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العمل الصوتية في أحكام التجويد
(عمى مستوى التركيب)

خالد أحمد هواس

المستخمص
سمط ىذا البحث الضوء عمى أبرز العمل الصوتية ألحكام التجويد ،وعمم
التجويد كما يرى العمماء ىو عمم يتوقف عمى أربعة أمور:أحدىا معرفة مخارج
الحروف والثانى– معرفة صفاتيا 0
والثالث -معرفة ما يتجدد ليا بسبب التركيب من األحكام  ،والرابع -رياضة المسان
بذلك و كثرة التكرار.وقد اكتفيت باألمر الثالث وىو( :معرفة ما يتجدد ليا بسبب
التركيب )،فتناولت بالبحث  :أحكام النون الساكنة و التنوين وما يصاحبيا من
عمل ،و الميم الساكنة وعمميا ثم المد بأقسامو
والعمل الصوتية في كل قسم و تناولت الترقيق والتفخيم في الحروف المتجاورة و
تأكيد العمماء عمى ضرورة ترقيق الحروف المستحقة لمترقيق  ،التي ذكرىا ابن
الجزري و غيره من العمماء وتناولت بعد ذلك أحكام الراء الساكنة من حيث الترقيق
والتفخيم في حالتي الوصل والوقف وما يصاحب ذلك من عمل ،ثم أحكام الالم من
حيث التفخيم والترقيق  ،والالمات الساكنة الخمسة وعمميا ثم األدغام بأقسامو
الثالثة  :المتماثمين والمتجانسين والمتقاربين والعمل الصوتية في ذلك.
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وختمت بحثي بأبرز النتائج المتعمقة بالعمل الصوتية الحاصمة عمى مستوى
التركيب بين الحروف المتجاورة.
المقدمة
الحمد هلل حمدا كثي ار طيبا مباركا فيو ،وأصمي وأسمم عمى سيدنا محمد وعمى اّلو
و صحبو اجمعين أما بعد .
فال بد لطالب العمم ان يطمع عمى الدرس الصوتي وعالقتو بعمم التجويد فقد
درس عمماء التجويد الصوت دراسة عممية رصينة مستقمة عن عموم العربية االخرى
وخصصوا لدراسة الصوت كتبا مستقمة اطمقوا عمييا :عمم التجويد ،و كان بدء ذلك
في القرن الرابع اليجري عمى يد ابي مزاحم الخاقاني ( ت 325هـ) الذي نظم قصيدة
في حسن أداء القران  ،والتي تعد أقدم ما كتب في التجويد  ،وقد بينت الكتب التي
ألفت في عمم التجويد في القرن الخامس اليجري شمول مباحثو دراسة أصوات المغة
من جميع الوجوه .وعمم التجويد كما يرى العمماء ىو عمم يتوقف عمى اربعة
امور:أحدىا معرفة مخارج الحروف والثانى – معرفة صفاتيا  ،والثالث – معرفة ما
يتجدد ليا بسبب التركيب من االحكام  ،والرابع رياضة المسان بذلك و كثرة التكرار.
وعند تدريسي مادة أحكام التجويد في جامعة بغداد رأيت أن ىناك الكثير من
األحكام التي تحدث عند التركيب ومجاورة الحروف تحتاج الى بيان العمة في
حدوثيا ألنيا بال شك تحدث لعمة صوتية بين الحرفين المتجاورين  ،وكماىومعموم
أن تفسير الظواىر الصوتية من ميمات دارس المغة  ،فال يكتفي بالظاىرة الصوتية
بل يبحث عن العمل والتوجييات ليذه الظواىر ،فكما أن ىناك كتبا اعتنت بتوجيو
القراءات واثبات العمل المغوية و النحوية فييا مثل كتاب الحجة في عمل القراءات
السبع البي عمى الفارسي  ،والموضح في وجوه القراءات وعمميا لمشيرازي والكشف
لمكي وغيرىا فيناك كتب اعتنت بالعمل الصوتية ألحكام التجويد مثل كتاب الرعاية
لمكي والتمييد البن الجزري ومن الكتب الحديثة في ىذا المجال  :كتاب الدراسات
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الصوتية عند عمماء التجويد لمدكتور غانم قدوري حمد الذي يعد من اشير الكتب
وانفعيا التي درست ىذا العمم دراسة منيجية و ما احوجنا اليوم لمثل ىذه الدراسات
حتى تتضح حقيقة ىذا العمم وال يكتفى بالكتب المختصرة وكذلك وجدت من الكتب
والبحوث التي افدت منيا في ىذا المجال كتاب ىداية القاري لممرصفي و بحث
الشيخ جمال الكبيسي الموسوم ب( التيسير الوافي ) فأردت ان أقدم ما وجدتو
مبثوثا بين كتب القدماء والمحدثين في بحث متواضع عسى أن يضاف الى جيود
من سبقني في عمم االصوات.
وكان منيجي في البحث أني اكتفيت باالمر الثالث من امور احكام التجويد و
ىو (معرفة ما يتجدد ليا بسبب التركيب ) و سميتو  :العمل الصوتية ألحكام
التجويد ( عمى مستوى التركيب).
فتناولت بالبحث  :أحكام النون الساكنة و التنوين و ما يصاحبيا من عمل ،و
الميم الساكنة وعمميا ثم المد بأقسامو و العمل الصوتية في كل قسم وتناولت
الترقيق و التفخيم في الحروف المتجاورة و تأكيد العمماء عمى ضرورة ترقيق
الحروف المستحقة لمترقيق والتي ذكرىا ابن الجزري و غيره من العمماء وتناولت
بعد ذلك احكام الراء الساكنة من حيث الترقيق و التفخيم في حالتي الوصل والوقف
و ما يصاحب ذلك من عمل ذكرىا العمماء القدماء و المحدثون ثم أحكام الالم من
حيث التفخيم والترقيق والالمات الساكنة الخمسة وعمميا وختمت بحثي بحكم
االدغام بأقسامو الثالثة:المتماثمين والمتجانسين و المتقاربين والعمل الصوتية في
ذلك.
وقد اعتمدت في بحثي ىذا أشير كتب التجويد القديمة و الحديثة مثل الرعاية
لمكي والمفيد لممرادي والتحديد في االتقان والتجويد لمداني والتمييد البن الجزري
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والموضح لمشيرازي ،والدراسات الصوتية عند عمماء التجويد لمدكتور غانم قدوري
وحق التالوة لحسني شيخ عثمان ،وىداية القاري لممرصفي.
وبعد فيذا عمل اردت ان أخدم فيو عمما من عموم العربية اال وىو عمم
األصوت فما اصبت فبيداية اهلل و توفيقو و ما اعتراه من قصور فمن نفسي  ،و
صمى اهلل عمى سيدنا محمد و عمى اّلو وصحبو أجمعين.
النون الساكنة والتنوين
النون الساكنة – ىي نون اصمية ساكنة سكونا ثابتا في الوصل والوقف و
المفظ والرسم و تقع في االسماء واالفعال متوسطة ومتطرفة وفي الحروف متطرفة
فقط

()1

وقولنا (نون ساكنة)خرج بو النون المتحركة المخففة نحو

ﭽ

ﯞ ﯟ ﭼ

الزخرف  32 /والمشددة ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﭼ الناس  6 /وقمنا ( :اصمية ) خرج بو
النون الزائدة و قولنا (سكونا ثابتا) خرج بو ما كان ثابتا وزال لمتخمص من التقاء
الساكنين نحو :ﭽإِ ِن ْارتَْبتُ ْم ﭼ الطالق  ،4 /وقولنا  ( :في الوصل والوقف ) خرج
بو السكون العارض كسكون النون المتطرفة في الوقف

()2

نحو  ( :يعممون ) البقرة

.75/
التنوين – في المغة (التصويت ) (،)3
وفي االصطالح  :نون ساكنة زائدة لغير التوكيد تمحق اخر االسم و صال و
()4
ِ
ص ُارُى ْم ﭼ
تفارقو خطا ووقفا كالفتحتين والضمتين والكسرتين
نحو :ﭽ َخاش َعةً أ َْب َ
ِ
ِ
يم ﭼ اّل عمران  ،34 /ﭽ َعمَى َبيَِّين ٍة ِّيمن َّربِّيي ﭼ
القمم  ، 43 /ﭽ َوالمّوُ َسميعٌ َعم ٌ
األنعام 57/وقولنا (:نون ساكنة)خرج بو نون التنوين المتحركة لمتخمص من التقاء

الساكنين نحو:

ﭽﯧ ﯨ

ﯩ ﭼ النساء  50-49وقولنا (زائدة)خرج بو النون

االصمية التي تكممنا عمييا وقولنا ( :لغير التوكيد) خرج بو نون التوكيد الخفيفة في
706

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011

ِ
ين ﭼيوسف ،32 /و ﭽلََن ْسفَعاً
(وليكونا) في قولو تعالى  :ﭽ َولََي ُكوناً ِّيم َن الصَّاغ ِر َ
الن ِ
بِ َّ
اصَي ِةﭼالعمق 15 /ولمنون الساكنة
والتنوين عند جميع حروف المعجم ()5اربعة احكام ىي:
اوال -االظيار– في المغة :الكشف و البيان (،)6
وفي االصطالح:اخراج الحرف من مخرجو من دون غنة
سكت و ال تشديد في الحرف المظيَر اوالمظ ِير

()8

( ،)7و ال وقف و ال

و النون الساكنة والتنوين

يظيران اذا لقييما حرف من حروف الحمق الستة وىي (:اليمزة و الياء و العين و
الحاء الميممتان و الغين و الخاء المعجمتان) (.)9فإذا وقع حرف من ىذه االحرف
بعد النون الساكنة سواء اكانت معيا في كممة ام كان منفصال عنيا ،بأن كانت
النون اخر الكممة وحرف الحمق اول الكممة الثانية او بعد التنوين وال يكون اال من
()10

كممتين وجب االظيار ويسمى اظيا ار حمقيا
عمران62/ﭽ َوَي ْنأ َْو َنﭼاالنعام26/

نحو :ﭽ ِم ْن إِلَ ٍو ﭼ اّل

َحوى ﭼاألعمى،5 /ﭽ ِمن ى ٍاد ﭼالرعد  33 /ﭽاأل َْنيار ﭼالتوبة ،109 /ﭽجر ٍ
ف
ْ َ
ُُ
َُ
ﭽ ُغثَاء أ ْ َ
ِ ِ ِ
متﭼالفاتحة7/
َنع َ
َى ٍارﭼالتوبة،109/ﭽ م ْن عندﭼالبقرة،79ﭽأ َ
ٍ ٍِ
ٍِ
ور
ﭽ َجَّنة َعالَيةﭼ الحاقة  22/ﭽ ِّيم ْن َحكيمﭼ فصمت ، 42/ﭽ َو ْان َح ْرﭼالكوثر ،2 /ﭽ َغفُ ٌ
ِ
ِ
يم ﭼ البقرة ،225 /ﭽ ِّيم ْن َغفُ ٍ
ون ﭼاالسراء ،51 /ﭽ َّماء
ور ﭼفصمت  ،32 /ﭽفَ َس ُي ْنغ ُ
ض َ
َحم ٌ
َغ ْي ِر ِس ٍنﭼ

محمد  ،15 /ﭽ ِّيمن َخو ٍ
ف ﭼ قريش  ، 4 /ﭽ َوا ْل ُم ْن َخنِقَةُ ﭼالمائدة ،3 /ﭽ َعمِيماً َخبِي اًر ﭼ
ْ ْ
النساء35/

أما  :ﭽن َوا ْل َقمَِم ﭼ فذىب الفراء الى أنو ((لك أن تدغم النون األخيرة و تظيرىا
واظيارىا أعجب إلِ َّي ألنيا ىجاء واليجاء كالموقوف عميو وان اتصل ومن أخفاىا
بناىا عمى االتصال))

()11
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()12

.وقد أشار ابن الجزري (ت )833الى احكام

النون الساكنة
اظيار ادغام و قمب اخفا

والتنوين بقولو :وحكم تنوين و نون يمفى

في الالم وال ار ال بغنة لزم

فعند حرف الحمق أظير وادغم

إال بكممة كدنيا عنونوا

وأدغمن بغنة في يومن

()13

ولإلظيار مراتب ثالث ،فكمما بعد الحرف كان اإلظيار أعمى  ،وىو أن تظير
النون الساكنةوالتنوين عند اليمزة والياء إظيا ار بينا ،ويقال لو أعمى  ،وعند العين
و الحاء اوسط و عند الغين والخاء أدنى (،)14وأكد الداني (ت  )444عمى ضرورة
التكمف في اظيار النون الساكنة و التنوين عند اليمزة والغين و الحاء معمال ذلك
بقولو (( :ألنو متى لم يتعمل ذلك عندىن ولم يتكمف انقمبت حركة اليمزة عمييما
وسقطت من المفظ وخفيا عند الغين والخاء))

()15

والعمة في إظيار النون الساكنة عند حروف الحمق ىي :ان النون و التنوين بعد
مخرجيما عن مخارج حروف الحمق

( ،)16فالنون مخرجيا من طرف المسان ،

واليمزة و الياء و العين والحاء والغين والخاء مخرجين من الحمق ،فاليمزة و الياء
من اقصى الحمق اي ابعده مما يمي الصدر  ،والعين و الحاء من وسط الحمق و
الغين و الخاء من أدنى الحمق أي اقربو مما يمي الفم ( .)17فمم يحسن االدغام لعدم
و جود سببو فاالدغام يقع في أكثر الكالم ولم يحسن االخفاء النو قريب من
(1

االدغام  ،وال االقالب ألنو وسيمة لالخفاء ،فوجب االظيار الذي ىو االصل

ب-إن النون والتنوين سيالن اليحتاجان في اخراجيما الى كمفة ،وحروف الحمق
ىي أشد الحروف كمفة فحصل بينيما تباين (.)19
وسمي ىذا االظياراظيا ار حمقيا لخروج حروفو من الحمق وسماه بعض عمماء
التجويد بالتبيين( ،)20وقد ذكر بعض العمماء ان الغنة باقية في النون و التنوين
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(،)21وىذا خالف لما ذىب اليو جميور العمماء من ان الغنة ساقطة عند االظيار ،
قال ابن الجزري ((:وىذا مذىب النحاة وبو صرحوا في كتبيم وبو قرأت عمى كل
شيوخي ما عدا قراءة يزيد و المسيبي)) ( ،)22ويبدو انو الخالف بين القراء العشرة
في أظيار النون الساكنة ،والتنوين عند ىذه االحرف الستة إال ما كان من مذىب
أبي جعفر من أخفائيما عند الغين و الخاء المعجمتين
من ذلك:

ﭽا ْل ُم ْن َخنِقَةُ ﭼ المائدة  3 /ﭽ َو َمن

()23

ان
َك َ

واستثنى أىل األداء لو
َغنِّياً ﭼالنساء/

، 6و

ِ
ونﭼاالسراء،51/فأظير النون في ىذه المواضع (.)24
ﭽفَ َس ُي ْنغ ُ
ض َ
ثانيا-االدغام-وىو في المغة :االدخال

()25

وفي االصطالح:التقاء حرف ساكن

بحرف متحرك بحيث يصير الحرفان ،عند النطق حرفا واحدا مشددا ىو الحرف
الثاني

()26

والنون الساكنة والتنوين يدغمان اذا لقييما حرف من حروف االدغام

الستة في كممتين،وحروف االدغام ىي (:الياء و الراء
والميم و الالم و الواو والنون ويجمعيا كممة يرممون) ( ،)27وقد اختمف العمماء في
ذكر النون مع ىذه الحروف ،فقد ذىب الداني الى أنو ((ال معنى لذكرىا معين
ألنيا اذا أتت ساكنة ولقيت مثميا لم يكن بد من ادغاميما فييا ضرورة وكذلك
التنوين كسائر المثمين اذا التقيا وسكن األول منيما)) (،)28وتابعو الشيرزاي (ت بعد
 )565في ذلك

()29

اما ابن الجزري فقد فصل في ذلك بقولو((:إن أريد بأدغام النون في غير مثميا
فأنو الوجو لذكر النون في حروف االدغام ،وان أريد بادغاميا مطمق مايدغمان
فيو فالبد من ذكر النون في ذلك))

()30

فإن وقع حرف من ىذه الحروف بعد النون

والتنوين منفصال عنيما وجب اإلدغام ( .)31وينقسم االدغام عمى قسمين:
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االول – االدغام الناقص ،يكون عند التقاء النون الساكنة او نون التنوين عند أحد
أحرف كممة (ينمو)أو (يومن) ( ،)32وسمي ناقصا ألنو غير مستكمل التشديد لبقاء
الغنة وىي بعض الحرف

()33

ون ﭼالبقرة ،19 /ﭽ ِّيمن ِّين ْع َم ٍة ﭼالنحل
نحو :ﭽفَ َمن َي ْع َم ْل ﭼالزلزلة  ،7 /ﭽ َوَب ْر ٌ
ق َي ْج َعمُ َ
ِ
ِ َّ ِ
اء ُّممَب َاركاً ﭼ ق
 ،53/ﭽحطةٌ َّن ْغف ْرﭼالبقرة 58/ﭽ ِّيمن َّماء َغ ْي ِر س ٍن ﭼ محمد،15 /ﭽ َم ً
 ،9/ﭽ ِمن وا ٍ
قﭼ
َ

الرعد  ،34/ﭽ ِغ َش َاوةٌ َولَيُ ْمﭼالبقرة.7/

الثاني -االدغام الكامل ،يكون عند التقاء النون الساكنة او نون التنوين عند احد

حرفي (الالم

والراء) ،وسمي كامال ألنو ادغام مستكمل التشديد تذىب الغنة

ِّي ِ
َّ
ين ﭼالبقرة ، 2 /ﭽ
فيو ال تظير ()34نحو :ﭽ َو َمن ل ْمﭼ الحجرات ، 11/ﭽ ُى ًدى ل ْم ُمتَّق َ
ِّيمن َّرِّيب ُك ْم ﭼالبقرة  ،49/ﭽ ُّمم َح َّم ٌد َّر ُسو ُلﭼالفتح.29/
قال الشاطبي ( ت ((:)590وكميم التنوين والنون أدغموا بال غنة في الالم و ال ار
()35

ليجمال))

وكيفية االدغام ىي ابدال كل من النون الساكنة و التنوين ال ما ساكنة عند الالم
()36

وراء عند الراء ،ويدغم فييا بعده ادغاما كامال لجميع القراء

ويبدو ان ىناك قراءة ببقاء صفة الغنة في النون عند ادغاميا في الالم و الراء
وىي قراءة نافع

(ت  )169و أبي جعفر (ت  )130وابن كثير ( )120وأبي

عمرو (ت  )154ويعقوب (ت  )205وابن عامر (ت  )118و عاصم (  )127من
رواية حفص ( )180في أحد الوجيين عنيم من طريق طيبة النشر  ،وىذا االدغام
من قبيل االدغام الناقص لعدم استكمال التشديد فيو من أجل بقاء صفة
الغنة( ،)37و ذىب الى ذلك الداني (،)444و الضباع
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إال أني لم اجد ذلك في مصادر القراءات الرئيسة ولكني وجدت أقواال مختمفة بيذا
الشأن ،قال الشيرازي ((فأما الذي بغير غنة فيو أن تدغميا في الالم والراء ىذا
مذىب ابي عمرو ىو الصواب ألن الحرف عند االدغام ينقمب الى حيز ما ادغم
فيو  ،وكل واحد من الراء و الالم بعيد من الغنة،فأنيما يتميزان عن النون

بعدم

الغنة فييما ))( ،)39وذكر ابن الجزري أن ىذا ىو ((:مذىب الجميور من أىل االداء ،
والجمة من أئمة التجويد  ،وىو الذي عميو العمل عند أئمة االمصار في ىذه االعصار ،
وىو الذي لم يذكر المغاربة قاطبة و كثير من غيرىم سواه))

()40

أما عن ورود الغنة في ىذين الحرفين فقد قال  (( :وقد وردت الغنة مع الالم و
الراء عن كل من القراء  ،وصحت من طريق كتابنا نصا وأداء عن اىل الحجاز و
الشام و البصرة و حفص  ،وقرأت بيا من رواية قالون و ابن كثير و ىشام وعيسى
بن وردان و روح و غيرىم ))

()41

والقراءة باإلدغام الكامل ىي األشير عن القراء كما مر سابقا من قول الشاطبي
وىوالذي وجدتو في أغمب كتب الرواية و الدراية لمقراءات السبع و العشر كسراج
القاري و البدور الزاىرة وغيرىما ،قال الشيرازي
تدغميا في الالم و الراء ىذا مذىب ابي
ذكر ابن الجزري أنو مذىب الجميور

 ((:فأما الذي بغير غنة فيو أن

عمرو فيو وىو الصواب)) ( )42و كما
()43

و العمة في ادغام النون الساكنة و

التنوين في الحروف الستة تختمف من حرف آلخر  ،فالعمة في ادغاميما في النون
ىي اجتماع المثمين ( )44فالحرف االول ساكن و ال بد من االدغام في كل مثمين
التقيا واالول ساكن اال في حرف المد

()45

.

وما تكرر في كتب القراءات عن ىذا االدغام قوليم ((اال في حرف المد و المين
()46

))

والذي اراه ان االستثناء يصدق عمى حرف المد الن المثمين اذا التقيا و كان

الثاني حرف لين وجب االدغام نحو :ﭽ َعفَوْا َّوقَالُوْاﭼاالعراف 95/
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ﭽالَ

والنون الساكنة يمزم ادغاميا في النون ولو كانا في كممة واحدة نحو :

ْمَّنا ﭼ يوسف 11 /وﭽ َما َم َّكِّيني ﭼالكيف  95 /أما العمة في أدغام النون الساكنة و
تَأ َ
التنوين في الياء فيي ان الغنة التي في النون اشبيت المد والمين المذين في الياء

والواو  ،فوجب االدغام ليذه المشابية

()47

وعد بعض العمماء ادغام النون الساكنة و التنوين في ( الواو و الياء ) من قبيل
ادغام المتجانسين بحجة تجانس النون مع الواو والياء في بعض الصفات كالغنة و
الجير و االنفتاح و االستفال

والكون بين الرخاوة و الشدة

()48

ويبدو ان تطبيق حد المتجانسين ال يصدق عمى ىذا االدغام ( ،)49بل ىو ادغام
المتقاربين ( ،)50فقد تقاربت الحروف في المخرج و بعض الصفات (.)51
وقد اختمف القراء في بقاء الغنة عند ادغام النون الساكنة والتنوين في ( الواو
والياء) فقرأخمف ( ت  )229عن حمزة (ت  )156بعدم بقائيا أصال مع ادغاميما
فييما فيكون ادغاما تاما مستكمل التشديد ( ،)52وق أر بقية العشر بأدغاميما فييما
مع بقاء الغنة ظاىرة فيكون ادغاما ناقصا غير مستكمل التشديد

()53

اما اذا اجتمعت النون الساكنة و حرفا ( الواو و الياء ) في كممة واحدة فال
يجوز االدغام نحو

الد ْنيا ﭼالبقرة  ، 85 /وﭽ ِ
ان ﭼ الرعد 4 /لئال يمتبس
ص ْن َو ٌ
ﭽ ُّم َ

بالمضاعف لو أدغم  ،وىو ما تكرر أحد أصولو ،ألنك أذا قمت (الديا)  ،و(

صوان) ألبس ولم يفرق السامع بين ماأصمو النون و بين ما اصمو التضعيف
فأبقيت النون مظيرة مخافة أن يشبو المضاعف في حال كونو ثقيال(
اشار الشاطبي بقولو :وعندىما لمكل أظير بكممة
المضاعف أثقال

 )54لذلك

مخافة اشباه

()55

وعمة االدغام في الميم ىي التقارب  ،فالميم تشارك النون في الغنة فحسن
االدغام

()56

و اختمف أىل االداء في الغنة التي تظير مع ادغام النون الساكنة و
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التنوين في الميم ىل ىي غنة الميم فقط او غنتيما
ت  )299و غيره الى انيا غنة النون

()57

 ،فقد ذىب ابن كيسان (

( ،)58و ذىب الداني الى أنيا غنة الميم

معمال ذلك بقولو (( :ألن النون قد زال لفظيا بالقمب و صار مخرجيا من مخرج
الميم فالغنة لو)) ( ،)59ووافقو في ذلك ابن الجزري و غيره من العمماء(.)60
والذي أميل أليو ىو ان الغنة لمنون كما يبدو واضحا من كالم مكي و ىو يتحدث
عن الفرق بين غنة ( الواو والياء )  ،وغنة( الميم والنون)  ،قال ( وأنما لم تكن
الغنة في نفس الحرف االول كما كانت مع النون و الميم ألنك أذا ادغمت االول
في الياء أبد لت منو ياء و ال غنة في الياء و كذلك أذا أدغمتو في الواو ابدلت
منو واو او ال غنة في الواو فصارت الغنة تظير فيما بين الحرفين ال في نفس
الحرف االول وصارت مع الميم و النون تظير في نفس الساكنة))

()61

أما العمة في ادغام النون الساكنة و التنوين في الالم و الراء فيي قرب مخرج
النون من مخرج الالم و الراء  ،ألنين من حروف طرف المسان  ،فتمكن االدغام
وحسن لتقارب المخارج ،و ذىبت الغنة االدغام ،الن حق االدغام في غير المثمين
في اكثر الكالم ذىاب لفظ الحرف االول بكميتو و تصييره بمفظ الثاني  ،و كذلك
لجمالية المفظ بيما من غير كمفة كما قال الشاطبي :بال غنة في الالم و الراء
ليجمال

()62

واما قولو تعالى ﭽ َم ْن َار ٍ
قﭼ القيامة 27 /فقد ق أر عاصم برواية حفص

بسكتة خفيفة عمى (من) في حالة الوصل وذلك ألن السكت يمنع االدغام كما يمنع
مالقاة النون بالراء ولو ال السكت آلدغمت النون عمى القاعدة ( .)63لذلك ادغميا
(،)64ولم

حفص كباقي القراء من طريق طيبةالنشر

تقع النون الساكنة قبل الراء و الالم في كممة في القران الكريم  ،ولو و قعت لكانت
مظيرة و عمة ذلك  ،خوف االلتباس بالمضاعف ()65والعمة عند من ادغم من دون
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غنة ىي التخفيف  ،ألن بقاءىا يورث ثقال ما و سبب ذلك قمبيما حرفا ليس فيو
غنة  ،وال شبييا بما فيو غنة (.)66
ثالثا -االقالب-القمب-لغة تحويل الشيء عن وجيو و في االصطالح  :جعل
حرف مكان اخر مع مراعاة الغنة في الحرف المقموب و ذلك اذا لقيت النون
الساكنة حرف الباء فأذا وقع بعد النون الساكنة سواء اكان معيا في كممة أم في
كممتين ام بعد التنوين و ال يكون اال من كممتين ام بعد نون التوكيد الخفيفة
المتصمة بالفعل المضارع الشبيية بالتنوين ،وجب قمب النون الساكنة والتنوين ونون
التوكيد ميما خالصة لفظا الخطا مخفاة مع اظيارالغنة في الحرف المقموب من
دون تشديد

()67

وذلك نحو:
يضﭼفاطر.27/
بِ ٌ

ﭽ أَن ُب ِ
ك ﭼالنمل  ، 8 /ﭽ أَنبِ ْئيُم ﭼالبقرة،33 /ﭽ ُج َد ٌد
ور َ

والعمة في أقالب النون الساكنة و التنوين ميما عند الباء  ،أن الميم مؤاخية

لمباء  ،ألنيا من مخرجيا اي من بين الشفتين ،ومشاركة ليا في الجير و الشدة ،
وىي أيضا مؤاخية لمنون في الغنة و الجير  ،فمما و قعت النون قبل الباء ،ولم
يكن ادغاميما فييا لبعد المخرجين ،فالنون مخرجيا من طرف المسان  ،وال أن
تكون ظاىرة لما فيو من الكمفة من اجل االحتياج الى اخراج النون

والتنوين

من مخرجيما عمى ما يجب ليما من التصويت بالغنة فيحتاج الناطق بيما الى
فتور يشبو الوقفة واخراج الباء بعدىما من مخرجيما يمنع من التصويت بالغنة
بسبب إنطباق الشفتين بالباء

()68

ولم يحسن االخفاء كما لم يحسن

االظيارواالدغام النو بينيما ،فأبدل من النون و التنوين حرف يؤاخييما في الغنة و
الجير و يؤاخي الباء في المخرج و الجير ،و ىو الميم  ،وأمنت الكمفة الحاصمة
من اظيار النون قبل الباء

()69
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ولذلك يرى أنيم لم يدغموا الميم في الباء مع قرب المخرجين و المشاركة في
الجير و اليمس في نحو قولو( :وىم بربيم) االنعام 150 /موردا قول سيبويو( ت
 )180في تعميل ذلك قائال  (( :ألنيم يقمبون النون ميما في قوليم ( :العنبر) (
من بدا لك) فمما وقع مع الباء الحرف الذي يفرون اليو من النون  ،لم يغيروه و
جعموه بمنزلة النون  ،اذ كانا حرفي غنة))

()70

.

وقال (( :ولم يجعموا النون ياء لبعدىا في المخرج من الباء  ،وأنيا ليست فييا
غنة ،يعني  :الباء ،

ولكنيم أبدلوا من مكانيا أشبو الحروف بالنون ،

وىي الميم وذلك ،قوليم :ممبك  ،يريدون :من بك .
شنباء و عنب اًر)) ( .)71ىذا تعميل سيبويو لمنون مع الباء.

عمبر  ،يريدون
وشمباء و ٌ

وجاء عن المال عمي (ت  )1014في شرحو ((:وجو القمب عسر االتيان بالغنة
في النون والتنوين مع اظيارىما ثم اطباق الشفتين ألجل الباء ولم يدغم الختالف
نوع المخرج و قمة التناسب  ،مع اظيارىما ثم اطباق الشفتين ألجل الباء ولم يدغم
الختالف نوع المخرج و قمة التناسب  ،فتعين االخفاء و توصل اليو بالقمب ميما
لتشارك الباء مخرجا و النون غنة))

()72

 ،ونبو العمماء الى ضرورة االحتراز عند

التمفظ بو من كز الشفتين عمى الميم المقموبة في المفظ لئال يتولد غنة من الخيشوم
ممططة ودعوا الى اسكان الميم بتمطف من غير ثقل والتعسف

()73

رابعا-األخفاء

– لغة :الستر(  .)74وفي االصطالح  :ىوالنطق بحرف ساكن عار من التشديد
عمى صفة بين االظيار واالدغام مع بقاء صفة الغنة في الحرف االول و ىو ىنا
النون الساكنة و التنوين ( ، )75و حروفو خمسة عشر حرفا جمعيا ابن الجزري في
كتابو في اوائل كممات ىذا البيت:
صف ذا ثنا جود شخص قد سما كرماً

ضع ظالماً زد تقي دم طالباً فترى
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فأذا وقع حرف من ىذه الحروف بعد النون الساكنة في كممة او كممتين ،او
بعد التنوين و ال يكون أال من كممتين ،وجب اخفاؤىا و ال تشديد في ىذا أيضا مع
()77
ُّم
صو اًر ﭼاالسراء ،33 /ﭽ
ن
م
ﭽ
،
2
/
المائدة
ﭼ
م
ك
و
د
ص
َن
أ
ﭽ
:
نحو
،
أظيار الغنة
ُ
ْ
َ ُ
َ ْ
ين ﭼ
صفّاً ﭼ الفجر ،22 /ﭽ ِّيمن َذلِ ُك ْم ﭼاّل عمران ،15 /
ﭽا ْل ُمن َذ ِر َ
صفّاً َ
َ

ت ﭼالمؤمنون 102 /ﭽ َّمنثُو اًر
يونس 73 /ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭼاالسراء ،3-2 /ﭽفَ َمن ثَُقمَ ْ
ِ
َنج َانا ﭼ
ﭼالفرقان  ،23ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﭼ نوح ،9-8 /ﭽمن ُجوٍع ﭼ الغاشية ،7 /ﭽ أ َ
ق ﭼالفمق ، 2 /ﭽ َمن ُشو اًر
االنعام 63 /ﭽ ُحّباً َج ّماً ﭼالفجر ،20 /ﭽ ِمن َشِّير َما َخمَ َ
ﭼاالسراء13/

ِ
ِ
ﭽ َّن ْف ٍ
ب ﭼاالنشقاق ،9 /
س َش ْيئاً ﭼ البقرة ،48 /ﭽمن قَ َرار ﭼابراىيم ،26 /ﭽ َوَي َنقم ُ
ِ
ِ
نسأَتَوُ ﭼسبأ،14 /ﭽ ﮚ
ﭽفَ َع َج ٌ
ب قَ ْولُيُ ْم ﭼ الرعد،5 /ﭽمن ُس َوٍء ﭼ اّل عمران  ،30 /ﭽ م َ
ﮛﮜ ﮝﮞ ﭼ
تﭼ
الرعد 24-23 /ﭽ ِمن ُك ِّيل ﭼالبقرة ،164 /ﭽ ِّيمن ُك ْم ﭼاالنفال  ،65 /ﭽ قَ ْرَيةً َك َان ْ
النحل،112/

ﭽ لَمن ض ُّمرهﭼ الحج ، 13/ﭽ َّمنضوٍد ﭼىود ، 82 /ﭽ ُذِّيرَّيةً ِ
ض َعافاً ﭼالنساء 9 /ﭽ َمن
ُ
َ َ ُ
ِ
ظ َّل ﭼ الزخرف ،17 /ﭽ ِّيمن
ون ﭼالبقرة، 210 /ﭽ َمثَالً َ
ظُم َم ﭼ النساء  ،148 /ﭽ َينظُ ُر َ
َزو ٍ
الﭼ
َ
اع َزَب ٌد ﭼالرعد 17 /ﭽ ِمن تَ ْحتِيَا ﭼالبقرة
ابراىيم  ،44 /ﭽ ُم َنزالً ﭼالمؤمنون ، 29 /ﭽ َمتَ ٍ

25/ﭽ ُكنتُم ﭼ البقرة ، 23 /ﭽح ِ
ونيَا ﭼالبقرة ،282 /ﭽ ِمن َد َّاب ٍة ﭼالجاثية4 /
اض َرةً تُِد ُير َ
َ
ْ
َنداداً ﭼالبقرة ، 22 /ﭽ ُّمم ْستَِق ٍيم ِديناً ﭼاالنعام  ،161 /ﭽأَن طَيِّي َار ﭼالبقرة، 125 /
،ﭽأَ
ﭽفَانطَمَقَا ﭼ الكيف ،71 /ﭽ ِف ْدَيةٌ طَ َعام ﭼ البقرة ،184 /ﭽ ِمن فَوا ٍ
ق ﭼص،15
ُ
َ
ﭽ ِ
اإلنفَا ِ
تﭼالرعد .17/
قﭼاإلسراء ،100/ﭽ َماء فَ َسالَ ْ
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وىذه الحروف الخالف بين القراء في اخفاء النون الساكنة و التنوين بغنة
عندىا سواء اتصمت النون بين في كممة او انفصمت عنين في كممة اخرى

()78

.

وقبل أن نتعرف عمى العمة في اخفاء النون عند ىذه الحروف البد أن نتعرف عمى
عمة اظيار الغنة ،فالغنة ظاىرة و ذلك ألن النون الساكنة مخرجيا من طرف
المسان بينو و بين ما فويق الثنايا ومعيا غنة تخرج من الخياشيم ،فاذا أخفيت
صار مخرجيا من الخياشيم فتذىب النون عند االخفاء و تبقى الغنة من الخياشيم
ظاىرة

()79

والعمة في اخفاء النون الساكنة و التنوين في حروف االخفاء انيما لم يبعدا منين
كبعدىما من حروف الحمق  ،ولم يقربا منين كقربيما من حروف االدغام  ،فأخفيا
و صا ار عند حروف االخفاء ال مظيرين و ال مد غمين  ،وغنتيما مع ذلك باقية
()80

ولسيبويو تعميل في االخفاء قال (( :وتكون

النون مع سائر حروف الفم حرفا خفيا مخرجو من الخياشيم  ،وذلك أنيا من
حروف الفم وأصل االدغام لحروف الفم  ،النيا اكثر الحروف فمما وصموا الى ان
يكون ليا مخرج من غير
مخرج الفم  ،يعني :من الخياشيم كان اخف عمييم االيستعمموا السنتيم اال مرة
واحدة وكان العمم بيا انيا نون من ذلك الموضع كالعمم بيا وىي من الفم  ،ألنو
ليس حرف يخرج من ذلك الموضع غيرىا فاختاروا الخفة أذ لم يكن لبس

وكان

أصل اإلدغام وكثرة الحروف لمفم .وذلك قولك :من كان ،ومن قال ،ومن جاء )).
()81

،وذىب مكي الى ان النون عند االخفاء صار ليا مخرجان ،مخرج ليا و

مخرج لغنتيا  ،فاتسعت في المخرج فأحاطت عند اتساعيا بحروف الفم
فشاركتيا باالحاطة فخفيت عندىا وىذا ما ذىب اليو ابن الجزري (. )82
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ومما يجب ان ينتبو اليو القارئ ان اخفاء النون الساكنة و التنوين يكون عمى قدر
قرب الحروف

و بعدىا  ،فما قرب منيما كان اخفى عندىما مما بعد عنيما

( ،)83وكذالك يجب الحذر عند االتيان بالغنة ان تمد عمييا فذلك ال يجوز.

()84

وبقي أن نعمم أن الفرق بين المخفى و المدغم ىو ان المخفى مخفف و المدغم
مشدد

()85

الميم الساكنة
الميم الساكنة -ىي حرف اغن سكونيا ثابت في الوصل و الوقف ( ،)86وتقع الميم
الساكنة المقصودة في ىذا الباب متوسطة و متطرفة ،و تكون في االسم نحو :
ِ
ﭽا ْل َح ْم ُد لمّ ِو َر ِّي
ينﭼالفاتحة 2وفي الفعل نحو ﭽقُ ْمتُ ْم ﭼالمائدة 6 /وفي الحرف
ب ا ْل َعالَم َ
اج ُّممطَيََّرةٌ ﭼ
نحو :ﭽأ َْم لَ ْم ُيَنَّب ْأ ﭼالنجم  ، 36 /وتكون لمجمع نحو :ﭽ َولَيُ ْم ِفييَا أ َْزَو ٌ
البقرة  ، 25 /ولغير الجمع كما مر  ،وتقع الميم الساكنة قبل الحروف اليجائية
عموما اال االلف المينة  ،فال تقع الميم الساكنة قبميا ،الن ماقبميا ال يكون اال
مفتوحا (.)87
ولمميم الساكنة ثالثة أحوال ىي  :االخفاء الشفوي و ادغام المثمين  ،و االظيار
()88

الشفوي

وقد اكتفى ابن الجزري بحكمين لمميم ىما االخفاء و االظيار ولم يذكر

االدغام في حين ذكر الجمزوري االحكام الثالثة في منظومتو فقال:
أحكاميا ثالثة لمن ضبط

اخفاء اظيار و ادغام فقط

()89

والذي عميو اكثر عمماء التجويد ان ليا ثالثة احكام:
اوال -االخفاء الشفوي – ويكون عند حرف واحد ىو الباء  ،مثل ﭽومن يعتَ ِ
صم
ََ َْ
بِالمّ ِوﭼ
اّل عمران 101/و كون االخفاء بغنة ،فتظير غنة وتنعدم الميم لفظا الرسما
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وذكر ابن الجزري ان الميم الساكنة اذا سكنت و اتى بعدىا باء  ،فعن اىل
االداء فييا خالف ،منيم من يظيرىا ومنيم من يخفييا و منيم من يدغميا  ،ونقل
()91

عن شيوخو ان الصحيح اخفاؤىا

والعمة في االخفاء ان الميم ليا صوت في الخياشيم تواخي بو النون الخفيفة (،)92
و الباء صوت شديد يؤثر في نظائره المجاورة اكثر مما يمكن ان تؤثر الفاء ،
فرغبة في االحتراز من فناء الميم في الباء فظيرت الغنة التي تشعر بوجود الميم ،
ويؤيد ىذا ان الغنة ليست اال اطالة لمصوت لئال يفنى في غيره  ،وغنة الميم قميمة
الشيوع اليمجأ الييا اال قميال و ذلك حين يميو باء يخشى معيا من فناء الميم فييا ،
او حين تكون مشددة

(.)93

ثانيا -االدغام – ولو حرف واحد ىو الميم فأذاوقع بعد الميم الساكنة سواء اكان
معيا في كممة واحدة او ام في كممتين وجب ادغام الميم الساكنة في الميم
المتحركة مع الغنة

()94

ق لَ ُكم َّما ِفي األ َْر ِ
ض َج ِميعاً ﭼ البقرة ، 29 /ﭽ
نحو :ﭽ َخمَ َ

َو ِمنيُم َّمن ُي ْؤ ِم ُن بِ ِو ﭼ يونس)95( 40/

وعمة ادغام الميم الساكنة بالميم التماثل فالحرفان قد اتفقا في االسم و الرسم

()96

 ،و لعل السبب في امتناع الميم الساكنة من التاثر بغيرىا من الحروف ىو ان

االدغام يكثر في حروف الفم و يقل في حروف الحمق و الشفتين

()97

 ،والميم

الشفوية ،وىذا يقمل من حدوث التاثر ،والعامل الثاني ىو ان كل حرف فيو زيادة
صوت ال يدغم فيما ىوانقص صوتا منو لما يمحق االدغام من االختالل

()98

وىذا

يمنع ان يقع التاثر بين الميم و االصوات االخرى التي تشاركيا في المخرج لتميز
الميم عمييا بالغنة (. )99
ثالثا – االظيار الشفوي – ويكون عند الميم الساكنة  ،اذا جاء بعدىا اي حرف
من حروف اليجاء ما عدا الباء و الميم ( ،)100نحو  :ﭽ لَ ُك ْم تَ ْذ ِك َرةً ﭼ الحاقة12/
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واظيار الميم الساكنة ىو الشائع الغالب في ىذا الصوت  ،وذلك إلنو اقل تاث ار من
النون بما يجاوره من االصوات ،فالتدغم في مقاربيا لما فييا من الغنة ( ،)101عمى
ان العمماء قد نبيوا الى ضرورة التأكيد عمى اظيار الميم الساكنة عند الفاء  ،مثل
ان ﭼالواقعة ، 17/والخالف بين القراء في اظيارىا عند ىذين الحرفين
ﭽ َعمَ ْي ِي ْم ِوْل َد ٌ
االمن شذ (.)102

قال ابن الجزري :وأظيرنيا عند باقي االحرف
تختفي

واحذر لدى واو وفا ان

()103

وىناك روايات جاء فييا ادغام الميم الساكنة في الفاء قال الداني (:وذلك غير
صحيح وال جائز)( )104وجاء في االقناع  (( :ادغام الميم في الفاء لحن)) (.)105
و السبب في ذلك يعود الى بعد مخرج الفاء من الميم في الشفة السفمى  ،وألن
الميم مع ىذا الصوت تميل في بعض الميجات العربية قديميا وحديثيا الى نوع من
االدغام نظ ار لقرب المخرج (.)106
المد و القصر
المد – لغة :الزيادة المتصمة(  )107ومنو قولو تعالى  :ﭽ ُي ِم َّد ُك ْم َرُّمب ُكم ﭼاّل عمران

124/واصطالحا :اطالة الصوت بحرف من حرفي المين (  ،)108اما القصر فيو
في المغة  :الحبس ومنو قولو تعالى:
محبوسات فييا

()109

ات ﭼ الرحمن  72 /اي
ور ٌ
ور َّم ْق ُ
ﭽ ُح ٌ
صَ

 ،وحروف المد و المين ثالثة يجمعيا لفظ (واي)  ،وىي الواو

الساكنة المضموم ما قبميا نحو  ( :تقول) و االلف الساكنة المفتوح ماقبميا نحو :
( قال ) و الياء الساكنة المكسور ماقبميا نحو(قيل )(.)110
أقسام المد – و ينقسم المد عمى قسمين :المد الطبيعي و المد الفرعي.
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اوال – المد الطبيعي – ىو الذي التقوم ذات حرف اال بو واليتوقف عمى سبب من

اسباب المد بل يكفي فيو وجود حرف المد والمين  ،ومقدار مده حركتان (.)111
ثانيا – المد الفرعي – وىو ما وقع بعد حرف المد ىمز او سكون  ،واليمز اما ان
يوجد مع حرف المد في كممة او في كممتين ( ،)112ولممد الفرعي سببان لفظيان ،
ىما  :اليمز و السكون  ،واليمز سبب لثالثة انواع منو ىي  :المد المتصل و
المنفصل و البدل ( ، )113فان تقدم اليمز عمى حرف المد فيو مد البدل نحو :
ﭽ َمَّنا بِالمّ ِو ﭼالبقرة ، 136 /وان تاخر عنو  ،وكان معو في كممة واحدة فيو
المتصل نحو :ﭽ َما َشاء المَّوُ ﭼ الكيف  39 /وان انفصل عنو بأن كان حرف المد
()114
نت بِ َما
اخر الكممة واليمز اول الثانية فيو المد المنفصل
نحو  :ﭽ َوُق ْل َم ُ
َنز َل المَّوُ ﭼالشورى 15/
أَ
و السكون سبب لنوعين من انواع المد ىما  :الالزم و العارض

اوال – المد الالزم – وىو ان يأتي بعد حرف المد سكون الزم  ،اي سكون اصمي
من بنية الكممة مثل  :ﭽا ْل َحاقَّةُﭼالحاقة  ، 1ومعنى الزم  :واجب المد

()115

وينقسم

المد الالزم عمى أربعة انواع :المد المثقل الكممي  ،وىو ان يأتي بعد حرف المد

حرف مشدد مثل  :ﭽوالَ َّ ِّي
ين ﭼ الفاتحة  6 /ﭽالص َّ
َّاخةُ ﭼعبس ،33 /وحكمو :
الضال َ
َ
المد ست حركات (.)116
المد الالزم الكممي المخفف – وىو اذا جاء بعد حرف المد حرف ساكن سكونا
آلنﭼيونس ، 91/ومده ست حركات
اصميا وىو غير مدغم نحو  :ﭽ َ

()117

المد الالزم الحرفي المخفف  :وىو ان يأتي حرف المد في حرف ىجاؤه ثالثة

احرف اوسطيا حرف مد  ،و الثالث ساكن مدغم بالحرف الذي بعده مثل
تق أر  :الف الم ميم فالميم مدغمة بالميم التي بعدىا  ،ومقدار المد ست
()118

حركات
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المد الالزم الحرفي المخفف  :وىو ان يأتي حرف المد في حرف ىجاؤه ثالثة
احرف اوسطيا حرف مد  ،و الثالث ساكن غير مدغم مثل السين في
()119

ﭽطسمﭼ

ثانيا – المد العارض لمسكون – وىو ان تأتي بعد حرف المد سكون عارض ،
ِ
ِ
ونﭼ البقرة  ، 5/ﭽ ِعقَ ِ
ابﭼ الرعد 32/
ينﭼ الفاتحة ، 7/ﭽا ْل ُم ْفم ُح َ
مثل :ﭽَن ْستَع ُ

والعمة في المد المتصل ىي ان حرف المد ضعيف خفي واليمز قوي صعب فزيد

في المد تقوية لمضعيف وقيل ليتمكن من النطق باليمز عمى حقيا(  )120والعمة
في المد المتصل ذكرىا ابن جني وقد اوردىا الدكتورغانم في كتابو  ،قال ابن
جني (( :فاليمزة نحو  :كساء  ،ورداء و (خطيئة ورزيئة) ومقروءة و مخبوءة ،
وانما تمكن المد فيين مع اليمزة ان اليمزة حرف نأى منشؤه  ،وتراخى مخرجو ،
فأذا انت نطقت بيذه االحرف المصوتة قبمو ،ثم تماديت بين نحوه طمن وشعن في
الصوت فوفين لو  ،وزدن في بيانو ومكانو  ،وليس كذلك اذا وقع بعدىن غيرىا و
غير المشدد االترى أنك اذا قمت :كتاب  ،وحساب  ،وسعيد و عمود ،وضروب
وركوب لم تجدىن لدنات  ،وال ناعمات  ،والوافيات مستطيالت كما تجدىن اذا
تالىن اليمزة او الحرف المشدد))

()121

وذىب المرصفي الى ان اليمزة ثقيمة في النطق بيا النيا حرف شديد جيري ،
فزيد في المد قبميا لمتمكن من النطق بيا عمى حقيا من شدتيا وجيرىا  ،وقيل ان
حرف المد ضعيف خفي و اليمز قوي صعب  ،فزيد في المد تقوية لضعفو عند
مجاورتو القوي (.)122
والعمة في المد الالزم المثقل والمخفف ذكرىا مكي بقولو  (( :حروف المد
والمين  ،وحرفا المين سواكن لم يمكن ان يوصل الى المفظ بالمشدد بساكن قبمو ،
فاجتمبت مدة تقوم مقام الحركة ،يوصل بيا الى المفظ بالمشدد ،وكانت المدة اولى
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الن الحرف الذي قبل المشدد حرف مده ،فزيد في مده لتقوم المدة مقام الحركة،
فيتوصل بذلك الى المفظ بالمشدد  ،وىذا اجماع من العرب ومن النحويين))

()123

والعمة في المد لمساكن غير المشدد الذي يقع بعد حروف المد و المين كالعمة في
المد لممشدد الن بالمدة يوصل الى المفظ بالساكن بعد حرف المد و المين  ،فميس
في كالم العرب ساكن يمفظ بو اال و قبمو حرف متحرك او مدة عمى حرف مد
تقوم مقام الحركة ))

()124

وقد فرق عبد الوىاب القرطبي

(ت

 )462بين

العمتين قال  (( :العمة في وجوب المد تختمف  ،فعمة وجوبو فييا اذا كان بعد
حرف المد ىمزة ان حرف المد في غاية الخفاء  ،والخفة ،واليمزة في غاية الظيور
و الثقل  ،وىما ضدان  ،فجاء المد مقربا ليذه الحروف ومظي ار لخفائيا  ،لتحصل
ىناك مناسبة ما تحصن اليمزة وتحرسيا ،ولوال ذلك لم يؤمن من ان يغمب اخفاؤىا
عمى اليمزة فتضعف و تتالشى فأما اذا انفتح ما قبل الياء والواو فانيمااليمدان
اذاعاقبتيما اليمزة في مثل :ﭽ َوِا َذا َخمَ ْوْا إِلَى ﭼالبقرة ،14 /وﭽتَ َعالَ ْوْا إِلَى ﭼ ل عمران/
ط َر الس َّْوِء ﭼ الفرقان  ، 40 /ألن المسان
 64و ﭽ ْابَن ْي َد َمﭼ المائدة  ، 27 /وﭽ َم َ
ينبسط بيما فتثقالن والتخفيان خفاء الواو و الياء وااللف مع حركاتين  ،فمم يجب

المد لذلك))(.)125
فالحاصل ان ىذه الحروف مدت لئال يكون المسان منتقال عن االخف الى
االثقل دفعة فال يتحقق مخرج اليمزة  ،فقويت بالمد ارادة لبيان اليمزة ،وقصدا
لتحقيق مخرجيا وتوخي تمكن النطق بيا وليذه العمة استحب اظيار السكون قبميا
اب ار از بينا شافيا وسيأتي ذلك.
فأما اذا كان بعدىا حرف ساكن مظير او مدغم فأنما وجب فيو المد لمفرق بين
الساكنين لما التقيا الن الممدود نظير المتحرك ،من حيث ان زمان النطق بالحرف
الممدود اطول من زمان النطق بغيره كما ان زمان النطق بالحرف المتحرك اطول
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من زمان النطق بالحرف الساكن  ،فصار المد في كونو فاصال كالحركة ،وىو
معنى قول سيبويو  (( :إن االدغام حسن الن حرف المد بمنزلة المتحرك في
االدغام))

()126

يعني ان الممدود صار بزيادتو وطولو كالمتحرك  ،وليذا لو اردنا تطويل الحرف
اي زمان شئنا لم يكن اال في حروف المد  ،والمدغم في مثمو ينحى بالحرفين فيو
نحوالحرف الواحد  ،فاجتمع فيو مد الحرف الذي ىو قائم مقام الحركة وكون
الحرفين كالحرف الواحد  ،وفي الثاني حركة ،فحسن االدغام لذلك  ،فصار كأنو لم
()127

يمتق ساكنان))

ويبدو مما تقدم ان عمة المد قبل اليمزة ان حرف المد خفي و اليمزة حرف ثقيل ،
فزيد في المد تقوية لحرف المد الضعيف ،أما عمة المد قبل الساكن فالفصل بين
الساكنين ألن المدود نظيرالمتحرك  ،ونقل السخاوي ( ت  ) 643قول الزجاج (ت )311
ان موجب تمكين المد بيان اليمزة البيان الممدود ألن اليمزة خفية

()128

الترقيق و التفخيم
الترقيق لغة :ضد الغميظ و الثخين ( ،)129واصطالحا  :تنحيف الحرف بجعمو في
المخرج و الصفة نحيفا ( ،)130و التفخيم لغة :التعظيم  ،واصطالحا  :تسمين يدخل
عمى جسم الحرف فيمتمئ الفم بصداه  ،والتفخيم و التسمين و التجسيم و التغميظ
بمعنى واحد

()131

وبين ابن الجزري في مقدمتو ان الحروف المستفمة و ىي ما عدا المستعمية ،
تكون ابدا مرققة اال ما وردت الرواية بتفخيمو كالالم و الراء في بعض االحوال
()132

قال ابن الجزري:
ورققن مستفال من احرف

وحاذرنَ تفخيم لفظ االلف
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((وحروف االستعالء كميا مفخمة  ،و ال يجوز تفخيم شيء من حرف االستفالة اال
الراء و الالم في بعض احواليما وسيجيء بيان ذلك واال االلف المدية فإنيا تابعة
لما قبميا  ،ثم اعمم ان التفخيم الزم لالستعالء  ،فما كان استعالؤه ابمغ كان تفخيمو
ابمغ فحروف االطباق ابمغ في التفخيم من باقي حروف االستعالء  ،وبالجممة إن
قدر التفخيم عمى قدر االستعالء و االطباق))

()134

وبين الدكتور غانم قدوري في كتابو ان المرادي خالف جميورعمماء التجويد حين
اخرج ( القاف و الغين والخاء) من حروف التفخيم  ،فحروف االستعالء كميا
مفخمة  ،وان الدرس الصوتي الحديث اكد ان التفخيم ظاىرة صوتية ناتجة عن
االطباق  ،حيث ياخذ المسان شكال مقع ار  ،وعن االستعالء حيث يتراجع اقصى
المسان نحو أقصى الحنك (.)135
وقد نبو العمماء الى ضرورة التأكيد عمى ترقيق الحروف المستحقة لمترقيق
( )136وعدم تفخيميا وقد سمطوا الضوء عمى العمل الصوتية المصاحبة لذلك و
فيما ياتي ذكر لمحروف المرققة:
اليمزة – و ذلك اذا ابتدئ بيا نحو ﭽا ْل َح ْم ُد لمّ ِو ﭼالفاتحة  ، 1 /وكذلك ( أعوذ باهلل)

 ،و( إىدنا) في حالة االبتداء  ،والعمة في ذلك ان اليمزة حرف مستفل و ليست

من الحروف التي تفخم ،وحذر ابن الجزري من تفخيميا في المواضع التي مرت ،
وذلك لغرابة المفظ بيا اذا اصابيا شيء من التفخيم ألن اليمزة حرف مجيور شديد
بعيد المخرج شبيو بعض اىل المغة ب ( التيوع ) (.)137
ف ﭼالكيف19 /لمجاورتيا الطاء المستعمية ،وكذلك الم
الالم وذلك نحو :ﭽ َوْلَيتَمَطَّ ْ

ِ
السبِ ِ
يل ﭼالنحل 9 /وذلك لمجاورتيا الم الجاللة
ص ُد َّ
عمى نحو :ﭽ َو َعمَى المّو قَ ْ
()138
المفخمة ،والم (وال ) من (وال الضالين) لمجاورتيا الضاد المستعمية
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ض ﭼالبقرة ، 10 /
ص ٍة ﭼالمائدة ، 3 /و ﭽ َّم َر ٌ
ج -الميم – وذلك نحو  :ﭽ َم ْخ َم َ
لمجاورتيا حروفا مفخمة

()139

د -الباء – وذلك نحو( :برق) في ﭽ ِف ِ
ق ﭼالبقرة 19 /لمجاورتيا
ات َوَر ْع ٌد َوَب ْر ٌ
يو ظُمُ َم ٌ
الراء المفخمة وكذا باء (بيم ) في نحو :ﭽالمّوُ َي ْستَ ْي ِزئُ بِ ِي ْم ﭼالبقرة 15 /ألجل الطاء
المستعمية.واذا حال بينيما الف كان التحفظ بترقيقيا ابمغ مثل (:باطل)وقال الشيخ

زكريا في شرحو  (( :لمجاورتيا الرخوة)) (.)140
ص ﭼيوسف ،51 /وحاء (الحق )في نحو:
ه -الحاء – وذلك نحو :ﭽ َح ْ
ص َح َ
ون أََّنوُ ا ْل َح ُّم
ق ﭼالبقرة  26 /لمجاورتيا حروف االستعالء المفخمة حذ ار من
ﭽفََي ْعمَ ُم َ
تفخيم الحاء حال المقاربة  ،قال ابن الجزري (( و الحاء تجب العناية باظيارىا

واذا وقع بعدىا مجانسيا او مقاربيا  ،وال سيما اذا سكنت نحو قولو تعالى:
ِّيحوُ ﭼاالنسان 26 /فكثي ار ما يقمبونيا في االول
اصفَ ْح َع ْنيُ ْم ﭼالزخرف 89 /ﭽ َو َسب ْ
ﭽفَ ْ
عينا ويدغمونيا،وكذلك يقمبون الياء في( سبحو ) حاء لضعف الياء وقوة الحاء ،
فيتحد بيا فينطقون بحاء مشددة ،وكل ذلك اليجوز إجماعا  ،وكذا يجب االعتناء
بترقيقيا اذا جاورىا حرف استعالء  ،نحو (أحطت)  ،و ( الحق ) ،فإن اكتنفيا
حرفان كان التحفظ ببيانيا وترقيقيا أوجب نحو (:حصحص) (.)141
و -السين – وذلك نحو( المستقيم

– يسطو – يسقو ) لمجاورتيا التاء و

الطاء،والقاف الشديدات(.)142
تفخيم الراء وترقيقها
الراء حرف مجيور شديد مكرر ،حركتو تعد حركتين لتكريره

()143

(( و الراء اذا
()144

تكممت بيا خرجت كانيا مضاعفة  ،و الوقف يزيدىا ايضاحا))

726

 ،قال سيبويو :

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011

فأذا اتي مشددا توصل الى النطق بو بيسر من غير تكرير و ال عسر ( ،)145أي ان
ض َّراء ﭼ يونس ، 21 /ﭽ َم َّر
التكرير صفة عرفت لتتجنب ال لمعمل بيا  ،نحو  :ﭽ َ

َكأَنﭼيونس12/

واختمف العمماء في اصل الراء  ،ىل ىو التفخيم او الترقيق  ،فذىب الجميور
الى االول ( )146ولمكي دليل عمى ذلك قال (( :إن كل راء غير مسكورة فتغميظيا
جائز ،وليس كل راء يجوز فييا الترقيق اال ترى انك لو قمت  :رغدا ورقودا ،
ونحوه بالترقيق لغيرت لفظ الراء الى نحو االمالة  ،وىذا ال يمال وال عمة فيو
توجب االمالة))

()147

قال ابن الجزري (( :وانما يعرض ليا ذلك بحسب حركتيا فترقق مع الكسرة ،
لتسفميا و تفخم مع الفتحة و الضمة لتصعدىا  ،فأذا سكنت جرت عمى حكم
المجاور ليا

()148

وىذه قاعدة وضعيا ابن الجزري وسارت كتب التجويد والقراءات عمى ضوئيا
شرحا وتفصيال (.)149
ولمراء ثالث حاالت:
أوال – الراء المتحركة في الوصل و الوقف.
وىذه الراء تقع اوال ووسطا وتكون مفتوحة و مضمومة و مكسورة ،فان كانت
ِ
مفتوحة او مضمومة فالخالف في تفخيميا ()150نحو ﭽ َر ِّي
ين ﭼالفاتحة2 /وﭽ
ب ا ْل َعالَم َ

كﭼ يوسف  5/وىذا عند جميور القراء  ،وليس عند الجميع  ،ألن ورشا يرقق
ُرْؤَيا َ
الراء المضمومة بعد الكسرة الالزمة  ،وكذا يرقق المفتوحة مع امالتيا قميال بعد

الياء الساكنة

()151

اما اذا كانت مكسورة  ،فانيا ترقق بال خالف

اكانت كسرتيا الزمة مثل:

( ،)152سواء

َِّ
ين ﭼ
ﭽ ِرْزقا ﭼالبقرة ،22 /ام عارضة مثل  :ﭽ َذ ِر الذ َ
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األنعام  ، 70/وسواء لم يقع بعدىا حرف استعالء كما في المثالين المذكورين ،او
الرقَ ِ
ابﭼ
وقع نحو  :ﭽ ِّي
البقرة .177/
ثانيا – الراء الساكنة – ترقق الراء الساكنة التي ليس سكونيا الجل الوقف  ،اي اذا
كانت متوسطة لجميع القراء باربعة شروط  ،والبد من اجتماعيا كميا في ان واحد
 ،فان تخمف شرط منيا وجب تفخيميا و الشروط ىي:
أوال – ان يكون قبل الراء كسرة
ثانيا – ان تكون ىذه الكسرة اصمية
ثالثا – ان تكون الكسرة و الراء في كممة واحدة
رابعا – ان يكون بعد الراء حرف من حروف االستعالء

()153

نحو  :ﭽ ِم ْرَي ٍة ﭼ السجدة  ، 23/و ﭽ لَ ِش ْرِذ َمةٌ ﭼالشعراء  ، 54/اما اذا كانت واقعة
بعد الفتحة او الضمة  ،فإنيا حينئذ تفخم بال خالف (

 ، )154نحو:

ﭽا ْل َع ْر ِ
شﭼاالعراف  ، 54/ﭽ ُك ْرهٌ ﭼ

البقرة  216/ﭽ َو ْان َح ْر ﭼالكوثر .2/
ثالثا – الراء الساكنة التي سكونيا ألجل الوقف وانما قيد بالوقف ألن الراء اذا وقف
ك
عمييا و كانت ساكنة قبل الوقف عمييا نحو  :ﭽ َو ْان َح ْر ﭼالكوثر  ، 2 /ﭽ َوثَِي َاب َ
اى ُج ْر ﭼالمدثر 5 /فيي كما في الوصل في جميع
فَطَيِّي ْر ﭼالمدثر 4 /ﭽ َو ُّم
الر ْج َز فَ ْ

االحوال  ،واما اذا كانت متحركة قبمو و سكنت الجل الوقف عمييا بالروم

()155

فيي كما في الوصل ( )156وان وقف عمييا بالسكون المحض  ،فان كان ماقبل
الراء الساكنة مكسو ار  ،فالراء ترقق عند الجميع

()157

مثل:

ﭽقُِد َر ﭼ،القمر 12/ﭽ ُك ِف َرﭼ القمر ،14/وان كان ما قبل الراء الساكنة في الوقف
مفتوحا او مضموما نحو  :ﭽا ْلقَ َم ُر ﭼ القمر ، 1 /ﭽ ُّم
الن ُذ ُر ﭼ القمر، 5 /وقد اشار
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ابن الجزري في مقدمتو حيث قال  :ورقق الراء اذا ما كسرت

كذاك بعد الكسر

حيث سكنت
او كانت الكسرة ليست اصال

ان لم تكن من قبل حرف استعال

()158

فيتبين من قول ابن الجزري ان الراء ترقق لسببين :االول كسرىا مطمقا و لو كسرة
عارضة.
الثاني – كسر ماقبميا فيما اذا كانت ساكنة سكونا الزما نحو  :ﭽ ِف ْرَع ْو َن ﭼالبقرة
 ، 49او عارضا نحو  :ﭽ ُب ْعثِ َر ﭼالعاديات  ، 9 /في حالة الوقف بشرط ان ال
يكون بعدىا حرف استعالء (،)159

والياء الساكنة تقوم مقام كسرة ماقبميا نحو ﭽ قَ ِد ٌير ﭼ البقرة ،20 /ﭽ َخبِ ٌير ﭼالبقرة

 ، 234/في حالة الوقف والحرف الساكن بين الراء و بين الكسرة ليس بمانع من

َى َل ِّي
الذ ْك ِر ﭼالنحل  43 /في حالة الوقف ولو كان صادا نحو :
الترقيق نحو :ﭽأ ْ
ِ
ط ِر ﭼ سبا 12 /فإن الراء ترقق
ص َر ﭼ يوسف  99 /اوطاء نحو ﭽ َع ْي َن ا ْل ِق ْ
ﭽ ْاد ُخمُوْا م ْ
في جميع ذلك و فيما عدا ذلك تفخم

()160

مايجوز فيو التفخيم و الترقيق وعمة ذلك.
ومن الراءات الساكنة لموقف المتحركة في الوصل ما يجوز فييا الوجيان الترقيق
و التفخيم و الترقيق ارجح  ،وىي الراءات المكسورة التي بعدىا ياء محذوفة
لمتخفيف نحو :ﭽ َوُن ُذ ِر ﭼ القمر ، 39 ، 37 ،30 ، 21 ،18 16 /و ﭽ َي ْس ِر ﭼ
الفجر ،4 /وحجة من رقق انو نظر الى األصل وىو الياء المحذوفة لمتخفيف ،
واجرى الوقف مجرى الوصل(  ، )161ومن فخم لم ينظر الى االصل وال الى
الوصل  ،واعتد بالعارض وىو الوقف بسكون الراء وحذف الياء  ،ولفتح ما قبل
الراء في ( يسر ) والضمة في ( ونذر ) اذ كل ىذا موجب لمتفخيم
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واما الراء المكسورة المتطرفة الموقوف عمييا إن ضم ما قبميا نحو:
ﭽبِ ُّم
الن ُذر ﭼالقمر23 /ﭽ َوُد ُس ٍر ﭼ القمر ، 13 /أو فتح نحو ﭽ ا ْلَب َش ِر ﭼالمدثر، 25 /
فحكميا التفخيم عمى االرجح

()163

تفخيم الالم وترقيقها
الالم صوت متوسط بين الشدة و الرخاوة ،ومجيور ايضا  ،واالصل في الالم
الترقيق لكثرتو

()164

والالم نوعان  :مرققة و مغمظة

()165

ويبدو ان وضع المسان

يختمف عند نطق الالم المغمظة فالمسان يتخذ شكال مقع ار كما ىو الحال مع
اصوات االطباق  ،والم لفظ الجاللة  ،تفخم لكل القراء اذا وقعت بعد فتحة خالصة
او بعد ضمة (.)166
اما وقوعيا بعد الفتح فكثير نحو  :ﭽ َش ِي َد المّوُ ﭼ ل عمران  ، 18 /اما وقوعيا
بعد الضمة فكثير كالفتح نحو ﭽ ُّمم َح َّم ٌد َّر ُسو ُل المَّ ِو ﭼ الفتح  ، 29 /ﭽ َوِا ْذ قَالُوْا
المَّيُ َّم ﭼ األنفال 32 /وذكر الدكتور غانم ان بعض عمماء التجويد قدم تعميال غير
صوتي لتفخيم الالم فقال عبدالوىاب القرطبي :

((والوجو في تفخيم الالم في اسم اهلل – تعالى ذكره – ما يحاول من التنبيو عمى
()167

فخامة المسمى بو وجاللو  ،وذلك اصل فيو اال ان يمنع منو مانع ))

اما اذا وقعت الالم بعد كسرة فانيا ترقق عند جميع القراء  ،بشرط ان تكون الكسرة
خالصة سواء
كانت متصمة او منفصمة اصمية كانت او عارضة

()168

نحو  :ﭽ بِالمّ ِو ﭼ النساء ،62 /ﭽ ي ْتمُون ي ِ
ات المّ ِو ﭼ ال عمران  . 113 /وقدم
َ َ َ
السعيدي تعميال صوتيا لترقيق الالم في اسم اهلل تعالى فقال  (( :وانما كرىو

التفخيم بعد الكسرة  ،الن الكسرة حرف مستفل و التفخيم فيما تصاعد  ،فصعب
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عمييم ان ينتقموا من التسفل الى التفخيم و التفخيم فيما تصاعد ،فيكون في ذلك
كمفة عمى المسان))()169
ويرى الدكتور غانم في التعميل الصوتي لترقيق الالم انو لما كان نطق الالم الغالب
في العربية الترقيق و ان الكسرة يناسبيا الترقيق كان من المقبول صوتيا ان ترقق
الالم بعد الكسرة و تحافظ عمى التفخيم بعد الفتحة و الضمة المتين يناسبيما
التفخيم .
وتعميل عمماء التجويد لترقيق الالم يندرج في ميل االصوات الى المناسبة و
المشاكمة في المفظ

()170

وأضاف  :اما تعميل ظاىرة التفخيم فال يدخل في مجال

الدرس الصوتي الحديث  ،وربما لجأ اليو بعض عمماء التجويد حين لم يجدوا
تفسي ار صوتيا ليذه الظاىرة

()171

.

ويبدو لي ان بأمكاننا ايجاد تعميل صوتي لظاىرة التفخيم  ،فالسعيدي عمل
ظاىرة الترقيق بصعوبة االنتقال من التسفل الى التفخيم  ،ويمكن ان تكون العمة
معكوسة مع تفخيم الالم وصعوبة االنتقال من التفخيم الى التسفل حاصمة فمماذا
التعد ىذه عمة صوتية لظاىرة تفخيم الالم.
ومما تجدر االشارة اليو ان ورشا عن نافع كان يغمظ الالم اذا تحركت بالفتح ال
غير وولييا صاد أو ظاء او طاء وتحركت ىذه الثالثة االحرف بالفتح او سكنت ال
غير ( )172نحو ﭽ الصَّالةَ ﭼ

ب ﭼ يوسف  ، 41 /ﭽ ظَمَ ُموْا ﭼالبقرة  ، 59 /ﭽ َوظَمَّْمَنا ﭼالبقرة /
صمَ ُ
البقرة ، 3 /ﭽ فَُي ْ
57
ات ﭼالبقرة 228 /
ﭽ الطَّالَ َ
ق ﭼالبقرة  ، 227 /ﭽ طَمَّ ْقتُ ُم ﭼالبقرة  ،231 /ﭽ ا ْل ُمطَمَّقَ ُ
وعمل ذلك القرطبي بقولو  (( :واما مذىب ورش فوجيو طمب المناسبة بين
الحروف  ،كما في امالة االلف و ترقيق الراء و القمب والتشديد))(.)173
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ويبدو ان ىذا التعميل مقبول عند الباحثين و ذلك الن فتحة الالم تناسب
التفخيم  ،كما ان حروف االطباق قبميا تقتضي ارتفاع ظير المسان وانطباقو عمى
الحنك اال عمى وىو يشبو ما يحدث عند تفخيم الالم الى حد كبير

()174

وذىب مكي الى ان عمة من فخم ىذا النوع انو لما تقدم الالم حرف مفخم مطبق مستعل
اراد ان يقرب الالم نحو لفظو  ،فيعمل المسان في التفخيم عمال واحدا))

()175

الالمات الساكنة
تطرق عمماء التجويد الى الالمات الساكنة وما يحدث ليا من احكام وقد قسموا
ىذه الالمات عمى خمسة اقسام

()176

ىي :

أوال – الم التعريف ( الم ال )
ثانيا – الم الفعل
ثالثا – الم االمر
رابعا – الم االسم
خامسا – الم الحرف
ولكل قسم من ىذه االقسام لو احكامو من حيث االظيار و االدغام سنذكرىا
مختصرة مع العمل الصوتية المصاحبة ليا.
أوال – الم التعريف – وىي الم ساكنة زائدة عن بنية الكممة مسبوقة بيمزة وصل
مفتوحة عند البدء وبعدىا اسم سواء صح تجريدىا عن ىذا االسم نحو (:القمر ) ام
لم يصح نحو  (:التي )

()177

 .ولالم التعريف عند حروف اليجاء حاالن :

االظيار القمري  :ان يقع بعد ال التعريف حرف من الحروف االربعة عشر
المجموعة في (أبغ حجك وخف عقيمو) مثل (االرض) ( ،الحج) ،وحكميا االظيار
ويسمى اظيا ار قمريا  ،وتسمى الالم حينئذ الما قمرية لظيور ىا عند النطق بيا
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في لفظ (القمر)  ،ثم غمبت التسمية عمى كل اسم يماثمو في الظيور

( .)178وعمة

االظيار بعد مخرج الالم عن االظيار عن مخرج ىذه الحروف (.)179
ثانيا – االدغام الشمسي – ان يقع بعد الم التعريف حرف من الحروف االربعة
عشر الباقية وىي
مجموعة في اوائل البيت:
طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم

دع سوء ظن زر شريفا لمكريم

()180

فأذا وقع حرف من ىذه الحروف بعد الم التعريف وجب ادغاميا ويسمى ادغاما
شمسيا  ،وتسمى الالم حينئذ الما شمسية لعدم ظيورىا عند النطق كما في لفظ
(الشمس )ثم غمبت التسمية عمى كل اسم يماثمو في ادغاميا فيو (.)181
والتعميل الصوتي لظاىرة ادغام الالم يختمف بحسب الحرف الذي يأتي بعد الم
التعريف  ،فعمة ادغام الالم بالالم  :التماثل في نحو  ( :المطيف) اما بالنسبة
لمنون و الراء في نحو( :من النور) ،فيي التجانس عمى مذىب الفراء و موافقيو ،
واما عمى مذىب الجميور  ،فممتقارب ،وكذلمك في اكثر الحروف الباقية (.)182
ثانيا – الم الفعل – وسميت بذلك لوجودىا في الفعل  ،وىي من اصولو وتكون
مظيرة ومدغمة وتوجد في االفعال الثالثة الماضي و المضارع و االمر ففي
الماضي مثل  :ﭽأَْليَا ُك ُم التَّ َكاثُُرﭼ

طوُ ﭼ يوسف ، 10 /وفي االمر مثل  :ﭽ
التكاثر 1 /وفي المضارع مثل  :ﭽ َي ْمتَِق ْ

وأَْل ِ
كﭼ
صا َ
ق َع َ
َ
النمل .10/

وحكم ىذه الالم االظيار وجوبا اال اذا وقع بعدىا الم او راء فتدغم اتفاقا نحو:
ﭽ قُل لَّ ُكم ﭼ
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ُقل َّربِّييﭼ الكيف ، 22 /ﭽ ُق ْل َن َع ْم ﭼ الصافات  . 18 /والعمة في
()183

االدغام التماثل بالنسبة لالم و التقارب بالنسبة لمراء  ،عمى مذىب الجميور

وىنا يثير ابن الجزري قضية تتعمق باظيار الم الفعل مع النون في نحو ( قل نعم)
قال  (( :فإن قيل لم ادغمت الالم الساكنة في نحو (النار) و (الناس )
واظيرت في نحو (قل نعم)  ،وكل منيما واحد قمت  :الن ىذا فعل قد اعل بحذف
عينو فمم يعل ثانيا بحذف المو لئال يصير في الكممة اجحاف  ،اذ لم يبق منيا اال
حرف و (أل) حرف مبني عمى السكون  ،لم يحذف منو شيء ولم يعل بشيء
فمذلك ادغم  ،اال ترى ان الكسائي ومن وافقة ادغم الالم من (ىل وبل) في نحو
قولو (ىل تعمم)  ،و (بل نحن)  ،ولم يدغميا في (قل نعم) و ( قل تعالوا) فان
قيل  :قد اجمعوا عمى ادغام (قل ربي) والعمة موجودة ؟ قمت  :الن الراء حرف
مكرر منحرف فيو شدة وثقل يضارع حروف االستعالء
بتفخيمو و الالم ليس كذلك  ،فجذب الالم جذب القوي لمضعيف ثم ادغم
الضعيف في القوي عمى االصل بعد ان قوي بمضارعتو بالقمب  ،و الراء قائم
بتكريره مقام حرفين كالمشددات فاعمم.
واما النون فيو اضعف من الالم بالغنة  ،واالصل ان اليدغم االقوى في
االضعف االترى ان الالم اذا سكنت كان ادغاميا في الراء اجماعا وال كذلك
العكس وكذلك اذا سكنت النون كان ادغاميما في الالم اجماعا وال كذالك العكس ،
وىذان سؤاالن لم ار احدا تعرض الييما))(.)184
ثالثا – الم االمر – وىي الالم الساكنة الواقعة قبل الفعل المضارع ،المتصمة بو
المسبوقة بالفاء او الواو او ثم العاطفة نحو:

ضوا ﭼ الحج 29 /وحكميا
ﭽ ثَُّم ْلَي ْق ُ

االظيار وجوبا واكد العمماء عمى ضرورة اظيارىا اذا جاورت التاء نحو:
ﭼ النساء 102/والعمة في ذلك الخوف من ان يسبق المسان الى ادغاميا
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ﭽ أَْل ِسَنتِ ُك ْم

رابعا – الم االسم وسميت بذلك لوجودىا فيو وىي من اصولو نحو :
َوأَْل َوانِ ُك ْم ﭼ
الروم  22/وحكميا االظيار وجوبا  ،والعمة في ذلك بعد المخرجين

()186

.

خامسا – الم الحرف – وسميت بذلك لوجودىا فيو واكثر مايدور عمى السنة
العمماء حرفان ىما:

( ىل وبل ) و حكم ىذين الحرفين بالنسبة لما ياتي بعدىما

من الحروف اليجائية ثالثة اقسام:
االول – وجوب ادغاميما عند كل القراء  ،وذلك اذا اتى بعدىما الم اوراء نحو:
َّ
ون ﭼ المدثر  53 /ﭽ َبل َّرفَ َعوُ ﭼ النساء
ﭽ َىل ل ُكم ﭼالروم 28 /ﭽ َبل َال َي َخافُ َ
.158/

وعمة االدغام في الالم التماثل ،وفي الراء التقارب عمى مذىب الجميور
والتجانس عمى مذىب
الفراء

()187

 ،ويستثنى من ذلك ما رواه حفص عن عاصم من طريق الشاطبية

عدم ادغام الم بل في الراء بسبب سكتة عمييا والسكت يمنع االدغام

()188

وحجة

حفص في ىذه السكتة ىي ليعمم بانفصال الالم من الراء ان كل واحدة منيما كممة
بذاتيا فرقا بين ما ينفصل من ذلك فيوقف عميو و بين ما يتصل فال يوقف عميو
مثل  ( :الرحمن) ( )189الثاني – جواز االدغام فييما  ،وذلك إذا اتى بعدىما
حرف من ثمانية احرف وىي ( :التاء و الثاء والزاي والسين و الضاد والنون)

()190

ِ
ِّين ﭼ
ون ﭼالمائدة ، 59 /ﭽ َى ْل ثُِّيو َ
ب ﭼ المطففين  ،36 /ﭽ َب ْل ُزي َ
نحو  :ﭽ َى ْل تَنق ُم َ
الرعد،33/

ضمُّموا ﭼ االحقاف 28 /ﭽ َب ْل طََب َع ﭼ
ﭽ َب ْل َس َّولَ ْ
ت ﭼيوسف ،18 /ﭽ َب ْل َ
النساء ،155/ﭽبل ظننتم ﭼ الفتح 12/ﭽ َى ْل َن ْح ُنﭼ الشعراء  ،203/ونعني بجواز
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االدغام ان بعض القراء ادغم وبعضيم اظير،وحفص عن عاصم ق أر باإلظيار
وجيا واحدا

()191

وذىب ابن يعيش الى ان االدغام الجائز ىنا يتفاوت الى حسن  ،وىو ادغاميا في
الراء  ،كقولك ( ىل رأيت)  ،و الى قبيح  ،وىو ادغاميا في النون كقولك (

ىل

نخرج )  ،والى وسط  ،وىو ادغاميا في البواقي ( ،)192وانشد سيبويو:
عمى ضوء برق اخر الميل ناصب

فدع ذا والكن ىتعين متيما

()193

الثالث – وجوب اظيارىا عند عامة القراء  ،وذلك إذا وقع بعدىا اي حرف من
حرو ف اليجاء غير حرف الالم والراء المذين لوجوب االدغام في القسم االول
وغير الحروف الثمانية التي لمجواز في القسم الثاني

()194

المائدة ، 60/ﭽ َب ْل فَ َعمَوُ ﭼ االنبياء . 63/

نحو  :ﭽ َى ْل أَُنب ُِّيئ ُكم ﭼ

ادغام المتماثمين و المتجانسين و المتقاربين

ان التقاء الحروف و اجتماعيما عمى ثالثة انواع:
أوال ادغم المتماثمين  ،وىو ما اتفق الحرفان مخرجا وصفة كالباء و الباء و التاء و
التاء و الجيم و الجيم و الالم و الالم

()195

نحو  :ﭽ ُكنتُم ِّيمن ﭼ البقرة198/

ثانيا – ادغام المتقاربين – وىو ان يتفق الحرفان في المخرج او الصفة  ،كالدال و
السين و الثاء
والتاء  ،والضاد و الشين ( )196نحو  :ﭽ أَلَم َن ْخمُ ُّم
قكم ﭼ المرسالت20/
ْ

ثالثا – ادغام المتجانسين – وىو ان يتفق الحرفان مخرجا ويختمفا صفة كالدال
والطاء و الثاء و الذال  ،والالم و الراء عند الفراء ومن تابعو(.)197
وال شك ان العمة في االدغام بأقسامو الثالثة يتوقف عمى مقدار القرب و البعد بين
االصوات  ،فكمما تدانت حسن االدغام (  ، )198ويبدو كذلك ان االدغام حصل
في ىذه المواضع طمبا لمخفة لما في االظيار من ثقل (.)199
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الخاتمة
وقفت في ىذا البحث عمى جممة عمل صوتية ألحكام التجويد حصمت عمى
مستوى التركيب بين الحروف المتجاورة منيا:
-1العمة في اظيار النون الساكنة عند حروف الحمق وىي:
أ-ان النون و التنوين بعد مخرجيما عن مخارج حروف الحمق  ،فالنون مخرجيا
من طرف المسان ،
واليمزة و الياء و العين و الحاء و الغين و الخاء مخرجين من الحمق  ،فاليمزة
و الياء من اقصى الحمق اي ابعده مما يمي الصدر  ،والعين و الحاء من وسط
الحمق و الغين و الخاء من ادنى الحمق اي اقربو مما يمي الفم.
فمم يحسن االدغام لعدم وجود سببو  ،فاالدغام يقع في اكثر الكالم لتقارب مخارج
الحروف  ،ولم يحسن االخفاء النو قريب من االدغام  ،وال االقالب ألنو وسيمة
لالخفاء  ،فوجب االظيار الذي ىو االصل.
ب-ان النون و التنوين سيالن اليحتاجان في اخراجيما الى كمفة  ،و حروف
الحمق ىي أشد الحروف كمفة فحصل بينيما تباين.
-2عمة االدغام في الميم ىي التقارب  ،فالميم تشارك النون في الغنة فحسن
االدغام .
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 -3العمة في ادغام النون الساكنة و التنوين في الالم و الراء ىي قرب مخرج
النون من مخرج الالم و الراء  ،ألنين من حروف طرف المسان  ،فتمكن االدغام
وحسن لتقارب المخارج  ،و ذىبت الغنة في االدغام  ،الن حق االدغام في غير
المثمين في اكثر الكالم ذىاب لفظ الحرف االول بكميتو و تصييره بمفظ الثاني ،
وكذلك لجمالية المفظ بيما .
-4والعمة في اقالب النون الساكنة و التنوين ميما عند الباء  ،أن الميم مؤاخية
لمباء ،ألنيا من مخرجيا اي من بين الشفتين  ،ومشاركة ليا في الجير و الشدة ،
وىي أيضا مؤاخية لمنون في الغنة و الجير  ،فمما وقعت النون قبل الباء  ،ولم
يكن ادغاميما فييا لبعد المخرجين  ،فالنون مخرجيا من طرف المسان  ،وال أن
تكون ظاىرة لما فيو من الكمفة من اجل االحتياج الى اخراج النون و التنوين من
مخرجيما عمى ما يجب ليما من التصويت بالغنة فيحتاج الناطق بيما الى فتور
يشبو الوقفة واخرج الباء بعدىما من مخرجيما يمنع من التصويت بالغنة بسبب
انطباق الشفتين .
-5والعمة في اخفاء النون الساكنة و التنوين في حروف االخفاء أنيما لم يبعدا
منين كبعدىما من حروف الحمق  ،ولم يقربا منين كقربيما من حرف االدغم ،
فأخفيا و صا ار عند حروف األخفاء المظيرين وال مدغمين  ،وغنتيما مع ذلك
باقية.
-6والعمة في اخفاء الميم الساكنة ان الميم ليا صوت في الخياشيم تواخي بو النون
الخفيفة  ،والباء صوت شديد يؤثر في نظائره المجاورة اكثر مما يمكن ان تؤثر
الفاء  ،فرغبة في االحتراز من فناء الميم في الباء فظيرت الغنة التي تشعر بوجود
الميم  ،ويؤيد ىذا ان الغنة ليست اال اطالة لمصوت لئال يفنى في غيره ،وغنة الميم
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قميمة الشيوع اليمجأ الييا اال قميال وذلك حين يميو باء يخشى معيا من فناء الميم
فييا  ،او حين تكون مشددة.
وعمة ادغام الميم الساكنة بالميم التماثل فالحرفان قد اتفقا في االسم و الرسم و
لعل السبب في امتناع الميم الساكنة من التأثر بغيرىا من الحروف ىو ان االدغام
يكثر في حروف الفم ويقل في حروف الحمق و الشفتين  ،والميم الشفوية  ،وىذا
يقمل من حدوث التاثر ،و العامل الثاني ىو ان كل حرف فيو زيادة صوت اليدغم
فيما ىو انقص صوتا منو لما يمحق االدغام من االختالل .
واظيار الميم الساكنة ىو الشائع الغالب في ىذا الصوت  ،وذلك ألنو اقل تاث ار من
النون بما يجاوره من االصوات ،
-7و العمة في المد الالزم المثقل سواء اكان كمميا ام حرفيا  (( :ان حروف المد و
المين  ،وحرفي المين سواكن لم يمكن ان يوصل الى المفظ بالمشدد بساكن قبمو
فاجتمبت مدة تقوم مقام الحركة  ،يوصل بيا الى المفظ بالمشدد  ،وكانت المدة اولى
الن الحرف الذي قبل المشدد حرف مد
فزيد في مده ،لتقوم المدة مقام الحركة  ،فيتوصل بذلك الى المفظ بالمشدد  ،و ىذا
اجماع من العرب ومن النحويين)).
فالحاصل ان ىذه الحروف مدت لئال يكون المسان منتقال عن االخفف الى
االثقل دفعة فال يتحقق مخرج اليمزة  ،فقويت بالمد ارادة لبيان اليمزة  ،وقصدا
لتحقيق مخرجيا و توخي تمكن النطق بيا  ،و ليذه العمة استحب اظيار السكون
قبميا اب ار از بينا شافيا وسيأتي ذلك وقد نبو العمماء الى ضرورة
 -8التعميل الصوتي لظاىرة ادغام الالم يختمف بحسب الحرف الذي يأتي بعد الم
التعريف  ،فعمة ادغام الالم بالالم  :التماثل في نحو  ( :المطيف ) اما بالنسبة
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 ( من النور ) فيي التجانس عمى مذىب الفراء و موافقيو: لمنون و الراء في نحو
. وكذلك في اكثر الحروف الباقية،  فممتقارب،  واما عمى مذىب الجميور،

A bstract
"The phonetic Reasons in the Quranic Recitation in Terms of
syntax''
This research sheds light on the most prominent phonetic
reasons in the rules of Quranic recitation and more specifically
the third rule which is" The clarification of the new syntactic
rules. This research studies the rules of Al-Nun Al-Sakina and
Al-Tanwin with their reasons and it studies the rules of Al-mim
Al-Sakina with its reasons,It also studies Al-Mad(long sound)
with its divisions and the phonetic reasons within each
division.It tackles the cases of light and dark sounds in
neighbouring sounds with the phoneticians emphasis on those
letters which deserve to be pronounced with light sounds
specially those mentioned by Ibn-Al-Jizary and others.
Then this research tackles of Al-Raa,Al-sakina(sound/r/)in terms
of light and dark sound in case of Al-wasil and al-wakif with its
reasons.It also tackles the rules of Al-lam in terms of being light
and dark with its five sounds and with their reasons.
This research ends with the rule of assimilation concerning its
three type:similar in pronunciation,having the same place of
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articulation and neighbouning sounds with ddiscussing their
phonetic reasons.
Finally this research sheds light on those prominent phonetic
reasons of the neighboring sounds in terms of the syntactic
view.
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الدمياطي الشيير بالبناء

( ت  ، ) 1117وضع حواشيو الشيخ انس ميرة  ،دار

الكتب العممية  ،بيروت – لبنان ط 2006 3م – 1427
-5ابراز المعاني من حرز االماني  ،ابو شامة ( ت
1349
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-13التمييد في عمم التجويد تحقيق الدكتور غانم قدوري حمد  ،مؤسسة الرسالة
 1986 – 1407م
طبع بمساعدة المجنة الوطنية لالحتفال بمطمع القرن الخامس عشر في الجميورية
العراقية.
-14التيسير الوافي في التجويد الكافي – اعداد جمال محمود حميد الكبيسي –
بحث غير منشور
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-20حق التالوة – حسني شيخ عثمان  0مكتبة المنار – االردن ( د  .ت )
-21الخصائص  0ابو الفتح عثمان بن جني – تحقيق محمد عمي النجار – دار
اليدى لمطباعة و النشر بيروت – لبنان ( د  .ت )
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-28الكشف عن وجوه القراءات السبع وعمميا وحججيا

–مكي بن ابي طالب

القيسي (ت 437ه)-تحقيق-محيي الدين رمضان-مطبوعات مجمع المغة العربية
بدمشق 1974م
-29لسان العرب-ابن منظور(ت 711ه)طبعة مصورة عن طبعة بوالق.
-30الممعة البدرية شرح متن الجزرية-تاليف محمود محمد عبد المنعم العبد-دار
الكتب العممية-بيروت لبنان ط2006 1م1427-ه
-31المرشد في عمم التجويد-الشيخ زيدان محمود سالمة العقرباوي-دار الفرقان
ط 1420-4ه1999-م
-32المفصل في صنعة االعراب –الزمخشري-دار ومكتبة اليالل-بيروت-لبنان
ط1993 1م
-33المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد-لمحسن بن قاسم المرادي-
تحقيق الدكتور عمي حسين البواب مكتبة الزرقاء-االردن 1987-1407م
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-34مناىج البحث في المغة-تمام حسان-دار الثقافة الدار البيضاء ط -1394 2
1974
النشر-محمد بن محمد بن الجزري(ت

833ه)مطبعة-مصطفى محمد

بمصر(د.ت)
-35نظرات في عمم التجويد-تاليف-ادريس عبد الحميد الكالك المجنة الوطنية
لالحتفال بمطمع القرن الخامس عشر اليجري ط1401 1ه1981-م
-36ىداية القاري الى تجويد كالم الباري لعبد الفتاح السيد عجمي المرصفي-
المممكة العربية السعودية 1982-1402م
-37الواضح في شرح المقدمة الجزرية في عمم التجويد

–تاليف-عزت عبيد

الدعاس ط 2دار االرشاد لمنشر 2002
-38نياية القول المفيد في عمم التجويد-محمد مكي نصر الجريسي-مكتبة الصفا
ط1420-1ه1999-م
ثالثا -الرسائل الجامعية
-39الظواىر المغوية و النحوية في قراءة حفص عن عاصم خالد احمد ىواس -
رسالة ماجستير-كمية االداب/جامعة بغداد1417-ه1997-م.
-40الموضح في وجوه القراءات وعمميا تأليف  :نصر بن عمي بن محمد
الشيرازي (ت بعد 565ه) ،دراسة وتحقيق-عمر حمدان الكبيسي-رسالة دكتوراه
1408ه.
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