبحث، وخطته. 

و�أما �لتمهيد فقد �هتم ببيان �لعالقة بني علم �لقر�ء�ت وعلم �الأ�سو�ت، فعرَّف �لعلمني، 
�لقر�ء�ت، ومن  وبنيَّ �ملباحث �مل�سرتكة بينهما، ثمَّ بنيَّ منزلة �ملباحث �ل�سوتية من علم 
ويبنيِّ  �لقر�ء�ت،  يف  �ملتنوعة  �الأد�ء  �أ�ساليب  من  مناذج  ليعر�ص  �لبحث  �نتقل  ذلك  خالل 

�أثرها يف تي�سري تالوة �لقر�آن. 
فعرَّف  �ل�سو�مت،  يف  �الأد�ء  �أ�ساليب  تعدد  بدر��سة  فاخت�ص  �الأول:  �ملبحث  و�أما 
د  �ل�سو�مت وبنيَّ مز�ياها، ودر�ص ظاهرة �الإدغام منوذجًا للتَّنوع �ل�سوتي �لناجت عن تعدُّ
�لقر�ء�ت، والأجل تو�سيح هذ� �الأثر عرَّف �الإدغام، وبنيَّ �أ�سبابه و�رشوطه ومو�نعه و�أنو�عه، 

ح �أثر �الإدغام يف تي�سري تالوة �لقر�آن.  و�ساق مناذج تطبيقية تو�سِّ
و�أما �ملبحث �لثاين: فاخت�ص بدر��سة تعدد �أ�ساليب �الأد�ء يف �ل�سو�ئت فعرَّف �ل�سو�ئت 
د  تعدُّ عن  �لناجت  �ل�سوتي  للتَّنوع  منوذجًا  �الإمالة  ظاهرة  ودر�ص  مز�ياها،  وبنيَّ  �لعربية 
�ء منها، ثم  �لقرَّ و�أ�سبابها ومو�نعها، ومو�قف  �أنو�عها، وفو�ئدها،  �لقر�ء�ت، فعرَّفها، وبنيَّ 

ح �أثر �الإمالة يف تي�سري تالوة �لقر�آن.  �ساق مناذج تطبيقية تو�سِّ
ل �إليها �لبحث، و�لتو�سيات.  و�أخري�ً جاءت �خلامتة لتبنيِّ �أهم �لنتائج �لتي تو�سَّ
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متهيد يف العالقة بني علم القراءات وعلم األصوات. 
�لقر�ء�ت  نزول  تاأخر  �إذ  �ملكي؛  �لعهد  بعد  �إال  �لقر�ء�ت  د  تعدُّ �لقر�آن  تاريخ  يعرف  مل 
د �لقر�ء�ت مل تكن قائمة يف مكة؛ حيث �أنزل  �إىل ما بعد �لهجرة �لنبوية؛ الأنَّ �حلاجة لتعدُّ
�إليه لغات �لعرب جميعًا،  �أف�سح ما �نتهت  �أواًل بل�سان قري�ص �لذي هو  �لقر�آن  �هلل �سبحانه 
�الإ�سالم،  يف  �لعرب  دخول  كرث  �أن  بعد  قري�ص  ل�سان  بغري  يقروؤوه  �أن  �الأمة  على  ل  �َسهَّ ثم 
وتبيَّنت �سعوبة �لنطق بلهجة قري�ص على �مل�سلمني �جلدد. وي�سهد لذلك �أن �لتخفيف حدث 
�أَُبيِّ ْبِن  بعد �لهجرة عند �أ�ساة بني ِغفار )مو�سع باملدينة �لنبوية( ، فقد �أخرج م�سلم عن 
يُل  اِة َبِنى ِغَفاٍر، َفاأََتاُه ِجرْبِ ِبيَّ �سلى �هلل عليه و�سلم َكاَن ِعْنَد �أَ�سَ َكْعٍب ر�سي �هلل عنه: »�أَنَّ �لنَّ
َ ُمَعاَفاَتُه َوَمْغِفَرَتُه  ُتَك �ْلُقْر�آَن َعَلى َحْرٍف. َفَقاَل: "�أَ�ْساأَُل �هللَّ َ َياأُْمُرَك �أَْن َتْقَر�أَ �أُمَّ �إِنَّ �هللَّ َفَقاَل:   ،u
ُتَك �ْلُقْر�آَن َعَلى  َ َياأُْمُرَك �أَْن َتْقَر�أَ �أُمَّ �ِبَعَة، َفَقاَل: �إِنَّ �هللَّ ِتي اَل ُتِطيُق َذِلَك"، ... ُثمَّ َجاَءُه �لرَّ َو�إِنَّ �أُمَّ

اُبو�. " )3(  ا َحْرٍف قر�أو� َعَلْيِه َفَقْد �أَ�سَ َ �َسْبَعِة �أَْحُرٍف، َفاأَيُّ
�لقر�آن،  ◄ كلمات  �أد�ء  بكيفيات  ُيعنى  �لذي  �لعلم  هو  القراءات:  علم  تعريف  اأولً: 

و�ختالفها معزو�ً لناقله. )4( 
�ختالفها، كما  و�أوجه  �أد�ئها،  �لقر�آن وطرق  بكلمات  �لنطق  �إنه يبحث يف كيفية  �أي: 
�لتي  �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم. فالنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قد قر�أ بالوجوه  وردت عن 
�أقر�أه �إياها جربيل عليه �ل�سالم، ومل ُيعِمل �جتهاده يف �سيء منها، ثم نقلها عنه �ل�سحابة 
ر�سي �هلل عنهم حتى و�سلت �إىل �الأئمة �لقر�ء، فو�سعو� �أ�سولها، وبيَّنو� قو�عدها يف �سوء 
ما و�سل �إليهم منقواًل عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم. وبناًء عليه، فاإن ن�سبة �لقر�ء�ت �إىل 
�ء �لع�رشة ال يعني �أنهم هم �لذين �أن�سوؤوها �أو �جتهدو� يف تاأليفها، و�إمنا ُن�ِسبت �لقر�ء�ت  �لُقرَّ

�إليهم؛ الأنهم هم �لذين �عتنو� بها، و�سبطوها، وو�سعو� لها �لقو�عد و�الأ�سول. )5( 
و�لقر�ء�ت �لع�رش جزء من �الأحرف �ل�سبعة �لتي نزل بها �لقر�آن. )6( فاالأحرف �ل�سبعة )7( 
ت�ستمل على وجوٍه من �لقر�ءة نزلت على �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم خالل �إقامته يف �ملدينة، 
ثم ُن�ِسخ بع�سها، وبقي �لوجوه �لتي �أقر�أ بها جربيُل �لنبيَّ �سلى �هلل عليه و�سلم يف �لعر�سة 
�ء �لع�رشة. )8(  �الأخرية قبل وفاته. و�لقر�ء�ت �لتي �أُِقرَّت هي �لقر�آن �ملتو�تر �لذي قر�أ به �لُقرَّ

�أ�سول  هما:  رئي�سيتني  جمموعتني  يف  �لقر�ء�ت  �ختالف  وجوه  �لعلماء  وي�سنِّف 
�لقر�ء�ت، وفر�ص �حلروف، ويعدُّ هذ� �لت�سنيف �ملنهج �لعام لدى علماء �لقر�ء�ت. )9( 

من  حتتها  ما  على  تنطبق  �لتي  �ملطردة  �لكلية  و�الأحكام  �لقو�عد  �لقر�ء�ت:  و�أ�سول 
و�لفتح  و�الإظهار،  �الإدغام  كقو�عد  �حلكم،  ذلك  �رشط  فيها  يتحقق  �لتي  �لكثرية  �جلزئيات 

و�الإمالة، )10( وغريها من �الأمهات �جلامعة. )11( 



153

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (2) - تشرين 

وفر�ص �حلروف: �لكلمات �لقر�آنية �ملختلف فيها بني �لقر�ء، و�لتي جاءت على غري 
مبفرده.  مو�سع  لكل  بال�سماع  ُتعَرف  و�إمنا  مطردة،  كلية  قاعدة  حتت  تن�سو  ومل  مثال، 
و�سميت هذه �لقر�ء�ت فر�سية؛ النت�سارها يف مو��سعها من �سور �لقر�آن �لكرمي، فاحلديث 
�لو�حد  حكم  فاإن  �الأ�سول  بخالف  �سورتها،  من  �لقر�ءة  هذه  مو�سع  يف  ياأتي  عنها 
يف  يوجد  حيث  و�الأ�سول؛  �لفر�ص  يف  �لغالب  باعتبار  وهذ�  �جلميع،  على  ين�سحب  منها 
�الأ�سول ما ال يطرد حكمه على جميع �أفر�ده، كقو�عد باب �لفتح و�الإمالة وبني �للفظني، 
و�ال�ستثناء�ت من بع�ص �أ�سول باب �لهمزتني من كلمتني، و�ال�ستثناء�ت �لو�ردة يف باب 

�الإدغام �ل�سغري. )12( 
وتنق�صم القراءات من حيث �صلتها باملعاين اإىل ق�صمني: 

�لق�سم �الأول: �لقر�ء�ت �لتي ال تتعلق بالتف�سري وال ترتبط به، )13( وي�سمل هذ� �لق�سم  -
 )14( �ملد،  كمقادير  و�حلركات،  باحلروف  �لنطق  وكيفية  �الأد�ء،  وجوه  يف  �ء  �لُقرَّ �ختالف 
و�الإماالت. وهذ� �لنوع ي�سمل جميع �أ�سول �لقر�ء�ت ووجوه �الأد�ء، وبع�ص �لوجوه �لو�ردة 
يف فر�ص �حلروف. وهذ� �لنوع هو �لذي تتجلى فيه حكمة تي�سري �لتالوة على جميع �مل�سلمني 

ممن ينطق بغري لغة قري�ص ولهجتها. 
ر �ختالفها يف بيان معاين �الآيات، وي�سمل هذ� �لق�سم  - �لق�سم �لثاين: �لقر�ء�ت �لتي يوؤثِّ

�ء يف حروف �لكلمات، ويف �حلركات �لتي يختلف معنى �لفعل باختالفها. )15(  �ختالف �لُقرَّ
ُكرخْ يِف  ا( ب�سيغتي ��سم �لفاعل و�ملفعول من قوله تعاىل:{َواذخْ ِل�سً ا، خُمْ َل�سً ومنه: قر�ءتا )خُمْ
َل�ًصا} ]�سورة مرمي/ 51[، وتقوم �لقر�ء�ت �ملتعددة يف هذه  ُه َكاَن ُمخْ ِكَتاِب ُمو�َصى اإِنَّ الخْ

�حلالة مقام �آيات متعددة. )16( وي�سمل هذ� �لنوع بع�ص قر�ء�ت �لفر�ص. 
ثانياً: تعريف علم الأ�صوات:  ◄

علم �الأ�سو�ت: هو �لعلم �لذي يعنى بدر��سة �ل�سوت �للغوي )17( من حيث �لنطق به 
و��ستقباله  �لهو�ء،  و�نتقاله يف موجات �سوتية عرب  وكيفية �سدوره وخمرجه، و�سفته 
يف �أذن �ل�سامع من حيث موقع �ل�سوت يف �لكلمة، وجماورته لغريه، وتاأثره به وتاأثريه 

 )18( فيه. 
�إنَّ هذ� �لعلم يهتم باحلروف �لتي هي �للبنة �الأوىل يف تكوين �لكلمات: بالبحث  �أي: 
بالدر��سات  يهتم  تلك �حلروف، كما  بها  تت�سف  �لتي  �ل�سفات  عن مو�طن خروجها، وعن 
�لتي تعالج �أ�سو�ت �للغة، وتبني كيفية �لنطق بها، وطبيعتها �لفيزيائية، ويدر�ص �حلرف يف 

�لكلمة، و�لتبدالت �ل�سوتية �لتي تعر�ص له. )19( 
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�ل�سو�مت  هما:  رئي�سيتني،  جمموعتني  �إىل  �لنطق  حيث  من  �للغوي  �ل�سوت  وينق�سم 
)�الأحرف �ل�سحيحة( ، و�ل�سو�ئت �أو �لعلل )�حلركات وحروف �ملد( ، وكل جمموعة منهما 
توؤدي وظيفة معينة ال توؤديها �ملجموعة �الأخرى، ولكل منهما طريقته يف �لنطق ومز�ياه؛ 
فال�سو�مت متتاز بنطق مقارب عن طريق ع�سو �أو �أع�ساء بطريقة تعوق تيار �لهو�ء، وت�سبب 

�حتكاكًا م�سموعًا، �أما �ل�سو�ئت فتمتاز بنطق مفتوح، وغياب �لعو�ئق. 
ورغم متايز �ملجموعتني، فاإن كاًل منهما تفتقر �إىل �الأخرى، فال�سو�مت تف�سل �لعلل، 
�إىل �لذي يليه، وال يكن �سماع  �أجهزة �لنطق من �النتقال من حرف �سامت  ن  و�لعلل متكِّ

�ل�سو�مت �إال باالعتماد على �ل�سو�ئت. )20( 
ثالثاً - املباحث امل�صرتكة بني علمي الأ�صوات والقراءات:  ◄

تعدُّ �ملباحث �ملتعلقة مبخارج �حلروف و�سفاتها �أهّم �ملباحث �مل�سرتكة بني علمي 
�الأ�سو�ت و�لقر�ء�ت. 

وخمرج �حلرف هو: �ملكان �لذي يخرج منه �حلرف، وُيْقَطع عنده �ل�سوت، فيتميز به 
عن غريه. )21( 

فيها  تتوزع  خم�سة،  �لرئي�سة:  و�ملخارج  وفرعية.  رئي�سة،  نوعان:  �حلروف  وخمارج 
�ملخارج �لفرعية، وهي: �جلوف، و�حللق، و�لل�سان، و�ل�سفتان، و�خلي�سوم. 

�جلوف: وتخرج منه �حلروف �جلوفية: وهي �الألف و�لو�و و�لياء �ملدية. . 1
�أق�سى �حللق: ويخرج منه �لهمزة و�لهاء، . 2 �حللق: وفيه ثالثة خمارج فرعية، هي: 

وو�سطه: ويخرج منه �لعني و�حلاء، و�أدناه: ويخرج منه �لغني و�خلاء. 
�لل�سان مع ما يحاذيه من �حلنك . 3 �أق�سى  �لل�سان: وفيه ع�رشة خمارج فرعية: هي 

�الأعلى من منطقة �للهاة ويخرج منه )�لقاف( ، و�أق�سى �لل�سان مع ما يحاذيه من �حلنك 
�الأعلى �أدنى من خمرج �لقاف، ويخرج منه )�لكاف( . و�سجر �لفم )و�سط �لل�سان مع ما يقابله 
من �حلنك �الأعلى( ، وتخرج منه �حلروف �ل�سجرية: �جليم و�ل�سني و�لياء غري �ملمدودة. وطرف 
�لل�سان مع ما يحاذيه من لثة �الأ�سنان �لثنايا �لعليا، ويخرج منه )�لنون( . وطرف �لل�سان 
مع ظهره مما يلي ر�أ�سه، ويخرج منه )�لر�ء( ، وحافة �لل�سان �الأمامية مع ما يحاذيها من 
�الأ�سنان ويخرج منه )�لالم( ، ور�أ�ص �لل�سان من جهة ظهره مع �أ�سول �لثنايا �لعليا وتخرج 
منه �حلروف �لنطعية )�لتاء و�لد�ل و�لطاء( . وطرف �لل�سان من جهة ظهره مع روؤو�ص �لثنايا 
�لعليا، وتخرج منه �حلروف �للثوية )�لثاء و�لذ�ل و�لظاء( . وطرف �لل�سان مع مو�سع �لت�ساق 
�لثنايا �لعليا باللثة، وتخرج منه �حلروف �الأ�سلية )�لز�ي و�ل�سني و�ل�ساد( . وحافة �لل�سان 

مع ما يحاذيه من �الأ�رش��ص �لعليا، ويخرج منه )�ل�ساد( . 
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�ل�سفتان: وفيها خمرجان فرعيان: ما بني �ل�سفتني مع �نطباقهما ويخرج منه �لباء . 4
و�مليم، ومن بينهما دون �نطباق يخرج �لو�و غري �ملدية. وبطن �ل�سفة �ل�سفلى مع �لت�ساقها 

بروؤو�ص �لثنايا �لعليا، ويخرج منه �لفاء. 
�خلي�سوم. وتخرج منه �لغنة �ملر�فقة حلريف �لنون و�مليم. )22( . 5

و�سفات �حلروف: جمع �سفة، وهي كيفية عار�سة تعر�ص ل�سوت �حلرف عند ح�سوله 
يف �ملخرج. وهي على ق�سمني: �سفات لها �أ�سد�د، و�سفات ال �أ�سد�د لها. )23( 

اأولً - ال�صفات املت�صادة: وهي خم�ص �سفات: )24(  ◄
�لهم�ص و�سده �جلهر: و�لهم�ص: جريان �لنف�ص عند �لنطق باحلرف؛ ل�سعف �العتماد . 1

على �ملخرج، وحروفه جتمعها جملة: فحثه �سخ�ص �سكت. وهو �سفة من �سفات �ل�سعف. 
و�جلهر: �نحبا�ص جريان �لنف�ص عند �لنطق باحلرف؛ لقوة �العتماد على �ملخرج، وحروفه 

ما عد� حروف �لهم�ص، وهو من �سفات �لقوة. 
�ل�سدة و�سدها �لرخاوة وبينهما �لتو�سط: و�ل�سدة: �نحبا�ص جري �ل�سوت عند �لنطق . 2

و�لتو�سط: �سفة بني   . بكت(  )�أجد قط  �ملخرج. وحروفها جمموعة يف  لقوته يف  باحلرف؛ 
�لرخاوة و�ل�سدة ال ينحب�ص معها �ل�سوت كانحبا�سه عند �لنطق بحروف �ل�سدة، وال يجري 
كجريانه مع �أحرف �لرخاوة، وحروفه جمموعة يف )لن عمر( . و�لرخاوة: جريان �ل�سوت 

عند �لنطق باحلرف؛ ل�سعفه يف �ملخرج، وحروفها ماعد� حروف �ل�سدة و�لتو�سط. 
�ال�ستعالء و�سده �ال�ستفال: و�ال�ستعالء: هو �رتفاع �لل�سان عند �لنطق باحلرف �إىل . 3

�حلنك �الأعلى، وحروفه �سبعة جمموعة يف )خ�ص �سغط قظ( . و�ال�ستفال: �نحطاط �لل�سان 
عند خروج �حلرف �إىل قاع �لفم، وحروفه و�حد وع�رشون حرفًا، وهي غري حروف �ال�ستعالء. 

�الإطباق و�سده �النفتاح: فاالإطباق: هو �رتفاع �لل�سان حتى يكاد يلت�سق باحلنك . 4
�الأعلى عند �لنطق باحلرف وهو من �سفات �لقوة، وحروفه �ل�ساد و�ل�ساد و�لطاء و�لظاء، 
وهذه �الأحرف �الأربعة هي �أقوى حروف �لتفخيم. و�النفتاح: هو �فرت�ق �لل�سان عن �حلنك 
�الأعلى وعدم �لت�ساقه به، وخروج �لنف�ص من بينهما عند �لنطق بحروفه، وحروفه جميع 

�حلروف عد� حروف �الإطباق. 
)طرفيها( . 5 و�ل�سفة  �لل�سان  ذلق  على  �العتماد  و�الذالق:  �الإ�سمات:  و�سده  �الإذالق 

عند �لنطق باحلرف، وحروفه جمموعة يف )فر من لب( . و�سميت مذلقة؛ ل�رشعة �لنطق بها. 
�مل�سمتة  �حلروف  من  �أحرف  خم�سة  �أو  �أربعة  �أ�سولها  كلمة  تركيب  �متناع  و�الإ�سمات: 
وحدها �إال �إذ� كانت �أعجمية. فالبد من وجود حرف �أو �أكرث من حروف �الإذالق يف �لكلمات 
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�أو خما�سية  �إذالق يف كلمة رباعية �الأ�سل  �أو �خلما�سية، و�إن �متنع وجود حرف  �لرباعية 
ُحِكم عليها باأنها غري عربية، كجعفر و�سفرجل، وحروفها غري حروف �الإذالق. 

ثانياً: ال�صفات التي ل اأ�صداد لها: وهي �سبع �سفات: )25(  ◄
وهي: . 1 �لثالثة،  حروفه  باأحد  �لنطق  ي�سحب  �لطائر  �سوت  ي�سبه  �سوت  �ل�سفري: 

�ل�ساد و�لز�ي و�ل�سني. 
قوية، . 2 نربة  له  ُي�سمَع  حتى  �ساكنًا  باحلرف  �لنطق  عند  �ملخرج  ��سطر�ب  �لقلقلة: 

وحروفها جمموعة يف )قطب جد( . 
وياء . 3 و�و  وحروفه:  �لل�سان،  على  كلفة  وعدم  لني  يف  �حلرف  �إخر�ج  وهو  �للني: 

�ساكنان مفتوح ما قبلهما. 
�النحر�ف: وهو ميالن �حلرف عن خمرجه حتى يت�سل مبخرج غريه. وحروفه: �لالم . 4
و�لر�ء. 
�لتكرير: �رتعاد طرف �لل�سان عند �لنطق بحرف �لر�ء. وينبغي جتنب تكرير �لر�ء، . 5

باأن يل�سق الفظها ظهر �لل�سان باأعلى حنكه ل�سقًا حمكمًا، بحيث تخرج �لر�ء مرة و�حدة، 
وال يرتعد �لل�سان بها. 

�لتف�سي: وهو �نت�سار �لهو�ء بني �لل�سان و�حلنك، و�نب�ساطه يف �خلروج عند �لنطق . 6
بحرف �ل�سني. 

�ال�ستطالة: وهي �متد�د �ل�سوت يف خمرجه من �أول حافة �لل�سان �إىل �آخرها، وهي . 7
�سفة حرف �ل�ساد. 

وهكذ� فاإن �سفات �حلروف جملة هي �سبع ع�رشة �سفة، منها �ست �سفات من �سفات 
ع�رش  و�إحدى  و�للني.  و�الإذالق،  و�النفتاح،  و�ال�ستفال،  و�لرخاوة،  �لهم�ص،  وهي:  �ل�سعف 
�سفة من �سفات �لقوة، وهي: �جلهر، و�ل�سدة، و�ال�ستعالء، و�الإطباق، و�الإ�سمات، و�ل�سفري، 

و�لقلقلة، و�النحر�ف، و�لتكرير، و�لتف�سي، و�ال�ستطالة. )26( 
رابعاً - منزلة املباحث ال�صوتية من علم القراءات:  ◄

جوهر  �سحيحًا  نطقًا  �لكالم  لنطق  و�سواًل  و�سفاتها؛  �حلروف  خمارِج  �سبط  ُيعدُّ 
�لدر��سات �ل�سوتية لعلوم �لعربية، و�أ�سا�ص �لعالقة بني علمي �لتجويد و�لقر�ء�ت من جهة 
وعلم �الأ�سو�ت من جهة �أخرى؛ الأن �جلانب �ل�سوتي هو �أ�سل �لدر��سات �للغوية؛ ولذلك �هتم 
�لعلماء �لعرب بدر��سة �الأ�سو�ت �هتمامًا بالغًا؛ وخلَّفو� لنا تر�ثًا �سوتيًا موزعًا على علوم 

�لعربية �ملتعددة من �رشف، ونحو، وغريهما. )27( 
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�لتي  باملو�سوعات  �رتباطها  �لعربية  علماء  لدى  �ل�سوتية  �لدر��سات  ييز  ما  و�أبرز 
�إىل بيان �لنظام �ل�سوتي للعربية، وما يخ�سع له هذ� �لنظام من  يبحثونها، و�أنها تهدف 

�عتبار�ت �سوتية يف �لكالم �ملنطوق. )28( 
ت�ستغرق  �ساملة  در��سة  �ل�سوتية  للجو�نب  در��ستهم  كانت  فقد  �لقر�ء�ت  علماء  �أما 
�ملباحث �ملتعلقة بعلم �الأ�سو�ت جميعها، وتعتمد على منهج �سوتي خال�ص ال يختلط فيه 
�جلانب �ل�سوتي مبا عد�ه من �ملو�سوعات، )29( ولذلك ُعدَّت �لدر��سة �ل�سوتية لدى علماء 

�لقر�ء�ت �أوفى باملقام من در��سات علماء �لعربية الأ�سباب عديدة، منها: 
�أن علم �لتجويد يعنى بدر��سة خمارج �الأ�سو�ت و�سفاتها، وما يرتتب على ذلك من . 1

�أحكام عند تركيبها يف �لكالم �ملنطوق؛ لذ� كانت مباحثه �سوتية بامتياز. 
�ل�سوتي؛ . 2 �لبحث  �آثار  من  للمتقدمني  يجتمع  ما مل  لهم  �جتمع  �لتجويد  علماء  �أن 

�أثمر  �لقر�ءة و�لتجويد، مما  �لفعلية لفن  �لعربية ون�سجها، و�ملمار�سة  �للغة  ب�سبب �زدهار 
مباحث �سوتية �ساملة ظهرت يف باكورة �ملوؤلفات �ملتعلقة بعلم �لتجويد، ككتاب )�لرعاية 
لتجويد �لقر�ءة وحتقيق لفظ �لتالوة( ملكي بن �أبي طالب �لقي�سي )437هـ( ، و�لذي تناول 

فيه �أحكام �حلروف، و�أحو�لها، وكيفية مو�قعها يف كالم �لعرب. )30( 
�أن علم �لتجويد فرع عن علم �لقر�ء�ت )31( �لذي تفرَّغ له قر�ء كان هدفهم �لرئي�ص . 3

�ختالط  نتيجة  قر�ءته،  يف  �للحن  تف�سي  من  للقر�آن  �سيانًة  �لقر�آن؛  كلمات  �أ�سو�ت  �سبط 
�لعرب بالعجم، وما �أنتجه هذ� �الختالط من ظهور �للحن يف لغة �لقر�آن، )32( مما يجعل علم 

�لقر�ء�ت �لتطبيقي جوهر �جلانب �لعملي للدر�ص �ل�سوتي. 
ت �إىل ن�سوء �لدر��سات . 4 ما ��ستملت عليه �لقر�ء�ت �ملتنوعة من فروق �أد�ئية �سوتية �أدَّ

بدر��سة  �سة  �ملتخ�سِّ �ملوؤلَّفات  ت�سنيف  �إىل  �لباحثني  ودفعت  �لقر�آنية،  للقر�ء�ت  �ل�سوتية 
علمي  بني  �ملتينة  �لعالقة  �أ�سا�ص  �الأد�ئية  �لفروق  هذه  لت  �سكَّ وقد   )33( �لقر�ء�ت،  �أ�سو�ت 

�الأ�سو�ت و�لقر�ء�ت. 
دفعهم . 5 �لقر�آنية  بالقر�ء�ت  �ملتعلقة  �لدر��سات  �إثر�ء  يف  و�لباحثني  �لعلماء  رغبة 

�إىل �لتنقيب عن �الإرث �للغوي �ملت�سل بالقر�ء�ت، مما �أنتج �أهم �ملباحث �ل�سوتية �ملتعلقة 
ًة. )34( ويكن �أن  باللهجات عامًة، و�للهجات �لتي نزل بها �لقر�آن بقر�ء�ته �ملتعددة خا�سَّ
�لتي  �لدر��سات  �أثمن  وقر�ء�ته  �لكرمي  �لقر�آن  �أح�سان  يف  �لنا�سئة  �ل�سوتية  �لدر��سات  نعدَّ 

تناولت علم �الأ�سو�ت بالبحث؛ الأن �لدر�ص يكت�سب قيمته من �ملدرو�ص. 
�أ�سول  يف  �الأد�ء  �أ�ساليب  تعدد  عن  �لناجتة  �ل�سوتية  �الآثار  �سيدر�ص  �لبحث  وهذ� 
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�لقر�ء�ت؛ و�أثرها يف تي�سري �لتالوة على �مل�سلمني، وقد �خرتت در��سة ظاهرتني تعدَّدت طرق 
�ء، وهما �الإدغام و�الإمالة.  �أدئهما لدى �لُقرَّ

املبحث األول: تعدد أساليب األداء يف الصوامت )اإلدغام منوذجاً(. 
ل �أ�سول �للغة �لعربية، وحروف  يطلق ��سم �ل�سو�مت على �حلروف �ل�سحيحة �لتي ت�سكِّ
مادتها من وجهة نظر �ملعجم، وهذه �حلروف تتعرَّ�ص لعدد من �لتبدالت �ل�سوتية �لناجتة 
عن تعدد طرق �الأد�ء يف �لقر�ء�ت، ويتجلى ذلك ب�سكل و��سح يف ظاهرة �الإدغام �لتي تفرَّعت 

تطبيقاتها لدى علماء �لقر�ءة. 
�إذ�  له  جماور  �آخر  حرف  يف  حرف  �إدخال  هو  �لقر�ءة  علماء  ��سطالح  يف  و�الإدغام 
متاثال �أو جتان�سا �أو تقاربا، بحيث ُيلفظ �حلرفان حرفًا كالثاين م�سدد�ً، يرتفع بهما �لل�سان 

رفعة و�حدة، وي�سع بهما مو�سعًا و�حد�ً. )35( 
ه باإخر�جه من خمرجه، والأن  و�الأ�سل هو �الإظهار؛ )36( الأن فيه �إعطاء كل حرف حقَّ

�الإدغام يكون لعلة. 
وفائدة �الإدغام: �إر�دة �لتخفيف و�لت�سهيل، و�القت�ساد من �جلهد �لع�سلي �ملبذول يف 
�لنطق؛ الأن �لنطق بحرف و�حد �أ�سهل من �لنطق بحرفني، والأن �لل�سان �إذ� لفظ باحلرف من 
خمرجه، ثم عاد مرة �أخرى �إىل �ملخرج للتلفظ بحرف �آخر مثله �سعب عليه ذلك، فهو ي�سبه 
م�سي �ملقيد �لذي يرفع رجله من مو�سع ثم يعيدها �إليه، وي�سبه �إعادة �حلديث مرتني، وكل 
ذلك ثقيل؛ لذ� كان حتريك �لل�سان باحلرفني حركة و�حدة �أ�سهل من حتريكه بهما حركتني 

مع �تفاقهما. )37( 

املطلب األول: أسباب اإلدغام، وشروطه، وموانعه. 

اأولً - اأ�صباب الإدغام: لالإدغام ثالثة �أ�سباب هي: �لتماثل و�لتجان�ص و�لتقارب.  ◄
ِبخْ . 1 �لتماثل: �أن يتحد �حلرفان خمرجًا و�سفة، كاإدغام باء يف باء يف قوله:{ا�رشخْ

ِبَع�َصاَك} ]�سورة �لبقرة/ 60[. 
�لتجان�ص: �أن يتحد �حلرفان خمرجًا ويختلفا يف �ل�سفة، كاإدغام �لد�ل يف �لتاء يف . 2

َ} ]�سورة �لبقرة/ 256[. فالتاء و�لد�ل حرفان متحد�ن يف �ملخرج،  قوله تعاىل:{َقدخْ َتَبنيَّ
فيخرج  �لثاين،  يف  �الأول  �ل�سوت  �إدغام  يتم  لذ�  و�لهم�ص؛  �جلهر  �سفتي  يف  وخمتلفان 
�ل�سوتان وكاأنهما �سوت و�حد، مما ُيوؤدِّي �إىل �الن�سجام �ل�سوتي بني �لكلمتني، و�القت�ساد 

يف �ملجهود �لع�سلي، حيث يتحرك �لل�سان باحلرفني حركة و�حدة. 
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�الأول: . 3 مثال  و�سفة.  خمرجًا  �أو  �سفة،  �أو  خمرجًا  �حلرفان  يتقارب  �أن  التقارب: 
�إدغام �لد�ل يف �ل�سني يف قوله تعاىل: )َلَقْد �َسِمَع ← َلَق�ْص �َسِمَع( ، على مذهب بع�ص �لقر�ء، 
فالد�ل و�ل�سني متقاربان يف �ملخرج ومتباعد�ن يف �ل�سفات؛ فالد�ل جمهورة و�سديدة وغري 
�تفاقًا  �لر�ء  يف  �لالم  �إدغام  �لثاين:  ومثال  و�سفريية.  ورخوة  مهمو�سة  و�ل�سني  �سفريية، 
( ؛ فالالم و�لر�ء حرفان متقاربان يف �ملخرج، ويف بع�ص �ل�سفات،  يف: )ُقْل َربِّ ← ُقْر َربِّ

كاجلهر، و�لتو�سط، و�لرخاوة، و�ال�ستفال، و�النفتاح، و�الإذالق. )38( 
�الإدغام،  ◄ �آلية  الإجر�ء  �رشطني  �لقر�ء�ت  علماء  ي�سرتط  الإدغام:  �رشوط   - ثانياً 

وهما: 
�أن يلتقي �حلرفان �مُلدَغمان خطًا �سو�ء �لتقيا لفظًا �أم ال، فيدخل نحو: )�إنه هو( ، . 1

فال متنع �ل�سلة �لتي هي �لو�و �مللفوظ بها يف )�أنه( ، ويخرج نحو )�أنا نذير( ؛ لوجود �الألف 
خطًا، و�إن مل يلفظ به. 

نحو: . 2 فيدخل  و�حدة،  بكلمة  �حلرفان  كان  �إن  �أكرث  �أو  حرف  فيه  �ملدغم  يلي  �أن 
ْم( ، وال ُيدغم �لقاف يف �لكاف يف نحو: )يرزقك، وخلقك( . )39(  )خلقكم ← َخَلكُّ

�ء، نحو: )ُعْذُت،  وهذ� �ل�رشط �الأخري مناق�ص لبع�ص �لتطبيقات �لتي يقر�أ بها بع�ص �لُقرَّ
َلِبْثُت( كما �سياأتي. ولذلك �أرى �أن جتاور �حلروف خطًا، هو �ل�رشط �لوحيد لالإدغام. )40( 

ثالثاً - موانع الإدغام: مو�نع �الإدغام �أربعة، ثالثة متفق عليها، و�لر�بع خمتلف  ◄
فيه، وهي: )41( 

كون �حلرف �الأول منونًا، نحو: )غفوٌر رحيم، رجٌل ر�سيد( ؛ الأن �لتنوين حاجز قوي . 1
جرى جمرى �الأ�سول، فمنع من �لتقاء �حلرفني، بخالف �سلة )�إنه هو( ؛ لعدم �لقوة. 

؛ ووجهه �سعف . 2 ِميقات(  �َسقر، متَّ  مِبا، م�صَّ  �الأول م�سدد�ً، نحو: )ربِّ  كون �حلرف 
�ملدغم فيه عن حتمل �مل�سدَّد؛ لكونه حرفني، و�إدغام حرفني يف حرف و�حد ممتنع. 

كون �حلرف �الأول تاء �سمري، نحو: )كنُت ُتر�بًا، �أفاأنَت ُتكره، خلقَت ِطينًا( ، ووجه . 3
�متناع �الإدغام: ما فيه من �للب�ص؛ حيث يتنع متييز �سمري �ملخاطب من �سمري �ملتكلم. 

حمذوفًا . 4 متقاربني  �أو  متجان�سني  �أو  متماثلني  حرفني  بني  �لفا�سل  �حلرف  كون 
باجلزم، �أي كون �حلرف �الأول و�قعًا يف نهاية فعل جمزوم، نحو: )يخُل َلكم، ومن يبتِغ َغري، 

ومل يوؤَت �ِسعة( . وهذ� �ملانع خمتلف فيه. )42( 
�الأول،  َن  �ُسكِّ فاإن كانا مثلني  �الإدغام،  �ملانع جاز  و�ل�سبب و�رتفع  �ل�رشط  فاإذ� وجد 
ن، ثم �أُدِغم. )43(  و�أُْدِغم يف �لثاين، و�إن كانا غري مثلني قلب �حلرف �الأول حرفًا كالثاين و�ُسكِّ
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املطلب الثاني - أنواع اإلدغام، وموقف القرَّاء منه: 
�الإدغام لدى علماء �لقر�ء�ت نوعان، هما: �الإدغام �لكبري، و�الإدغام �ل�سغري. 

الإدغام الكبري: ما كان فيه �حلرفان �ملدغمان متحركني، �سو�ء �أكانا متماثلني �أم . 1
اَن( و )َمَنا�ِسَكُكْم←  َم�سَ اَن = �َسْهرَّ اَن ← �َسْهْر َرَم�سَ متجان�سني �أم متقاربني، نحو: )�َسْهُر َرَم�سَ
ْم( . و�سمي كبري�ً؛ لكرثة وقوعه؛ �إذ �حلركة �أكرث من �ل�سكون، وقيل: لتاأثريه يف ت�سكني  َمَنا�ِسكُّ
�ملتحرك قبل �إدغامه، وقيل: ملا فيه من �ل�سعوبة؛ الأنه يتطلب �لقيام باأكرث من عمل؛ حيث 
نحو:  �لثاين،  يف  �إدغامه  ثم  �الأول،  �حلرف  ت�سكني  هما:  عملني  �إىل  �ملتماثلني  يف  يحتاج 
ْم( ، ويحتاج يف �ملتقاربني و�ملتجان�سني �إىل ثالثة �أعمال هي: قلب �حلرف  )�َسَلَكُكْم← �َسَلكُّ
 = َجْت  ُزوِّ ُفو�ْص  َجْت← �لنُّ ُزوِّ ُفو�ُص  )�لنُّ نحو:  فاإدغامه  ت�سكينه،  ثم  �لثاين،  جن�ص  من  �الأول 

َجْت ). )44(  وِّ ُفوزُّ �لنُّ
وحكمه: �الإظهار عند جميع �لقر�ء �إال �ل�سو�سي يف رو�يته عن �أبي عمرو بن �لعالء. )45( 

نحو: . 2 متحركًا،  و�لثاين  �ساكنًا  �الأول  �حلرف  فيه  كان  ما  وهو  ال�صغري:  الإدغام 
ْم( .  ( ، )َنْخُلْقُكْم ← َنْخُلكُّ َ َبنيَّ َ = َقتَّ َ ← َقْت َتَبنيَّ اَرُتُهم ← َرِبَحتَِّجاَرُتُهم( ، )َقْد َتَبنيَّ )َرِبَحْت جِتَ
)46( و�سمي هذ� �لنوع من �الإدغام �سغري�ً؛ لقلة �لعمل فيه؛ حيث ال يحتاج �إال �إىل عمل و�حد 

يف �ملتماثلني، وهو �إدخال �حلرف �ل�ساكن يف �حلرف �ملتحرك بحيث ي�سري�ن حرفًا و�حد�ً، 
ويحتاج يف �مُلتجان�َسني و�مُلتقارَبني �إىل عملني هما: قلب �ملدغم حرفًا كالثاين، ثم �إدغامه. 

)47( وهذ� �لنوع من �الإدغام له ثالثة �أق�سام هي: �لو�جب، و�جلائز، و�ملمتنع. )48( 

�أو متقاربان، وكان  �أو متجان�سان  �إذ� �لتقى حرفان متماثالن  فيجب �الإدغام �تفاقًا 
�أثقلْت َدعو�( ، حيث  �أولهما �ساكنًا وثانيهما متحركًا نحو: )ربحْت جِتارتهم، قالْت َطائفة، 
يدغم �حلرف �الأول يف �لثاين وجوبًا �إذ� تو�فرت ثالثة �رشوط، هي: �أن ال يكون �أول �ملثلني 
هاء �سكت، نحو: )َماِلَيْه َهَلَك( ، و�أن ال يكون حرف مد، نحو: )َقاُلو� َوُهْم، يِف َيْوٍم( ؛ لئال يذهب 

َفْح َعْنُهْم( .  �ملد باالإدغام، و�أن ال يكون �أول �جلن�سني حرف حلق، نحو: )َفا�سْ
ويتنع �الإدغام �تفاقًا �إذ� �لتقى �حلرفان، وكان �أولهما متحركًا وثانيهما �ساكنًا، نحو: 

)�سَلْلتم، َنْن�سخ( . 
ويجوز �إدغام �إذ، وقد، وتاء �لتاأنيث، وهل، وبل يف حروف �أخرى معينة جتان�سها �أو 
�ء،  �ء، كما يجوز �إدغام حروف قربت خمارجها عند بع�ص �لُقرَّ تقاربها، على خالف بني �لُقرَّ

وفق �لتف�سيل �الآتي: 
اإدغام الروف املتقاربة يف املخرج. أ. 

Ú  وهي حروف،  �ستة  يف  �إذ(  )ذ�ل  �إدغام  يف  �ء  �لُقرَّ �ختلف  �إذ:  )ذ�ل(  �إدغام   - �أواًل 
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حروف )جتد( ، وحروف �ل�سفري )�ل�ساد، و�ل�سني، و�لز�ي( . فقر�أ �أبو عمرو وه�سام باإدغام 
�لذ�ل يف �ل�ستة، و�أظهرها عند �ل�ستة نافع و�بن كثري وعا�سم و�أبو جعفر ويعقوب و�ختلف 
عن �بن ذكو�ن يف �لد�ل، وقر�أ حمزة وخلف باإدغامها يف �لتاء و�لد�ل فقط وباإظهارها عند 

�الأربعة �لباقية، وقر�أ خالد و�لك�سائي باإدغامها يف غري �جليم. )49( 
ح كيفية �لنطق بالكلمات بعد �إدغام )�لذ�ل( يف �حلروف �ملذكورة:  و�الأمثلة �الآتية تو�سِّ

�أَ )باإدغام �لذ�ل يف �لتاء(  رَبَّ �أَ = �إتَّ �أَ )قر�ءة �الإظهار( ← �إْت َترَبَّ �إِْذ َترَبَّ
َخْلَت )قر�ءة �الإدغام(  �إِْذ َدَخْلَت )قر�ءة �الإظهار( ← �إِْد َدَخْلَت = �إِدَّ

�َغِت )قر�ءة �الإدغام(  ْز َز�َغِت = َو�إِزَّ َو�إِْذ َز�َغِت )قر�ءة �الإظهار( ← َو�إِ
Ú  :ء يف �إدغام )د�ل قد( يف ثمانية حروف هي� ثانيًا - �إدغام )د�ل( قد: �ختلف �لُقرَّ

�جليم، و�لذ�ل، و�لز�ي، و�ل�سني، و�ل�سني، و�ل�ساد، و�ل�ساد، و�لظاء. فاأدغمها فيهن �أبو عمرو 
وحمزة و�لك�سائي وه�سام وخلف، و�أدغمها ور�ص يف �ل�ساد و�لظاء �ملعجمتني و�أظهرها عند 
�ل�ستة، و�أدغمها �بن ذكو�ن يف �لذ�ل و�ل�ساد و�لظاء �ملعجمات فقط و�خُتِلف عنه يف �لز�ي، 

و�لباقون باالإظهار وهم: �بن كثري وعا�سم وقالون و�أبو جعفر ويعقوب. )50( 
ح كيفية �لنطق بالكلمات بعد �إدغام )�لد�ل( يف �حلروف �ملذكورة:  و�الأمثلة �الآتية تو�سِّ

َر�أَْنا )قر�ءة �الإدغام(  َنا = َوَلَقَذّ َوَلَقْد َذَر�أَْنا )قر�ءة �الإظهار( ← َوَلَقْذ َذَر�أْ
َلَم )قر�ءة �الإدغام(  َفَقْد َظَلَم )قر�ءة �الإظهار( ← َفَقْظ َظَلَم = َفَقظَّ

َغَفَها )قر�ءة �الإدغام(  َقْد �َسَغَفَها )قر�ءة �الإظهار( ← َق�ْص �َسَغَفَها = َق�سَّ
Ú  لتاأنيث يف �ستة حروف� �إدغام تاء  �ء يف  �لُقرَّ �لتاأنيث: �ختلف  �إدغام تاء  ثالثًا - 

هي: �لثاء، و�جليم، و�لز�ي، و�ل�سني، و�ل�ساد، و�لظاء. فاأدغمها يف �ل�ستة �أبو عمرو وحمزة 
و�لك�سائي، و�أدغمها يف �لظاء ور�ص فقط، و�أظهرها خلف يف �لثاء فقط، و�أدغمها �بن عامر 
يف �لظاء و�ل�ساد، و�أدغمها ه�سام يف �لثاء، و�خُتِلف عنه يف �ل�سني و�جليم و�لز�ي فروي 
عنه �لوجهان، و�أظهرها �بن ذكو�ن عند �ل�سني و�جليم و�لز�ي، و�خُتِلف عنه يف �لثاء فروي 
يف  )�لتاء(  �إدغام  بعد  بالكلمات  �لنطق  كيفية  ح  تو�سِّ �الآتية  و�الأمثلة   )51( �لوجهان.  عنه 

�حلروف �ملذكورة: 
ُنوُبَها )قر�ءة �الإدغام(  َوَجَبْت ُجُنوُبَها )قر�ءة �الإظهار( ← َوَجَبْج ُجُنوُبَها = َوَجَبجُّ

َحاًبا )قر�ءة �الإدغام(  �أََقلَّْت �َسَحاًبا )قر�ءة �الإظهار( ← �أََقلَّ�ْص �َسَحاًبا = �أََقلَّ�سَّ
َو�ِمُع )قر�ءة �الإدغام(  َو�ِمُع = َلُهدَِّم�سَّ َو�ِمُع )قر�ءة �الإظهار( ← َلُهدَِّم�ْص �سَ َلُهدَِّمْت �سَ
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Ú  ثمانية يف  وبل(  هل  )الم  �إدغام  يف  �ء  �لُقرَّ �ختلف  وبل:  هل  )الم(  �إدغام  ر�بعًا: 
حروف، هي: �لتاء، و�لثاء، و�لز�ي، و�ل�سني، و�ل�ساد، و�لطاء، و�لظاء، و�لنون. فقر�أ باإدغام 
�لالم يف �حلروف �لثمانية �لك�سائي، وقر�أ حمزة باالإدغام يف �لتاء و�لثاء و�ل�سني، و�خُتِلف 
عنه يف )بل طبع( فروي عنه �لوجهان، وقر�أ ه�سام باالإظهار عند �ل�ساد و�لنون، و�الإدغام 
يف �ل�ستة �لباقية، وقر�أ �لباقون باالإظهار يف �لثمانية �إال �أن �أبا عمرو �أدغم الم هل يف تاء 

)ترى( . )52( 
ح كيفية �لنطق بالكلمات بعد �إدغام )�لالم( يف �حلروف �ملذكورة:  و�الأمثلة �الآتية تو�سِّ

ِبُع )قر�ءة �الإدغام(  تَّ ِبُع = َبنَّ ِبُع )قر�ءة �الإظهار( ← َبْن َنتَّ َبْل َنتَّ
�ْسَتِوي )قر�ءة �الإدغام(  َهْل َت�ْسَتِوي )قر�ءة �الإظهار( ← َهْت َت�ْسَتِوي = َهَتّ

�ء يف �إدغام �سبعة ع�رش حرفًا قربت ب.  اإدغام حروف قربت مارجها: �ختَلف �لُقرَّ
خمارجها، وهي: 

Ú  ويف  ، َف�َسْوَف(  َيْغِلْب  )�أَْو  �لن�ساء  يف  مو��سع:  خم�سة  يف  �لفاء  عند  �ل�ساكنة  �لباء 
�لرعد )َو�إِْن َتْعَجْب َفَعَجٌب( ، ويف �الإ�رش�ء )َقاَل �ْذَهْب َفَمْن( ، ويف طه )َفاْذَهْب َفاإِنَّ َلَك( ، ويف 
�حلجر�ت )َوَمْن مَلْ َيُتْب َفاأُوَلِئَك( فاأدغم �لباء يف �لفاء فيها �أبو عمرو و�لك�سائي، و�خُتِلف عن 

ه�سام وخالد، فُرِوَي عنهما �لوجهان. 
Ú  ،وخلف و�لك�سائي  عمرو  �أبو  �مليم  يف  �لباء  �أدغم  �لبقرة:  �سورة  يف  َمْن(  )ُيَعذُِّب   

و�خُتِلف عن �بن كثري وحمزة وقالون فروي عنهم �لوجهان، وقر�أ ور�ص باالإظهار. 
Ú  ْرَكْب َمَعَنا( يف �سورة هود: �أدغمه �أبو عمرو و�لك�سائي ويعقوب، و�خُتِلف عن �بن�( 

كثري وعا�سم وقالون وخالد، و�لوجهان �سحيحان عن كل منهم، و�لباقون باالإظهار. 
Ú  .َنْخ�ِسْف ِبِهُم( يف �سباأ: �أدغم �لفاء يف �لباء �لك�سائي وحده، و�أظهرها �لباقون( 
Ú  ْكِم، �أَِن ��ْسُكْر يِل( قر�أ باالإدغام �أبو رِبْ حِلُ �لر�ء �ل�ساكنة عند �لالم، نحو: )َيْغِفْر َلُكْم، ��سْ

عمرو بخالف عن �لدوري عنه، وقر�أ �لباقون باالإظهار. 
Ú  و�أظهرها �لك�سائي،  �أبو �حلارث عن  �لذ�ل  �أدغمها يف  َذِلَك( حيث وقع:  )َيْفَعُل  الم 

�لباقون. 
Ú  لد�ل عند �لثاء يف )َوَمْن ُيِرْد َثَو�َب( �أدغم �أبو عمرو و�بن عامر وحمزة و�لك�سائي�

وخلف، و�أظهر �لباقون. 
Ú  ،لثاء عند �لذ�ل )َيْلَهْث َذِلَك( : �أظهرها نافع و�بن كثري وه�سام وعا�سم و�أبو جعفر�
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و�لباقون باالإدغام. 
Ú  كثري �بن  �لذ�ل  �أظهر  لفظه:  من  جاء  وما  �أََخْذُتُهْم(   ، َخْذمُتُ )�تَّ من  �لتاء  عند  �لذ�ل 

وحف�ص، و�خُتِلف عن روي�ص فروي عنه �لوجهان، و�لباقون باالإدغام. 
Ú  ،و�لك�سائي وخلف �أبو عمرو وحمزة  �أدغمها   : )فنبْذُتها(  �أي�سا يف  �لتاء  �لذ�ل يف 

و�خُتِلف عن ه�سام، فروي عنه �لوجهان، و�لباقون باالإظهار. 
Ú  ،عنه بخلف  وه�سام  عمرو  �أبو  باالإدغام  قر�أه   : )ُعْذُت(  من  �أي�سا  �لتاء  يف  �لذ�ل 

وحمزة و�لك�سائي و�أبو جعفر وخلف، وقر�أ �لباقون باالإظهار. 
Ú  لثاء يف �لتاء من )َلِبْثُتْم، َلِبْثَت( : �أدغم �أبو عمرو و�بن عامر وحمزة و�لك�سائي و�أبو�

جعفر، و�أظهر �لباقون. 
Ú  ،لثاء يف �لتاء �أي�سا يف )�أُوِرْثُتُموَها( : �أدغمه �أبو عمرو وه�سام وحمزة و�لك�سائي�

و�لباقون باالإظهار. 
Ú  أبو عمرو و�بن عامر وحمزة و�لك�سائي� �أدغم   : ِذْكُر(  �لذ�ل يف )كهيع�ص  �لد�ل يف 

وخلف، و�أظهر �لباقون. 
Ú  ،وخلف ويعقوب  و�لك�سائي  ه�سام  �أدغمه   : َو�ْلُقْر�آِن(  )ي�ص،  من  �لو�و  يف  �لنون 

و�خُتِلف فيه عن نافع و�لبزي و�بن ذكو�ن وعا�سم، فروي عنهم �لوجهان، وباالإظهار قر�أ 
�لباقون، وهم: قنبل و�أبو عمرو وحمزة و�أبو جعفر. 

Ú  و�أبو جعفر و�أبو عمرو وحمزة  وقنبل  قالون  قر�أ   : َو�ْلَقَلِم(  )ن  �لو�و من  �لنون يف 
باالإظهار، وقر�أ ه�سام و�لك�سائي ويعقوب وخلف باالإدغام، و�خُتِلف عن ور�ص و�لبزي و�بن 

ذكو�ن وعا�سم، فروي عنهم �لوجهان. 
Ú  لنون عند �مليم من )ط�سم( : �أدغمه نافع و�بن كثري و�أبو عمرو و�بن عامر وعا�سم�

و�لك�سائي ويعقوب وخلف، و�أظهره حمزة و�أبو جعفر. )53( 
�أن تباعد ما بني �ملخارج قلياًل يدعو الإيثار �الإظهار  وحجة من �ختار �الإظهار هي 
على �الإدغام؛ الأن �الإظهار هو �الأ�سل. وحجة من �ختار �الإدغام يف هذه �حلروف هي �إر�دة 
ي�سوِّغ  وهذ�  �ملتجاورة،  �الأ�سو�ت  ر  تاأثُّ �إىل  ُيوؤدِّي  �حلروف  خمارج  تقارب  الأن  �لتخفيف؛ 

�الإدغام. )54( 

املطلب الثالث - مناذج تطبيقية توضِّح أثر اإلدغام يف تيسري تالوة القرآن: 

باإر�دة  �لذكر  �الآنفة  �لف�سول  يف  �ملتقاربة  �حلروف  يف  �الإدغام  �ختار  من  �حتج 
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الأنه  �الإظهار؛  بع�سهم  �آثر  بينما  �ملتجاورة،  �الأ�سو�ت  بني  �الن�سجام  وحتقيق  �لتخفيف، 
�الأ�سل، )55( وقد حتقق من قر�ءة �لقر�آن بالوجهني تي�سري �لتالوة على �لنا�ص؛ ب�سبب �ختالف 

لهجاتهم، �أو �سعوبة �لنطق ببع�ص �حلروف لدى بع�سهم. 
َخذخُْتُ} حيث وقع يف �لقر�آن، ومنها  فعلى �سبيل �ملثال: �ختلف �لقر�ء يف قر�ءة {اتَّ
ُتمخْ  َواأَنخْ ِدِه  َبعخْ ِمنخْ  َل  ِعجخْ الخْ َخذخُْتُ  اتَّ ُثمَّ  َلًة  َليخْ َبِعنَي  اأَرخْ ُمو�َصى  َواَعدخَْنا  {َواإِذخْ  تعاىل:  قوله 
َخذخُْتُ} باإدغام �لذ�ل بالتاء، وقر�أ  {اتَّ �ء  �لُقرَّ بع�ص  فقر�أ  َظامِلُوَن} ]�سورة �لبقرة/ 51[، 

�آخرون باإظهارها. )56( 
يف  و�لتاء  �لذ�ل  بتاآخي  �أدغم  من  و�حتج  �الأ�سل،  هو  �الإظهار  باأن  �أظهر  من  و�حتج 
�ملخرج، وتقاربهما يف �لقوة و�ل�سعف؛ فالذ�ل فيه جهر يقويه ورخاوة ت�سعفه، و�لتاء فيه 

�سدة تقويه وهم�ص ي�سعفه، وتقارب �حلرفني يف �لقوة و�ل�سعف ي�سوِّغ �الإدغام. )57( 
قوله  ومنها  �لقر�آن،  يف  وقع  حيث  لَّ}  �صَ {َفَقدخْ  �إدغام  يف  �لقر�ء  �ختلف  وكذلك 

ِبيِل} ]�سورة �لبقرة/ 108[.  لَّ �َصَواَء ال�صَّ إَِياِن َفَقدخْ �صَ َر ِبالخْ ُكفخْ ِل الخْ تعاىل:{َوَمنخْ َيَتَبدَّ
والأن  �لل�سان،  خمرج  يف  و�لد�ل  �ل�ساد  ال�سرت�ك   )58( �الإدغام؛  �لقر�ء  بع�ص  فاختار 
الت�سافها  م�ساعفة  �ل�ساد  وقوة  و�لقلقة،  �جلهر  من  �لد�ل  فقوة  �ل�ساد؛  من  �أ�سعف  �لد�ل 
باال�ستعالء و�الإطباق و�جلهر و�ال�ستطالة، لذ� يح�سل للد�ل باالإدغام قوة ز�ئدة؛ الأنها تقلب 
ن �الإدغام؛ الأن فيه حتقيق �الن�سجام �ل�سوتي بني �حلرفني،  �ساد�ً قبل �إدغامها، وهذ� يح�سِّ
ن �الإدغام �أي�سًا  وت�سهيل �لنطق باحلرفني بارتفاع �لل�سان عنهما رفعة و�حدة، )59( وُيح�سِّ

ما فيه من عجلة و�رشعة وخفة يف �لنطق. و�الإظهار يجري على �الأ�سل يف نطق �حلروف. 
 ُ {َلَقدخْ �َصِمَع} )60( من قوله تعاىل:{َلَقدخْ �َصِمَع اللَّ �إدغام  وكذلك �ختلف �لقر�ء يف 
 ِ ِبَغريخْ ِبَياَء  أَنخْ الخْ َلُهُم  َوَقتخْ َقاُلوا  َما  ُتُب  �َصَنكخْ ِنَياُء  اأَغخْ ُن  َوَنحخْ َفِقريٌ   َ اللَّ اإِنَّ  َقاُلوا  ِذيَن  الَّ َل  َقوخْ

َحقٍّ} ]�سورة �آل عمر�ن/ 181[. 
يف  و�ل�سني  �لد�ل  ال�سرت�ك  �ل�سني؛  يف  قد  د�ل  �إدغام  �لع�رشة  �ء  �لُقرَّ بع�ص  فاختار 
�ملخرج، فكل منهما تدغم الم �لتعريف فيه، ولتقاربهما يف �لقوة؛ فالد�ل تقوى بات�سافها 
ن �الإدغام، ويي�رشِّ  �لتقارب يف �ملخرج و�لقوة يح�سِّ باجلهر، و�ل�سني تقوى بال�سفري، وهذ� 

�لنطق باحلرفني �ملتجاورين. )61( 
�الإف�ساح  وتر�عي  �الأ�سل،  �الإظهار جتري على  قر�ءة  �أنَّ  �الأمثلة  �سبق من  يتبنيَّ مما 
�الإدغام  قر�ءة  �أما  و�سفة.  خمرجًا  ه  حقَّ حرف  كل  باإعطاء  �لقر�آن  حروف  عن  و�الإبانة 
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�الن�سجام  حتقيق  �إىل  وت�سعى  و�ملتقاربة،  �ملتجاورة  �الأ�سو�ت  نطق  يف  �لتي�سري  فرت�عي 
بني �الأ�سو�ت؛ ��ستجابة لالأثر �لناجت عن �جنذ�ب �سوٍت الآخر جماور له؛ ملنا�سبة بينهما، 
كالَتّماثل و�لَتّقارب يف �ملخرج و�ل�سفة. �أي: �إن �إدغام �حلروف �ملتماثلة �أو �ملتقاربة يوؤ�خي 
بني �الأ�سو�ت حني يجعل �ل�سوت �الأول يفنى يف �لثاين، فيخرج �ل�سوتان وكاأنهما �سوت 
�إىل �الن�سجام �ل�سوتي بني �لكلمتني، و�القت�ساد يف �ملجهود �لع�سلي،  و�حد، وهذ� يوؤدي 

حيث يتحرك �لل�سان باحلرفني حركة و�حدة. 
و�الإدغام من �ملباحث �مل�سرتكة بني علمي �لقر�ء�ت و�الأ�سو�ت، وهو �سورة من �سور 
تاأثر �الأ�سو�ت �ملتجاورة بع�سها ببع�ص، بل �إن �لتاأثر �لكامن يف �الإدغام يثل قمة �لتاأثري 
علماء  بع�ص  يطلق  لذلك  ويغيب؛  �لثاين  �ل�سوت  يف  يفنى  �الأول  �ل�سوت  الأن  و�ملماثلة؛ 

�الأ�سو�ت على �الإدغام ��سم: )�ملماثلة �لكاملة( . )62( 
املبحث الثاني - تعدد أساليب األداء يف الصوائت )اإلمالة منوذجاً(: 

�سيغ  تقليب  مناط  وهي  و�حلركات،  �لعلة  حروف  هي  �لعربية  �للغة  يف  �ل�سو�ئت 
�ال�ستقاق �ملختلفة يف حدود �ملادة �لو�حدة؛ الأن �لفتحة و�ل�سمة و�لك�رشة، و�الألف و�لو�و 
و�لياء �ملدية هي �لتي توؤدي مع حروف �لزيادة �ملجموعة يف لفظ )�ليوم تن�ساه( وظيفة 
تركيب �ل�سيغ �ال�ستقاقية �لعربية. ولذلك متتاز �ل�سو�ئت باأهميتها يف �إثر�ء �للغة �لعربية 
وتكثري �ل�سيغ باألفاظ قليلة؛ ولها تاأثرٌي كبري يف �الألفاظ من �لناحية �ل�رشفية و�لداللية؛ 
فاحلركات �ملختلفة جتعل �مليز�ن �ل�رشيف خمتلفًا من �لفعلية �إىل �ال�سمية، نحو )َعَدَل، َعْدٌل( 
اِل�ص( . و�أ�سو�ت �ملد  اِل�ص، وجُمَ ، وتغري داللة �للفظة �لو�حدة يف كثري من �الأحيان، نحو )جَمَ
َيغ  تعمل على تغيري �ل�سيغة �ل�رشفية، ونقلها من �لفعل �إىل �سيغة ��سم �لفاعل – مثاًل - و�سِ

مبالغته، نحو: )فتح، فاحت، فتَّاح( . )63( 
تنوع  عن  �لناجتة  �ل�سوتية  �لتغري�ت  من  لكثرٍي  �لقر�آن  يف  �ل�سو�ئت  وتتعر�ص 
وقد  �ملد،  �أ�سو�ت  عن  �لناجتة  �ل�سوتية  �لظو�هر  �أبرز  من  �الإمالة  وتعد   )64( �لقر�ء�ت، 
�الإمالة �سورة من  الأن  لل�سو�ئت؛  �لعار�سة  �ل�سوتية  للتغري�ت  در��ستها كنموذج  �خرتت 
�رشوب  من  �رشبًا  جني  �بن  عدَّها  وقد  ببع�ص،  بع�سها  �ملتجاورة  �الأ�سو�ت  تاأثر  �سور 
و�إدناوؤه  �حلرف،  من  �حلرف  تقريب  فهو  �الأ�سغر  �الّدغام  »و�أما  فقال:  �الأ�سغر،  �الإدغام 
�إّدغام يكون هناك. وهو �رشوب: فمن ذلك �الإمالة، و�إمنا وقَعْت يف �لكالم؛  منه من غري 

لتقريب �ل�سوت من �ل�سوت.« )65( 
املطلب األول - تعريف اإلمالة، وأنواعها، وفوائدها: 

اأولً - تعريف الإمالة: �الإمالة يف ��سطالح �لقر�ء: هي تقريب �لفتحة نحو �لك�رشة،  ◄
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بحيث ينتج �سوت هو بني �لفتحة �خلال�سة و�لك�رشة، وتقريب �الألف نحو �لياء، بحيث ينتج 
مة و�لياء. )66(  �سوت هو بني �الألف �ملفخَّ

�ألف  �لقارئ فاه بلفظ �حلرف، ويكون فيما بعده  �لفتح: وهو فتح  و�الإمالة عك�ص 
 )67( �أظهر. 
ثانيا - اأنواع الإمالة: لالإمالة درجتان:  ◄

Ú  ،لك�رشة� من  �لفتحة  تقرب  �أن  وهي  �ملح�سة،  �أو  �لكربى  �الإمالة  وت�سمى  �سديدة، 
ر�ء  بعدها  �ألف  كل  �إمالة  ومنه:  مبالغ،  �إ�سباع  وال  قلب خال�ص  �لياء من غري  من  و�الألف 

متطرفة جمرورة يف قر�ءة �أبي عمرو �لب�رشي، نحو: )�لدياِر، �لنهاِر، �لغاِر( . 
Ú  متو�سطة، وُت�سمى �الإمالة �ل�سغرى، �أو �لتقليل، �أو بني بني، وهو عبارة عن �لنطق

باالألف بحالة بني �لفتح �ملتو�سط و�الإمالة �ملح�سة، ومنه �إمالة كلمتي، )هار، نار( �إمالًة 
و�سطى يف رو�ية ور�ص عن نافع. )68( 

و�لفتح و�الإمالة من �الأحرف �ل�سبعة، وهما لغتان فا�سيتان على �أل�سنة �لف�سحاء من 
�لعرب �لذين نزل �لقر�آن بلغتهم، فالفتح لغة �أهل �حلجاز، �أما �الإمالة فلغة عامة �أهل جند 

من متيم وقي�ص و�أ�سد. )69( 
ة، �أبرزها:  ◄ ثالثاً - فوائد الإمالة: لالإمالة فو�ئد ِعدَّ
�الإعالم باأن �أ�سل �الألف ياء. )70( . 1
تي�سري �لنطق باللفظ؛ الأن �لل�سان يرتفع بالفتح، وينحدر باالإمالة، و�النحد�ر �أخف . 2

على �لل�سان من �الرتفاع، فلهذ� �أمال من �أمال، و�أما من فتح فاإنه ر�عى كون �لفتح �أمنت �أو 
�الأ�سل. 
بالفتحة . 3 لفظك  كان  عاِئذ،  قلت:  فاإذ�  �الأ�سو�ت،  بني  و�لتنا�سب  �الن�سجام  حتقيق 

و�الألف ت�سعد�ً و��ستعالء، وبالك�رشة �نحد�ر�ً وت�سفاًل، فيكون يف �ل�سوت بع�ص �ختالف، فاإذ� 
�أملت قربت �الألف من �لياء، و�سارت �الأ�سو�ت من منط و�حد. )71( 

املطلب الثاني - أسباب اإلمالة عند علماء القراءة، وموانعها: 

اأولً - اأ�صباب الإمالة: ذكر علماء �للغة و�الحتجاج ع�رشة �أ�سباب لالإمالة، تعود  ◄
�إىل �سبيني رئي�سني، هما: �لك�رشة �أو �لياء، وكل منهما يكون متقدمًا على حمل �الإمالة من 

�لكلمة، �أو متاخر�ً عنه، �أو مقدر�ً يف حمل �الإمالة. 
وقد تكون �لك�رشة �أو �لياء غري موجودتني يف �للفظ وال مقدرتني، ولكنهما مما يعر�ص 
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يف بع�ص ت�ساريف �لكلمة. وقد مُتال �الألف �أو �لفتحة الأجل �إمالة �أخرى، وقد متال �الألف 
ت�سبيهًا باالألف �ملمالة، �أو ب�سبب كرثة �ال�ستعمال، �أو للفرق بني �ال�سم و�حلرف، وبذلك تبلغ 

�أ�سباب �الإمالة �ثني ع�رش �سببًا هي: )72( 
Ú  :نحو و�حد�ً،  حرفًا  �الألف  وبني  بينها  �لفا�سل  يكون  �أن  و�رشطها  متقدمة،  ك�رشة 

َبال( . وهذ� �رشط الإمالة �الألف.  )ِكتاب، ِح�ساب( ، �أو حرفني �أولهما �ساكن، نحو: )�إِْن�سان، �رِشْ
Ú  من( نحو:  عار�سة،  �أم   ، عامِل(  )َعاِبد،  نحو:  الزمة،  �أكانت  �سو�ء  متاأخرة:  ك�رشة 

�لنا�ِص، ويف �لناِر( . 
Ú  ،لهاء� �أحدهما  �أو مف�سولة بحرفني   ، ياء متقدمة مال�سقة لالألف، نحو: )�حلياة( 

نحو: )�ُسُنِعْيُدَها( . 
Ú  . )ياء متاأخرة، نحو: )مبايع
Ú  ك�رشة مقدرة، نحو: )خاف( ، �أ�سله: )َخِوَف( بك�رش عني �لكلمة وهي �لو�و، فقلبت

�لو�و �ألفًا؛ لتحركها و�نفتاح ما قبلها. 
Ú  ياء مقدرة نحو: )طاب، خاب، رمى( فاالألف فيها منقلبة عن ياء، و�الإمالة تدل على

�أن �أ�سلها ياء. 
Ú  :ك�رشة عار�سة، نحو )جاء، �ساء( ؛ الأن �لفاء تك�رش مع �سمري �لرفع �ملتحرك، فيقال

)ِجئت، �ِسئت( . 
Ú  ياء عار�سة، نحو: )تال، وغز�( ، فاإن �ألفهما منقلبة عن و�و، و�إمنا �أميلت؛ الأنك تقول

�إذ� َبنيَت �لفعل للمفعول: )تلي، وغزي( مع بقاء عدة �حلروف كما كانت حني َبنيَت �لفعل 
للفاعل. 

Ú  الإمالة الأجل �الإمالة، نحو: )ر�أيت عماد�ً( �أمالو� �الألف �ملبدلة من �لتنوين؛ الأجل�
�إمالة �الألف �الأوىل �ملمالة الأجل �لك�رشة، ومنه �إمالة )�ل�سحى، و�لقوى، و�سحاها، وتالها( 

؛ ب�سبب �إمالة روؤو�ص �الآيات قبل وبعد. 
Ú  . )الإمالة الأجل �ل�سبه: كاإمالة )مو�سى، وعي�سى( ؛ ل�سبهها باألف )�لهدى�
Ú  . )الإمالة لكرثة �ال�ستعمال، كاإمالة )�لنا�ص�
Ú  )الإمالة للفرق بني �ال�سم و�حلرف، كاإمالة �حلروف يف فو�حت �ل�سور، نحو: )كهعي�ص�

، فتمال �لكاف و�لهاء؛ الأنها �أ�سماء ما يلفظ به، فلي�ست مثل )ما، وال( وغريهما من �حلروف 
�ملبنية على �ل�سكون. 
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ثانياً - موانع الإمالة: ذكر علماء �للغة و�لقر�ءة �أربعة �أمور متنع �الإمالة، وهي: )73(  ◄
حروف ال�صتعالء - �أجمع �لقر�ء وعلماء �لعربية )74( على �أن حروف �ال�ستعالء �إذ� . 1

جاورت �الألف منعت من �الإمالة، نحو: )قاعد، طائف( ، ونحو: )ناقد، عا�سم( ؛ الأن �لل�سان 
�إذ�  �حلروف  بهذه  تتاأثر  و�الألف  �ال�ستعالء،  �لنطق بحروف  عند  �الأعلى  �حلنك  �إىل  ي�ستعلي 
�الألف  وكانت  م�ستعلية  �حلروف  هذه  كانت  فلما  �ال�ستعالء،  �سفة  عليها  وتغلب  جاورتها 
ت�ستعلي معها كان �لعمل من وجه و�حد �أخف على �لل�سان؛ الأن �الإمالة حَترف �حلرف �إىل 

ل �ساّق؛ ولذلك منعت �الإمالة. )75(  عود بعد �لت�سفُّ خمرج �لياء وهي من �أ�سفل �لفم، و�ل�سّ
�إمالتها  جلو�ز  �ال�ستعالء؛  حرف  مع  كانت  �إن  ياء  من  �ملنقلبة  �الألف  �إمالة  ويجوز 
فغلب  قوّي،  �الإمالة  �سبب  الأنَّ  ؛  وخاف(  و�أعطى،  )�سقى،  نحو:  �مل�ستعلي،  �حلرف  غري  مع 
�مل�ستعلي. كما جتوز �الإمالة �إذ� كان حرف �ال�ستعالء قبل �حلرف �لذي يليه �الألف مك�سور�ً، 
ل وذلك  نحو: )ِخفاف، وِقباب( ؛ الأنَّ �ل�سوَت ت�سّفل يف �مُل�ْسَتْعلي �إىل �أن بلغ �الألف على �لت�سفُّ
َباح( . ومنهم َمْن ال ُييل  �َسْهل. وجتوز �الإمالة �إن كان بني �لك�رش و�الألف حرفان، نحو: )ِم�سْ
هنا؛ الأنَّ حرف �ال�ستعالء �ساكن و�لك�رشُة يف غريه، فاإْن كاَن حرُف �ال�ستعالء هنا مفتوحًا 

�أو م�سمومًا مل جِتز �الإمالة؛ الأنَّ �ل�سوَت مل يكْن مت�سفِّاًل حتى يجان�َص ما بعده. )76( 
�حلرف �مل�سدد بعد �الألف: نحو: )جاّد، ماّد( ؛ الأن �حلرف قبل �الألف مفتوح، و�حلرف . 2

�لذي بعد �الألف �ساكن، وال ييل للجر؛ الأنه �إمنا كان ييل يف هذ� للك�رشة �لتي بعد �الألف، 
فلما فقدها مل يل. )77( 

�لر�ء �ملفتوحة �أو �مل�سمومة �إذ� �نفردت؛ الأنها مبنزلة ر�ءين؛ الت�سافها بالتكرير، . 3
نحو: )ر��سد، فَر��ص( . وجتوز �الإمالة �إذ� كانت �لر�ء مك�سورة، �أو �إذ� �سبق �الألف ر�ء مفتوحة 

�ِر �لنا�ص، د�ُر �لَقَر�ِر( . )78(  وتالها ر�ء مك�سورة، نحو: )من �رِشَ
�ألفات . 4 وبني  بينها  للتفريق  ؛  �إال(  �أما،  على،  �إىل،  )حتى،  نحو:  �حلروف،  �ألفات 

 )79( �الأ�سماء. 
�ء فيما يال وما ال يال من �لكلمات  ◄ ثالثاً: مذاهب القراء يف الإمالة: �ختلف �لُقرَّ

�لقر�آنية �ختالفًا كبري�ً ي�سيق �ملقام عن �لتف�سيل فيه، ويكن معرفته بالرجوع �إىل كتب 
�لقر�ء�ت، )80( و�ساأذكر فيما ياأتي ما ين�سبط من �ختالفهم يف �الإمالة. 

Ú  أواًل - �نفرد �بن كثري بقر�ءة �لقر�آن جميعه بالفتح، وو�فقه قالون عن نافع وحف�ص�
و�أبو عمرو  �الأزرق عن ور�ص  �أما   )81( �إال يف مو�سع و�حد،  بالفتح  �لقر�آن  عن عا�سم فقر�آ 
�الإمالة؛ فحمزة و�لك�سائي وخلف يقروؤون باالإمالة  وحمزة و�لك�سائي وخلف فاأكرثو� من 

�لكربى، و�الأزرق يقر�أ باالإمالة �ل�سغرى، و�أبو عمرو يجمع بينهما. 
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Ú  ء �لكوفة على �الإمالة يف �أحو�ل كثرية، ويكن �سبط ما �تفقو� فيه� ثانيًا - �تفق ُقرَّ
يف �لقو�عد �الآتية: )82( 

Ú  أمالو� كل �ألف منقلبة عن ياء حيث وردت يف �لقر�آن �لكرمي يف ��سم �أو فعل �إمالة�
كربى، و�ساًل ووقفًا، فاالأ�سماء نحو: )�لهدى، �لهوى، �لزنا، مثو�كم( ، و�الأفعال نحو: )�أتى، 
�أبى، �سعى، يخ�سى، ير�سى( ، �أما ما �نقلب عن و�و فال يال، نحو: )دعا، عفا، جنا، دنا( �إال 
�إذ� ز�د �لفعل �لو�وي على ثالثة �أحرف فاإنه ي�سري بحكم �ليائي مطلقًا، فيمال نحو: )ير�سى، 
ُيدعى، يتزكى( ؛ الأن �أ�سل ير�سى – مثاًل – ير�سو�، فلما وقعت �لو�و ر�بعة متطرفة ُقلبت 

ياء، ثم ُقلبت �لياء �ألفًا؛ لتحركها و�نفتاح ما قبلها. 
Ú  ما جاء من �الأ�سماء على وزن �أفعل، نحو: )�أدنى، �أجنى، �أزكى، �الأعلى( ؛ الأن لفظ

�ملا�سي من ذلك كله يظهر فيه �لياء �إذ� رددَت �لفعل �إىل نف�سك، فتقول: )�أزكيت، و�أجنيت، 
و�أدنيت( . 

Ú  )كل �ألف تاأنيث جاءت على وزن ُفْعَلى، نحو: )طوبى، ب�رشى، �لقربى، �الأنثى، دنيا
، و�أحلقو� بذلك )مو�سى، وعي�سى، ويحيى( رغم كونها �أعجمية ال توزن، لكنها تندرج عندهم 

حتت �أ�سل ما ر�سم بالياء. 
Ú  ،َيَتامى �ُسَكارى،  )�أُ�َسارى،  نحو:  وفتحها،  �لفاء  ب�سم  فَعاىل  وزن  على  جاء  ما 

�الأََيامى( . 
Ú  ،كل �ألف متطرفة ُر�ِسمت يف �مل�ساحف ياء يف �الأ�سماء و�الأفعال، نحو: )متى، بلى

يا �أ�سفى، يا ويلتى، يا ح�رشتى، ع�سى، �أنى �ال�ستفهامية( وتعرف ب�سالحية كيف �أو �أين �أو 
متى مكانها، وي�ستثنى من ذلك خم�ص كلمات ال متال بحال وهي: )لدى، �إىل، حتى، على، 
ما زكى منكم( . �أما )لدى( فال يال؛ الأنه ُر�ِسم باالألف يف �سورة يو�سف، وبالياء يف غافر، 
فلم يل؛ ليجري �لكلُّ جمًرى و�حد�ً. وال يال �لفعل )ما زكي منكم( ؛ الأنه من ذو�ت �لو�و، 
ل؛ الأن �حلروف ال حظ  فرُتِكت �إمالته؛ للتنبيه على ذلك. و�حلروف )�إىل، وحتى، وعلى( مل مُتَ
ر فيها ر�سمها بالياء. )83(  لها يف �الإمالة بطريق �الأ�سالة، �إمنا هي لالأفعال و�الأ�سماء فلم يوؤثِّ

Ú  ،ألفات فو��سل �الآيات �ملتطرفة حتقيقًا �أو تقدير�ً، و�وية �أو يائية، �أ�سلية �أو ز�ئدة�
عب�ص،  �لنازعات،  �لقيامة،  �ملعارج،  �لنجم،  )طه،  �الآتية:  �ل�سور  يف  و�الأفعال،  �الأ�سماء  يف 
�الإمالة  ت  َعمَّ و�لليل(  و�ل�سم�ص،  )�الأعلى،  فال�سور   ، �لعلق(  �ل�سحى،  �لليل،  �ل�سم�ص،  �الأعلى، 
فو��سلها، وباقي �ل�سور �أميل منها �لقابل لالإمالة. وعلة �الإمالة يف هذه �ل�سور هي حتقيق 
�الن�سجام بني �أ�سو�ت روؤو�ص �الآيات، وجعلها على منط و�حد؛ حيث �أميل ما �أ�سله ياء وما 

�أ�سله و�و؛ لتحقيق �لتنا�سب بني �الأ�سو�ت، وهذ� يزيد نظم �ل�سورة جمااًل. )84( 
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Ú  )حى و�ل�سُ و�لِربا،  و�لُعلى،  )�لِقوى،  �أو �سم، وهو:  �أوله  ما ك�رش  �لو�وي  �أمالو� من 
كيف جاء. 

Ú  ،أر�ه� �أ�رشى،  �ألف، نحو: )ذكرى، ب�رشى،  ر�ء بعده  �أبو عمرو كل ما كان فيه  �أمال 
��سرتى، يرى( . 

Ú  ،أمال �أبو عمرو و�لك�سائي كل �ألف بعدها ر�ء متطرفة جمرورة، نحو: )�لد�ِر، �لناِر�
�لقهاِر، �لكفاِر، �أب�ساِرهم، �أوباِرها، حماِرك( �سو�ء �أكانت �الألف �أ�سلية �أم ز�ئدة. وعلة �الإمالة 
يف هذه �لكلمات: حتقيق �لتنا�سب و�الن�سجام بني �الأ�سو�ت، و�لتي�سري يف نطق �الألفاظ. )85( 

Ú  ،أمال حمزة �الألف من عني �لفعل �ملا�سي من ع�رشة �أفعال، هي: )ز�د، و�ساء، وجاء�
وخاب، ور�ن، وخاف، وز�غ، وطاب، و�ساق، وحاق( حيث جاءت. 

Ú  أمال �لك�سائي هاء �لتاأنيث وما قبلها وقفًا مطلقًا بعد خم�سة ع�رش حرفًا يجمعها�
حروف: )فجثت زينب لذود �سم�ص( ، نحو: )خليفة، وليجة، خبيثة، بغتة، �مليتة( 

Ú  ،أمالو� �لر�ء يف �ل�سور �ملفتتحة بـ )�لر، �ملر( ، و�أمالو� طا من: )طه� فو�حت �ل�سور: 
يف  وو�فقهم  �ل�سبع،  �حلو�ميم  يف  )حم(  من  �حلاء  و�أمالو�   . و�لق�س�ص(  و�لنمل،  و�ل�سعر�ء، 
�حلاء �بن ذكو�ن. كما �أمالو� )يا( من: )ي�ص، كهيع�ص( . و�أمال �لهاء من فاحتة )مرمي وطه( 
�أبو عمرو و�لك�سائي و�أبو بكر، و�أمال حمزة وخلف طه دون مرمي. و�أمال �لياء من �أول مرمي 

من �أمال )�لر( �إال �أبا عمرو على �مل�سهور عنه. 

املطلب الثالث - مناذج تطبيقية توضِّح أثر اإلمالة يف تيسري تالوة القرآن: 

�الن�سجام  من  ر�ئعًا  منوذجًا  و�لفتح  �الإمالة  بني  �لد�ئرة  �ملتنوعة  �لقر�ء�ت  �أظهرت 
�أن�ساق متعددة تختلف  ربانية متناغمة يف  و�أحلانًا  �ملتجاورة و�ملتقاربة،  �الأ�سو�ت  بني 

باختالف طرق �الأد�ء �ملتعددة. 
َعَلى  {ُهًدى} من قوله تعاىل:{اأُوَلِئَك  �ء يف قر�ءة  �لُقرَّ فعلى �سبيل �ملثال �ختلف 
�ء �لكوفيون قر�ءتها باالإمالة �لكربى، وقر�أ  ِهمخْ} ]�سورة �لبقرة/ 5[، فاختار �لُقرَّ ُهًدى ِمنخْ َربِّ

�لباقون بالفتح، �إال ور�سًا فقر�أ بالفتح و�لتقليل. )86( 
�أ�سلها،  �ألف )هدى( منقلبة من ياء و�الإمالة تدل على  و�حتج من �ختار �الإمالة باأن 
وباأن �الإمالة تتنا�سب و�سوت �مليم �ملك�سورة �ملجاورة الألف )هدى( ، فاالإمالة جتعل �لل�سان 
بالك�رش؛  مت�سفاًل  ثم  باالألف  مت�سعد�ً  يعمل  �أن  من  �أ�سهل  وهذ�  مت�سفاًل،  و�حد�ً  عماًل  يعمل 
�الأ�سو�ت �ملتجاورة من  ت  �الإمالة، الأنها �سريَّ نت  �لياء فح�سَّ �الألف من  �لك�رشة قربت  الأن 
منط و�حد. )87( وحجة من �ختار �لفتح هي �إبقاء �الألف على �أ�سلها، وعدم �لعدول بها عن 
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خمرجها �إىل خمرج حرف �آخر. وحجة ور�ص هي �جلمع بني �للغتني، ومر�عاة �لوجهني. )88( 
]�سورة  ِغ�َصاَوٌة}  �َصاِرِهمخْ  اأَبخْ تعاىل:{َوَعَلى  قوله  قر�ءة  يف  �ء  �لُقرَّ �ختلف  وكذلك 
�َصاِرِهمخْ} باإمالة �الألف، وقر�أ ور�ٌص  {اأَبخْ �أبو عمرو و�لدوري عن �لك�سائي  7[ فقر�أ  �لبقرة/ 

بالتقليل، وقر�أ �لباقون بفتح �الألف. )89( 
ل.  و�حتج �جلمهور للفتح باأنه �الأ�سل، وباأن جماورة �الألف حلرف ��ستعالء ينايف �لت�سفُّ
و�حتج �أبو عمرو باأن قوة �ل�سبب تزيل �ملانع، فاالألف جماورة للر�ء �ملك�سورة، و�لر�ء تت�سف 

بالتكرير، فكانت مبنزلة ك�رشتني. )90( 
وتقريب  �ملتجاورة  �الأ�سو�ت  تنا�سب  يح�سنه  �الألف  ففتح  قوية،  �لطرفني  وحجة كال 

نه مر�عاة جتاور �الأ�سو�ت �أي�سًا.  بع�سها من بع�ص، و�إمالتها ُيح�سِّ
 ،]30 �لنازعات/  ]�سورة  )َدَحاَها(  �الآتية:  �لكلمات  �إمالة  يف  �ء  �لُقرَّ �ختلف  وكذلك 
)�َسَجى( ]�سورة �ل�سحى/ 2[،   ،]6 �ل�سم�ص/  ]�سورة  )َطَحاَها(  )َتاَلَها( ]�سورة �ل�سم�ص/ 2[، 
ثالثية  �أفعال  �لكلمات  هذه  الأن  �الأ�سل؛  من  ��ستثناء  �خلال�سة،  باالإمالة  �لك�سائي  فقر�أها 
�لتي  �لثالثية  �الأفعال  يف  �لفتح  �إخال�ص  على  جممعون  �ء  و�لُقرَّ �لو�و،  من  منقلبة  �ألفاتها 
هذه  ��ستثنى  �لك�سائي  �أن  �إال  لالإمالة،  يدعو  فيها  �سبب  وجود  لعدم  و�و؛  من  �ألفها  �نقلبت 
�الآيات  روؤو�ص  يف  �الألفات  �أمال  قد  وكان  �آيات،  روؤو�ص  يف  وقعت  الأنها  �الأربع؛  �لكلمات 
هذه  يف  �الألف  �أمال  ولذلك  ياء،  عن  منقلبة  الأنها  �ملذكورة؛  �ل�سور  يف  و�لالحقة  �ل�سابقة 
يف  باالإمالة  �للفظ  لي�ستوي  �لفو��سل؛  من  بعدها  وما  قبلها  ملا  �إتباعًا  �الأربعة؛  �لكلمات 
جميعهن، فيخف يف �لنطق، ويح�سن يف �ل�سمع؛ وتت�ساكل يف �للفظ بني ما قبلها وما بعدها 

من فو��سل �ل�سورة. )91( 
�لك�سائي،  ، وحجته كحجة  )بني بني(  �ل�سغرى  باالإمالة  �لكلمات  �أبو عمر هذه  وقر�أ 
غري �إنه مل يبالغ يف تقريبها من �لياء، بل �قت�سد يف ذلك؛ �إذ كان فيه حت�سيل ما ق�سده من 

تقريب هذه �الألفات من �لياء مع خفته. 
و�أما حمزة فقد قر�أ هذه �لكلمات باإخال�ص �لفتح رغم �أنه �أمال ما قبلها وما بعدها من 
روؤو�ص �الآيات يف �ل�سورة؛ الأنه ملا كان �أ�سل �الألف يف هذه �لكلمات من و�و فتحها؛ ليف�سل 
�أ�سل �الألف فيها من �لياء،  بذلك بينها وبني ما قبلها وما بعدها من روؤو�ص �الآيات �لتي 

ولي�ص من �لو�و. 
يف  ليجمع  �خلال�ص؛  و�لفتح  �لو�سطى،  �الإمالة  بالوجهني:  �الأفعال  هذه  نافع  وقر�أ 
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قر�ءته بني �للغتني، وُيري جو�زهما وف�ساحتهما، هذ� مع ما �تبعه يف كل ذلك عن �أئمته 
�لذين �أخذ �لقر�ءة عنهم. 

وقر�أ ور�ص )�َسَجى( ]�سورة �ل�سحى/ 2[ باالإمالة بني بني، وقر�أ �الأفعال �لثالثة �الأخرى 
بالفتح �خلال�ص، وحجته �لق�سد �إىل حتقيق �لت�ساكل و�لتنا�سب �ل�سوتي بني فو��سل �آيات 
�سورة �ل�سحى، �أما �الأفعال �لثالثة �الأخرى فقر�أها بالفتح؛ لتحقيق �الن�سجام �ل�سوتي بينها 

وبني فو��سل �الآيات يف �سورها؛ الأنه قر�أ يف �سورتي �لنازعات و�ل�سم�ص بالفتح �خلال�ص. 
�ء - فاإنهم �أجرو�  و�أما من قر�أ هذه �الأفعال �الأربعة بالفتح �خلال�ص –وهم باقي �لقرَّ
هذه �الأفعال على �أ�سلهم من �إخال�ص �لفتح، ولي�سّوو� بني روؤو�ص �الآيات يف �لنطق. وُيقوِّي 
مذهبهم �أنهم ملا �أخل�سو� �لفتح يف قر�ءة �الأفعال �لتي �نقلبت �ألفاتها من ياء، كان �إخال�ص 

�لفتح يف �الأفعال �لتي �نقلبت �ألفاتها من �لو�و �أوىل. )92( 
ح �أن �لغر�ص �الأ�سا�ص من �الإمالة هو حتقيق �الن�سجام و�لتنا�سب  �إن هذه �الأمثلة تو�سِّ
�هلل  �أنزل  �لذي  �لتي�سري  يتحقق مق�سد  ذلك  �الأ�سو�ت وتقريب بع�سها من بع�ص، ويف  بني 
�أن يقر�أ بالفتح �خلال�ص قر�أ برو�ية حف�ص  ��ستطاع  �أحرف، فمن  �لقر�آن على �سبعة  الأجله 
 ، َر�َها(  )جَمْ كلمة  وهو  و�حد  مو�سع  يف  �إال  �الإمالة  من  �أ�سوله  ويجرِّد  بالفتح،  يقر�أ  �لذي 
الأن  �الإمالة؛  على  �أ�سولها  تعتمد  �لتي  بالرو�يات  قر�أ  بالفتح  �لقر�ءة  عليه  ت  تع�رشَّ ومن 
�الأ�سو�ت  بني  �الن�سجام  حتقق  الأنها  �لنطق؛  يف  و�الأي�رش  �لل�سان  على  �الأخف  هي  �الإمالة 
�ملتجاورة، فتجعل �لل�سان يعمل عماًل و�حد�ً منحدر�ً عندما يقرب �الألف من �لياء وينتقل 
 ُ ريِّ منه �إىل �لك�رشة، وهذ� �أ�سهل من �أن يعمل مت�سعد�ً باالألف ثم مت�سفاًل بالك�رش، فاالإمالة ُت�سَ

�الأ�سو�ت �ملتجاورة من منط و�حد. 
تعدد  عن  �لناجتة  �الآثار  �أبرز  هو  �الأ�سو�ت  بني  �الن�سجام  حتقيق  �أن  يتبنيَّ  وبذلك 
مهما  ة،  كافَّ �لنا�ص  على  �لقر�آن  تالوة   ُ ُتَي�رشَّ ذلك  خالل  ومن  �لقر�ء�ت،  يف  �الأد�ء  �أ�ساليب 

ت لغاتهم ولهجاتهم.  تعددَّ

اخلامتة: 

يكن تلخي�س نتائج هذا البحث على النحو الآتي: 
متعددة . 1 حِلَكم  �الأد�ء  طرق  من  متعددة  بوجوه  �ملدين  �لعهد  يف  �لقر�آن  �هلل  �أنزل 

�أبرزها: تي�سري تالوة �لقر�آن على �مل�سلمني �جُلدد، و�الأعاجم �لذين ال يح�سنون لهجة قري�ص. 
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وقد بنيَّ �لبحث �أنَّ مق�سد �لتي�سري على �لناطقني بكلمات �لقر�آن مق�سد جليل، يجوز الأجله 
ن حال �الإدغام يف �حلرف  حذف �حلركات �الإعر�بية؛ متهيد�ً الإدخال �حلرف �الأول �لذي ُي�سكَّ

�لثاين، كما يف �الإدغام �لكبري. 
تعدُّ كيفية �لنطق باحلروف و�لكلمات �أ�سا�ص عدٍد من �لعلوم وقاعدتها، ومنها علم . 2

�لتجويد و�لقر�ء�ت، وعلم �الأ�سو�ت، وتعدُّ �ملباحث �ملتعلقة مبخارج �حلروف و�سفاتها، وما 
�لتي  �أهم �ملباحث  يطر�أ على �حلروف من تبدُّالت �سوتية ناجتة عن جتاور �الأ�سو�ت من 

ُيعنى بها علما �الأ�سو�ت و�لقر�ء�ت. 
عرَّف �لبحث �الإدغام، وبنيَّ �أنه ال يتم �إال �إذ� تو�فرت �الأ�سباب، و�نتفت �ملو�نع �لتي . 3

للقيام  تو�فرهما  ��سرتطو� �رشطني يجب  �لقر�ء�ت  �أن علماء  �لبحث، وذكر  ثنايا  تبيَّنت يف 
بعملية �الإدغام، وهما: �أن يلتقي �حلرفان خطًا �سو�ء �لتقيا لفظًا �أم ال، و�أن يلي �ملدغم فيه 
حت �لباحثة عدم ذكر �ل�رشط �لثاين؛  حرف �أو �أكرث �إن كان �حلرفان بكلمة و�حدة. وقد رجَّ

َخْذَت( .  لورود بع�ص �لتطبيقات �ملناق�سة له، نحو: )ُعْذُت، �تَّ
�ء �لع�رشة يف قر�ءتها بني �الإظهار . 4 �ساق �لبحث عدد�ً من �لنماذج �لتي �ختلف �لُقرَّ

و�الإدغام، وتبنيَّ من خالل �الأمثلة �ملذكورة �أن قر�ءة �الإظهار تر�عي �الأ�سل، وتفي كلَّ حرف 
ه خمرجًا و�سفًة، و�أن قر�ءة �الإدغام تر�عي �لتي�سري على �لناطقني بكلمات �لقر�آن؛ الأنها  حقَّ
من  تبنيَّ  وقد  و�ل�سعف.  �لقوة  يف  �سفاتها  وتقارب  �ملتجاورة،  �الأ�سو�ت  لتاأثر  ت�ستجيب 
�لل�سان  �لقارئ؛ الأنه يجعل  �لذي يبذله  �لع�سلي  �أن �الإدغام يخفِّف �ملجهود  خالل �الأمثلة 

يرتفع باحلرفني �ملدغمني مرة و�حدة، عندما يجعل �حلرف �الأول يفنى يف �لثاين. 
�ء من . 5 عرَّف �لبحث �الإمالة وبني �أنو�عها وفو�ئدها و�أ�سبابها ومو�نعها، وموقف �لُقرَّ

�ء يف قر�ءتها بني �لفتح  هذه �لظاهرة �ل�سوتية، ثم �ساق عدد�ً من �لنماذج �لتي �ختلف �لُقرَّ
و�الإمالة. وتبنيَّ من خالل �الأمثلة �أن قر�ءة �لفتح تر�عي �الأ�سل، و�أن قر�ءة �الإمالة تر�عي 
وتقرِّب  �ملتجاورة،  �الأ�سو�ت  لتاأثر  ت�ستجيب  الأنها  �لقر�آن؛  بكلمات  �لناطقني  �لتي�سري على 
بع�سها من بع�ص. وقد تبنيَّ من خالل �الأمثلة �أن �الإمالة تخفف من �ملجهود �لع�سلي �لذي 
يبذله �لقارئ؛ الأنها جتعل �لل�سان يعمل باالألف �ملمالة و�لك�رشة �ملجاورة له عماًل و�حد�ً 
ُ �الأ�سو�ت �ملتجاورة من منط و�حد، وهذ� �أ�سهل من �أن يعمل مت�سعد�ً باالألف  ريِّ اًل، وُت�سَ مت�سفِّ

ثم مت�سفاًل بالك�رش. 
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التوصيات: 

�أواًل: تو�سي �لباحثة بدر��سة جميع �أ�سول �لقر�ء�ت �لتي بها ي�رشَّ �هلل تالوة �لقر�آن  ♦
ًة.  على �مل�سلمني كافَّ

�لنظر  ♦ الأنَّ  و�أ�سولها؛  �لقر�ء�ت  قو�عد  تطبيقات  جميع  يف  عن  بتمتمِّ �لنظر  ثانيًا: 
ن، و�لدر��سة �لو�عية هي �لتي تهدي �إىل ت�سحيح بع�ص �لقو�عد �لتي نظنَّها قبل �لبحث  �ملتمعِّ

و�لدر��سة من �مل�سلَّمات. 
�أ�سول  ♦ لبع�ص  �النت�سار  �أو  �ء  �لقرُّ بع�ص  لقر�ءة  ب  و�لتع�سَّ �ملغاالة  عدم  ثالثًا: 

�ء  �لقر�ء�ت على ح�ساب بع�سها �الآخر؛ الأن �لقر�آن نزل بجميع �لوجوه �لتي قر�أ و�أقر�أ بها �لُقرَّ
اه  �لع�رشة �لذين نقلو� �إلينا �لقر�آن بال�سند �ملتو�تر عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، كما تلقَّ

عن رب �لعزة �سبحانه. 
وبعد: �أرجو �هلل �أن يتقبَّل مني هذ� �لبحث �ملتو��سع خال�سًا لوجهه �لكرمي، و�حلمد هلل 

رب �لعاملني. 
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اهلوامش: 
�ساكر . 1 �أحمد حممد  �لرتمذي، حتقيق:  �أبو عي�سى حممد بن عي�سى، �سنن  �لرتمذي:  �نظر: 

و�آخرون، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، كتاب �لقر�ء�ت، باب �أنزل �لقر�آن على �سبعة 
�أحرف، حديث رقم/ 2944، 5/ 194. 

�لقر�ء�ت �لع�رش: هي قر�ءة �الأئمة �لع�رشة �لذين حملو� �لقر�ءة عن �لنبي �سلى �هلل عليه . 2
و�سلم بال�سند �ملتو�تر، و��ستهرو� باالأمانة يف �لنقل، و�ل�سبط و�الإتقان، ومالزمة �لقر�ءة 
و�الإقر�ء، وهم: نافع بن عبد �لرحمن بن �أبي نعيم �ملدين، وعبد �هلل بن عامر �ليح�سبي، 
وعبد �هلل بن كثري �لد�ري، و�أبو بكر عا�سم بن �أبي �لنجود �الأ�سدي، و�أبو عمرو بن �لعالء 
�لب�رشي، وحمزة بن حبيب �لزيات �لكويف، وعلي بن حمزة �لك�سائي، و�أبو جعفر يزيد 
بن �لقعقاع �لقاري، ويعقوب بن �إ�سحاق �حل�رشمي، وخلف بن ه�سام بن ثعلب. و�ساأذكر 
�أي�سًا �الختالف �لو�رد عن ر�ويي كل قارئ من �لقر�ء �لع�رشة، وهم: قالون وور�ص: ر�ويا 
�الإمام  ر�ويا  و�ل�سو�سي:  �بن كثري، و�لدوري  �الإمام  ر�ويا  �الإمام نافع، و�لبزي وقنبل: 
�أبي عمرو بن �لعالء، وه�سام و�بن ذكو�ن: ر�ويا �الإمام �بن عامر، و�سعبة وحف�ص: ر�ويا 
د: ر�ويا �الإمام حمزة، و�أبو �حلارث و�لدوري: ر�ويا �الإمام  �الإمام عا�سم، وخلف وخالَّ
�لك�سائي، و�بن ورد�ن و�بن جماز: ر�ويا �الإمام �أبي جعفر، وروي�ص وروح: ر�ويا �الإمام 
�لعظيم،  عبد  �لزرقاين:  �نظر:  �لعا�رش.  خلف  �الإمام  ر�ويا  و�إدري�ص:  و�إ�سحاق  يعقوب، 
مناهل �لعرفان يف علوم �لقر�آن، حتقيق: مكتب �لبحوث و�لدر��سات، د�ر �لفكر، بريوت، 

ط1/ 1996م، 1/ 314 - 321. 
�لباقي، . 3 عبد  فوؤ�د  م�سلم، حتقيق: حممد  بن �حلجاج، �سحيح  م�سلم  �لني�سابوري:  �نظر: 

د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، د. ط.، د. ت.، كتاب �سالة �مل�سافرين وق�رشها، باب 
بيان �أن �لقر�آن على �سبعة �أحرف وبيان معناه، حديث رقم: 821، 1/ 562. و�نظر: �بن 
حجر: �أحمد بن علي، فتح �لباري �رشح �سحيح �لبخاري، حتقيق: حممد فوؤ�د عبد �لباقي، 

وحمب �لدين �خلطيب، د�ر �ملعرفة، بريوت، د. ط./ 1379هـ - 1959م، 9/ 28. 
�بن �جلزري: حممد بن حممد، منجد �ملقرئني ومر�سد �لطالبني، حتقيق: عبد �حلليم بن . 4

حممد �لهادي قابة، د�ر �لبالغ، �جلز�ئر، ط1/ 1424هـ - 2003م، �ص 17. 
مناهل �لعرفان، 1/ 285. . 5
�ل�سيوطي: جالل �لدين عبد �لرحمن بن �أبي بكر، �الإتقان يف علوم �لقر�آن، حتقيق: حممد . 6

 - 1394هـ  ط./  د.  �لقاهرة،  للكتاب،  �لعامة  �مل�رشية  �لهيئة  �إبر�هيم،  �لف�سل  �أبو 



176

تعدد أساليب األداء في القراءات، وأثره في تيسير تالوة القرآن

أ. انشراح أنس سويد. 
أ. د. نور الدين عتر. 
د. علي أسعد.

 .31  /9 275، وفتح �لباري،   /1 1974م، 
�لقر�آن . 7 يف  جاءت  �لتي  �ل�سبعة  �لتغاير  وجوه  هي  �ل�سبعة  �الأحرف  �أن  �لعلماء  ح  رجَّ

و�الإفر�د  �جلمع  ومنه  و�جلمع،  و�لتثنية  باالإفر�د  �الأ�سماء  �ختالف  �أواًل:  وهي:  �لكرمي، 
يف: )اِلأََماَناِتِهْم، اِلأََماَنِتِهْم( ]�سورة �ملعارج/ 32[. ثانيًا: �الختالف يف �الإعر�ب، ومنه 
َِجيُد} ]�سورة �لربوج/ 15[ حيث نزلت �الآية  َعرخْ�ِس املخْ تعدد قر�ء�ت قوله تعاىل:{ُذو الخْ
ِجيِد( ، فالرفع على �أنه نعت لكلمة ذو، و�جلر على �أنه نعت  ِجيُد( ، وباجلر )�مْلَ بالرفع )�مْلَ
َد(  َبعَّ َنا  َربُّ َباِعْد،  َنا  )َربَّ قر�ءتا  ومنه  �لت�رشيف،  �الختالف يف  ثالثًا:   . )�لعر�ِص(  لكلمة 
]�سورة/ �سباأ/ 19[، بتنويع �سيغ ت�رشيف �لفعل بني �الأمر و�ملا�سي. ر�بعًا: �الختالف 
} ]�سورة ق/ 19[،  قِّ َ ِت ِبالخْ َوخْ َرُة املخْ بالتقدمي و�لتاأخري، نحو قوله تعاىل:{َوَجاَءتخْ �َصكخْ
ونزلت هذه �الآية بوجه �آخر يخالف �الأول بالتقدمي و�لتاأخري، وهو )�سكرة �حلق باملوت( 
، ثم ُن�ِسخ هذ� �لوجه يف �لعر�سة �الأخرية، و�أُِقرَّ �لوجه �الأول وتو�تر. خام�سًا: �الختالف 
نخْ�ُصوٍد}  مَّ تعاىل:{َوَطلخٍْح  قوله  يف  �ملخرج  قريب  باآخر  حرف  �إبد�ل  ومنه  باالإبد�ل، 
]�سورة �لو�قعة/ 29[، وقِرئ �أي�سًا: )وَطْلٍع( باإبد�ل �حلاء عينًا، ثم ُن�ِسخت هذه �لقر�ءة. 
َثى}  أُنخْ َكَر َوالخْ �ساد�سًا: �الختالف بالزيادة و�لنق�ص، ومنه قوله تعاىل:{َوَما َخَلَق الذَّ
ُن�ِسخ  ثمَّ   ، و�الأنثى(  )و�لذكر  �أي�سًا:  �هلل عليه و�سلم  �لنبي �سلى  3[ وقر�أ  �لليل/  ]�سورة 
قر�ءة  ومنه  و�الإمالة،  و�لرتقيق  �لتفخيم  من  باللهجات  �الختالف  �سابعًا:  �لوجه.  هذ� 
]�سورة  ُمو�َصى}  َحِديُث  اأََتاَك  و�الإمالة يف قوله تعاىل:{َهلخْ  بالفتح  )�أتى، ومو�سى( 
�لنازعات/ 15[. �نظر: �الإتقان يف علوم �لقر�آن، 1/ 165 - 167، ومناهل �لعرفان، 

 .110  - 109  /1
�الإتقان يف علوم �لقر�آن، 1/ 177. . 8
يقول �بن �لقا�سح: )�لقر�ء ي�سمون ما قل دوره من حروف �لقر�ء�ت �ملختلف فيه فر�سًا؛ . 9

الأنها ملا كانت مذكورة يف �أماكنها من �ل�سور فهي كاملفرو�سة، بخالف �الأ�سول، الأن 
�الأ�سل �لو�حد منها ينطوي على �جلميع، و�سمى بع�سهم �لفر�ص فروعًا، مقابلة لالأ�سول( 
. �نظر: �بن �لقا�سح: �أبو �لقا�سم علي بن عثمان، �رش�ج �لقارئ �ملبتدئ وتذكار �ملقرئ 
�لقاهرة،  �لبابي �حللبي،  �ل�سيخ علي حممد �ل�سباع، مكتبة م�سطفى  �ملنتهي، حتقيق: 

ط3/ 1373هـ - 1945م، �ص 148. 
�سياأتي بيان �ملر�د بهذه �مل�سطلحات يف ثنايا �لبحث. . 10
�لقا�سي: عبد �لفتاح، �لو�يف يف �رشح �ل�ساطبية، د�ر �ل�سو�دي، جدة، ط5/ 1420هـ - . 11

 .198 1999م، �ص 



177

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (2) - تشرين 

�نظر: �لو�يف يف �رشح �ل�ساطبية، �ص 199. . 12
موؤ�س�سة . 13 عا�سور،  �بن  بتف�سري  �ملعروف  و�لتنوير،  �لتحرير  �لطاهر،  عا�سور:  �بن  �نظر: 

�لتاريخ �لعربي، بريوت، ط1/ 1420هـ - 2000م، 1/ 50. 
�ملد: هو �إطالة �ل�سوت بحرف من حروف �ملد �أو �للني �لثالثة، وهي �الألف و�لو�و و�لياء . 14

�ل�ساكن �ملتحرك ما قبله بحركة جمان�سة له، �إذ� وجد �سبب �ملد وهو �ل�سكون �أو �لهمز. 
�نظر: �حلفيان: �أحمد حممود عبد �ل�سميع، �أ�سهر �مل�سطلحات يف فن �الأد�ء وعلم �لقر�ء�ت، 

د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط1/ 1422هـ - 2001م، �ص 237. 
�نظر: �لتحرير و�لتنوير، 1/ 54. . 15
�نظر: �لتحرير و�لتنوير، 1/ 55. . 16
�أمو�ج �سمعية متتابعة ذ�ت . 17 �ل�سوت: ظاهرة طبيعية تن�ساأ عن �هتز�ز �الأج�سام حمدثة 

تردد معني تنتقل �إىل �الأذن �لتي تنقل تاأثريها �إىل �ملخ، فيرتجمها �إىل نغمات م�سموعة. 
يف  �لكلمات  لنطق  �مل�ساحب  �للغوي  �ل�سوت  �ملر�د:  بل  هنا،  مر�د  غري  �ملعنى  وهذ� 
�للغات �الإن�سانية وهو عبارة عن �الأثر �ل�سمعي �لناجت عن �أع�ساء �لنطق �الإن�ساين �إر�ديًا 
�نظر: طليمات:  �الأع�ساء.  �أو�ساع وحركات معينة لهذه  يف �سورة ذبذبات ناجتة عن 
غازي خمتار، يف علم �للغة، د�ر طال�ص، دم�سق، ط2/ 1420هـ - 2000م، �ص 127، 
ومطر: عبد �لعزيز، علم �للغة وفقه �للغة–حتديد وتو�سيح، قطر، د. ط./ 1985م، �ص 

 .31
علم �للغة وفقه �للغة، �ص 31. . 18
در��سة �ل�سوت �للغوي، �ص 68 - 69. . 19
20 . - 1418هـ  د. ط./  �لقاهرة،  �لكتب،  �للغوي، عامل  �ل�سوت  در��سة  �أحمد خمتار،  عمر: 

 .138  - 135 1997م، �ص 
�نظر: �ملهدوي: �أبو �لعبا�ص �أحمد بن عمار، �رشح �لهد�ية، حتقيق: د. حازم �سعيد حيدر، . 21

مكتبة �لر�سيد، �لريا�ص، د. ط.، د. ت، 1/ 80، وقمحاوي: حممد �ل�سادق، �لربهان يف 
�لق�ساة: حممد  13، ومفلح  د. ت، �ص  د. ط،  �لثقافية، بريوت،  �ملكتبة  �لقر�آن،  جتويد 

ع�سام، �لو��سح يف �أحكام �لتجويد، د. د�ر �لنفائ�ص، �الأردن، ط3/ 1998م، �ص 29. 
�نظر: �لقي�سي: مكي بن �أبي طالب، �لك�سف عن وجوه �لقر�ء�ت �ل�سبع وعللها وحججها، . 22

حتقيق: د. حميي �لدين رم�سان، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت، ط5/ 1418هـ - 1997م، 
1/ 139، و�بن �أبي مرمي: ن�رش بن علي بن حممد �ل�سري�زي، �ملو�سح يف وجوه �لقر�ء�ت 
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�للغة،  �لدكتور�ه يف  درجة  لنيل  مقدمة  ر�سالة  �لكبي�سي،  عمر حمد�ن  وعللها، حتقيق: 
�إ�سماعيل  بن  �لرحمن  عبد  �سامة:  و�أبو   ،182–181  /1 1408هـ،  �لقرى،  �أم  جامعة 
بن �إبر�هيم �ملقد�سي، �إبر�ز �ملعاين من حرز �الأماين يف �لقر�ء�ت �ل�سبع، حتقيق: �إبر�هيم 
و�بن �جلزري:   ،750–744  /2 �لبابي �حللبي، م�رش،  عطوة عو�ص، مكتبة م�سطفى 
حممد بن حممد بن حممد، �لن�رش يف �لقر�ء�ت �لع�رش، حتقيق: �ل�سيخ علي حممد �ل�سباع 

�مل�رشي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، د. ط.، د. ت.، 1/ 225–227. 
ط1/ . 23 عمان،  �الإ�سالمية،  �ملكتبة  �لتجويد،  علم  يف  �ملفيد  �لعقد  �سالح،  �سالح  �سيف: 

1408هـ - 1987م، �ص 67، و�لربهان يف جتويد �لقر�آن، �ص 15. 
يف علم �للغة، �ص 132 - 133، و�لعقد �ملفيد، �ص 67 - 71. . 24
يف علم �للغة، �ص 133 - 134، و�إبر�ز �ملعاين، 2/ 751 - 755، و�لن�رش، 1/ 229 . 25

- 230، و�لعقد �ملفيد يف علم �لتجويد، �ص 71 - 74. 
�لعقد �ملفيد يف علم �لتجويد، �ص 74 - 75. . 26
ُيَعدُّ �خلليل بن �أحمد �لفر�هيدي موؤ�س�ص �لدر��سات �ل�سوتية عند �لعرب، فهو �ساحب �أول . 27

�لعني  رتَّب معجم  �لعرب؛ حيث  �ل�سوتي عند  �لفكر  تاريخ  در��سة �سوتية منهجية يف 
ترتيبًا �سوتيًا، و�بتد�أه مبقدمة حلل فيها �أ�سو�ت �لعربية، وحدد فيها خمارج �الأ�سو�ت 
�للغة،  علم  يف  �نظر:  �إلينا.  و�سلت  �سوتية  مادة  �أقدم  هي  �ملقدمة  وتلك  و�سفاتها، 
�أفكار �خلليل، ورّتب خمارج  130. وقد تابعه يف ذلك تلميذه �سيبويه �لذي هذَّب  �ص 
�حلروف، و�أ�سار �إىل بع�ص �سفاتها، ودر�ص ظاهرة �الإدغام در��سة و�عية تت�سم بال�سمول 
ودقة �لتحليل و�لتق�سيم. �نظر: ح�سان: متام، �للغة �لعربية معناها ومبناها، د�ر �لثقافة، 
)392هـ( ما ي�سبه  �بن جني  50–51. ثم و�سع  1994م، �ص  �لبي�ساء، د. ط/  �لد�ر 
نظرية �ل�سوت �للغوي عند �لعرب، فاأفرد كتابًا خا�سًا باالأ�سو�ت �سماه )�رش �سناعة 
�الإعر�ب( تناول فيه �سفات �الأ�سو�ت، وخمارجها، و�أع�ساء �لنطق، و�ل�سو�ئت �لطويلة 
و�لق�سرية، وبع�ص �لظو�هر �ل�سوتية، كالتنغيم. �نظر: يف علم �للغة، �ص 130–131. 

عدو�ن: جميل حممد جميل، رو�يتا حف�ص و�سعبة عن عا�سم )در��سة �سوتية مو�زنة( . 28
رم�سان  حممد  د.  باإ�رش�ف:  �لعربية،  �للغة  يف  �ملاج�ستري  درجة  لنيل  مقدمة  ر�سالة   ،

حممود �لبع، �جلامعة �الإ�سالمية، غزة، 1429هـ - 2008م، �ص 47. 
قدوري: غامن، �لدر��سات �ل�سوتية عند علماء �لتجويد، مطبعة وز�رة �الأوقاف �لعر�قية، . 29

د. ط/ 1986م، �ص 60. 
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رو�يتا حف�ص و�سعبة، �ص 50. . 30
�لد�ين: �أبو عمرو عثمان بن �سعيد، �لتحديد يف �سنعة �الإتقان و�لتجويد، حتقيق: فرغلي . 31

�سيد عرباوي، مكتبة �أوالد �ل�سيخ للرت�ث، �جليزة/ م�رش، ط1/ 2009م، �ص 29. 
�للغة �لعربية معناها ومبناها، �ص 11 - 12. . 32
�سوتية . 33 )در��سة  عا�سم  عن  و�سعبة  حف�ص  رو�يتا  و�ملوؤلفات:  �لر�سائل  تلك  بني  من 

، وقد تقدَّم ذكرها. و�جلو�نب �ل�سوتية يف كتب �الحتجاج للقر�ء�ت، للدكتور  مو�زنة( 
عبد �لبديع �لنريباين، و�سياأتي ذكره يف مر�جع �لبحث. 

من بني تلك �لر�سائل و�ملوؤلفات: �الإعالل و�الإبد�ل و�الإدغام يف �سوء �لقر�ء�ت �لقر�آنية . 34
و�للهجات �لعربية، ر�سالة مقدمة لنيل درجة دكتور�ه �لفل�سفة يف �للغة �لعربية، �إعد�د 
وكتاب  �لبحث.  مر�جع  يف  ذكرها  و�سياأتي  حممد،  غالم  بن  نبي  غالم  �أجنب  �لطالبة: 

�ملقتب�ص من �للهجات �لعربية و�لقر�آنية، للدكتور حممد �سامل حمي�سن. 
�لفار�سي: �أبو علي �حل�سن بن عبد �لغفار، �لتكملة، حتقيق: د. ح�سن �ساذيل فرهود، ط1/ . 35

1410هـ - 1990م، �ص 273، و�ملو�سح يف وجوه �لقر�ء�ت، 1/ 193، و�لن�رش، 1/ 
 .313

�الإظهار: هو �إخر�ج كل حرف من خمرجه من غري غنة يف �حلرف �ملظهر. �نظر: �ملر�سفي: . 36
عبد �لفتاح �ل�سيد عجمي، هد�ية �لقاري �إىل جتويد كالم �لباري، مكتبة طيبة، �ملدينة 

�ملنورة، ط2/ د. ت.، �ص 159. 
�لك�سف عن وجوه �لقر�ء�ت، 1/ 134، و�ملو�سح يف وجوه �لقر�ء�ت، 1/ 193–194، . 37

�لغوثاين،  د�ر  للقر�ء�ت،  �ل�سوتية يف كتب �الحتجاج  �لبديع، �جلو�نب  و�لنريباين: عبد 
دم�سق، ط1/ 1427هـ - 2006م، �ص 103. 

ف�سالء . 38 �إحتاف  �لغني،  عبد  بن  حممد  بن  �أحمد  �لدمياطي:  و�نظر:   ،317  /1 �لن�رش، 
�لب�رش يف �لقر�ء�ت �الأربعة ع�رش، حتقيق: �أن�ص مهرة، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط1/ 

 .35 1998م، �ص  1419هـ - 
�لن�رش، 1/ 317، و�الإحتاف، �ص 35. . 39
غالم نبي بن غالم حممد: �أجنب، �الإعالل و�الإبد�ل و�الإدغام يف �سوء �لقر�ء�ت �لقر�آنية . 40

و�للهجات �لعربية، ر�سالة مقدمة لنيل درجة دكتور�ه �لفل�سفة يف �للغة �لعربية، تخ�س�ص 
�لنحو و�ل�رشف، جامعة �أم �لقرى، كلية �لرتبية للبنات، مكة �ملكرمة، باإ�رش�ف: �أ. د. عبد 

�هلل دروي�ص، 1410هـ - 1989م، 2/ 504 - 505. 
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�لن�رش، 1/ 317، و�الإحتاف، �ص 35. . 41
�أكرث �لقر�ء على �العتد�د باجلزم مانعًا مطلقًا، وهو مذهب �أبي بكر بن جماهد و�أ�سحابه. . 42

وبع�سهم مل يعتد به مطلقًا، وهو مذهب �بن �سنبوذ و�أبي بكر �لد�جوين. و�مل�سهور �العتد�د 
به يف �ملتقاربني و�إجر�ء �لوجهني يف غريه ما مل يكن مفتوحًا بعد �ساكن؛ ولهذ� كان 

�خلالف يف )يوؤت �سعة( �سعيفًا ويف غريه قويًا. �نظر: �لن�رش، 1/ 318. 
�لن�رش، 1/ 318، و�الإحتاف، �ص 36. . 43
�لن�رش، 1/ 313، وهد�ية �لقاري، �ص 218–221. . 44
�لو�يف يف �رشح �ل�ساطبية، �ص 53. . 45
46 . .2 �لن�رش، 2/ 
هد�ية �لقاري، �ص 218–221. . 47
�لن�رش، 2/ 2–21، و�الإحتاف، �ص 50–58، وهد�ية �لقاري، �ص 235–253. . 48
�نظر: �لن�رش، 2/ 2، و�الإحتاف، �ص 50. . 49
�نظر: �لن�رش، 2/ 3، و�الإحتاف، �ص 51–52. . 50
�نظر: �لن�رش، 2/ 4 - 5، و�الإحتاف، �ص 52. . 51
�نظر: �لن�رش، 2/ 6–8، و�الإحتاف، �ص 53. . 52
�نظر: �لن�رش، 2/ 9 - 21، و�الإحتاف، �ص 54–58. . 53
�رشح �لهد�ية، 1/ 82. . 54
55 . .156–144 للتو�سع يف علة �إدغام كل حرف، ر�جع: �لك�سف عن وجوه �لقر�ء�ت، 1/ 
�نظر: . 56 �لباقون.  و�أدغم ذلك  �أخذمت، التخذت(  )�تخذمت،  �بن كثري وحف�ص وروي�ص  �أظهر 

�بن �جلزري: حممد بن حممد، حتبري �لتي�سري يف �لقر�ء�ت �لع�رش، د�ر �لفرقان، حتقيق: 
 ،235 2000م، �ص  1421هـ -  �أحمد حممد مفلح �لق�ساة، �الأردن/ عمان، ط1/  د. 

و�لن�رش، 2/ 17، 
�ل�سبع، حتقيق: د. عبد . 57 �لقر�ء�ت  �أحمد، �حلجة يف  �أبو عبد �هلل �حل�سني بن  �بن خالويه: 

وجوه  عن  �لك�سف   ،77 �ص  1401هـ،  ط4/  بريوت،  �ل�رشوق،  د�ر  مكرم،  �سامل  �لعال 
�لقر�ء�ت، 1/ 147. 
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�لد�ل، . 58 باإظهار  و�أبو جعفر ويعقوب  و�بن ذكو�ن  و�بن كثري وقالون وعا�سم  قر�أ ور�ص 
وقر�أ �لباقون باالإدغام. �نظر: �لن�رش، 2/ 3، وحتبري �لتي�سري، �ص 231. 

�لك�سف عن وجوه �لقر�ء�ت، 1/ 145. . 59
قر�أ �بن كثري وقالون وعا�سم و�أبو جعفر ويعقوب باإظهار �لد�ل، وقر�أ �لباقون باإدغامها. . 60

�نظر: �لن�رش، 2/ 3، وحتبري �لتي�سري، �ص 231. 
�لك�سف عن وجوه �لقر�ء�ت، 1/ 145. . 61
در��سة �ل�سوت �للغوي، �ص 332. . 62
�للغة �لعربية معناها ومبناها، �ص 72. . 63
و�الإمالة، و�الختال�ص، . 64 �الإبد�ل،  �لقر�ء�ت:  �لناجتة عن �ختالف  �ل�سوتية  �لتغري�ت  �أبرز 

�ل�سوتية  �لظو�هر  جميع  لدر��سة  يت�سع  ال  و�ملقام  و�حلذف.  و�لنقل،  و�الإ�سباع،  و�ملد، 
ُتفَرد  �أن  ت�ستحق  �لظو�هر  هذه  من  ظاهرة  كلَّ  فاإن  لها؛  و�لتمثيل  لل�سو�ئت  �لعار�سة 
بالدر��سة، ويكن �لرجوع �إىل كتب �لقر�ء�ت؛ ملعرفة �ملر�د بهذه �مل�سطلحات، و�لتزّود 

باأمثلة لها، ومنها: �لن�رش، 1/ 357 - 487، و�الإحتاف، �ص 68 - 142. 
�لكتب، . 65 د�ر عامل  �لنجار،  �لفتح عثمان، �خل�سائ�ص، حتقيق: حممد علي  �أبو  �بن جني: 

بريوت، د. ط.، د. ت.، 2/ 141. 
�ملو�سح يف وجوه �لقر�ء�ت، 1/ 209، و�لن�رش، 2/ 38، و�لك�سف عن وجوه �لقر�ء�ت، . 66

 .168  /1
�أبو �سعيد عمر بن غر�مة �لعمروي، د. ط.، د. . 67 �أبو عمرو، �لفتح و�الإمالة، حتقيق:  �لد�ين: 

ت.، �ص 13. 
�لفتح و�الإمالة، �ص 14، و�إبر�ز �ملعاين، 1/ 204، و�الإحتاف، �ص 144. . 68
�لفتح و�الإمالة، �ص 12، 17. و�إبر�ز �ملعاين، 1/ 204، و�لن�رش، 2/ 36. . 69
�الإتقان، 1/ 315. . 70
�لن�رش، 1/ 42، و�الإتقان، 1/ 318. . 71
�لن�رش، 2/ 39–41، و�الإتقان، 1/ 315–317، وقد ذكر بع�ص علماء �لقر�ء�ت �ستة من . 72

هذه �الأ�سباب، �نظر: �رشح �لهد�ية، 1/ 92، ومنهم من ذكر �سبعًا، �نظر: �لفتح و�الإمالة، 
�ص 22، ومنهم من ذكر ثمانية. �نظر: �رش�ج �لقارئ �ملبتدئ، �ص 103. 
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�أبو م�سطفى: خالد حممود، ظاهرتا �لهمز و�الإمالة عند �لقر�ء �لكوفيني �لثالثة )عا�سم . 73
وحمزة و�لك�سائي( در��سة �سوتية و�سفية حتليلية، ر�سالة مقدمة لنيل درجة �ملاج�ستري 
�جلامعة  فيا�ص،  �أبو  �إبر�هيم  فوزي  د.  باإ�رش�ف   ، �الأ�سو�ت(  )علم  �للغوية  �لعلوم  يف 
�الإ�سالمية، غزة، كلية �الآد�ب، ق�سم �للغة �لعربية، 1432هـ - 2011م، �ص 139–143. 

يقول �سيبويه: »وال نعلم �أحد�ً ييل هذه �الألف �إال من ال يوؤخذ بلغته. « �نظر: �سيبويه: . 74
عمرو بن عثمان، كتاب �سيبويه، حتقيق: د. عبد �ل�سالم حممد هارون، د�ر �جليل، بريوت، 
د. ط.، د. ت.، 4/ 129. ويقول �أبو �لبقاء �لعكربي: »وهذ� مذهب كل �لعرب �إاّل ما ُحكي عن 
اء من �الألف وكون �لياء معها.« �نظر: �لعكربي:  بع�سهم: �إمالة منا�سيط؛ وذلك ِلُبْعد �لطَّ
�أبو �لبقاء عبد �هلل بن �حل�سني، �للباب يف علل �لبناء و�الإعر�ب، حتقيق: د. غازي خمتار 

طليمات، د�ر �لفكر، دم�سق، ط1/ 1416هـ - 1995م، 2/ 455. 
كتاب �سيبويه، 4/ 129، و�للباب يف علل �لبناء و�الإعر�ب، 2/ 454. . 75
�للباب يف علل �لبناء و�الإعر�ب، 2/ 455. . 76
كتاب �سيبويه، 4/ 132. . 77
كتاب �سيبويه، 4/ 136. . 78
كتاب �سيبويه، 4/ 135، و�لك�سف عن وجوه �لقر�ء�ت، 1/ 188. . 79
ر�جع: �لن�رش، 2/ 43–103، و�الإحتاف، �ص 145–178. . 80
َراَها} ]�سورة . 81 �أمال قالون {ُجرٍُف َهاٍر} ]�سورة �لتوبة/ 109[، و�أمال حف�ص {جَمخْ

�ملنعم،  عبد  غلبون:  �بن  �نظر:  كثري.  كابن  �لقر�آن  �سائر  يف  بالفتح  وقر�آ   .]41 هود/ 
بحريى  �لفتاح  عبد  د.  حت:  �للفظني،  بني  كان  وما  و�الإمالة  �لتفخيم  يف  �ال�ستكمال 

�إبر�هيم، ط1/ 1412هـ - 1991م، �ص 100–101. 
�لن�رش، 2/ 43–70، و�الإحتاف، �ص 145–148، وظاهرتا �لهمز و�الإمالة، �ص 151–. 82

 .158
�إبر�ز �ملعاين، 1/ 210. . 83
�لو�يف يف �رشح �ل�ساطبية، �ص 146، وظاهرتا �لهمز و�الإمالة، �ص 154. . 84
ظاهرتا �لهمز و�الإمالة، �ص 156. . 85
�لن�رش، 2/ 59، وحتبري �لتي�سري، �ص 238. . 86
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�الإحتاف، �ص 145، و�لك�سف عن وجوه �لقر�ء�ت، 1/ 170–171، 178، و�ملو�سح يف . 87
وجوه �لقر�ء�ت، 1/ 209. 

�ملو�سح يف وجوه �لقر�ء�ت، 1/ 210، و�حلجة يف �لقر�ء�ت �ل�سبع، �ص 71. . 88
�لن�رش، 2/ 65، وحتبري �لتي�سري، �ص 248. . 89
�حلجة يف �لقر�ء�ت، �ص 66. . 90
�لفتح و�الإمالة، �ص 30 - 32. . 91
�لفتح و�الإمالة، �ص 36 - 38. . 92
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املصادر واملراجع: 

�بن �أبي مرمي: ن�رش بن علي، �ملو�سح يف وجوه �لقر�ء�ت وعللها، حتقيق: عمر حمد�ن . 1
�لكبي�سي، ر�سالة مقدمة لنيل درجة �لدكتور�ه يف �للغة، جامعة �أم �لقرى، 1408هـ، ج1. 

حممد . 2 علي  �ل�سيخ  حتقيق:  �لع�رش،  �لقر�ء�ت  يف  �لن�رش  حممد،  بن  حممد  �جلزري:  �بن 
�ل�سباع �مل�رشي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، د. ط.، د. ت. 

�بن �جلزري: حممد بن حممد، حتبري �لتي�سري يف �لقر�ء�ت �لع�رش، حتقيق: د. �أحمد حممد . 3
مفلح �لق�ساة، د�ر �لفرقان، �الأردن/ عمان، ط1/ 1421هـ - 2000م. 

�بن �جلزري: حممد بن حممد، منجد �ملقرئني ومر�سد �لطالبني، حتقيق: عبد �حلليم بن . 4
حممد �لهادي قابة، د�ر �لبالغ، �جلز�ئر، ط1/ 1424هـ - 2003م. 

�بن �لقا�سح: �أبو �لقا�سم علي بن عثمان، �رش�ج �لقارئ �ملبتدئ وتذكار �ملقرئ �ملنتهي، . 5
ط3/  �لقاهرة،  �حللبي،  �لبابي  م�سطفى  مكتبة  �ل�سباع،  حممد  علي  �ل�سيخ  حتقيق: 

1945م.  1373هـ - 
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