
 أمحد البشايرة ...........................................................................................حشن األداء يف ترتيل الكرآن الكريه 

 511 م2143/ ه 4434 (،/أ2) العدد ،التاسع اجمللد                                               ةــاإلسالمي الدراسات يف األردنية اجمللة

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : مكدمة
الػػذن لػػزؿ  حلػػف الحػػدًث تشابػػا  مش ػػاب ا   الحمػػد ه      

ف لذػػ د ـ  مثػػالت شع ػػنر ملػػ  لذػػ د الػػذًف ًث ػػ ف رب ػـػ ثػـػ شذػًػ
 األمت  الصالة  اللالـ عذى اللبت  قذ ب ـ إلى ذتر اه،

 تذًة  ص ؿ الدًف، لامنة النذـ  اإللالمًة النالمًة.، م ارؾ  لشاذ *

حػػػػؽ  هػػػػشالي، الػػػػذن شذعػػػػاي مػػػػف األمػػػػًف ه عػػػػاي  اشبػػػػ  قر لػػػػ 
شال ش ،  بذغ  تما  لزؿ، هصالة اه  لالم  عذً   عذى  لػ  

  صحب   مف اشب   داي بإحلاف إلى ًـ  الدًف  بند: 
علازي ًشمًز        هإف العر ف التًرـ المشمًز بشلزل   ا 

 بطًرعة شرشًذ    ل   دائ ، إذ ل   ًئة ثاصة هت األداء

 حشن األداء يف ترتيل الكرآن الكريه 

 *د. أمحد سلينان البشايرة

 مٕٔٔٓ/5/ٖٓ: تاريخ قبول البحث   م2ٕٓٓ/ٕٔ/2ٕ: تاريخ وصول البحث
 ملخص

د  الشدرب عذً ا، بإبراز النلاصػر الشػت ًتشمػؿ        ً دؼ  ذا البحث إلى الت ؼ عف الثمرة المشحصذة مف شنذـ  حتاـ الشلً 
عػة مثص صػة كػمف  حتػاـ ثاصػة الػشعا ا النذمػاء  ب ا حلف األداء هت شرشًؿ العر ف التًرـ، ذلػؾ  ف العػر ف النظػًـ ًعػر  بطًر

لش ػػد هػت الت ػػؼ عػف  صػؼ الصػػ رة المثذػى هػػت مػف الصػ رة الشػػت شلاقذ  ػا م ػاه ة بلػػلد ا المشػ اشر عػػف اللبػت التػًرـ   ً ،
د.   داء العر ف التًرـ  شرشًذ  بأحلف ما شرمت إلً  معاصد عذـ الشلً 

د ملشثرلا مل ا ما شرمت إل       ً  مف إبراز  لمؿ الص ر  قد لذؾ الباحث لبًؿ ال ق ؼ عذى معاصد مباحث عذـ الشلً 
الشت شراعت االلللاـ الص شت المش اهؽ م  المنالت الشت ًحمذ ا العر ف النظًـ، ابشداء مف ص رة  داء الحرؼ حاؿ اإلهراد 
 ص رة  دائ  حاؿ الشرتًب هت التذمات،  ما ًلشحع  مف م قن  بًف الحر ؼ،  الص رة المثذى هت  داء التذمات هت لمذ ا، 

د   لمؿ ما شت   ف عذً  التذمة هت لمذش ا.   لمؿ ما شؤدى ب  اللمذة بما ًلم  بًف لماؿ الص ت المش لد عف  حتاـ الشلً 
 ق اعدي،  ش اهع ا م  المنالت الشت شحمذ ا، م  حلف األداء هت لماؿ الص ت هت الشغلت الملكبط بع اعد الشرشًؿ، محذرا مف 

 ص ر الثذؿ المش قنة، كاربا األمثذة الش كًحًة.

Abstract 
      This research aims to reveal the fruit derived from learning the rules of recitation, Tajweed, (reading 

the holey Quran in accordance with the established pronunciation and intonation) and practicing them by 

shedding light on the factors by which the perfect recitation of the Quran is accomplished. The holey 

Quran is recited in a specific way within specific rules the scientists derived from the way they have 

orally passed on by succession from the prophet Muhammad (peace be upon him). The research also 

strives to reveal the description of the perfect way of performing and reciting the Holey Quran in the best 

possible way the science of recitation, Tajweed aims at. 

      The researcher has followed the intents of the recitation, Tajweed science, deriving their meanings; 

spotlighting the most beautiful way that adheres to the harmony between the intonation and the meaning 

the Holey Quran is conveying. The researcher starts with way of performing the individual letter being 

performed on its own and its image of performance within words, in addition to what the letter deserves 

within other letters, and the perfect performance of words in sentences. The best recitation takes place 

when the words are in sentences, and the most beautiful performance of sentences happens when they are 

recited together with the beauty of the recitation produced in accordance the established rules of 

pronunciation and intonation. However, the researcher draws attention to expected samples of imperfection, 

providing explanatory examples. 
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  ا المشعل ف شلاقذ بة التراـ عف رل ؿ اه اشذعا ا الصح
األثبات لًال  بند لًؿ ممشثذًف هً ا  مر اه شنالى لرل ل  

  :حًف قاؿ َِتْرِتيًل  اْلُقْرآنَ  َوَرتّْل :محععًف [4]المزمؿ ،
   ثاصش  مف ػال صؼ الذن ب  الثلاء مف اه عذى   ذ

 َيْتُموَنوُ  اْلِكَتابَ  آتَْيَناُىمُ  الَِّذينَ حمذة تشاب  حًث قاؿ شنالى: 

 .[121: ]البعرةِتَلَوِتوِ  قَّ حَ 
  ػػذا البحػػث ً ػػدؼ إلػػى الت ػػؼ عػػف الثمػػرة المشحصػػذة       

ػػد  الشػػدرب عًذ ػػا  لش ػػد هػػت الت ػػؼ مػػف شنذػـػ  حتػػاـ الشلً   ً
عػػف  صػػػؼ الصػػػ رة المثذػػػى هػػػت  داء العػػػر ف التػػػًرـ  شرشًذػػػ  

د ش ك  بًف ًػدن ، بأحلف ما شرمت إلً  معاصد عذـ الشلً 
مػػف ملشلػػبت قاهذػػة حمذػػة ،  ف  شنذًمػػ الم شمػػًف بػػشنذـ العػػر 

، العر ف الحًرصًف عذى  ف ًت ل ا مػف   ػؿ اه  ثاصػش 
ػػة الشػػت ررػػب هػػت الظ ػػر ب ػػا  اللػػاعًف للًػػؿ مرشبػػة الثًًر

)ثًػػػػػػرتـ مػػػػػػف شنذػػػػػػـ العػػػػػػر ف : إذ ًعػػػػػػ ؿ  لػػػػػػًد الثذػػػػػػؽ
 مؤ ػػر إلػػى ال ػػدؼ الػػذن شطمػػس إلًػػ  ل ػػ س ،  1) عذمػػ  

اه الػذًف شػال ة تشػاب الراربًف إلى شللـ مرشبة الم رة هػت 
شرشعت درلػاش ـ إلػى مراشػب اللػ رة التػراـ البػررة، ًشلػا ؿ بإًلػاز 

تشػاب اه شنػالى، ملام  ما ًشحعؽ ب  حلف األداء هت شرشًػؿ 
متػػف  ف لػػدرل ا كػػمف ثملػػة محػػا ر،  ػػت الشػػت ش ػػتؿ  ً 

 المباحث الرئًلة ل ذي الدرالة.

 : هيكل البحث
ـ  هتػػار  ػػذي البحػػث ا        قشكػػى  ف ًتػػ ف مرشبػػا لشلظػًػ

 : عذى اللح  اآلشت
 مقدمة. .1
 تمييد. .2

حلػف  داء الحػر ؼ الم ػردة كػمف  المبحث األول: .3
 مًزاف ملكبط. 

 حلف  داء الحػر ؼ هػت تذماش ػا حػاؿ المبحث الثاني: .4
 شرتًب ا  شلا ر ا.

حلػػف اللػػًاب اللمػػؿ هػػت لرلػػ ا المبحثثث الثالثثث:  .5
 الص شت مشلا بة هت شلالب ا م  المنالت.

 حلػػف شعػػدًر البػػدء  ال قػػؼ الػػداؿ عذػػى الرابثث : المبحثثث .6
 منرهة بداًات اللمؿ  ل اًاش ا.

ف الصػػػ ت  الشغلػػػت بػػػالعر ف لخثثثامس:المبحثثثث ا .7  شحلػػًػ
 م  بًاف حتم   ص ش   ك ابط .

 الخاتمة. .8

 :  متويد: أواًل
 تثػػػرت الل ػػػ د المبذ لػػػة مػػػف النذمػػػاء هػػػت بًػػػاف  حتػػػاـ      

ػػد  مػػا ششكػػمل  مػػف ش اصػػًؿ عػػف مثػػارج الحػػر ؼ  الشلً 
 صػػػػػػ اش ا الالزمػػػػػػة  الناركػػػػػػة  مػػػػػػا ًش لػػػػػػد عػػػػػػف شلػػػػػػا ر 

 ش اصػػػػًؿ هػػػػت ال قػػػػؼ ، الحػػػػر ؼ  عالقاش ػػػػا مػػػػف  حتػػػػاـ
 لػػػػػػًس ،  االبشػػػػػداء   ل اع ػػػػػا  مػػػػػا ًصػػػػػػس  مػػػػػا ال ًصػػػػػس

الغرض مف  ػذا البحػث الػدث ؿ هػت شذػؾ الش اصػًؿ الشػت 
، الػػػػش عب ا النذمػػػػاء  لػػػػـ ًغػػػػادر ا مل ػػػػا صػػػػغًرة  ال تبًػػػػرة

األًػػدن عذػػى الثمػػرة المشحصػػذة  لتػػف الغػػرض  ػػ   كػػ  
بصػػ رة مشتامذػػة مػػف ملمػػ ع اإلشعػػاف ألداء  ػػذي المباحػػث 
ػػػة هػػػت الت ػػػؼ عػػػف صػػػ رش ا المش قنػػػة هػػػت األداء  اللظًر
النمذت الشت شصؿ بالعارئ إلى  عذػى درلػات الم ػارة هػت 

ػػػػب المعصػػػػ د كػػػػرب الباحػػػػث ، الشرشًػػػػؿ    شػػػػدالً ا  لشعًر
ت ػػؼ عػػف  مثذػة ش كػػًحًة  عػرض للمػػاذج شلػػاعد هػت ال

ذلػػػػػؾ حًػػػػػث  ػػػػػ  إبػػػػػراز النلاصػػػػػر الم مػػػػػة الشػػػػػت ش ػػػػػتؿ 
 بملم ع ا حلف األداء هت شال ة العر ف التًرـ.

 ما المقصود بحسن األداء؟: 
 ًحلػػف بلػػا ال قػػ ؼ علػػد م  ػػـ  حلػػف األداء  النالقػػة      

ػػػد  الشرشًػػػؿ  الػػػشال ة. هػػػاألداء  ػػػ  النمػػػؿ  الشػػػت شربطػػػ  بالشلً 
   الشذعت عف ال ًػ خ،  مػا المعابؿ لذشحمؿ حًث إف الشحمؿ 

  ػػػؿ ًشعًػػػد إلعػػػاؤي .  2)األداء ه ػػػ  العػػػراءة ععػػػب األثػػػذ عػػػل ـ
بػػأف شتػػ ف بحكػػرة ال ػًػ خ ب ًئػػة   ػػب  مػػا شتػػ ف باالمشحػػاف 

ـ، تمػػػا ذ ػػػب إلػػػى ذلػػػؾ ابػػػف ًال  ػػػة الش للػػػت .  3)بنػػػد الشنذػػًػ
 قػػػ ؿ األمػػػر  عػػـػ مػػػف ذلػػػؾل هػػػإف األداء ً ػػػمؿ  داء األمالػػػة 

غًر،  حس األداء ًعشكػت راًػة التمػاؿ الشت ًحمذ ا للعذ ا لذ
 اإلشعػػاف  اللػػ دة هػػت األداء ألف الحلػػف ًعشكػػت ال هػػاء مػػف 

   رًر عًب  ال شعصًر.
 قػػػد عرهػػػت  ػػػذي الشلػػػمًة هػػػت   ائػػػؿ العػػػرف الرابػػػ        

هػػػػت   4)ال لػػػػرن    ؿ مػػػػف  طذع ػػػػا  بػػػػ  مػػػػزاحـ الثاقػػػػالت
 :  5)قصًدش  الرائًة حًث ًع ؿ
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  داءيف ػ حل ر فػالع ارئػق  ًا
 ًكاعؼ لؾ اه اللًزؿ مف األلر           

: األ ؿ: الشرشًػػػؿ  صػػػذ  مرتػػػب مػػػف ثالثػػػة منػػػالت        
ػػػػػث : الثالػػػػػث، الششػػػػػاب : الثػػػػػالت، االشلػػػػػاؽ  االلشظػػػػػاـ الشًر

 الشذبػػث.   ػػػ  مػػػأث ذ مػػػف قػػ ل ـ ثغػػػر رشػػػؿ إذا تػػػاف بػػػً ف 
بشرشًػب  المعصػ دل  ف لعػر  العػر ف ، األللاف رًر مشراتب ا

إثػر بنػض  بًلة الحر ؼ  الحرتات  التذمات بنك ا قراءة 
 . 6)عذى شؤدة  شًرث

تما عذم  رب    الشرشًؿ  صؼ قراءة اللبت       
 اْلُقْرآنَ  َوَرتّْلِ ف قد ة ألمش  حًث قاؿ:   شبارؾ  شنالى  لًت

" ن شذبث هت قراءش  :  7)قاؿ الدالت، [4]المزمؿ: َتْرِتيًل 
بندي  ال شلشنلؿ رؼ مف الحرؼ الذن ػ اهصؿ الح

ت  ـ ػ.  قد لئذ 8)هشدثؿ بنض الحر ؼ هت بنض"
 صالش   عف قراءة اللبت  -ركت اه عل ا-لذمة 
"ما لتـ  صالش . تاف ًصذت ثـ ًلاـ قدر ما : هعالت

ثـ ًلاـ قدر ما صذى حشى ، صذى ثـ ًصذت قدر ما لاـ
ثـ لنشت قراءش  هإذا  ت شلنت قراءة م لرة حرها ، ًصبس
 .  9)حرها"
 هػػت  صػػؼ قػػراءة -ركػػت اه عل ػػا- قالػػت ح صػػة       
"تاف ًعر  الل رة هًرشذ ا حشى شت ف  ط ؿ مػف : اللبت 

 .   10) ط ؿ مل ا"
:  الشرشًػػػؿ  صػػػؼ ًلطبػػػؽ عذػػػى ثػػػالث مراشػػػب  ػػػت      
ر  11)الشحعًؽ هتؿ مف قر  بإحػدى ،  13) الحدر  12) الشدً 

ػػػػد   صػػػػ ل  هعػػػػد قػػػػ ر   ػػػػذي المراشػػػػب مراعًػػػػا  حتػػػػاـ الشلً 
 . 14)بشرشًؿ
 لمػػػا تػػػاف  ػػػذا الشرشًػػػؿ بحالػػػة إلػػػى بًػػػاف ش صػػػًذت       

ؿ  لك ابط   تً ًة  دائ  هعد دثؿ النذماء هػت دقػائؽ  ش اصًػ
ػػػػػػد الػػػػػػشثرل  ا مػػػػػػف  ـ  حتػػػػػػاـ الشلً  ػػػػػػة لشنذػػػػػًػ العػػػػػػراءة لظًر

الملم عة الشت شذع  ا م اه ة شت ؼ عف  صؼ العػراءة 
هلمنػ ا   ةلالمل دة ش صًال دقًعا،  لعل ي لشالمذش ـ م ػاه

 مػػر عذػػـ هػت لعذػػ  بػػًف ال ػرح اللظػػرن  الشطبًػػؽ النمذػت. 
ػػػد تلػػػائر النذػػػـ  بشطػػػػ رات هػػػت الػػػشثالص ق اعػػػػدي  الشلً 

.   ش صًؿ دقائع  حشى ردا عذما لاكلا  تلائر النذـ 

ف هػػػت عذػػـػ         المشأمػػػؿ هػػػت شنًر ػػػات العػػػراء المشثصصػػًػ
ت ػػػػػػػػػ  ف صػػػػػػػػػ رش   ػػػػػػػػػد ًلػػػػػػػػػد ـ ًحػػػػػػػػػدد ف حػػػػػػػػػد دي ً  الشلً 

كػػبط ل   لمػػا  ػػت قًػػ د ً  الزمػػة بعًػػ د لػـػ ًكػػن  ا عبثػػا،  ا 
ػػػد إال  لذ هػػػاء بشمػػػاـ المنلػػػى الػػػذن ال ًشحعػػػؽ تمػػػاؿ الشلً 

ػػػؼ الػػػدالت، ب ػػػا لنذػػػـ  همػػػف  ػػػذي العًػػػ د مػػػا لػػػاء هػػػت شنًر
ػػػػػد حًػػػػػث ًعػػػػػ ؿ: " ػػػػػ  إعطػػػػػاء الحػػػػػر ؼ حع ق ػػػػػػا  15)الشلً 

 شرشًب ا مراشب ا  رد الحرؼ مف حر ؼ المنلـػ إلػى مثرلػ  
لحاقػ  بلظًػر  ف اللطػؽ   صذ   ا  ي   ػتذ ،  ا  ػباع ل ظػ   شمتًػ

ب  عذى حاؿ صًغش    ًئش  مف رًػر إلػراؼ  ال شنلػؼ  ال 
: "إف  17) لػػػػاء هػػػػت شنًرػػػػؼ النطػػػػار.  16)إهػػػػراط  ال شتذػػػػؼ"

م ػػػػا  ػػػػد العػػػػراءة  شحبًر ػػػػا  ػػػػ  شصػػػػحًس الحػػػػر ؼ  شعً  شلً 
ثرال ػػػػػػا مػػػػػػف مثارل ػػػػػػا  شرشًب ػػػػػػا مراشب ػػػػػػا،  رد ػػػػػػا إلػػػػػػى   ا 

لحاق ػػػا  ف رًػػػر إهػػػراط ًػػػؤدن إلػػػى بلظائر ػػػا مػػػ صػػػ ل ا،  ا 
بػػؿ بمالحظػػة ، الش ػػلً   ال لعصػػاف ً كػػت إلػػى الشكػػًً 

ال ػدة  الصػن بة،  مشػى مػا  ثػؿ  ملالبػة ، الرهؽ  الل  لة
هعػػػػػػػػد  زال ػػػػػػػا عػػػػػػػػف حػػػػػػػػد ا الشػػػػػػػالت ب ػػػػػػػػتء مػػػػػػػف  صػػػػػػػػ  ا 

 .   18) رص  ا"
لػػػـ ًتشػػػػؼ  ػػػػؤالء النذمػػػػاء بػػػإبراز مػػػػا بػػػػ  قػػػػ اـ  داء       

لمػػا، الحػػر ؼ  ال هػػاء بحع ػػا هحلػػب  د  ب ػػ  تػػد ا قًػػ دا ال  ا 
مثػػػؿ إ ػػػباع الذ ػػػظ ، مل ػػػا حشػػػى ًػػػشـ ال هػػػاء بحػػػؽ الػػػشال ة

 شمتػػػًف اللطػػػؽ  ت لػػػ  مػػػف رًػػػر إلػػػراؼ  ال شنلػػػؼ  ال 
   مالحظػػػة الرهػػػؽ  اللػػػ  لة  ملالبػػػة ، إهػػػراط  ال شتذػػػؼ
 ال دة  الصن بة.

  ػػذي  مػػ ر ش ػػشمؿ عذػػى م ػػارات زائػػدة عػػف العًػػاـ       
 ا تػػاف إعطػػاء الحػػر ؼ حع ػػابذاشًػػة الحػػر ؼ  صػػ اش ا، هػػإذ

ػػد هػػإف  ػػذي العًػػ د   ملػػشحع ا ًمثػػؿ النمػػ د ال عػػرن لذشلً 
شمثؿ اللالػب اللمػالت  الشحلػًلت الػذن شتشمػؿ بػ  صػ رة 
األداء الشػػت ب ػػػا ًشحعػػؽ إبػػػراز لمػػاؿ العػػػر ف  ر لعػػ   ب ائػػػ ، 
 شظ ػػػر الصػػػ رة المثذػػػى الشػػػت شنبػػػر عػػػف شػػػال ة العػػػر ف حػػػؽ 

عػػػاع الصػػػ شت،  مػػػا ًشبنػػػ  شال شػػػ ، حًػػػث شتشمػػػؿ ل الػػػب اإلً
مػػف األثػػر الل لػػت لذعػػر ف الػػذن ًشػػ ثى ملػػ   ف ًمػػؤل الػػل س 
 الب ػػًرة مػػف تػػؿ ل الب ػػا، ً  ػػب  حالاش ػػا الر حًػػة المرلػػ 

 بث ا هت م اعر ا.
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 حلػػػػػف األداء ًػػػػػأشت ثمػػػػػرة لاكػػػػػلة لشطبًػػػػػؽ عذػػػػػـ       
ػػد هػػت األداء النمذػػت  مػػا ًكػػاؼ إلً ػػا مػػف شػػألؽ ، الشلً 

 بالشلػػا ب مػػ  لمذػػ  هػػت شرتًب ػػا،  شػػذ ؽ آلًػػات تشػػاب اه
 ش اعذ ػػا مػػ   مػػ  منالًػػ  هػػت شغذغذ ػػا هػػت  عمػػاؽ الػػل س، 

العػػػ ة المدرتػػػة هً ػػػا،   ػػػت بػػػذلؾ شمثػػػؿ مرشبػػػة شالًػػػة  مشممػػػة 
ششحعػؽ لػالمة إلعطاء الحر ؼ حع ا  ملشحع ا، حًث ب ا 
 الحر ؼ  شرابط التذمات  شلالؽ اللمؿ.

هػت  ف مف ال حػدة األ لػى شبد    ؿ لبلات اللماؿ  اإلشعا      
البلػػػػػاء الصػػػػػ شت   ػػػػػت الحػػػػػر ؼ هػػػػػت كػػػػػبط مثارل ػػػػػا 

 رشابػػة لظم ػػػا.  مػػا ًلكػػاؼ إلً ػػا مػػػا ،  شحعًػػؽ صػػ اش ا
ؼ مػػف م ػػارة هػػت األداء، لشحعػػؽ اللاللػػة  علػػد العػػارئ الحصػًػ
 اللػػػػ  لة هػػػػت حلػػػػف اللػػػػًاب الحػػػػر ؼ مػػػػف مثارل ػػػػا، 

مػػػػف بػػػػإبراز  صػػػػ اش ا حػػػػاؿ إهراد ػػػػا  شرتًب ػػػػا، مػػػػ  لػػػػالمش ا 
ألف اإلثالؿ ب  ً كػت إلػى تثًػر مػف  للشتذؼ  الشنلؼا

 النً ب المثذة بحلف األداء.
 مػػا  ػػذي النًػػ ب هعػػد لمػػ   تثر ػػا النالمػػة ابػػف اللػػزرن       
ػػػػد بشمكػػػً  الذلػػػػاف: بع لػػػ   ال بشعنًػػػػر ،  19)"هذػػػػًس الشلً 
ج ال ؾ،  20)ال ـ  ال ،  22) ال بشرعًد الص ت،  21) ال بشنً 

 ال بشطلػػػػػػػًف ،  24)طًػػػػػػػ  المػػػػػػػد ال بشع،  23)بشمطػػػػػػػًط ال ػػػػػػػد
قػػػراءة شل ػػػر مل ػػػا   26) ال بحصػػػرمة الػػػراءات،  25)الغلػػػات

بػػػػؿ العػػػػراءة اللػػػػ ذة ، الطبػػػػاع  شمل ػػػػا العذػػػػ ب  األلػػػػماع
  ال، لػػػ ؾ  ال هً ػػػا مكػػػ  ال الشػػػتالنذبػػػة الحذػػػ ة الذطً ػػػة 

 عػػػػف شثػػػػرج ال، شلطػػػػ   ال شصػػػػل   ال، شتذػػػػؼ  ال شنلػػػػؼ
 راءاتػالعػػػ  لػػػ ي مػػػف ب لػػػ  ال صػػػحاء  تػػػالـ النػػػرب طبػػػاع
 لبػػػػ   ثػػػػر ف إلػػػػى عًػػػػ ب  ثػػػػرى تالشمشمػػػػة  . 27)" األداء

 . 28) ال أهأة  الذثغة  الغلة  الثلة  الذتز
 مف عً ب ال ًمتف الشثذص مل ا الدالتتما حذر       

 بللدي إال بالشذعت  الم اه ة عف المشعلًف بند  ف ر ى
 ًذحف هما العر ف ًعر  الرلؿ إف":  ل  ق  29)حمزة عف
 ." تء هت العر ف مف     ما حرها   ًثطئ ما قاؿ    حرها  

 قراءش  ًعًـ ال  ل  ًًرد": الر اًة  ذي عذى منعبا   اؿػعه
 تػً ه    ال، حع ا عذى  ل اظ  ًؤدن  ال، اػحد   عذى

  الشبًًف الشذثًص مف ملازل ا ًلزل ا صًغش ا،  ال الحر ؼ

 ظاء  ال،  صاد لًف بًف ًمًز  ال،  الشمتًف  اإل باع
، رػ مظ   مدرـ  مث ؼ م دد بًف ً رؽ  ال، كاد  ال

 معص ر،   ممد د، اؿم   م    حػ م ش،  مرقؽ  م ثـ
العراءة،  رامض مف ذلؾ م م ز،  رًر  رًر  م م ز
  ال، المعرئًف مف رةػ   الم   إال ًنذم  ال الذن الشال ة  ث اء
  داء   ذلؾ شذع ا الذًف المشصدًرف مف الحذ اؽ إال ًمًزي
   درت ا لذً    قًد ي،  مًز ا ه ة،  كبط يم ا   ثذ ي
 . 30)"اللاس مف قذًؿ   ـ ث ً  
ف لمػػ  المحالػػف  شللػػب         ب ػػذي الصػػ رة الشػػت شلمػػ  بػًػ

المناًػػب ًشحعػػؽ إشعػػاف الع اعػػد المعنػػدة الشػػت لػػص عذً ػػا 
النذمػػػاء الػػػشثرالا مػػػف صػػػػ ر األداء الشػػػت شذعا ػػػا العػػػػراء 

م  عذًػ . هػإذا بألالًد ـ عف المنصـ  صذ ات اه  لػال
الكػػاؼ إلً ػػا حلػػف ال  ػػـ الػػذن ًحعػػؽ مطذبػػًف ال رلػػى 
عل مػػػػػػػال  مػػػػػػػا األ ؿ: همنرهػػػػػػػة ال قػػػػػػػ ؼ  شمًًػػػػػػػز المبػػػػػػػادئ 
ـ   المعػاط  لشحدًػػد بداًػة اللمذػػة  ل اًش ػػا،   مػا الثػػالت: هشلظػًػ
البنػػػاث الصػػػ ت هػػػت لبراشػػػ   شرلماشػػػ  شعاربػػػا  شباعػػػدا  رهنػػػا 

بػػػات الػػػل س  ث كػػػا مشلا بػػػة مػػػ   صػػػداء المنػػػالت هػػػت لل
  ػػػت ش ز ػػػا، محرتػػػة لذعذػػػػب هػػػت ث عاشػػػ   ش لالشػػػ ،  مػػػػ  
اللذد هت ق اعًري  شذًلاش ، هإذا ما شحعؽ ذلؾ شمػت العػراءة 
ض  المطذ بػػػة الشػػػت شمتػػػف تػػػؿ لػػػام  مػػػف االرشػػػراؼ مػػػف هػػًػ

 ال حت بمعدار ص اء قذب   الشنداد ل ل .
لًؾ بًاف ذلؾ مف ثالؿ المباحث اآلشًة        :  ا 

 املبحث األول

 حشن أداء احلروف املفردة ضنن ميزان منضبط

مف   ػـ مػا ًشمًػز بػ  الم ػرة الػذًف ًحرصػ ف عذػى       
بذ غ مراشب الل رة التراـ البررة حلف الشعػدًر لمػا لذحػرؼ 

 مف حؽ  ملشحؽ د ف ًزادة    لعصاف.
 مػػػا حػػػؽ الحػػػرؼ هػػػت ذاشػػػ  هًشحعػػػؽ بإثرالػػػ  مػػػف       

 ب ػػا ، ف رًػػريمثرلػػ   شحعًػػؽ صػػ اش  الشػػت ب ػػا ًشمًػػز عػػ
:  31)شعػػـ  ذاشًػػة الحػػرؼ.  هػػت  ػػذا ال ػػأف ًعػػ ؿ المػػازلت

"إف الذن هصؿ بًف الحر ؼ الشت  لػؼ مل ػا التػالـ لػبنة 
،  اإلطبػػػاؽ،  اإلرثػػػاء،  ال ػػػدة،  ال مػػػس، الل ػػػر:   ػػػًاء
،     طبعػػت،     ملػػت، أللػػؾ إذا ل ػػرت ل الذػػًف،  المػػد
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     ػػددت،    مػػددت،    لًلػػت اثشذ ػػت  صػػ ات الحػػر ؼ
الشت مف مثرج  احد، هنلػد ذلػؾ ًػأشذؼ التػالـ ً   ـػ المػراد، 
 لػػػػ  تالػػػػت المثػػػػارج  احػػػػدة  الصػػػػ ات  احػػػػدة لتػػػػاف التػػػػالـ 

 احػدة ال  بملزلة  ص ات الب ائـ الشت ل ا مثرج  احد  صػ ة
 . 32)ش  ـ"

عػػػ ؿ متػػػت       ، "هػػػالحر ؼ شتػػػ ف مػػػف مثػػػرج  احػػػد: ً 
مػػف  هًثشذػػؼ لػػذلؾ مػػا ًعػػ  هػػت اللػػم ،  شثشذػػؼ صػػ اش ا

ف الحػػر ؼ مػػف ل ػػة المثػػرج،  تػػؿ حػػرؼ،   ػػذا شعػػارب بػًػ
 شبػػػاًف مػػػف ل ػػػة الصػػػ ات،  شتػػػ ف الحػػػر ؼ مػػػف مثػػػرلًف، 

ػػة الشبػػاًف، إذ قػػد  اثشذ ػػت هػػت   ػػت مثشذ ػػة الصػػ ات ه ػػذا رًا
المثػػػارج  الصػػػ ات،  شتػػػ ف مػػػف مثػػػرلًف مش عػػػة الصػػػ ات، 

ف الحػر ؼ مػف ل ػة   شبػاًف ، الصػ اته ذا  ًكا شعػارب بًػ
ج، هػػاه ـ  ػػذا، هنذًػػ  مػػدار الحػػر ؼ تذ ػػا، مػػف ل ػػة المثػػر 

ألف  ل ال شلػػػد  حرهػػػا مػػػف مثػػػرج  احػػػد مش عػػػة الصػػػ ات البشػػػة
 . 33)ذلؾ ً لب اش اق ا هت اللم  هال ش ًد هائدة"

 ًعػػ ؿ  بػػ  النػػالء ال مػػذالت النطػػار هػػت تشابػػ  الشم ًػػد        
هػػت البػػاب الثػػامف هػػت منرهػػة  لػػماء الحػػر ؼ  مثارل ػػا 

:  ملشحلػػػػػػف هر ع ػػػػػػا  ملػػػػػػشعبح ا ملاًر ػػػػػػا  مػػػػػػدارل ا 
عذػػػػـ  ف  ػػػػذا البػػػػاب مػػػػف   ػػػػرؼ  صػػػػ ؿ العػػػػراءة    ػػػػـ ا"

هصػػ ؿ الػػشال ة،  ذلػػؾ  ف الحػػر ؼ  صػػؿ التػػالـ تذػػ   عًذ ػػا 
شنػاطى  ػذا  مػا ال ػأف مشػى مدار شأًل ػ ، ثـػ مػف ًعػر  العػر ف ً 

لػػـػ ًػػػشعف مثػػػارج الحػػػر ؼ   للالػػػ ا لػػـػ ًعػػػؼ عذػػػى الثذػػػؿ 
ػػد العػػراءة  ش ػػذًب ا  تػػاف  ال اقػػ  هً ػػا،  لػػـ ً شػػد إلػػى شلً 

صػػػناد قلػػػة لًػػػؽ  بػػػال   34)تمػػػف راـ قطػػػ  شًػػػ  بػػػال دلًػػػؿ،  ا 
لػػػػبًؿ، هػػػػإذا عػػػػرؼ الحػػػػر ؼ   شعل ػػػػا،  الحػػػػظ  للالػػػػ ا مػػػػا 

مشػزج    حتم ا ثـ الكاؼ إلى ذلؾ طبػ  ًشعبػؿ  ػذا ال ػأف ً 
مة ب كػؿ ب     ى ب  عذى العراءة الصحًحة   األل اظ العً 

 .  35)اه  مل "
عػػػ ؿ ابػػػف       اللػػػزرن: "  ؿ مػػػا ًلػػػب عذػػػى مػػػف ًًرػػػد  ً 

إشعػػاف قػػراءة العػػر ف شصػػحًس إثػػراج تػػؿ حػػرؼ مػػف مثرلػػػ  
 ش هًػػػة تػػػؿ المثػػػشص بػػػ  شصػػػحًحا ًمشػػػاز بػػػ  عػػػف معاربػػػ  

حػػػرؼ صػػػ ش  المنر هػػػة بػػػ  ش هًػػػة شثرلػػػ  عػػػف ملاللػػػ . 
ًنمؿ للػال   همػ  بالًراكػة هػت ذلػؾ إعمػاال ًصػًر ذلػؾ 

ال  ثػرج هإلػ ل  طبنا  لػذًعة، هتػؿ حػرؼ  ػارؾ رًػري هػت م
ًمشاز عف م ارت  إال هت الص ات،  تؿ حرؼ  ارؾ رًػري 

 . 36)بالمثرج..."هت ص اش  ال ًمشاز عل  إال 
عػػػ ؿ الػػػدالت       ػػػد  مػػػالؾ : ً  "اعذمػػػ ا  ف قطػػػب الشلً 

الشحعًػػػػػؽ منرهػػػػػة مثػػػػػارج الحػػػػػر ؼ  صػػػػػ اش ا الشػػػػػت ب ػػػػػا 
ف ا شرؾ هت المثرج"  . 37)ًل صؿ بنك ا مف بنض  ا 

 النذمػػاء الم ػػػرة رحم ػـػ اه شنػػالى  ًػػػدً ـًكػػ   ػػؤالء       
عذى لعطػة البداًػة الصػحًحة الشػت ًلػب  ف ًلطذػؽ مل ػا 

  ػػت شحعًػػؽ مثػػارج ، مػػف  راد إشعػػاف شػػال ة العػػر ف التػػًرـ
أللػػػ  بداًػػة شمًًػػػز  صػػ ات الحػػػر ؼ ، الحػػر ؼ  صػػ اش ا

ذا مػػػا ، ثػػػـ اللمػػؿ  التػػػالـ، الشػػت ششرتػػػب مل ػػا التذمػػػات  ا 
المثرج هطًرؽ الشمًًز بًل ا ا شرتت بنض الحر ؼ هت 

ال ق ؼ عذى مػا ًثػشص بػ  تػؿ حػرؼ مػف صػ ات شمًػزي 
 عف ملالل .

ر النذمػػاء مػػف الثذػػؿ المشرشػػب عذػػى اإلثػػالؿ حػػذ   ً        
ب ذا الرتف  مػا ًش لػد علػ  مػف شغًًػر لذتػالـ    مػا ًشرتػ  

ً اـ بػف احًث ًع ؿ  ب  ال كؿ عبد الرحمف ، مف لبس  ا 
ت لعػػػػػارئ العػػػػر ف  ف ًنػػػػرؼ مػػػػػا "ًلبغػػػػ:  38) حمػػػػد الػػػػرازن

ًحػػػدث لػػػبنض الحػػػر ؼ مػػػف اللعصػػػاف اللػػػشطالة حػػػرؼ 
لش ػػنر بنكػػ ا مػػف بنػػض ، عذػػى حػػرؼ هػػت الشلػػا ر  ً

 .  39)هت شداثؿ المثارج"
ب الحػػر ؼ مػػف لعصػػاف    شػػداثؿ       س مػػا ًصػًػ   لش كًػ

 : لشًلة عدـ إشعاف المثارج لكرب لؾ بنض األمثذة
 لى الحػػػر ؼ الل هًػػػةالحػػػر ؼ المدًػػػة  شلػػػمالمثثثثال األول: 

ألف مثرل ػػا مػػف اللػػػ ؼ   ػػ  ال ػػراغ الممشػػػد مػػف ثػػػالء 
س ل ػا حًػز شنشمػد  ؼ ال ـ إلى ل اًش ،  لًػ الحذؽ عبر شلً 

.  40)المطذػػػؽعذًػػػ     شلش ػػػت إلًػػػ  إلمػػػا شلش ػػػت إلػػػى ال ػػػ اء 
 : قاؿ ابف اللزرن

   ت  ؼ   ثشا اػالل هألؼ
 تػشلش   اءػلذ  مد ر ؼػح       

ؾ البػػػد مػػػف إثرال ػػػا مػػػف لػػػ ؼ ال ػػػـ  لشحعًػػػؽ ذلػػػ      
ثالصػػػة صػػػاهًة د ف  ن  ػػػائبة    شػػػداثؿ مػػػ  المثػػػارج 
األثػػرى ال تمػػػا ً نذػػػ  تثًػػػر مػػػف اللػػػاس حًػػػث ًثرل ل ػػػا 
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مػػػػػف األلػػػػػؼ هشثػػػػػرج م ػػػػػربة بغلػػػػػة   ػػػػػذا الثذػػػػػؿ ًلػػػػػمى 
ػػػشـ الػػػشثذص ملػػػ  بالشػػػدًرب  حلػػػف الشمًًػػػز 41)الثلثلػػػة  ً ، 

 . 42) اللماع مف   ؿ اإلشعاف
، حػػػرؼ ال ػػػاء ًثػػػرج مػػػف  قصػػػى الحذػػػؽ المثثثثال الثثثثاني:

هػػػػإذا ، هبًل مػػػا شعػػػارب،  حػػػرؼ النػػػًف ًثػػػرج مػػػف  لػػػط 
شلػػػا را هًلػػػب شحعًػػػؽ مثػػػرج تػػػؿ حػػػرؼ  شثذًصػػػ  مػػػف 
اآلثر ثاصة إذا لتلت النًف  لػاءت ال ػاء بنػد ا، هًلػب 

ف  شحعًع ػػػا بػػػشح ظ حشػػػى ال  شصػػػبس  ػػػاء كػػػبط مثػػػرج النػػًػ
هػػت   ذلػػؾ،  شػػدرـ هً ػػا ال ػػاء هشصػػًر تأل ػػا حػػاء م ػػددة

، [18 ]اللاثًػػػػة:َفاتَِّبْعَيثثثثا،  [60ًػػػػس: ]أََلثثثثْم َأْدَيثثثثدْ  مثػػػػؿ:
  ََّفَباِيْعُين :[12]الممشحلة ،  ََُل ُتِطْعو :43)[19]النذؽ . 

إذا شلػػا رت العػػاؼ  التػػاؼ هًلػػب االلشبػػاي  المثثثال الثالثثث:
حشػػى ال شطغػػى صػػ ة  حػػد ما عذػػى األثػػرى هالعػػاؼ م ثمػػة 

ص  التػػاؼ مرقعػػة، هًلػػب شحعًػػؽ  تػػؿ مل مػػا ذلػػؾ مػػ  شثذػًػ
هإف  تثر اللػاس ًػدمج بًل مػا هػً مس العػاؼ ، عف اآلثر

 لَّثثَك ُقُصثثوراً   ، [2]الشغػػابف: َخَمَقُكثثمْ : هػػت ق لػػ  شنػػاؿ
 :  44)قاؿ اإلماـ اللثا ن، [10]ال رقاف: 
 اػ عذ  بًف ل ر ػا   العػاؼ

 افػبً بحلف  ػاؼ ثذصػ الت   
 ذالـ شحعؽ ل ر ذاؾ   مػس  إف

 45)افػًثشذط أللؿ العرب  ماه   
 

ت ػػػؼ النذمػػػاء عػػػف د ر الصػػػ ات    مًش ػػػا هػػػت         ً
  46)ه ػػا  ػػ  متػػت بػػف  بػػت طالػػب، الشمًًػػز بػػًف الحػػر ؼ

" لػػ ال ال مػػس  الرثػػا ة الذػػذاف هػػت ال ػػاء مػػ   ػػدة : ًعػػ ؿ
الث اء لتالت  مزة.  تذلؾ ل ال الل ر  ال ػدة الذػذاف هػت 

لما هػرؽ بػًف  ػذي  ،ال مزة لتالت  اء ألف المثرج  احد  ا 
الحػػػػػػػػػػر ؼ هػػػػػػػػػػت اللػػػػػػػػػػم  اثػػػػػػػػػػشالؼ صػػػػػػػػػػ اش ا  ق ش ػػػػػػػػػػا 

"لػ ال الل ػر الػذن هػت النػًف لتالػت :  قػاؿ،  47)" كػن  ا
عػػ ؿ عػػف الثػػاء  الغػػًف،  48)حػػاء" "لػػ ال مػػا بًل مػػا مػػف : ً 

 ، 49)الل ػػر  ال مػػػس لتالػػػت الثػػػاء رًلػػػا إذ المثػػػرج  احػػػد"
،  50)"تػػذلؾ الػػداؿ لػػ ال الل ػػر الػػذن هًػػ  لتػػاف شػػاء":  قػػاؿ
تػػذلؾ ، " لػػ ال ال مػػس الػػذن هػػت اللػػًف لتالػػت زاًػػا:  قػػاؿ

هت إذ قد ا شرتشا ، ل ال الل ر الذن هت الزان لتالت لًلا

لمػػػػػػػا  المثػػػػػػػرج  الصػػػػػػػ ًر  الرثػػػػػػػا ة  االل شػػػػػػػاح  الشلػػػػػػػ ؿ،  ا 
 . 51)االثشالؼ هت الل ر  ال مس ال رًر"

  اللمػػػاذج الشػػػت شت ػػػؼ عػػػف ذلػػػؾ تثًػػػرة ًطػػػ ؿ المعػػػاـ      
ثػػر  ج بلػػا عػػف المعصػػ د الػػذن  ػػ  ال قػػ ؼ عذػػى بششبن ػػا، ً 

 ال ترة  ثمرش ا  محاذًر شلا ز ا.
لعصػػاف ه ػػ  قًػػد ًػػرد عذػػى    مػػا شعًًػػدي بغًػػر ًزػػادة  ال      

هأمػا ملػشحع  ه ػ  مػا ًػأشت بًالػ  هػت حؽ الحرؼ  ملشحع ، 
متف  ف  هػت المعػدار حعػ ب ما ًشنذؽ ما هً   المبحث الشالت. هًػ

لػػػػ زف مػػػػا بػػػػ  إدراؾ معػػػػادًر ًنبػػػػر علػػػػ  بمًػػػػزاف الحػػػػر ؼ،  ا
اء  الحػػر ؼ ل ػػا معػػادًر، شعػػدر بمعػػدار المػػدة الزملًػػة ، األ ػًػ

الشت ًلشغرق ا الحػرؼ لذ هػاء بحعػ  مثرلػا  صػ ة،  شثشذػؼ 
، شػدرؾ بالػذ ؽ  الم ػارة، مف حرؼ إلى حرؼ حلب صػ اش 

ػػػػػزداد شماًز ػػػػػا إذا تالػػػػػت شحمػػػػػؿ صػػػػػ ات قابذػػػػػة لذش ػػػػػا تل   ً
الحرتػػػات،  الحػػػرؼ العابػػػؿ هػػػالحرؼ العابػػػؿ لذمػػػد ًعػػػدر مػػػدي ب

ـ ًعػػػدر بالمراشػػػب    الػػػدرلات،  مػػػف حلػػػف  لذغلػػػة    الش ثػػًػ
الػػػ زف لذحػػػرؼ اإلشًػػػاف بصػػػ ة الحػػػرؼ مػػػف رًػػػر لعػػػص  ال 

بنػػػض العػػػراء تاإلمػػػاـ ذلػػػؾ مبالغػػػة  قػػػد ل ػػػت األلظػػػار إلػػػى 
 :   52)الثاقالت حًث قاؿ

  زل  شثرل  عف حد ال الحرؼ زف
 رػه زف حر ؼ الذتر مف  هكؿ الب        

 :  قاؿ اللثا ن
 اػطارً ؾػش الػه زافػمً لذحرؼ

  53)زافػمثلر المً شؾ  ال ، ػهً 

 وتحديد مقادير الحروف يعتمد دمى ددة دوامل منيا: 
ر، بحًػػػث        ف الشحعًػػػؽ  الحػػػدر  الشػػػدً  مرشبػػػة العػػػراءة بػػًػ

اللطػػػػؽ شحلػػػػف شعػػػػدًر ال قػػػػت الزملػػػػت الػػػػذن شلػػػػشغرق  هػػػػت 
 ما الشحعًؽ ه   ،  بالحرؼ د ف إثالؿ بمثرل     ص ش

المثػارج األص ات حع ق ا مف  الشألت هت العراءة م  إً اء
 الصػػ ات  مػػا ًل ػػأ ل ػػا علػػد الشرتًػػب مػػف األحتػػاـ،  الحػػدر 
 ػػ  اللػػػرعة هػػت العػػػراءة إلػػى الحػػػد الػػذن ال شثشػػػؿ بػػ  صػػػ ة 
ر ه ػػػػ  عبػػػػارة عػػػػف  العػػػػراءة  ال شبطػػػػؿ  حتام ػػػػا،   مػػػػا الشػػػػدً 

  الحدر. الش لط بًف المعامًف مف الشحعًؽ

  مف  برز الص ات الشت ششأثر بمرشبة العراءةل المد      
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 بًػػاف ذلػػؾ ًنشمػػد عذػػى شبًػػًف ،  الغلػػة مػػف حًػػث الطػػ ؿ
معػػدار الحرتػػة،  قػػد ا ػػش ر علػػد بنكػػ ـ  ف الحرتػػة شعػػدر 
باألصػػاب    ػػذا رًػػػر دقًػػؽ،  الصػػ اب  ػػػ  شعػػدًر الحرتػػػة 

، بحرتشػػت هػػشس بال شحػػة    الكػػمة    التلػػرة هػػاأللؼ شعػػدر
 ن ،  الًاء شعدر بحرتشت تلػر،  ال ا  شعدر بحرتشت كـ

إف قػػػ اـ حػػػرؼ المػػػد ًتشمػػػؿ بمعػػػدار ال شػػػرة الزملًػػػة الشػػػت 
، ًلػػشغرق ا المػػشتذـ بحػػرهًف مشحػػرتًف مششػػالًًف مػػف لللػػ 
  54)هػػػػاأللؼ بػػػػ زف حػػػػرهًف مشحػػػػرتًف بػػػػال شس مثػػػػؿ )قػػػػؽ 

   تذا.
  شنذًػػػػؿ ذلػػػػؾل " ف حػػػػر ؼ المػػػػد  صػػػػ ات  الحرتػػػػات      
لػػػ غ هًػػػ  ، ة مل ػػػا هامشػػػداد الصػػػ ت ب ػػػا ممتػػػفمػػػأث ذ  ً

ؿ  الش لط  الشعصػًر  ال ًلػ غ ذلػؾ هػت  ػتء مػف  الشطً 
 . 55)الحر ؼ ل ا ف"

 ػػذا المعػػدار ًتػػ ف لذمػػد الطبًنػػت هػػال ًلػػ ز لعصػػ        
عػػف حػػرتشًف إال هػػت حػػاالت العصػػر الشػػت بًل ػػا النذمػػاء 

 لتف هًرعا مف اللاس ًثط  ف حر ؼ المد ، هت م اطل ا
]ً لػؼ:  َوَأْقَبُمواْ  َقاُلواْ :  ا  ال ًنط ل ا حع ا هت مثػؿثط
.  مما ًلػاعد عذػى شالهػت  ثطػاء المػد الطبًنػت شتًًػؼ [71

ف  ال ػػ شًف مػػ  الحػػرؼ هًلػػب هػػشس  اللطػػؽ ال ػػؾ علػػد ال تػًػ
إلػػػى بػػاأللؼ هبنكػػػ ـ ً ػػشس ال ػػػؾ لصػػؼ هشحػػػة   ػػذا ًػػػؤدن 

 : ثطأًف
 ثر ج اإللؼ ممالة    تأل ا ممالة. : األول

ل ألف ال ػػؾ ًلػػرع الثثثاني:  عػػدـ إعطػػاء المػػد حعػػ  الػػالـز
 إلى االلشعاؿ إلى الحرؼ الذن ًذً .

ر ال ػػ شًف  مػػد ما       ،  علػػد اللطػػؽ بػػال ا  ًلػػب شتػػً 
  علد اللطؽ بالًاء ًلب بلط ال  شًف.

 قد شع  ًزادة المد الطبًنت عف معداري ثاصػة هػت       
 مد الن ض علد ال قؼ.

ال رعًػػػػة   ػػػػت ممػػػػا ًػػػػدثؿ هػػػػت ملػػػػشحؽ  مػػػػا المػػػػد د       
متف شحدًػػػد المًػػػزاف الملكػػبط ال اصػػػؿ هً ػػػا  بػػػًف الحػػرؼ هػػًػ

الشحعًؽ  الحدر مػف تػالـ النطػار   ػ  ًشحػدث عػف المػد 
" اثشذػػؼ   ػػؿ األداء : بلػػبب اللػػاتف الم ػػدد حًػػث ًعػػ ؿ

هت معدار  ذا المد هأ ؿ الشحعًؽ ًمد لػ  عذػى قػدر  ربػ  
 ػات،    ػؿ الحػدر ًمد لػ   ل ات،  بنكػ ـ عذػى قػدر ثػالث  ل

ف إحػػػدا ما حػػػرؼ المػػػد اللػػػاتف،  الثالًػػػة المػػػدة  عذػػػى قػػػدر  ل ػػًػ
ػؿ المػد  ال اصذة بًف اللاتلًف. هأما المحعع ف هنذر ـ هػت شطً 

ف". ثػػـػ  ًعػػػ ؿ: هػػػت  ػػػذا البػػػاب  ف الحػػػادًرف ًمد لػػػ  بعػػػدر  ل ػػًػ
لعػص "  رط الشحعًؽ  ف ًزاد عذى الحدر مثذػ ، ثـػ تػؿ مػف 

 . 56)شحعًع  لعص مدي"
"  ػػذي العاعػػدة )  ػػرط الشحعًػػؽ  ف ًػػزاد عذػػى الحػػدر       

الشػػت شحشمػػؿ مثذػ   ًمتػػف شطبًع ػا عذػػى األصػػ ات الظػا رة 
الللػػبة تالغلػػة الظػػا رة الشػػت ش ػػب  المػػد هػػت طػػ ؿ الػػزمف 

 . 57)الذن ًلشغرق  لطؽ ص ش ا"
 " حػػد الحػػدر  ف ال ًػػلعص عػػف إقامػػة مثػػارج الحػػر ؼ      

ػػد   صػػ اش ا، حًػػث ًعػػ ؿ عذمػػاء ػػد:  حػػؽ اللػػاس بالشلً  الشلً 
اللػػػػاس  مػػػف راعػػػاي بالحػػػدر،  لػػػئؿ ابػػػػف ملا ػػػد: مػػػف  قػػػر  

 . 58)مف حعؽ هت الحدر": هعاؿ
ف الحػرؼ الم ػدد مػف رًػر الم ػدد،         مل ػا: الشمًًػز بًػ

رّبثثثثك  : هالم ػػػػدد ًلػػػػب إعطػػػػاؤي قػػػػ ة  زف حػػػػرهًف مثػػػػؿ
ػزداد اال شمػػاـ بػ  إذا  قػ  بنػد مػػد مثػؿ:  إّيثاك  ًةُ اْلَحاقَّثث 

ذا الشمػػػ  لػػدًلا حرهػػػاف م ػػدداف مششالًػػػاف  لػػػب  [1]الحاقػػة:   ا 
يَِّتثيمًزد اال شماـ بش دًد ما  ذلؾ مثػؿ:  ، [124]العػرة: ُذرّْ

 َِدمّْيُّثثون :ف الشمػػ   . هػػإذا[47]اللمػػؿ: اطَّيَّْرَنثثا، [19]المط  ػًػ
ػػػػػد االلشبػػػػػاي  ثالثػػػػػة حػػػػػر ؼ م ػػػػػددة مش الًػػػػػة ًلبغػػػػػت  ف ًًز

 ُدرّْيّّ  : ذلػػػػؾ مثػػػػؿ،  زل ػػػػا الػػػػدقًؽ اال شمػػػػاـ بإعطائ ػػػػا 
 َبْحثثرٍ  ِفثثي:  قػػد ًلشمػػ   ربنػػة هػػت مثػػؿ [35]اللػػ ر: ُيوَقثثدُ 

ي    . 59)[40]الل ر: َيْغَشاهُ  لُّجّْ

 ومنيا: معرفة صفات الحروف؛ ويمزم فيو أمران: 

منرهة مدى قابذًش ػا لذش ػا ت تػالش ثًـ الػذن ًشػأثر األول: 
، ؼ  لػػػابع  صػػػ ت حرتػػػة الحػػػر ، بعػػػ ة الحػػػرؼ  كػػػن  

تمػػػا ًشػػػأثر .  60)حًػػػث ًشػػػ زع عذػػػى مراشػػػب بًل ػػػا النذمػػػاء
 ل دا  عدما بػالحرؼ الػذن قبذػ     بنػدي تمػا هػت األلػؼ 

،  اللػاتف، تمػا شش ػا ت الغلػة بػًف الم ػدد،  رلة اإلث ػاء
 تال دة  الرثا ة  الش لط ه ت مراشػب لمعػدار   المشحرؾ.

 هػػػػالنًف مػػػػثال ذات، قػػػػ ة االعشمػػػػاد عذػػػػى مثػػػػرج الحػػػػرؼ
ش لط هال بد  ف شلنذ ا  لطا بًف ال مزة ال ػدًدة  ال ػاء 

 الرث ة.
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معدار ما شعـ  ب  الص ة مف رًػر بثػس  ال مبالغػة، الثاني: 
   ، الصػػػػ ًرهعػػػد ًبػػػال  بنكػػػ ـ بػػػػال مس حشػػػى ًعحػػـػ إلًػػػ  

م  مراعاة معدار ظ  ر ا م رقػا ، ًبثل ا حع ا هال شظ ر
ال قػػؼ لػد مثػؿ تذمػة )الشػػاب ت  ع، بػًف اللػاتف  المشحػػرؾ

ف الشػػػػػػاء األ لػػػػػػى  عذً ػػػػػػا، لشمًػػػػػػز مػػػػػػدى ظ ػػػػػػ ر ال مػػػػػػس بػػػػػًػ
ػػػؽ بػػػًف المشحرتػػػة  الشػػػاء الثالًػػػة اللػػػاتلة، تمػػػا ًلبغػػػت  الش ًر

ال مس  لط التذمة  بًف  ثر ا، تما    الحػاؿ هػت العذعذػة، 
 ال ػػاء مػػثال حًػػث  ػػت هػػت  ثػػر التذمػػة علػػد ال قػػؼ   ػػد. 

، حػػػػػػػرؼ مرقػػػػػػػؽ قػػػػػػػد ً ثم ػػػػػػػا بنكػػػػػػػ ـ مثػػػػػػػؿ )شركػػػػػػػا ا
 شالحظ هت المثػاؿ الثػالت  لػ  ًعػ  هػت ش ثػًـ ،  كحا ا 

الحػػاء  مػػل ـ مػػف ًبػػال  هػػت شرقًع ػػا حشػػى شػػؤثر عذػػى األلػػؼ 
 بند ا هشثرج ممالة.

 قػػد شعػػ  المبالغػػة هػػت  داء بنػػض الصػػ ات تشػػرقًص       
الغلػػػة  الشػػػرلًـ هً ػػػا بمػػػا ًثرل ػػػا عػػػف  ًئش ػػػا، هشثػػػرج عذػػػى 

ة مػػػػف  لػػػػصػػػػ رة عػػػػدة ل لػػػػات مشلػػػػا رة تألػػػػ  صػػػػ ت ًثػػػػرج 
ث كػػػ ف بطًرعػػػة رهنػػػ ف الصػػػ ت ً  عًة هًم ل ل ػػػا ً   م لػػًػ

 مطربة مشلا ًزف المعدار الذن شمد ب  الغلة.
 مػػف األثطػػاء الشػػت ًعػػ  ب ػػا بنكػػ ـ عػػدـ إثػػراج       

الغلػػػػػة مػػػػػف متال ػػػػػا   ػػػػػ  األلػػػػػؼ إذ ًثرل ػػػػػا بنكػػػػػ ـ مػػػػػف 
اللػػػ ؼ،  الثشبػػػار  ػػػذا الثطػػػأ ًمتػػػف إرػػػالؽ األلػػػؼ  ثلػػػاء 

 الص ت تاف األداء صحًحا.اللطؽ بالغلة هإذا الحبس 
مػف   مف األثطاء إ باع حرتة الحػرؼ حشػى ًش لػد حػرؼ      

]الرعػد:  َوالٍ  ِمنللل ا مثؿ إ باع تلرة المًـ هت مثؿ 
هشصػػػبس ًػػػاء هًعػػػر  )مًػػػ اؿ    ػػػذا ًلػػػمى هػػػت عػػػرؼ ، [11

د اإلدثاؿ  .  61)عذماء الشلً 
 لتف ،  الشترار ص ة الزمة لذراء هت لمً  حاالش ا      

حػػػاؿ  النذمػػػاء ًحػػػذر ف مػػػف المبالغػػػة هػػػت شتًرر ػػػا  ثاصػػػة
 المطذ ب إث اء شتًرر ا  تً ًػة ذلػؾ  ف شذصػؽ ، الش دًد

 ر اهػة بر ػاقة -ظ ر الذلاف بأعذى الحلؾ لصعا محتمػا 
 شذ ػػػظ ب ػػػا مػػػرة  احػػػدة هشعػػػرع بالذلػػػاف  عذػػػى الحلػػػؾ  -حػػػس

تالػت م ػددة هػإف قرعا،   ذا حاؿ ت ل ا رًر م ددة، هػإذا 
بنًػػػػد الشصػػػػاق  بػػػػأعذى الحلػػػػؾ ًلبغػػػػت  ف ًثػػػػؼ الذلػػػػاف 

حتػػػاـ، الكػػػغط عذًػػػ  قذػػػًال لبغػػػت ،  لتػػػف بحلتػػػة  ا   ف ً 

ال ثاصػػػة هػػػت حالػػػة الػػػراء الم ثمػػػة  ذلػػػؾعن ػػػل    ر الذلػػػاف قذػػًػ
لللمس بلًراف ص ت الراء.  قد ًبال  بنك ـ هت إث ػاء 
شتًرر ػػا حػػاؿ ش ػػدًد ا هًػػأشت ب ػػا  ػػبً ة بالطػػاء  شلػػمى 

 . 62) ذي ال ًئة حصرمة
 قبػػؿ الثػػر ج مػػف مباحػػث الحػػر ؼ ًحلػػف الشلبًػػ        

ػػد حػػؽ  عذػػى  مػػر م ػػـ للشثذصػػ  مػػف شأتًػػد عذمػػاء الشلً 
ػػػد شبػػػد  مػػف الحػػػرؼ  شحعًعػػػ   الحػػرؼ   ػػػ   ف مباحػػث الشلً 

ال صػػاحة لػػذًما مػػف النًػػ ب مثرلػػا  صػػ ة، بًلمػػا مباحػػث 
علػػد عذمػػاء البالرػػة شبػػد  مػػف التذمػػة هػػت لػػالمش ا مػػف شلػػاهر 

،  63)اللػػم ابػػة  مثال ػػة العًػػاس  الترا ػػة هػػت الحػػر ؼ  الغر 
  ػذا ًػػدؿ عذػى  ف شػػال ة العػر ف  تثػػر علاًػة  كػػبطا مػػف 

 مػػا ًعبػػؿ هػػت التػػالـ ال صػػًس ال ًت ػػت هػػت ، لػػائر التػػالـ
  لنػػؿ  ػػذا  ػػ   حػػد  لػػرار شلبًػػ  اللبػػت ، شػػال ة العػػر ف

ػػػاف األلػػػر  الثػػػ اب لعػػارنء العػػػر ف ًبػػػد  مػػػف  عذػػى  ف لًر
، ف قر  حرها مف تشاب اه هذ  حلػلة)م: الحرؼ هت ق ل 

 لتػػف  لػػؼ ، ال  قػػ ؿ الػػـ حػػرؼ،  الحلػػلة بن ػػر  مثال ػػا
 . 64)حرؼ  الـ حرؼ  مًـ حرؼ 

 املبحث الثاني

 حشن أداء احلروف يف كلناتوا حال 

 تركيبوا وجتاورها

،   ػػذا المبحػػث داثػػؿ هًمػػا ًشنذػػؽ بملػػشحؽ الحػػرؼ      
ػد بمػا ًذحػؽ األ صػ ات مػف شغًًػر  لعػد ا ػشـ عذمػاء الشلً 

هأصػػػػػ ات الحػػػػػر ؼ إذا شلػػػػػا رت هػػػػػت ، بلػػػػػبب الملػػػػػا رة
التذمػػة الم ػػردة    التػػالـ المشصػػؿ شنركػػت صػػ اش ا لذشغًًػػر 

 ال كؿ عبػداللزئت    التذت إذا لطؽ ب ا مشصذة، قاؿ  ب  
ًنػرؼ "ًلبغػت لعػارئ العػر ف  ف : الرحمف بػف  حمػد الػرازن

الة ما ًحدث بنض الحر ؼ هت بنض مف اللعصاف اللػشط
لش ػػػنر بنكػػػ ا مػػػف حػػػرؼ عذػػػى حػػػرؼ هػػػت الشلػػػا ر،   ً

 . 65)بنض هت شداثؿ المثارج"
عػػػ ؿ ابػػػف اللػػػزرن: "هػػػإذا  حتػػـػ العػػػارئ اللطػػػؽ بتػػػؿ         ً

حالػػػة حػػػرؼ عذػػػى حػػػدي مػػػ ؼ حعػػػ  هذًنمػػػؿ ل لػػػ  بإحتامػػػ  
الشرتًػػب، أللػػ  ًل ػػػأ عػػف الشرتًػػػب مػػا لػـػ ًتػػػف حالػػة اإلهػػػراد 

ًحلػػل ا  الة  ذلػػؾ ظػػا ر، هتػـػ ممػػف ًحلػػف الحػػر ؼ م ػػرد



 أمحد البشايرة ...........................................................................................حشن األداء يف ترتيل الكرآن الكريه 

 511 م2143/ ه 4434 (،/أ2) العدد ،التاسع اجمللد                                                ةــاإلسالمي الدراسات يف األردنية اجمللة

مرتبػػػة بحلػػػب مػػػا ًلا ر ػػػا مػػػف ملػػػالس  معػػػارب  قػػػ ن 
   حرتػػػات ،  كػػػنًؼ  م ثػػػـ  مرقػػػؽ    مماثػػػؿ مشحػػػرؾ

غذػب الم ثػـ ، هًلذب العػ ن الكػنًؼ، ًصنب شناقب ا  ً
صنب عذػى الذلػاف اللطػؽ بػذلؾ عذػى حعػ  إال  المرقؽ ً 
بالًراكػػة ال ػػدًدة حالػػة الشرتًػػب، همػػف  حتػػـ صػػحة الذ ػػظ 

د باإلشعػاف  الشػدًرب"حالة الشرتًب ح .  قػاؿ  66)صؿ الشلً 
   هت معدمش : ملب ا عذى   مًة الشدًرب

  ػ بًف مف شرت بًل  سػ لً
  ػب ت رئػة امػًراك إال        

" العػػ ن مػػف الحػػر ؼ :  قػػاؿ متػػت بػػف  بػػت طالػػب      
إذا شعدمػػ  الكػػنًؼ ملػػا را لػػ  لذبػػ  إلػػى ل لػػ  إذا تػػاف 

دا هت العػ ة مػف ل ػة مف مثرل  لًنمؿ الذلاف عمال  اح
 . 67) احدة"
 تمػػا حػػذر العرطبػػت مػػف شػػداثؿ الحػػر ؼ إذا شلػػا رت      

 تاف بنك ا  ق ى مػف بنػض هػت بنػض الصػ ات  تػاف 
  دعػػػا إلػػػى حلػػػف الػػػشثذص بػػػإهراد ، لآلثػػػر قابذًػػػة الشػػػأثر

تػػؿ حػػرؼ بمًزشػػ  الثاصػػة بػػ   كػػرب عذػػى ذلػػؾ  مثذػػة 
 . 68) اهًة

إلى مػا ًلػمى بالمعبػؿ   قد قلـ النذماء  ذا الشأثًر      
 المدبر   ػ  ،      ف ًؤثر الحرؼ األ ؿ بالحرؼ الثالت
 :  المشبػػػػػػػػػػػادؿ،  ف ًػػػػػػػػػػػؤثر الحػػػػػػػػػػػرؼ الثػػػػػػػػػػػالت هػػػػػػػػػػػت األ ؿ

  ػػػ   ف ًعذػػػب الحرهػػػاف األ ؿ  الثػػػالت إلػػػى حػػػرؼ ثالػػػث 
 . 69)مثالؼ ل ما

 مػػػف  ػػػذا الشػػػأثًر مػػػا ًتػػػ ف اًلابًػػػا كػػػمف لطػػػاؽ       
بػػػؿ ، لا ػػػا  لمال ػػػامحػػػد د الًػػػؤثر عذػػػى بلًػػػة التذمػػػة  من

 شلػػػػػشدعً  كػػػػػر رة االللػػػػػلاـ  اللػػػػػ  لة  شػػػػػرؾ الشتذػػػػػؼ 
  الشلػػاهر.  مػػف  ػػذا العبًػػؿ مػػا لػػ   حتػػاـ ملػػط رة مشدا لػػة،

مػ  اثػشالؼ بػًف العػراء ،  اإلدرػاـ، تالمد ال رعت بأل اع 
 الصػػػ ات الناركػػػة تش ثػػػًـ األلػػػؼ ، هػػػت اإلدرػػػاـ التبًػػػر

لغلػػػػة قبػػػػؿ  ش ثػػػػًـ ا، بنػػػػد الم ثػػػػـ  شرقًع ػػػػا بنػػػػد المرقػػػػؽ
 العذب.  مل ا مػا  ػ  لػذبت ، الم ثـ  شرقًع ا قبؿ المرقؽ

إذ األصؿ ال هاء بحؽ الحرؼ ص ة  مثرلا ، ًمشل  هنذ 
 ما لـ ًرد ملشلد مف اللماع المللد.

 لػػػػػبب   ف  للػػػػػلة اللػػػػػاطعًف شمًػػػػػؿ لحػػػػػ  اللػػػػػ  لة       
 االقشصػػػاد بػػػالمل  د  لػػػ  شػػػرؾ األمػػػر مػػػف رًػػػر كػػػ ابط 

بنػػػادي ألدى شػػراتـ االلحرا هػػات إلػػى شغًًػػػر اللطػػؽ النربػػت  ا 
ف  عػػػف صػػػ رش  األ لػػػى الشػػػت تػػػاف عذً ػػػا  قػػػت لػػػز ؿ العػػػر 

التػػػػػًرـ.  لتػػػػػف العػػػػػراف التػػػػػًرـ  شلاقذػػػػػ  باللػػػػػلد م ػػػػػاه ة، 
ػػػػػد، مػػػػػ  ل ػػػػػ د عذمػػػػػاء   ل ػػػػػ د عذمػػػػػاء العػػػػػراءات  الشلً 
النربًػػػة  دت ملشمنػػػة إلػػػى المحاهظػػػة عذػػػى الذغػػػة النربًػػػة 

شغًًػر ذن قػد ًػؤدن إلػى حًة بنًدة عف الشط ر الص شت الػ
 . 70)مالمح ا األلالًة

 وىذه بعض األحكام المتولدة دن مجاورة الحروف: 
 ػػ  هػت الذغػة إدثػػاؿ  ػتء هػػت  ػتء،   مػػا أوًَل: اإلدغثام: 

م ػػددا هػػت اصػػطالح العػػراء ه ػػ : الذ ػػظ بػػالحرهًف تالثػػالت 
.  عذشػػػػػػ   71)بحًػػػػػث ًرش ػػػػػ  ب مػػػػػػا الذلػػػػػاف ارش اعػػػػػػ   احػػػػػدة

إذا ل ظ بالحرؼ مف مثرل  ثػـ عػاد ألف الذلاف  لالشث ًؼ
ذ ظ بحػػػػرؼ  ثػػػػر مثذػػػػ   مػػػػرة  ثػػػػرى إلػػػػى المثػػػػرج بنًلػػػػ  لػػػًػ
 صػػنب ذلػػؾ،   ػػب   الثذًػػؿ بم ػػت المعًػػد الػػذن ًرهػػ  رلذػػ 

.   ػػذا ًػػؤثر عذػػى حلػػف  72)مػػف م كػػ  ثػػـ ًنًػػد ا إلًػػ 
 اللًاب الص ت  لمال .

متف  ف لرد د اه  اإلدراـ إلى األلباب   :  73)اآلشًةً 
    شعارب ا هت المثرج.شماثؿ الحر ؼ  -1

 االلشعاؿ مف كنؼ إلى ق ة. -2

هػػػػإذا هصػػػػذت بًل مػػػػا ، شحعػػػػؽ الملػػػػا رة د ف هاصػػػػؿ -3
 حرتة كن ت هرصة اإلدراـ 

ً  ػػػػشرط بنكػػػػ ـ هػػػػت حػػػػاؿ الشماثػػػػؿ  ف ال ًتػػػػ ف       
 ُيَوْسثثِوُس  الَّثثِذيتمػػا هػػت ق لػػ  شنػػالى:   74)األ ؿ حػػرؼ مػػد

الصػ اب  ف   ، [7ً لػؼ: ]ُيوُسثفَ  ِفي:  ق لػ  [5]اللاس: 
لذػذن  ذا ال رط رًر منشبر ألف حرؼ المد لًس ممػاثال 
ػاء بنديل هالًاء هػت الػذن حػرؼ مػد مثرلػ  مػف اللػ ؼ،   اًل
 الػهػػػ هػػػت ً لػػػ س حػػػرؼ صػػػامت مثرلػػػ  مػػػف  لػػػط الذلػػػاف

 ُتْكِرُمثثونَ  َلَّ  َبثثل: شماثػػؿ.  مػػف األمثذػػة عذػػى االدرػػاـ
 ؿ ممػا هعػد الشمػ  الشماثػؿ  لػت ف األ [17]ال لػر: اْلَيِتيمَ 

مػف  ال ًلنؿ هاصال بًف الحرهًف  حرتة الثالت شلنذ   ق ى
األ ؿ هًػػػػػشـ اإلدرػػػػػاـ.  قػػػػػد ًعػػػػػ  اإلدرػػػػػاـ بػػػػػًف مشمػػػػػاثذًف 
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  ػػ  اإلدرػػاـ التبًػػر  لتػػف   75)مشحػػرتًف علػػد بنػػض العػػراء
ال كػػػ  الصػػػ شت ال ًػػػشـ إال بشلػػػتًف األ ؿ  لػػػ ال ذلػػػؾ  هػػػت

هػػػػت .   مػػػػا المشعػػػػارب  المشلػػػػالس ه ػػػػ   76)لشنػػػػذر اإلدرػػػػاـ
 حر ؼ مثص صة شنرؼ بالر اًة  اللماع.

  هػػت المعابػػؿ ًحلػػف الشحػػذًر مػػف لمذػػة مػػف األثطػػاء      
، الشت شتثر عذى  لللة بنكػ ـ شحشػاج إلػى شلبًػ   شمػًرف

 :  اػمل 
مراعػػػاة عػػػدـ طغًػػػاف حػػػرؼ عذػػػى حػػػرؼ لػػػ اء هػػػت  -1

المثػػػرج    الصػػػ ة    الحرتػػػة. همػػػف األثطػػػاء هػػػت 
ػػدثؿ  ػذا البػػاب  ف بنكػػ ـ ًع ػػز عػف النػػً ف ق ػػزا ً 

الالـ هً ا إدثاال هت مثؿ )ًنذمػ ف  هًلطػؽ بلصػؼ 
عػػػة الػػػشثذص  ف شلطػػػؽ  عػػػًف ال بنػػػًف تامذػػػة.  طًر

ف النػػًف ب ػػد ء   شنطً ػػا حع ػػا مػػف الشرقًػػؽ  البًلًػػة )بػًػ
 الش لػػط،  شنطً ػػا حػػر ؼألل ػػا مػػف  لال ػػدة  الرثػػا ة 

 شحشال ا. تذلؾ المدة الزملًة الشت
شلػػا رت النػًف مػػ    مل ػا إدرػاـ هػػت رًػر محذػ  إذا -2

 َينثثِزعُ ،  [65الحػػج: ]َدَمثثى تََقثث َ  َأنمثذ ػػا هػػت مثػػؿ 
]لػػبأ: ُقمُثثوِبِيمْ  َدثثن فُثثزّْعَ  ، [27]األعػػراؼ:  َدْنُيَمثثا

23] ،  ُ ِدْنثَدهُ  َيْشَف :ذلػؾ لصػن بش ا  [255]البعػرة 
 عذػى الذلػػاف، ) ػذا هػػت ر اًػة ح ػػص  هًلبغػت الشلبًػػ 

ف  بنػد ا  مػزة مثػؿ: لمثؿ  ذا." تػذلؾ إذا لػتلت النًػ
 ْأََذاُىثثثثمْ  َوَدع:النػػػػًف هًحػػػػب إظ ػػػػار  [48 ]األحػػػػزاب

حدث اإلدرػاـ    ،  شحعًؽ ال مزة لئال شلعذب عًلا ً 
 َدثثثثثْنُيمْ  َفاْصثثثثثَف ْ لػػػػاء قبذ ػػػػػا حػػػػػاء لػػػػػاتلة مثػػػػػؿ 

  لػػػب إظ ػػػار الحػػػاء لػػػئال ًلعذػػػب الحػػػاء  89]الزثػػػرؼ: 
حدث اإلدراـ"   . 77)عًلا ً 

ـ هػػػت اللػػػػ ف هػػػت مثػػػػؿ  مػػػف  ػػػذا اللػػػػ ع إدرػػػاـ الػػػػال
َوَجَعْمَنثثثا :حًػػػث ًعػػػر  مػػػف كػػػن ت ثبرشػػػ   [9]اللبػػػأ

 لنل ا.
متف  ف شطغػػػى  -3 متػػػف  ف ًتػػػ ف الشػػػأثًر بالحرتػػػات هػػًػ  ً

الكػػمة عذػػى الحػػرؼ الكػػنًؼ إذا تػػاف لػػاتلا، حًػػث 
ًمًػػػػؿ التثًػػػػر إلػػػػى كػػػـػ ال ػػػػ شًف علػػػػد اللطػػػػؽ بال ػػػػاء 

 .  [87]األعراؼ: مُّْيتَُدونَ اللاتلة بند الكـ هت مثؿ 

همف األثطاء الشت شعػ  هػت  داء العذػبل  ف  ثانيًا: القمب:
الغلػة تثًرا مف اللػاس ًثػرج البػاء كػنً ة مشػأثرة بكػنؼ 
ـ قبذ ػػا ) ن الملعذبػػة عػػف اللػػ ف  مػػ  النذػـػ  بػػأف الشػػت هػػت المػًػ

ػػة تػػز  البػػاء حػػرؼ  ػػدًد مل ػػ ر قػػ ن  لطعػػ  ًتػػ ف بشعً 
ال ػػػػ شًف  الكػػػػغط عذً مػػػػا قذػػػػًال بنًػػػػد لطػػػػؽ المػػػػًـ. مػػػػ  

حظػػة  كػػ  ال ػػ شًف  ثلػػاء اللطػػؽ بػػالمًـ المث ػػاة الملعذبػػة مال
 ف شتػ ف حػاؿ العذػب    المث ػاة هػت اإلث ػاء ال ػ  ن،   ػت 

ف ،ال مكػػم مشًف ،ال ػػ شاف ملطبعشػػًف بػػال تػػز  ، ال معببشػًػ
 . 78) ال مت رشًف عذى ما عذً    ؿ الشحعًؽ

اإلث ػػاء الػػذن ًش لػػد مػػف ملػػا رة حػػرهًف بًل مػػا عالقػػة  ثالثثثاً:
بنػد اإلدرػاـ هًصػار إلػى الشع ، اإلث ػاءارب هًثعؿ اإلظ ار ً 

رن "إعذػػـ  لػػ  إذا ثعػػؿ اإلظ ػػار  بنػػد اإلدرػػاـ : قػػاؿ اللػػً 
"اللطػػػؽ بحػػػرؼ لػػػاتف :  حعًعشػػػ   79)عػػػدؿ إلػػػى اإلث ػػػاء"

ثػػاؿ مػػف الش ػػدًد عذػػى صػػ ة بػػًف اإلظ ػػار  اإلدرػػاـ مػػ  
بعػػػػػاء الغلػػػػػة هػػػػػت الحػػػػػرؼ األ ؿ   ػػػػػ  اللػػػػػ ف اللػػػػػاتلة    

ف"  ال عمػؿ لذلػاف هًػػ  لنػدـ اللطػؽ بػذات اللػػ ف ،  80)الشلػً 
لمػػػا شظ ػػر صػػػ ش ما   ػػت الغلػػػة الشػػت ف،  ا  شثػػػرج     الشلػػً 

 ال ًتػػػ ف ارش ػػػاع الذلػػػاف إال علػػػد اللطػػػؽ ، مػػػف الثً ػػػـ 
 لتػػف تثًػػرا مػػف اللػػاس ًذصػػع ف ،  81)بػػالحرؼ الػػذن ًذًػػ 

الذلاف بأص ؿ الثلاًا النذًا ثـ ًغلػ ف.   ػذا ثطػأ هًصػس 
غلػػػة.  شصػػػحًس  ػػػذا الثطػػػأ ًػػػشـ بملاهػػػاة  ف للػػػمً  اظ ػػػارا ب

ال عػػف مثػػرج اللػػ ف علػػد اإلث ػػاء   شش ػػا ت  ػػذي الذلػػاف قذػًػ
نرؼ  ذا الش ا ت مػف لطػؽ ، الملاهاة بًف حرؼ   ثر  ً

لبغػػت  ف ً كػػ  الذلػػاف علػػد مثػػرج  الم ػػاًا المشعلػػًف. ً 
ثػػـػ ، حػػػرؼ اإلث ػػػاء مشلاهًػػػا علػػػ  قذػػػًال ث ػػػًة االظ ػػػار

ثػػػػرج مػػػػف األلػػػػؼ،  لًحػػػػذر ًشػػػػرؾ الملػػػػاؿ لغلػػػػة اللػػػػ ف  ف ش
العػػػػارئ مػػػػف المبالغػػػػػة هػػػػت شلػػػػاهت الذلػػػػػاف    المبالغػػػػة هػػػػػت 
إلصاق ، هإف اإلث اء حالة بًف اإلدرػاـ  اإلظ ػار،  اإلدرػاـ 

 . 83) اإلظ ار  دًد االلشصاؽ  82) دًد الشلاهت

 قػػد لبػػ  النذمػػاء عذػػى كػػر رة  ف شتػػ ف  رابعثثًا: اإلظيثثار:
 ذلػػػؾ ألف العػػػارئ  لالمػػػًـ   ػػػد إظ ػػػارا علػػػد ال ػػػاء  الػػػ ا 

ـ هػػت  ػػذًف الم كػنًف للػػ  لش   ذلػػؾ  ًلػرع إلػػى إث ػػاء المًػ
ل ػػدة الشعػػارب بػػًف المػػًـ   ػػذًف الحػػرهًف هًلػػب االعشلػػاء 

 . 84)بإظ ار المًـ
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 هػػت بػػاب المػػد ال رعػػت المش لػػد عػػف ملػػا رة  المثثد: خامسثثاً:
بحػػػػؽ المػػػػد حػػػػرؼ المػػػػد لذ مػػػػز    اللػػػػت ف، ًلػػػػب ال هػػػػاء 

ػػػادة  ال بالمعػػدار المبػػػًف علػػد عذمػػػ ػػد مػػػف رًػػر ًز اء الشلً 
مػػػػ  مراعػػػػاة األقػػػػ ى حػػػػًف الشمػػػػاع لػػػػببًف هػػػػت ، لعصػػػػاف

 الشػػ ازف حػػًف الشمػػاع مػػدًف هػػأتثر هػػت ،  85)حػػرؼ  احػػد
بػػؿ لنػػؿ العػػراءة تذ ػػا عذػػى للػػؽ  احػػد  لػػ  ،  ًػػة  احػػدة

 .   86)ش اصًؿ مبًلة هت م اطل ا

 املبحث الثالث

حشن انشياب اجلنل يف جرسوا الصوتي 

 اسبوا مع املعانيمتجاوبة يف تن

 مػػف منػػالـ حلػػف األداء شتًًػػؼ الصػػ ت مػػ  المنػػالت      
  ػػذا بػػالطب  ال ًتػػ ف ،   ػػذا ًتػػ ف هػػت الحػػر ؼ  اللمػػؿ

إال بنػػد إشعػػاف الحػػر ؼ حػػػاؿ إهراد ػػا  حػػاؿ شرتًب ػػا،  ممػػػف 
لبػػػ  عذػػػى   مًػػػة  ػػػذا اللػػػ ع مػػػف اللمػػػاؿ األلػػػشاذ مصػػػط ى 
ف لػػػػماع ـ  صػػػػادؽ الراهنػػػػت، حًػػػػث ًعػػػػ ؿ عػػػػف النػػػػرب حػػػًػ
العػػػر ف: "هذمػػػا قػػػرئ عذػػًػ ـ العػػػر ف، ر  ا حر هػػػ  هػػػت تذماش ػػػا، 
ػػػػة رائنػػػػةل تأل ػػػػا الئشاله ػػػػا   تذماشػػػػ  هػػػػت لمذ ػػػػا،  لحالػػػػا لغً 
 شلالػػب ا قطنػػة  احػػدة، قراءش ػػا  ػػت ش قًن ػػا هذػـػ ً ػػش ـ  ػػذا 

 .   87)المنلى،   ل   مر ال قبؿ ل ـ ب "
ثػػػـ ًبػػػًف  ثػػػر العػػػر ف حػػػًف ًشذػػػى بإشعػػػاف عذػػػى إثػػػارة       

  ناؿ الل لت لًس علػد النػرب هحلػب، بػؿ علػد النػرباالل
ة قذػػػ ب ـ، لشلالػػػب ا مػػػ  هطػػػرة اإلللػػػافل   النلػػـػ حشػػػى العالػػًػ

مظ ػر االل نػاؿ هًع ؿ: " لًس ًث ى  ف مػادة الصػ ت  ػت 
ػػ  ، الل لػػت   ف  ػػذا االل نػػاؿ بطبًنشػػ  إلمػػا  ػػ  لػػبب شلً 

الصػػ ت، بمػػا ًثرلػػ  هًػػ  مػػدا    رلػػة    لًلػػا     ػػدة،  بمػػا 
لػػ  مػػف الحرتػات المثشذ ػػة هػػت اكػطراب   ششابنػػ  عذػػى ً ًػئ 

ثػػـ  ػػ  ًلنػػؿ معػػادًر شلالػػب مػػا هػػت الػػل س مػػف  صػػ ل ال 
الصػػػ ت إلػػػى اإلًلػػػاز  االلشمػػػاعل    اإلطلػػػاب  البلػػػط 
بمعػػػدار مػػػا ًتلػػػب  مػػػف الحػػػدة  االرش ػػػاع  اال شػػػزاز  بنػػػد 

 المدى  لح  ا مما    بالرة الص ت هت لغة الم لًعى.
 ذلػػػؾ هػػػت شػػػال ة العػػػر ف عذػػػى طػػػرؽ األداء هذػػػ  اعشبرلػػػا      

الصػػحًحة لر ًلػػاي  بذػػ  مػػا شبذػػ  إلًػػ  الذغػػات تذ ػػا هػػت  ػػز 
الل ػة ال ن ر  الشثارش  مف  عماؽ الل سل     مف  ػذي 

إف      علمػػػت، حشػػػى ًغذػػػب بلظمػػػ  عذػػػى تػػػؿ طبػػػ  عربػػػت
ًنرهػ ف ه العالًة قذ ب ـ مف   ؿ الًز   اإللحاد  مػف ال 

ف قذػػػ ب ـ  ش شػػػز علػػػد  ًػػػة هػػػت اآلهػػػاؽ  ال هػػػ ت  ل لػػػ ـ لشذػػًػ
األصػػػ ات  ألف ششػػػاب   لألف هػػًػ ـ طبًنػػػة إللػػػالًة للػػػماع 

ف مثػػارج األحػػرؼ المثشذ ػػة،   ػػ  بالرػػة عذػى للػػب منًلػػة بػًػ
الذغػػة الطبًنًػػة الشػػت ثذعػػت هػػت ل ػػس اإلللػػاف. ه ػػ  مشػػى 

   لػػمن ا لػػـ ًصػػره  عل ػػا صػػارؼ مػػف اثػػشالؼ النعػػؿ 
لمػػػػا الشمػػػػاـ  اللػػػػام  ل ػػػػذي األلػػػػباب اثػػػػشالؼ الذلػػػػاف ...  ا 

 الػػػػشعامة  زلػػػػ  عذػػػػى تػػػػؿ صػػػػ اء الصػػػػ ت  شلػػػػ ع طبعشػػػػ  
 .  88)"حرؼ
ف ًػشعف        لذحػرؼ منلػى ًػ حت بػ  مػف ثػالؿ صػ اش  حًػ

را رائنػػػػا مػػػػف  الشػػػػالت  داء ػػػػا هًصػػػػ ر ب ػػػػا المنػػػػالت شصػػػػً 
الػشم  إلػى صػػ ت ، صػ ش ا المنبػر المشلػالس مػ  لػًاق 

ف هػػت ق لػػ  شنػػالى:  ثثن ُشثثَواظٌ  َمْيُكَمثثادَ  ُيْرَسثثلُ الظػػاء  ال ػًػ  مّْ
 صػ ت ال ػًف ، [35]الػرحمف: َتنَتِصثَرانِ  َفثَل  َوُنَحثاٌس  نَّثارٍ 

 َجَيثنَّمَ  َدثَذابُ  ِبثَربِّْيمْ  َكَفثُروا َوِلمَّثِذينَ  ال ػاء هػت ق لػ  شنػالى: 
 َوِىثيَ  َشثِييًقا َلَيثا َسثِمُعوا ِفيَيثا أُْلقُثوا ِإَذا * اْلَمِصثيرُ  َوِبْئَس 
 الم  إلى شلالس ص ت الظاء هػت ، [7-6]المذؾ: َتُفورُ 

: هػػػت ق لػػػ  شنػػػالى، تذمش ػػػا مػػػ  المنلػػػى الػػػذن شػػػ حت بػػػ 
 ْتََمظَّثثى َنثثارًا فَأَنثثَذْرتُُكم :ػػؿ  ،  ال ػػاء هػػت ق لػػ  لػػبحال :[14]الًذ
َكثانٍ  مّْثن َرَأْتُيثم ِإَذا  َوَزِفيثًرا َتَغيًُّظثا َلَيثا َسثِمُعوا َبِعيثدٍ  مَّ

ي الحػر ؼ صػ ت هالظر تًؼ شلعػؿ لػؾ  ػذ، [12]ال رقاف: 
 الػػشم  إلػػى صػػ ت الصػػاد   ػػت ، اللػػار مغشاظػػة راكػػبة

 َأْرَسثثْمَنا إِنَّثثاشصػػ ر بصػػ ش ا صػػ ت الػػًرس هػػت ق لػػ  شنػػالى: 
، [19]العمػر: مُّْسثَتِمر   َنْحثسٍ  َيثْومِ  ِفثي َصْرَصثرًا ِريًحثا َدَمثْيِيمْ 

تمػػا ًحمػػؿ حػػرؼ الثػػاء إلػػى  ذلػػؾ صػػ ت ال ذػػؾ   ػػت ش ػػؽ 
 ِفيثوِ  َمثَواِخرَ  اْلُفْمثكَ  َوتَثَر : ىعبػاب المػاء هػت ق لػ  شنػال

 .  89)[14]اللحؿ: َتْشُكُرونَ  َوَلَعمَُّكمْ  َفْضِموِ  ِمن َوِلَتْبَتُغواْ 
مػ   مف تماؿ حلف األداء شلا ب لبرات الص ت       

 قػد  األل اظ  اللمؿ   لػالًب التػالـ  مػا شحمذػ  مػف منػالت،
حػػػػػاء الشنبًػػػػػر عػػػػػف  ػػػػػذي الظػػػػػا رة علػػػػػد الم شمػػػػػًف بنػػػػػدة 
شنبًػػػػرات همػػػػل ـ مػػػػف ًلػػػػمً ا الػػػػلغـ  مػػػػل ـ مػػػػف ًلػػػػمً ا 
الم لػػًعى الصػػ شًة  مػػل ـ مػػف ًنبػػر عل ػػا برهػػ  الصػػ ت 
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عذػى   ذي النبارات لًلت تاهًة هت الشدلًؿ ،  90) ث ك 
ـ    رهػػػػػػ   ث ػػػػػػض  ة لًلػػػػػػت ملػػػػػػرد شلغػػػػػًػ المػػػػػػراد، هالعكػػػػػًػ

 منًػػػػار  لذصػػػػ ت، إذ ال بػػػػد  ف ًتػػػػ ف ل ػػػػا مًػػػػزاف ملكػػػػبط
ش  إلى ملػش ى راؽ مػف الػذ ؽ محدد،  لث اء كبط   حال

 الم ػػارة هػػػت األداء عػػػد  بػػػ  النػػػالء ال مػػػذالت اإلثػػػالؿ بػػػ  
المشعلػػػ ف اللحػػػاًرر مػػػف الذحػػػف الث ػػػت الػػػذن ال ًدرتػػػ  إال 

حًػػػث ًعػػػ ؿ: "  مػػػا الذحػػػف الث ػػػت ه ػػػ  الػػػذن ال ًعػػػؼ عذػػػى 
عذػػػػػى   ػػػػػ  حعًعشػػػػػ  إال لحػػػػػاًرر العػػػػػراء  م ػػػػػا ًر النذمػػػػػاء، 

إال  ال شػػػػػدرؾ حعًعشػػػػػ   كػػػػػربًف:  حػػػػػد ما ال شنػػػػػرؼ تً ًشػػػػػ 
ػػة  ذلػػؾ لحػػ   بالم ػػاه ة  األثػػذ مػػف  هػػ اي   لػػت الكػػبط  الدرًا

الل ػػػػػت بػػػػػًف  معػػػػػادًر المػػػػػدات  حػػػػػد د الممػػػػػاالت ....  ال ػػػػػرؽ
هػػال رؽ   91) اإلثبػػات  الثبػػر  االلػػش  اـ  اإلظ ػػار  اإلدرػػاـ"

م كػ ع داثػؿ هػت  بًف الل ت  اإلثبات  الثبػر  االلػش  اـ
ش ػػػػا ت رهنػػػػا الػػػػلغـ إذ بػػػػ  شثشذػػػػؼ لبػػػػرة  ث كػػػػا  الصػػػػ ت ً 

   قنا.. 
 االلػػش  اـ ، هألػػذ ب الثبػػر ًثشذػػؼ عػػف االلػػش  اـ      

ػػػػرن، ًثشذػػػػؼ بنكػػػػ  عػػػػف بنػػػػض هًػػػػ  ، هااللػػػػش  اـ الشعًر
شرهؽ مباًف لاللش  اـ اإللتػارن الػذن ًحمػؿ الشنلًػؼ مػ  
 قن  ال دًد، تما ششباًف لبرات الص ت   قنػ  حػاؿ االبشػداء 

ة إلػػى ملش ا ػػا مػػ   قػػ  ال قػػؼ علػػ  هػػت حػػاؿ  صػػ ؿ اللمذػػ
عذػػػػى ل اًش ػػػػا. شأمػػػػؿ  ػػػػذي اللػػػػ رة التًرمػػػػة الم ػػػػشمذة عذػػػػى 
، ثػػـػ  لػػػذ ب االلػػػش  اـ الشعًرػػػرن، ثػػـػ  لػػػذ ب   لػػػذ ب العلػػـػ

مػػػػف الصػػػػ ت حػػػػًف االلشعػػػػاؿ  األمػػػػر،  تًػػػػؼ شثشذػػػػؼ لبػػػػرة
ثَحى*  الثرحيم الثرحمن اهلل بسثم لػذ ب إلػى  ثػر.  * َوالضُّ

 َخْيثرٌ  َوَلْْلِخثرَةُ *  َقَمثى َوَما َربُّكَ  َودََّدكَ  َما*  َسَجى ِإَذا َوالمَّْيلِ 

 َيِجثْدكَ  َأَلثمْ .َفَتْرَضى َربُّكَ  ُيْعِطيكَ  َوَلَسْوفَ *  اأْلُوَلى ِمنَ  لَّكَ 

 َفثَأْغَنى َدثاِئًل  َوَوَجثَدكَ  * َفَيثَد  َضثاَلِّ  َوَوَجثَدكَ  * َفثوَو  َيِتيًما
ثا تَْقَيثرْ  َفثَل  اْلَيِتيمَ  َفَأمَّا * ثا .تَْنَيثرْ  َفثَل  سَّثاِئلَ ال َوَأمَّ  ِبِنْعَمثةِ  َوَأمَّ

 .[11-1]الكحى: َفَحدّْثْ  َربّْكَ 
  الظػػر الش ػػا ت هػػت لبػػرات الصػػ ت هػػت  داء االلػػش  اـ      

ػػػر هػػػت ق لػػػ   الشػػػ بًثت  اإللتػػػارن المشكػػػمف منلػػػى الشعًر
 ِبثَأْحَكمِ  المَّثوُ  َأَلثْيَس  * ِبالثدّْينِ  َبْعثدُ  ُيَكثذُّْبكَ  َفَمثا: شنػالى

 .[8-7]الشًف: َحاِكِمينَ الْ 

تمػػػا شػػػرى  ف مػػػف الكػػػر رن شغًًػػػر لبػػػرة الصػػػ ت       
 َيثْومِ  َمِمثكِ شلا بػا مػ   لػذ ب االلش ػات هػت ق لػ  شنػالى: 

يَّثاكَ  َنْعُبدُ  ِإيَّاكَ *  الدّْينِ   ،    حػاؿ[4-3]ال اشحػة: َنْسثَتِعينُ  واِ 
 االلشعػػاؿ إلػػى شعًرػػر حتػـػ ل ػػائت بنػػد ل لػػة مػػف الحػػ ار تمػػا

َذالػ  شنػالى: هػت ق    اأَلْرضِ  ِفثي ُتْفِسثُدواْ  َلَ  َلُيثمْ  ِقيثلَ  َواِ 
 َوَلِكثن اْلُمْفِسثُدونَ  ُىثمُ  ِإنَُّيثمْ  َأَل*  ُمْصثِمُحونَ  َنْحثنُ  ِإنََّمثا َقثاُلواْ 
.  الظػػر الشحػػ ؿ إلػػى الػػدعاء [12-11]البعػػرة: َيْشثثُعُرونَ  َلَّ 

الغاكب عذى قـ  قلػاة األتبػاد بنػد عػرض  قػ ال ـ الشػت 
 ُغمَّثتْ  َمْغُموَلثةٌ  الّمثوِ  َيثدُ  اْلَيُيثودُ  َوَقاَلثتِ عذً ـ الذنلة   لبت 
 َكْيثفَ  ُينِفثقُ  َمْبُسثوَطَتانِ  َيثَداهُ  َبثلْ  َقثاُلواْ  ِبَمثا َوُلِعُنثواْ  َأْيثِديِيمْ 
 ، ثػـػ الشحػػ ؿ إلػػى صػػ ت  ػػادئ ًنػػرض[64]المائػػدة: َيَشثثاء

 الحؽ بشؤدة  شأف.
ف لبػػرة صػػ ت الػػد        اعت بال ػػدةتمػػا ًلبغػػت الش ًرػػؽ بػًػ

ف صػػػ ش  حػػػاؿ الػػػدعاء بالرحمػػػة  الثػػػ اب. تمػػػا   النػػذاب،  بػػًػ
بََّنثا: هت ق ل  شنػالى  ِلإِليَمثانِ  ُيَنثاِدي ُمَناِدًيثا َسثِمْعَنا ِإنََّنثا رَّ

 َدنَّثا َوَكفّْثرْ  ُذُنوَبَنثا َلَنثا َفثاْغِفرْ  َربََّنثا َفوَمنَّثا ِبثَربُّْكمْ  آِمُنثواْ  َأنْ 
 َدَمثى َوَدثدتََّنا َمثا َوآِتَنثا َربََّنثا * األْبثَرارِ   َ َمث َوَتَوفََّنثا َسثيَّْئاِتَنا
] ؿ اْلِميَعثادَ  ُتْخِمثفُ  َلَ  ِإنَّثكَ  اْلِقَياَمثةِ  َيثْومَ  ُتْخِزَنثا َوَلَ  ُرُسثِمكَ 
 .[194-193عمراف: 
  قد لبػ  هًرػؽ ممػف ل ػـ صػذة ب ػذا ال ػف مػف النذمػاء      
  مًػػة شلػػا ب لغمػػات الصػػ ت مػػ  المنػػالت  مػػل ـ  عذػػى
ًلبغػػت  ف : "قػػاؿ بنػػض المحععػػًف: رتزلت حًػػث ًعػػ ؿالػػد

ًعػػر  العػػر ف عذػػى لػػب  لغمػػات: همػػا لػػاء مػػف  لػػمائ  شنػػالى 
ػػات عذًػػ   صػػ اش  هبػػالشنظًـ  الشػػ قًر،  مػػا لػػاء مػػف  الم شًر

 مػػػػػػا لػػػػػػاء هػػػػػػت رد ػػػػػػا هبػػػػػػاإلعالف ، هباإلث ػػػػػػاء  الشرقًػػػػػػؽ
 مػا ،  ما لاء مف ذتر الللة هبال  ؽ  الطػرب،  الش ثًـ

 مػا لػاء ، اللػار  النػذاب هبػالث ؼ  الر ػبلاء مف ذتر 
 مػػا لػػاء مػػف ذتػػر ، مػػف ذتػػر األ امػػر هبالطاعػػة  الرربػػة

 . 92)الملا ت هباإلبالة  الر بة"

 املبحث الرابع

 حشن تكدير البدء والوقف الدال على 

 معرفة بدايات اجلنل ونواياتوا
،  مف تماؿ حلف األداء منرهة العارئ  ًف ًعؼ      

ف ًبد ،       منبر عف ه ـ العارئ لما ًعر ،  قدرش  مف ً 
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 عذى إًصاؿ المنلى لذلام .  قد بًف ابف اللزرن   مًة
 لـ مال": ال قؼ  كر رش   لزـ  منرهة م اطل  بع ل 

  لـ  احد ل س هت العصة    الل رة ًعر   ف لذعارئ ًمتف
 تالشل س ذلؾ بؿ ،ال صؿ حالة تذمشًف بًف الشل س ًلر
 سػلذشل   قؼ اثشًار حًلئذ    لب التذمة اءػ ثل هت

 سػالشل  بند ابشداء ارشكاء فػ شنً ، االلشراحة
 بالمنلى ًثؿ مما ذلؾ ًت ف ال  ف  شحشـ،  االلشراحة

حصؿ اإلعلاز ًظ ر بذلؾ إذ، ـػبال   ًثؿ  ال  ً 
 مات،  منرهش  شنذم  عذى األئمة حض  لذلؾ، العصد
 منرهة الشرشًؿ": ق ل   طالب  بت بف عذت عف قدملا

د ال ق ؼ  . 93)"الحر ؼ  شلً 
ػػد  لػػ اع ال قػػؼ االثشًػػارن         قػػد هصػػؿ عذمػػاء الشلً 

، مػا بػًف شػاـ  تػاؼ  حلػف  قبػًس –حًػث  ػ  المعصػ د–
 مبلػػػػى ذلػػػػؾ قػػػػائـ عذػػػػى منػػػػالت اآلًػػػػات  ارشبػػػػاط اللمػػػػؿ 
،  م قػػ  التذمػػاتل هملػػ  م ػػر ع  ملػػ  قبػػًس رًػػر م ػػر ع

لػػاي  لػػـ ًشنذػػؽ بمػػا مػػا شػػـ من:  مػػا الم ػػر ع هأقلػػاـل هالشػػاـ
مػا شػـ منلػاي  شنذػؽ بمػا :  التػاهت، بندي ال ل ظا  ال منلى
مػػػا شػػػـ منلػػػاي  شنذػػػؽ بمػػػا :  الحلػػػف، بنػػػدي منلػػػى ال ل ظػػػا

 لتلػ  ً ًػد منلػى ًحلػف اللػت ت عذًػ .   مػا ، بندي ل ظا
ه ػػ  : العبػػًس رًػػر الم ػػر ع الػػذن ال ًصػػس ال قػػ ؼ عذًػػ 

 منلػػػى مػػػ  عػػػدـ مػػػا لػػػـ ًػػػشـ منلػػػاي لشنذعػػػ  بمػػػا بنػػػدي ل ظػػػا 
ال ائػػػدة،     هػػػاد منلػػػى رًػػػر معصػػػ د،     دى إلػػػى منلػػػى 

 . 94)هً  ل ء  دب م  اه  ال ًذًؽ ب  شنالى
 مػػػف الم ػػػـ  ف لالحػػػظ  ف  ػػػذي ال قػػػ ؼ مل ػػػا مػػػا       

، ًتػػ ف علػػد رؤ س اآلن  مل ػػا مػػا ًتػػ ف هػػت  لػػط اآلًػػة
 هػت تػػال الحػػالًف ًراعػى هً ػػا مػػدى الشػرابط بػػًف التذمػػات 

تمػػا ًمتػػف لذعػػارئ  ف ًنطػػت لتػػؿ لمذػػة  قن ػػا  ، اللمػػؿ
 الص شت المشالئـ م  م ك ع ا  منلا ا.

 تػػذلؾ االبشػػداء،   لػػا ال بػػد لذعػػارئ  ف ًنطػػت اللمذػػة       
حع ػػػػا الصػػػػ شت المشلػػػػا ب مػػػػ  المنلػػػػى الػػػػذن شحمذػػػػ  هشعػػػػ  

 قػػد رد المنػالت م قن ػا هػػت ذ ػف اللػػام  مػ  الش ػػاء اللمذػة 
 ش ا شامة. ثر ا عذى   ل ا   دت رلال

 هػػت ملػػألة ال قػػؼ  االبشػػداء عذًػػ  ممػػا ًلػػدر ال قػػ ؼ       
ال اصػػذة العر لًػػة   ػػت التذمػػة الشػػت شلش ػػت ب ػػا اآلًػػة،  ش صػػذ ا 

ش ا الشػػػت  ش ػػػتؿ  حػػػدة عػػػف ملا رش ػػػا،  شتشمػػػؿ ب ػػػا  ثصػػًػ
 هرؽ  ب  عمر  الػدالت ،  95)شامة مف  حدات بلاء الل رة

ه ػػػػػت صػػػػػذة  مػػػػػا ال ا: بػػػػػًف ال  اصػػػػػؿ  رؤ س اآلن هعػػػػػاؿ
التالـ المل صؿ مما بنػدي  التػالـ المل صػؿ قػد ًتػ ف ر س 

 ن  رًر ػػا،  س ًػة  رًػر ر س،  تػػذلؾ ال  اصػؿ ًتػف  رؤ  
 . 96)هال اصذة شنـ الل عًف،  شلم  الكربًف

 قػػػد عػػػد ا بنػػػض المشعػػػدمًف بملزلػػػة قػػػ اهت ال ػػػنر       
 ذلػػػػػػػؾ باعشبػػػػػػػار اللػػػػػػػرس الصػػػػػػػ شت .  97) قًرلػػػػػػػة اللػػػػػػػل 

 المالءمة الذ ظًة،  ال ًنلػت ذلػؾ اإلر ػاؿ عمػا شحمذػ  مػف 
إلػى  ػدة منلىل هإف المحععًف مف النذمػاء  ل ػ ا األلظػار 

ه ػػػػذا ، الشػػػػرابط المنلػػػػ ن بػػػػًف مكػػػػم ف اآلًػػػػة  هاصػػػػذش ا
باللػل   اإلماـ الزرت ت بند  ف لزي العر ف عف  ف ً صؼ

صؿ  اللل  هعاؿ: "اللػل   ػ  بًف ال رؽ الل  رن بًف ال  ا
الذن ًعصد هت ل ل  ثـ ًحًؿ المنلى عذً ،  ال  اصػؿ الشػت 

 لعػػؿ عػػف .  98)ششبػػ  المنػػالت  ال شتػػ ف معصػػ دة هػػت ل لػػ ا"
ػػػػد م ارقػػػػة ال  اصػػػػؿ لذلػػػػل  ،  99)الرمػػػػالت  البػػػػاقاللت مػػػػا ًًؤ

 لعؿ عػف الزمث ػرن هػت ت ػاه  العػدًـ ق لػ : "إلػ  ال شحلػف 
ملرد ا إال م  بعػاء المنػالت عذػى المحاهظة عذى ال  اصؿ ل

لػػػداد ا، عذػػػى الػػػل ج الػػػذن ًعشكػػًػ  حلػػػف الػػػلظـ  الشئامػػػ . 
تما ال ًحلف شثًر األل اظ الم لعة هػت اللػم  اللذلػة عذػى 
الذلػػػػػػػػافل إال مػػػػػػػػ  ملًئ ػػػػػػػػػا ملعػػػػػػػػادة لذمنػػػػػػػػالت الصػػػػػػػػػحًحة 

ً  ػػشـ بشحلػػًف الذ ػػظ ، الملشظمػػةل هأمػػا  ف ش مػػؿ المنػػالت
ذى باؿ، هذًس مػف البالرػة مؤداي عرًر ملظ ر هت ،  حدي

 . 100)"هت هشًؿ    لعًر
إف لذػػلغـ الم لػػًعت  ال قػػ  الصػػ شت هػػت ال  اصػػػؿ       

  مًػػػة بالغػػػة هػػػت الػػػلظـ العر لػػػت ًشكػػػس ذلػػػؾ مػػػف ثػػػالؿ 
 ػػ ا د عدًػػدة لػػذتر مل ػػا عذػػى لػػبًؿ المثػػاؿ ال الحصػػر 

 : األمثذة اآلشًة
بلاء تثًر مف ال  اصؿ عذى ال قػؼ حشػى ال ًثشػؿ       

هعد تثػر اللمػ  بػًف ال  اصػؿ المثشذ ػة اإلعػراب ، ًعاعاإل
 لظرا الش ػاؽ  ػتذ ا علػد ال قػؼ، هػالظر تًػؼ لػاءت ال اصػذة

ِزبٍ  ِطينٍ  مّْنهت الصاهات:   ِشثَيابٌ ، بنػد [11]الصػاهات: َلَّ
 ،  هػت[9]الصػاهات: َواِصثبٌ  َدثَذابٌ   [10]الصػاهات: ثَاِقبٌ 

 شػػشالءـ  صػػ اش الػػ رة التػػ ثر بلًػػت ال  اصػػؿ عذػػى ال قػػؼ ل
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ف اثشذػػؼ إعراب ػػا   ]التػػػ ثر:َواْنَحثثرْ ، [1]التػػ ثر: اْلَكثثثْوثَرَ  ا 
2]،  ُاأْلَْبَتر :101)[3]الت ثر . 

ؿ تثًػػر مػػف ال  اصػػؿ ألصػػ ات منًلػػة لحػػر ؼ        ش كػًػ
الػػػر ن  ثشام ػػػا بحػػػر ؼ المػػػد  اللػػػ ف شمتًلػػػا لذعػػػارئ مػػػف 
ػػػب تمػػػا لعػػػؿ الزرت ػػػت  شحعًػػػؽ الشػػػرلـ  الػػػشمتف مػػػف الشطًر
بً   ق لػػػػ : "إل ػػػـػ إذا شرلمػػػػ ا ًذحعػػػػ ف األلػػػػؼ  الػػػػ ا   عػػػػف لػػػًػ

 . 102) الًاء ... ألل ـ  راد ا مد الص ت"
ف لمػػػاؿ الصػػػ ت  عذ بػػػة       س لمػػػ  العػػػر ف بػػًػ   لش كػػًػ

  قنػػ  مػػ  ال هػػاء بحػػؽ المنلػػى  شلػػلم   عذػػى درلػػات البالرػػة
 : لكرب بنض األمثذة

حذؼ ما ًعشكت الظا ر  ف ًذتر مثؿ حػذؼ تػاؼ       
لثطػاب هػت لػ رة الكػػحى هػت "قذػى"، "هػه ى"، "ه ػػدى"، " ا

لمػػػا  هػػػأرلى" إذ لػػػـ ًتػػػف حػػػذه ا لمراعػػػاة ال اصػػػذة هحلػػػب  ا 
شعشكت البالرة حذه ا، ه ت قذى بال تاؼ الثطاب شللػب 
مثاطبػػة الحبًػػب بالشصػػًرس هػػت م قػػؼ ًعشكػػت اإلًلػػاس، 
 هت  دى   رلى لـ شتف ال داًة  اإلرلػاء لػ   حػدي بػؿ تػـ 

   مف الثذؽ.  دى   رلى ب

تمػػػا هػػػت ق لػػػ  شنػػػالى هػػػت لػػػ رة ، الشعػػػدًـ  الشػػػأثًر      
هعػدـ  [70طػ : ]َوُموَسثى َىثاُرونَ  ِبثَربّْ  آَمنَّثا َقثاُلوا: طػ 

 لغػػـ  ػػذي ال اصػػذة ًش اهػػؽ مػػ  لغػػـ ،  ػػار ف عذػػى م لػػى
 ِبثَربّْ  آَمنَّثا َقثاُلوا:  مػا هػت لػ رة ال ػنراء هعػاؿ، اللػ رة

حًػث  [48 -47]ال ػنراء: َوَىثاُرونَ  ىُموَسث َربّْ  اْلَعثاَلِميَن.
  ػػ  الػػلغـ المش اهػػؽ مػػ  لػػ رة ، قػػدـ م لػػى عذػػى  ػػار ف

ال ػػنراء.  لتػػف  ػػؿ مػػف رػػرض  ثػػر ًؤدًػػ   ػػذا الشعػػدًـ 
  الشأثًر رًر مراعاة اللغـ الم لًعت 

ال شلػػػاؤؿ مػػػف شعػػػدًـ م لػػػى عذػػػى  ػػػار ف ه ػػػ  األ ؿ       
ذى م لػى  ما  ف ًعدـ  ار ف ع، هت اللب ة   ار ف  ًزري

 حًف للنـ اللظػر ، تما هت ل رة ط  ه   المثًر لذشلاؤؿ
شحػدثلا عمػا هت  عطاؼ  ػذي اللػ رة للػد ا ال حًػدة الشػت 

، ثػػػػ ؼ مػػػػف -عذًػػػػ  الصػػػالة  اللػػػػالـ-تػػػاف مػػػػف م لػػػػى 
ػػػػػا بػػػػػ   ف ال ًتػػػػػ ف ملػػػػػ  ذلػػػػػؾ ه ػػػػػار ف   لػػػػػى   تػػػػػاف حًر

مػػف  لػػؿ ذلػػؾ  -عذً مػػا الصػػالة  اللػػالـ-بػػالث ؼ ملػػ  
 .  103) لىقدـ  ار ف عذى م

تمػػا ، النػػد ؿ عػػف صػػًغة الماكػػت إلػػى االلػػشعباؿ      
]البعػػرة: َفَفِريقثثًا َكثثذَّْبُتْم َوَفِريقثثًا َتْقُتمُثثونَ : هػػت ق لػػ  شنػػالى

عػػػا قشذػػػشـ [87 حًػػػث ً ًػػػد ال نػػػؿ المكػػػارع ، هذػػػـ ًعػػػؿ  هًر
  ػػػ  المش اهػػػؽ مػػػ  طبػػػائ  المثػػػاطبًف ، الشلػػػدد  الحػػػد ث

 المشػػػأثر ف  ،شػػػؿ األلبًػػػاء  ػػـػ اًل ػػػ د، هػػػإل ـ لػػـػ ًش بػػػ ا عػػػف ق
 مػػل ـ ًعػػر ف  لػػاله ـ عذػػى  ػػذي اللػػرائـ هتػػأف هنذ ػـػ ال زاؿ

 .   104)ملشمرا

 املبحث اخلامص

حتشني الصوت والتغين بالكرآن مع بيان 

 حكنى وصفتى وضوابطى

، لذنذمػػاء هػػت ملػػألة الشغلػػت بػػالعر ف قػػ الف م ػػ  راف      
اف مػا  بً، لنرض ل ما م  بًاف  دلة تؿ هًرؽ  ملاق ش ا

شكمف اللعاش ما دار مف ثالؼ  حػ ؿ ًشرلس بالدلًؿ. ً 
ر منلػػى الشغلػػت. للػػأؿ اه شنػػالى اللػػداد  الش هًػػؽ إلػػى  ش لػًػ

 بًاف حتم   منلاي. 
ػػػػؽ األ ؿ هعػػػػد ذ بػػػػ ا إلػػػػى ترا ػػػػة الشغلػػػػت         مػػػػا ال ًر

، بػػالعر ف  ممػػف ذ ػػب إلػػى  ػػذا العػػ ؿ لػػنًد بػػف الملػػًب
 ابػػػػف ،  الحلػػػػف ، العالػػػػـ بػػػػف محمػػػػد،  لػػػػنًد بػػػػف لبًػػػػر

 تر ػػػ  مػػػف  ئمػػػة المػػػذا ب .  رًػػػر ـ،  اللثنػػػت، لػػػًًرف
 مالػػؾ بػػف  لػػس،   حمػػد بػػف حلبػػؿ، حًػػث تر ػػ ا رهػػ  الصػػ ت

 . 105)بالعر ف  الشطًرب هً 
 : )106) الشدل ا عذى ذلؾ بلمذة مف األدلة   م ا      

نَّوُ ق ؿ اه شنالى:  -1  اْلَباِطثلُ  َيْأِتيثوِ  ََل  * َدِزيثزٌ  َلِكتَثابٌ  َواِ 
ثنْ  َتنِزيلٌ  َخْمِفوِ  ِمنْ  َوََل  َيَدْيوِ  َبْينِ  نمِ   َحِميثدٍ  َحِكثيمٍ  مّْ

 ف الشغلػػػػػت هًػػػػػ     لػػػػػ  الداللػػػػػةل، [42-41]هصػػػػػذت: 
ػػػب  شذحػػػًف ًثػػػرج بػػػالعر ف التػػػًرـ عػػػف صػػػ رة  شطًر
األداء الملع لػػػة عػػػف  ئمػػػة العػػػراءة، لمػػػا هً ػػػا مػػػف ًزػػػادة 

 شثرج مل  مػا  لعص، شدثؿ هت العر ف ما لًس مل ، 
" ر ن عػػػػػػف العالػػػػػػـ بػػػػػػف : لػػػػػػ .قاؿ العرطبػػػػػػت ػػػػػػ  م
، هطػػرب  ف رلػػال قػػر  هػػت ملػػلد اللبػػت : محمػػد

نَّثوُ  :هػألتر ذلػؾ العالـػ  قػاؿ: ًعػ ؿ اه   َلِكتَثابٌ  َواِ 
 َخْمِفثوِ  ِمثنْ  َوََل  َيَدْيثوِ  َبثْينِ  ِمثن اْلَباِطثلُ  َيأِْتيثوِ  ََل  َدِزيثٌز.

 . 107)"[42-41]هصذت: 
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ػػػاد اللمًػػػرن عػػػف  لػػػس  -2 ػػػادا لػػػاء  مػػػا ر اي ًز  ف ًز
اقر  هرهػ  : هعًؿ ل  م  العراء إلى  لس بف مالؾ 

هت ػػؼ  لػػس ،  تػػاف رهًػػ  الصػػ ت، صػػ ش   طػػرب
ًػا : عف  ل    تػاف عذػى  ل ػ  ثرقػة لػ داء هعػاؿ

 ذا ما  تذا تال ا ً نذ ف!  تاف إذا ر ى  ًئا ًلتري 
ت ػػؼ الثرقػػة عػػف  ل ػػ .  مػػا ر ن عػػف قػػًس بػػف 

ًتر ػ ف  اه تاف  صحاب رلػ ؿ : عباد  ل  قاؿ
 . 108)ره  الص ت علد الذتر

 لػػػ  مثػػػالؼ لمػػػا  ػػػ  ملعػػػ ؿ عػػػف األئمػػػة هػػػت قػػػراءة  -3
هعػػد ر ن عػػف لػػنًد بػػف الملػػًب  لػػ  لػػم  ، العػػر ف

، عمػػر بػػف عبػػد النًزػػز ًػػـؤ اللػػاس هطػػرب هػػت قراءشػػ 
 صػذحؾ اه! إف األئمػة ال : هأرلؿ إلً  لػنًد ًعػ ؿ

 شعر   تذا. هشرؾ عمر الشطًرب بند. 
ػػػؽ الثػػػالت هعػػػد ذ بػػػ ا إلػػػى لػػػ از الشغلػػػت   مػػػ       ا ال ًر
 ذلؾ  ل  لاز ا ره  الص ت بالعر ف  الشطًرب ب ، بالعر ف

أللػ  إذا حلػف الصػ ت بػ  تػاف   قػ  هػت الل ػ س   لػم  
  صػحاب ،  بػ  حلً ػة :  ممػف ر ن علػ  ذلػؾ، هت العذ ب

 ال اهنت،  ابػف المبػارؾ،  اللكػر بػف  ػمًؿ،   ػ  اثشًػار 
 العاكت  بػت ، بف بطاؿ ،   بت الحلف بت لن ر الطبرن
 الػػشدل ا عذػػى ذلػػؾ بأدلػػة  . 109) رًػػر ـ، بتػػر بػػف النربػػت

 :  مل ا
 قػػػاؿ: )ًزلػػػػ ا مػػػا ر اي البػػػراء بػػػف عػػػػازب عػػػف اللبػػػت       

 . 110)العر ف بأص اشتـ 
 .   111): )لًس ملا مف لـ ًشغف بالعر ف  ق ل        

ذػػـ )لػػ   ع:  بعػػ ؿ  بػػت م لػػى األ ػػنرن لذلبػػت       
 ذلػػؾ ل ابػػا ،  112) لػؾ شلػػم  لعراءشػػت لحبرشػػ  لػؾ شحبًػػرا 

البارحػة لػ  )لػ  ر ًشلػت   لػا الػشم  لعرائشػؾ  لع ؿ اللبػت 
   . 113)! لعد   شًت مزمارا مف مزامًر  ؿ دا د 

 )قػػػر  رلػػػ ؿ اه : اه بػػػف مغ ػػػؿ  بمػػػا ر اي عبػػػد      
عاـ ال شس هت ملًر ل  ل رة ال شس عذى راحذش  هرل  هت 

 . 114)ش  قراء
: "قذػػػػت:  رلػػػػس العرطبػػػػت العػػػػ ؿ األ ؿ حًػػػػث قػػػػاؿ      

ػػأشت". ثػـػ  لػػ  األدلػػة الشػػت  العػػ ؿ األ ؿ  صػػس لمػػا ذترلػػاي ً 

"  مػػا مػػا : هعػػاؿ: اآلشػػتاحػػشج ب ػػا الملًػػز ف عذػػى اللحػػ  
لما     احشل ا ب  مف الحدًث األ ؿ هذًس عذى ظا ري  ا 

لػػػػػػ ا  صػػػػػػ اشتـ بػػػػػػالعر ف قػػػػػػاؿ ، مػػػػػػف بػػػػػػاب المعذػػػػػػ ب  ن ًز
 طػػابت:  تػػذا هلػػري رًػػر  احػػد مػػف  ئمػػة الحػػدًث: )ًزلػػ االث

 قػػال ا  ػػ  مػػف بػػاب المعذػػ ب، تمػػا   115) صػػ اشتـ بػػالعر ف 
لمػػػا  ػػػ  عركػػػت  قػػػال ا: عركػػػت الحػػػ ض عذػػػى اللاقػػػة  ا 

العػػػر ف   ػػػ  اللاقػػػة عذػػػى الحػػػ ض، هعػػػدـ األصػػػ ات عذػػػى 
 . 116)الصحًس"
ػػػػػرة        :  لػػػػػ  قػػػػػاؿ  احػػػػػشج بمػػػػػا ر ن عػػػػػف  بػػػػػت  ًر

لػػػ ا  صػػػػ اشتـ بػػػػالعر ف": ؿًعػػػػ    لػػػمنت رلػػػػ ؿ اه ، "ًز
 )حلل ا  ص اشتـ بالعر ف .:  ر ن عف عمر ال  قاؿ

ر الثطػػػابت لحػػػدًث: )ًزلػػػ ا العػػػر ف        منػػػززا ق لػػػ  بش لػػًػ
 ن ال لػػػػػ ا بعراءشػػػػػ   ا ػػػػػغذ ا بػػػػػ   صػػػػػ اشتـ بأصػػػػػ اشتـ  "

لػػػة.  قًػػػؿ منلػػػاي الحػػػض عذػػػى قػػػراءة :  اشثػػػذ ي  ػػػنارا  ًز
 .  117)عذً "العر ف  الدؤ ب 

لػى  ػذا المنلػى ًرلػ  ق لػ  : "قذت: ثـ قاؿ       :  ا 
 ن لػػػًس ملػػػا مػػػف لػػػـ ، )لػػػًس ملػػػا مػػػف لػػػـ ًػػػشغف بػػػالعر ف 

ًحلػػف صػػ ش  بػػالعر ف، تػػذلؾ شأ لػػ  عبػػد اه بػػف  بػػت مذًتػػة، 
س  بر اًشػػ  عػػف  بػػت لبابػػة  لػػ  لػػم  رلػػ ؿ اه  ًعػػ ؿ: "لػًػ

ـ ر ًػت إذا لػ ملا مف لـ ًشغف بػالعر ف، هعًػؿ ًػا  بػا محمػد  مػا
لًػ   . 118)ًتف حلف الصػ ت  قػاؿ: ًحلػل  مػا الػشطاع"  ا 

: )إلػت لػ  عذمػت  لػؾ ًرل   ًكا ق ؿ  بت م لى لذلبت 
شلػػشم  لعراءشػػت لحبرشػػ    ن: لحلػػلت صػػ شت بػػالعر ف  ًزلشػػ  
 رشذشػػ .   ػػذا ًػػدؿ عذػػى  لػػ  تػػاف ً ػػذ هػػت قراءشػػ  مػػ  حلػػف 
ف، هذػػ   الصػ ت الػذن لبػػؿ عذًػ ،  الشحبًػر: الشػػًزًف  الشحلًػ

تاف ًلػمن  لمػد هػت قراءشػ   رشذ ػا تمػا لػ    ف اللبت  عذـ
، هًت ف ذلؾ ًزادة هػت حلػف صػ ش  تاف ًعر  عذى اللبت 

 ف ًعػػ ؿ:  بػػالعراءة.  منػػاذ اه  ف ًشػػأ ؿ عذػػى رلػػ ؿ اه 
ف العر ف ًًزف باألص ات    بغًر ا همف شأ ؿ  ػذا هعػد  اقػ   

للػػػػ ر  مػػػػرا عظًمػػػػا  ف ًحػػػػ ج العػػػػر ف إلػػػػى مػػػػف ًًزلػػػػ ،   ػػػػ  ا
اء  الػػػػػػػًزف األعذػػػػػػػى لمػػػػػػػف  لػػػػػػػبس ب لشػػػػػػػ   الػػػػػػػشلار   الكػػػػػػًػ

 . 119)بكًائ "
 تػ باح ا الشغل  ذا ً  ـ  ف الذًف تالم    ؿ:ػ ق      
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 لػػ ال ،  رد ا  ف العػػر ف ً شعػػر إلػػى هنػػؿ ب ػػرن حشػػى ًشػػًزف
 لػػًس األمػػػر تػػذلؾل هػػػإف العػػػر ف ، ذلػػؾ مػػػا ظ ػػرت ًزلشػػػ 

هػػػت  النظػػػًـ  ػػػ  لمًػػػؿ بذاشػػػ   لظمػػػ   مػػػا ًحمذػػػ   شلػػػاؽ
ػػ  مػػف منػػالت  لتػػف ، شػػ ازف الحػػر ؼ  التذمػػات  مػػا ًحً 

المػػػراد مػػػا شش ػػػا ت بػػػ  الػػػػشندادات الب ػػػر مػػػف ال هػػػاء بحعػػػػ  
شعاف  دائ  عذى  حلػف  لػ  ًظ ػر بػ  لمالػ   تمػاؿ  قنػ    ا 
عذى اللم ،  مما ًدؿ عذػى الش ػا ت مػف  ػثص إلػى  ثػر 

 قػػد الػػشم  إلػػى قػػراءة عبػػد اه بػػف ملػػن د:  قػػ ؿ اللبػػت 
 راد  ف ًعػػر  العػػر ف ركػػا طًرػػا تمػػا  لػػزؿ هذًعػػر ي عذػػى ")مػػف 

ثشذػػؼ هػػت   120)قػػراءة ابػػف  ـ عبػػد  ًنلػػت ابػػف ملػػن د. بػػؿ ً 
ال ػػػثص ال احػػػد مػػػف حػػػاؿ إلػػػى حػػػاؿ تمػػػا ًػػػدؿ عذػػػى ذلػػػؾ 

  .حدًث  بت م لى األ نرن 
  مػػف   ػـػ  لػػباب الثػػالؼل  ف ال ًرػػؽ األ ؿ الش ػػد ا      

ر الشغلػػػػػت بمػػػػػا ًصػػػػػره  عػػػػػف منلػػػػػى  ػػػػػب هػػػػػت ش لػػػػًػ الشطًر
ه لػػػػػر ا الشغلػػػػػت بااللػػػػػشغلاء الػػػػػذن  ػػػػػ  كػػػػػد ،  الشرلًػػػػػ 
 شتذ ػػػ ا هػػػت ش لًػػػ  ذلػػػؾ  االحشلػػػاج لػػػ  بشتذػػػؼ ، االهشعػػػار
 . 121)ظا ر
ػػػػؽ الثػػػػالت هعػػػػد هلػػػػر ا الشغلػػػػت بػػػػالشرلً           مػػػػا ال ًر

ػػػب حًػػػث لػػػئؿ ،  رد ا ش لػػػًر الشغلػػػت بااللػػػشغلاء،  الشطًر
ؿ ابف عًًلة هعػاؿ لػ  ،  ػذالحػف  عذػـ ب: ال اهنت عف شأً 

 لتػف لمػػا ، مػػف لػـ ًلػػشغف: االلػػشغلاء لعػاؿ  راد اللبػت 
 قػػػاؿ ًػػػشغف عذملػػػا  لػػػ   راد الشغلػػػت، قػػػاؿ الطبػػػرن: المنػػػر ؼ
علػػدلا هػػت تػػالـ النػػرب  ف الشغلػػت إلمػػا  ػػ  الغلػػاء الػػذن 
 ػػ  حلػػػف الصػػػ ت بػػػالشرلً .  عػػػزز ا ذلػػػؾ بحػػػدًث )مػػػا 
  ذف اه ل ػػػػتء مػػػػا  ذف للبػػػػت حلػػػػف الصػػػػ ت ًشغلػػػػى بػػػػالعر ف

 لػػػ  تػػػاف تمػػػا قػػػاؿ ابػػػف : قػػػاؿ الطبػػػرن،  122)ل ػػػر بػػػ  ً
عًًلة لـ ًتف لذتر حلف الص ت  الل ر ب  منلى.  قد 

 قػػد : احػػشج  بػػ  الحلػػف بػػف بطػػاؿ لمػػذ ب ال ػػاهنت هعػػاؿ
بة قػاؿ:  ره  اإل تاؿ هت  ذي الملػألة مػا ر اي ابػف  بػت  ًػ

بػف عذػت بػف ربػاح  حدثلا ًزد بف الحباب قاؿ حػدثلا م لػى
: ة بػػػف عػػػامر قػػػاؿ: قػػػاؿ رلػػػ ؿ اه عػػػف  بًػػػ  عػػػف ععبػػػ

ل ػ    ػد )شنذم ا العر ف  رل ا ب   اتشب ي ه  الذن ل لت بًػدي 
 . 123)ش صًا مف المثاض مف النعؿ 

ذا        قدرا  ذًف الع لًف للد بًل ما هت اللظر  لنملا  ا 

م ػشرتا ًش ػػؽ ال ًرعػػاف عذػػى ملنػػ ل   ػػ  الثػػر ج هػػت  داء 
ػػػد هػػػت العػػػر ف عمػػػا شذعشػػػ  األمػػػة مػػػف مراعػػػ اة  حتػػػاـ الشلً 

شحعًػػػػػػػػؽ مثػػػػػػػػارج الحػػػػػػػػر ؼ  شبًػػػػػػػػًف صػػػػػػػػ اش ا الالزمػػػػػػػػة 
هالمػػالن ف هلػػر ا الشغلػػت بمػػا ًشتذ ػػ  العػػارنء ،  الناركػػة

مف الشمطًط  المبالغة هت المػد د  الثػر ج بالصػ ت عػف 
الشرشًؿ الصحًس الذن ًظ ر ب  لػالؿ العػر ف   قػاري إلػى 

  ـ م ػػاب ة شذحػػًف الغلػػاء  الل ػػًد. ًشكػػس ذلػػؾ مػػف  صػػ
الشػػػػػػت هلػػػػػػر ا ب ػػػػػػا الغلػػػػػػاء حشػػػػػػى رد ا الحػػػػػػدًث  لذصػػػػػػ رة

ً لػر إال  الصحًس حمال مػل ـ لمنلػى الغلػاء عذػى  لػ  ال
 ب ذا.
قػػاؿ العرطبػػت بنػػد  ف ذتػػر مػػا احػػشج بػػ  الملًػػز ف       

ر الشغلػػت بااللػػشغلاء بعػػ ؿ اللبػػت  : )شنذمػػ ا عذػػى عػػدـ ش لػًػ
ش صػػًا    ػػدالعػػر ف  رلػػ ا بػػ   اتشبػػ ي ه الػػذن ل لػػت بًػػدي ل ػػ  

 ػػػػػذا : "قػػػػػاؿ عذماؤلػػػػػا،  124)مػػػػػف المثػػػػػاض مػػػػػف النعػػػػػؿ 
ف صػػس لػػلدي هًػػردي مػػا ًنذػـػ عذػػى العطػػ   البشػػات  الحػػدًث  ا 

لػػًال هلػػًال مػػف  ف قػػراءة بذغشلػػا مشػػ اشرة عػػف تاهػػة الم ػػاًا 
 لػًس هً ػا شذحػًف  إلى النصػر التػًرـ إلػى رلػ ؿ اه 

ػػػب ، مػػػ  تثػػػرة المشنمعػػػًف هػػػت مثػػػارج الحػػػر ؼ،  ال شطًر
 رًػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف تً ًػػػػة ، د  اإلدرػػػػاـ  اإلظ ػػػػار هػػػػت المػػػػ

ػػػب  مػػػز مػػػا لػػػًس  العػػػراءات. ثػػػـ إف هػػػت الشرلًػػػ   الشطًر
هشرلػػػ  األلػػػؼ ال احػػػدة ،  مػػػد مػػػا لػػػًس بممػػػد د، بم مػػػ ز

  ل ػػػػات،  الػػػػ ا  ال احػػػػدة  ا ات،  ال ػػػػب ة ال احػػػػدة  ػػػػب ات،
ف ،  ذلؾ مملػ ع، هًؤدن ذلؾ إلى ًزادة هت العر ف  اهػؽ  ا 

ًر  ا لبػػػػرات   مػػػزات،  اللبػػػػرة ذلػػػؾ م كػػػػ  لبػػػر   مػػػػز صػػػ
،  مػزة  احػدة ال رًػػرحًثمػا  قنػت مػف الحػر ؼ هإلمػػا  ػت 

ما معص رة"  . 125)إما ممد دة  ا 
 قػػد بػػًف ابػػف البلػػػا  ف لػػبب ترا ػػة  ػػذي الشالحػػػًف       

 ػػػػػػ  ثر ل ػػػػػػا عػػػػػػف لػػػػػػلف العػػػػػػراءة المأل هػػػػػػة   ػػػػػػرائط ا 
مػ   الم ص هة  األثػذ بأصػ ات مصػل عة   د ات م كػ عة

 . 126)تاـ الشال ة المشنارؼ عذً ا علد العراءاإلثالؿ بأح
ًعػ ؿ:  قد هرؽ اإلماـ الل  ن بًف الصػ رشًف حًػث       

 بػالعراءة "قاؿ النذماء رحم ـ اه: هًلشحب شحلًف الصػ ت
 بالشمطًط، عف حد العراءة ًثرج ما لـ  شًزًل ا

 .  127)ث اي ه   حراـ" هإف  هرط حشى زاد حرها    
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 فاـ ال ػاهنت حًػث ل عػؿ علػ  العػ ال هصؿ م قػؼ اإلمػ      
"  مػػا العػػراءة باأللحػػاف هعػػد قػػاؿ ال ػػاهنت رحمػػ  اه : هعػػاؿ
ثـ   128)"هت م ك   ثر: ال  تر  ا  قاؿ، م ك   تر  اهت 

ؿل  قػػاؿ: "قػػاؿ  صػػحابلا: لًلػػت عذػػى قػػ لًف بػػؿ هًػػ  ش صػًػ
ف ، هإف  هرط هت الشمطًط هلا ز الحد ه   الػذن تر ػ   ا 

" قػػاؿ قاكػػت : ًتر ػػ ". ثػػـ قػػاؿ لػػـ ًلػػا ز ه ػػ  الػػذن لػػـ
باأللحػاف العػراءة : العكاة )الما ردن  هػت تشابػ  )الحػا ن 

غش  بإدثػػػػاؿ  الم كػػػػ عة إف  ثرلػػػػت ل ػػػػظ العػػػػر ف عػػػػف صػػػًػ
   ،    قصػر ممػد داحرتات هًػ ،    إثػراج حرتػات ملػ ، 

ذشػػػػػبس بػػػػػ  ، مػػػػػد معصػػػػػ را    شمطػػػػػًط ًثػػػػػؿ بػػػػػ  الذ ػػػػػظ ً 
ػػأث، المنلػػى  لبػػ  الملػػشم ـ ه ػػ  حػػراـ ً لػػؽ بػػ  العػػارنء ً 

ـ إلػػى االع لػػاج،  اه شنػػالى  أللػػ  عػػدؿ بػػ  عػػف ل لػػ  العػػً 
]الزمػر: َيتَّقُثونَ  لََّعمَُّيثمْ  ِدثَوجٍ  ِذي َغْيثرَ  َدَرِبيِّثا ُقرآًنثا ًعػ ؿ:

هإف لـ ًثرلػ  الذحػف عػف ل ظػ   قراءشػ  عذػى : قاؿ، [28
 .  129)ألل  زاد بألحال  هت شحلًل " لشرشًذ  تاف مباحا

 ف النذماء الذًف  لاز ا الشغلت بالعر ف لـ  ال  ؾ       
ًًرد ا الص رة الشت هً ا إثالؿ بالعراءة  ثر ج عف 

 ل  ، ك ابط ا   حتام ا الشت شلاقذ ا العراء بالش اشر
هلر ا الشغلت بما هلري ب  المالن ف لما تاف  لاؾ ثالؼ 
بًف ال ًرعًفل ألل ـ م اهع ف لمف قاؿ بالترا ة عذى 

ف مش ؽ عذى ػ ال  ؾ  ف تال ال ًرعً، رهض  ذي الص رة
إلتار ملا زة الحد هت الشلغًـ  الثر ج مف إطار النبادة 

رج بالشال ة مف الث  ع  ال قار ػإلى الشطًرب الذن ًث
 هلر ي ،  لتل ـ  لاز ا الشغلت بغًر  ذا ال ل ،  الح مة

 لـ ًحصر ي ب ذي الص رة الشت ال ثالؼ ، بمنلى   ل 
ًعؼ حد الشغلت علد إشعاف  ال ، لتار ابًف النذماء عذى إ

، الص ات  منرهة ال ق ؼ الشال ة بشحعًؽ المثارج  شبًًف
  ت المطذ بة ممف ًلشلب ل ذي ، اػه ذا  دلى درلاش 

إذ ،  130))لًس ملا مف لـ ًشغف بالعر ف : األمة لع ل  
كاؼ إلى ذلؾ  مرافل  حد ما   ـ مف  ف ً   د  ب   ال

الشالت م   ص ات  ت  ال     شلا ب ص، اآلثر
ف العارئ مف ه ـ ما ًعر ، ػالمنالت اللت شدؿ عذى شمت

 م ارش  هت إًصاؿ المنالت إلى قذب اللام  حاؿ 

 لنذ ا العراءة ،  اللالؿمالملش ا للمن  م  بة بالث  ع 
 اه للة   ذي": الشت علا ا اإلماـ ابف اللزرن بع ل 

  لزؿ تما حا  مصح مل دا   العر ف ًعر  همف  شنالى شبارؾ
 حشى، قراءش  علد العذ ب  شث   بشال ش ، األلماع شذشذ
أثذ النع ؿ ًلذب  ف ًتاد  اه  لرار مف لر األلبابل ً 

 مف  درتلا  لعد  لػثذع مف ً اء مف ً دع  شنالى
 باأللحاف منرهة  ال ص ت حلف ل  ًتف لـ مف  ً ثلا

  طرب  قر  إذا هتاف لبالذ ظ قًما األداءل لًد تاف ل   إال
 الثذؽ  تاف ،بالملام  العذ ب مف   ثذ لالملام 
لشمن ف، عذً  ًزدحم ف  مف  مـ، إلً  االلشماع عذى ً 
  مف النربت ًنرؼ مف ذلؾ هت رؾػً ش،  الن اـ الث اص

 ذ ن مف لماعات شرت ـ م  األلاـ لائر مف ًنره  ال
 لثر ل ـ  األلحاف بالمعامات الحلاف، عارهًف األص ات

 . 131)" اإلشعاف دالشلً  عف
ف تػػػػاف ،   مػػػػا اآلثػػػػر هشحلػػػػًف الصػػػػ ت  شًزًلػػػػ         ا 

إذ لمػػاؿ الصػػ ت ، اللػػاس ًش ػػا ش ف هػػت ذلػػؾ ش ا شػػا بًلػػا
ألبػت م لػى  م  بة  لبذة تلمػاؿ الثذعػة.  ل ػذا قػاؿ 

 ، 132)األ ػػػنرن )لعػػػد   شًػػػت مزمػػػارا مػػػف مزامًػػػر  ؿ دا د 
فل   :الجيثة األولثى  ت ص ة ًش ا ت ب ا اللػاس مػف ل شًػ

متشلبة معػد ر عذً ػا شعػ  شحػت الشتذًػؼ،   ػت إشعػاف  حتػاـ 
د  شرً ض ال تًف عذػى الم ػارة،   لػ ي  الػشثذص مػف الشلً 

الذحػػف ث ًػػ   لذًػػ ،  الشحكػػار الث ػػ ع  االعشبػػار  حلػػف 
بالصػ رة الشػػت شػشالءـ مػػ  شثًػر ال قػ ؼ علػػد شمػاـ المنػػالت 

 ف الحاؿ.  ال ؾ  ف ال هاء ب ذي المرشبة ًظ ر لماؿ العر 
  ػػػذي الصػػػ رة ،  ًزلشػػ  مػػػ  مػػػا هًػػػ  مػػػف اللػػػالؿ  النظمػػػة

المعد ر عذً ا هً ػا لػمات بػارزة لذلغمػة  ػت ذاش ػا ق اعػد 
طالػػة الصػػ ت هػػت المػػد د  ػػد هإعطػػاء الغلػػة حع ػػا  ا  الشلً 
بمعػػػػػػادًر ملكػػػػػػبطة  قذعذػػػػػػة الحػػػػػػر ؼ المعذعذػػػػػػة   مػػػػػػس 

تذ ػػا منػػالـ ، درػػاـ المدرمػػةا  الم م لػػة  ل ػػر المل ػػ رة   
ؽ الشغلػػػػػػػػت  الشرلػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػ شت المللػػػػػػػػلـ بػػػػػػػػارزة لشطبًػػػػػػػػ

 . 133)المشم ج
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ه ػت م  بػة لبذًػة ًش ػا ت ب ػا اللػاس  وأما الثانية؛      
عػػة ذ  مػػف لػػدا ة الصػػ ت  لمالػػ   حلػػل ، مػػ  تمػػاؿ الث   عػػة  ذ  ث  

 صذة ب .هت ملارن الص ت  لالمة األعكاء الشت ل ا 
عػػا ممػػف حػػاز  ػػذا اللمػػاؿ ًلػػشطً  بعػػراءة         لنػػؿ هًر
عى العػػر ف   ف ًػػؤدن مػػف األلغػػاـ مػػا شنلػػز علػػ   الت الم لػًػ

رائنػػػة ًعػػػ ؿ منشمػػػدا عذػػػى مػػػا   بػػػ  اه مػػػف ملػػػار صػػػ شًة 
"ذلػػػػؾ ألف الحللػػػػرة  ػػػػت الشثػػػػت : ال ػػػػًا لػػػػالؿ الحل ػػػػت

الم لػػًعت األ ؿ الػػذن صػػلن  اه إذ ششللػػد عذًػػ   ر ع ا 
  ف الحلػػالر اللػػذًمة الشػػت   ب ػػا اه ، للغمػػات  األلحػػاف
لشلػػػػشغلت عػػػػف تػػػػؿ شثػػػػت م لػػػػًعت تػػػػؿ  الرثامػػػػة  البحػػػػة

 ، ثػػـػ لعػػػؿ لص صػػػا عػػػف بنػػػض   ػػػؿ الصػػػلاعة 134)الػػػشغلاء"
 . 135)شت ؼ  ذي الحعًعة شرتلا ا اثشصارا

 ال  ػػؾ  ف مػػف حػػاز الػػػرشبشًف شلػػد لعراءشػػ  حػػػال ة       
 شتػػ ف  بذػػ   ثػػرا هػػت إظ ػػار لمػػاؿ العػػر ف ،  لػػدا ة   قنػػا

ؾ  مػػػاـ  ال ًشمالػػػ، ال ًمذػػػؾ  حػػػد لػػػ  دهنػػػا،  حلػػػل   ب ائػػػ 
  ثػػػري مػػػف الث ػػػ ع  الثكػػػ ع،  لػػػ  تػػػاف تػػػاهرا بػػػ ، منركػػػا

قػًرش تما  ق  لذ لًد بف المغًرة  عدد مف رلػاالت ، عل 
ف لػػػماع ـ لذعػػػر ف مػػف هػػـػ اللبػػػت  .   ػػذي الصػػػ ة  ػػػت حػًػ

ف قػػػاؿ لنبػػػد اه  الشػػػت دؿ عذً ػػػا اللبػػػت  ػػػد حػػًػ هػػػت بػػػف ًز
 ) هػت ، 136)األذاف )هعـ م  بالؿ هإل   لدى   مػد صػ شا ملػؾ 

 علبػػػ  صػػػ ش  هنذمػػػ    حػػػدًث  بػػػت محػػػذ رة  ف اللبػػػت
  ػػػت الصػػػ ة الشػػػت شمًػػػز ب ػػػا ابػػػف ملػػػن د ،  137)األذاف 

   ب  م لى ركت اه عل ما.

   :اخلامتة
العػػػػر ف النظػػػػًـ ًثشذػػػػؼ عػػػػػف  ف  إ ثالصػػػػة العػػػػ ؿ       

لائر التالـ ه   ًرشؿ شرشًال ًذًؽ بلالل   عظمش ، ًش اهػؽ 
،  قػػد ثصػػ  لمصػػط ى مػػ  شلًزذػػ   شذعًػػ  عػػف الحبًػػب ا

اه شنػػػػالى بػػػػلظـ منلػػػػز قابػػػػؿ أللمػػػػؿ صػػػػ رة هػػػػت األداء، 
ف النػػدؿ  اإلحلػػافل  مػػا النػػدؿ همػػا ًمتػػف كػػبط   شلمػػ  بػًػ
تػػػ ف ذلػػػؾ هػػػت كػػػبط حر هػػػ   تذماشػػػ    شحدًػػػد حػػػد دي، ً 

  ل ػػا كػػبط  لمذػػ  بمًػػزاف ملكػػبط ًلمػػ  علاصػػر ثالثػػةل 
 ثالً ػػػػػا  الحػػػػػر ؼ هػػػػػت مثارل ػػػػػا  صػػػػػ اش ا حػػػػػاؿ اإلهػػػػػراد،

 ثالث ػػػػا كػػػػبط بػػػػداًات اللمػػػػؿ ، ط ا حػػػػاؿ الشرتًػػػػبكػػػػب

  ػػػذي تذ ػػػا ،  ل اًاش ػػػا  منرهػػػة مػػػ اطف ال قػػػؼ  االبشػػػداء
ػػػ  ال ًحػػػد ا إال مػػػا ، رافتلػػػبًة ًمتػػػف إشعال ػػػا بػػػالشنذـ  الم 

علػػػد المػػػػرء مػػػف عا ػػػػة ثذعًػػػة هػػػػت مثػػػارج الحػػػػر ؼ ًتػػػ ف 
مػف اللمػاؿ زائػد   ملرى الصػ ت.   مػا اإلحلػاف ه ػ   مػر

صػري هػت علصػًرفل  حػد ما شلػا ب عذى الندؿ ًمتػف ح
  ػػػػذي شػػػػدرؾ ، لغػػػػـ الصػػػػ ت مػػػػ  المنػػػػالت   قػػػػ  اللمػػػػؿ

،  ثالً ػػا حلػػف الصػػ ت  شحبًػػري، بالػػذ ؽ  حلػػف الشعػػدًر
ػشحتـ ب ػا المػرء ،   ت م  بة ربالًة ًش ا ت هً ا اللػاس  ً

 تذما تػاف العػارئ حلػف الصػ ت قػادرا عذػى ، إلى حد ما
محػػػػػػػددة إظ ػػػػػػػار حلػػػػػػػل  بمػػػػػػػا ال ًثػػػػػػػرج عػػػػػػػف الع اعػػػػػػػد ال

بكػػػ ابط ا  حػػػد د ا تػػػاف  تثػػػر قػػػدرة عذػػػى إبػػػراز لمػػػاؿ 
 العر ف   داء رلالش .

 الشمػػػػاع  ػػػػػذي النلاصػػػػر  ػػػػػ  الػػػػذن ًحعػػػػػؽ شػػػػػال ة       
هب ػػػا ًشحعػػػؽ حلػػػف الشظػػػاـ ، العػػػر ف بأحلػػػف صػػػ ر األداء

د ف ، مػػػػ  راًػػػػة االللػػػػلاـ  الشػػػػػهلؼ، الصػػػػ ت  كػػػػبط 
 مػػ  حلػػػل   لمالػػػ  الػػذاشت المش لػػػد عػػػف، شلػػػاهر ل ػػ ز  ال

اآللػػػر ألحالػػػًس ، لظمػػػ  البػػػدً  اآلثػػػذ بملػػػام  الػػػل س
المشػػػػػ ازف هػػػػػت  قنػػػػػ  الصػػػػػ شت المشلػػػػػا ب مػػػػػ  ، اللػػػػػم 

المنػالت الشػػت ًحمذ ػا لًثاطػػب الػل س الب ػػًرة مػف لمًػػ  
ثاصػػة حػػًف ًشذػػى مػػف قػػارئ قػػد لمػػ  ، قػػ ى اإلدراؾ هً ػػا

 لمػػػاؿ الصػػػ ت  اللػػػالمة مػػػف ، بػػػًف الم ػػػارة هػػػت األداء
 م ػػػػارة هػػػػت ، ه ػػػػـ لذمنػػػػالتمػػػػ  ، عًػػػػ ب اللطػػػػؽ  التػػػػالـ

لػشثذص إلػى ، إعطائ ا ال ق  الص شت الػذن ًػشالءـ من ػا
 العذب  اللم  منا.

   ػػػذي الصػػػ رة المثذػػػى الشػػػت ررػػػب هً ػػػا اللبػػػػت       
ػػػا تمػػػا  لػػػزؿ : بع لػػػ  )مػػػف  راد  ف ًعػػػر  العػػػر ف ركػػػا طًر

ًنلػػت ابػػف ملػػن د ،  138)هذًعػػر ي عذػػى قػػراءة ابػػف  ـ عبػػد 
 ،د ا العػر ف  ًزلػ ي بأحلػف )لػ    :    الػذن تػاف ًعػ ؿ

 . 139)األص ات 
 ثشاما ه ذي محا لة مش اكػنة قػاـ ب ػا الباحػث لشحدًػد       

  ـ النلاصر الشت ب ػا ششحعػؽ  لمػؿ صػ ر األداء هػت شػال ة 
ـ  العػػػػر ف الشثالصػػػػا مػػػػف ل ػػػػ د النذمػػػػاء المبذ لػػػػة هػػػػت شنذػػػًػ

ػػػد، علػػى  ف ًلػػػ ـ هػػت ثدمػػػة  العػػر ف النظػػػًـ  حتػػاـ الشلً 
الل د ًلاعد هت الت ؼ عف الثمرة المشحصػذة  بعذًؿ مف
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ػػػػد مػػػػف النلاًػػػػة  مػػػػف شنذػػػػًـ العػػػػر ف  شال شػػػػ ل لشحظػػػػى بمًز
، هإف  صبت هػالثًر  ردت  مػا شػ هًعت إال بػاه، العاصدة

رالًػػا مػػف اه شنػػالى الن ػػ  عػػف الثذػػؿ  الثطػػأ  الشعصػػًر 
 ه ت ص ة النبد ال عًر.

 :  التوصيات
 شبذؿ هت شنذًـ العػر ف  ال  ؾ  ف الل  د الشت بذلت      

 شال شػػ  ل ػػ د م ػػت رة  اهًػػة مش اصػػذة،   ػػت مػػف ال لػػائؿ 
الشػػػػػت  ًأ ػػػػػا اه شنػػػػػالى إلللػػػػػاز  عػػػػػدي هػػػػػت ح ػػػػػظ تشابػػػػػ  
ـ،  قػػػػد الػػػػش عب النذمػػػػاء هً ػػػػا تػػػػؿ الع اعػػػػد التذًػػػػة  النظػػػًػ
ف بػػشنذـ  ؿ اللزئًػػة،  لتػػف الباحػػث ً صػػت الم شمػًػ  الش اصػًػ

 العر ف  شنذًم  بذ ت األلظار إلى: 
لصػػػ رة المثذػػػى هػػػت شرشًػػػؿ العػػػرءاف النظػػػًـ  شال شػػػ  ا  1

  لنذ ا راًة ال ًعؼ العارئ د ل ا. 
س الصػػػ رة المشتامذػػػػة بػػػإبراز النلاصػػػر الكػػػػر ًرة  2  ش كػػًػ

 الشت ال بد مف الشماع ا لششحعؽ  حلف ص ر األداء. 

 الشحذًر مف تثًػر مػف األثطػاء هػت الذحػف الث ػت الشػت  3
 ة.قد ًع  هً ا بنض المشعدمًف هت الشال  

إبػراز   مًػة االللػلاـ الصػ شت بػًف معاصػد مباحػث   4
د  منالت العر ف،   ل ا مػف   ـػ  رراكػ . بػؿ  عذـ الشلً 

نػػػػػد  اإلثػػػػػالؿ ب ػػػػػا  ػػػػػت عمدشػػػػػ  هػػػػػت حلػػػػػف األداء، ً 
 ثر لا عل . 

شثًػػر الم  ػػ بًف هػػت لمػػاؿ الصػػ ت  شػػ لً  ـ إلػػى   5
إشعػػػاف الم ػػػارات المتشلػػػبة هػػػت شػػػال ة العػػػر ف، لش ظًػػػؼ 

لمػػػا ًحعػػػؽ ثدمػػػة تشػػػاب اه شنػػػالى  اللػػػالبًف منػػػا هػػػت
  عذى درلات الشأثر  الشأثًر. 

شحػػذًر الم  ػػ بًف بلمػػاؿ الصػػ ت مػػف االتش ػػاء بػػ  عػػف    6
ػػػػػد  شػػػػػذ ؽ منػػػػػالت العػػػػػر ف إذا  راد ا  شنذػػػػـػ  حتػػػػػاـ الشلً 
 اال شغاؿ بعراءة العر ف هت الملام     عذى الملام . 

ػػػػد الملع لػػػػة م ػػػػاه ة عػػػػف  ئمػػػػة   7 شعػػػػدًـ  حتػػػػاـ الشلً 
ءات بػػػالش اشر  لنذ ػػػا  ػػػت األلػػػاس هػػػت شػػػال ة العػػػرا

ػػػدي  الشغلػػت بػػػ  عذػػى األلغػػػاـ  األلحػػػاف  العػػر ف  شلً 
مػػ  مراعػػاة عػػدـ اإلثػػالؿ بمػػا ، المنر هػة علػػد   ذ ػػا

 لذعر ف مف  ًبة  لالؿ   قار. 

 :  اهلوامش
                                              

  البثػػػارن: تشػػػاب هكػػػائؿ العػػػر ف، بػػػاب ثًػػػرتـ مػػػف شنذػػػـ 1)
،  ر اي  بػػػ  5028، 5027العػػر ف  عذمػػ ، حػػػدًث رقػػـ: 

هكائؿ العر ف،  دا د بل س الذ ظ   ثرل  الشرمذن: تشاب
، 2908، 2907بػػػاب مػػػا لػػػاء هػػػت شنذػػػًـ العػػػر ف، رقػػػـ: 

 الللػائت  ابػف مالػة بذ ػظ: "إف  هكػذتـ مػف شنذػـ العػر ف 
  عذم ".

 تنقي  الوسثيط فثي دمثم  الظر: ملص ر: د. محمد ثالػد: 2)
حلػػػػػف  ف ل ػػػػًر إلػػػػػى 4، حا ػػػػًة 92: صالتجويثثثثد  ً .

 الشحمػػػػؿ  األداء علػػػػد المحػػػػدثًف هالشحمػػػػؿ: طػػػػرؽ شذعػػػػت
الحدًث  لماع .  األداء: ر اًش   شبذًغػ . الظػر: محمػد 

. 227: أصثثثثثول الحثثثثثديث ودمومثثثثثو ،علػػػػػاج الثطًػػػػػب
لبغػػػت  ف لالحػػػظ هػػػت شحمػػػؿ العػػػر ف   دائػػػ   لػػػ  ًؤثػػػذ   ً
ػػػػػػؽ الم ػػػػػػاه ة  حػػػػػػد ا د ف لػػػػػػائر طػػػػػػرؽ الشحمػػػػػػؿ  بطًر
 األداء،  عذًػػػ  هػػػإف  داءي بشذعًػػػ  تمػػػا لػػػمن  مػػػف  ػػػًث  

 اة قػػراءة اللبػػت . ه ػػ  محاتػػحشػػى ًصػػؿ إلػػى اللبػػت 
بأقصى ما لدى اإلللاف مف كبط،  حرص عذى ال هػاء 
ب ػػػا تمػػػا لػػػمن ا.  مػػػا ال بػػػد ملػػػ  هػػػت  داء شػػػال ة العػػػر ف 
العراءة عذى ال ًا، ه ت الملشنمذة لذ ا  ثذ ػا  ال ًت ػت 

دمثثثوم  اإلتقثثثان فثثثيلظػػػر: اللػػػً طت: االلػػػماع  حػػػدي. 
 .1/343: القرآن

 .4ًة ، حا 92: صتنقي  الوسيط  الظر: 3)
م لى بف عبًد اه بف ًحًى بف ثاقاف،  ب  مػزاحـ الثاقػالت   4)

ؿ ثعػػة لػػلت ت  ، 325البغػػدادن، معػػرئ ملػػ د محػػدث  صػًػ
ػػػد هًمػػػا  عذػػـػ  قػػػاؿ ابػػػف اللػػػزرن:   ؿ مػػػف صػػػلؼ هػػػت الشلً 
دش  الرائًػػػة م ػػػ  رة.راًة الل اًػػػة هػػػت طبعػػػات العػػػراء:   قصػػًػ

ر، علػػت بل ػػري: ج. براللشرالػػ 2/320، 3689شرلمػة رقػـػ 
ـ، دار التشػػػػػػػػػب النذمًػػػػػػػػػة، 980  1400الطبنػػػػػػػػػة الثالًػػػػػػػػػة 

بًػػػر ت، الػػػذ بت: اإلمػػػاـ الحػػػاهظ  ػػػمس الػػػدًف محمػػػد بػػػف 
القثثثثراء الكبثثثثار دمثثثثى الطبقثثثثات  معرفثثثثة حمػػػد بػػػػف عثمػػػػاف: 

، شحعًػػؽ ب ػػار عػػ اد منػػر ؼ   ػػنًب األرلػػاؤ ط واألدصثثار
 صػػػػالس م ػػػػدن عبػػػػاس، الطبنػػػػة األ لػػػػى، بًػػػػر ت، لبلػػػػاف، 

1404  ،1/274. 
ملم عػة مػف النذمػاء لمنًػة  ،لمنير فثي أحكثام التجويثدا  5)

 .8الطبنػػػة الرابنػػػة: ص ،المحاهظػػػة عذػػػى العػػػر ف التػػػًرـ
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ً  ػػػار إلًػػػ  الحعػػػا بػػػالملًر،  البًػػػت المػػػذت ر  ػػػ  البًػػػت 
 الثامس مف العصًدة.

، 12/280: جثثثام  البيثثثان فثثثي تأويثثثل القثثثرآنالطبػػػرن:   6)
ن التحديثثثثثد فثثثثثي اإلتقثثثثثا الظػػػػػر: الػػػػػدالت:  بػػػػػ  عمػػػػػر : 

الجثثام  ألحكثثام ، العرطبػػت:  بػػ  عبػػد اه: 69: والتجويثثد
. ابػػػػػػػػف اللػػػػػػػػزرن: الل ػػػػػػػػر: 19/37، 1/217: القثثثثثثثثرآن

رن:  بػػػ  العالػػػـ محمػػػد بػػػف محمػػػد: 1/233 شثثثرح ، اللػػً 
، شحعًػػؽ: د. ملػػدن طيبثثة النشثثر فثثي القثثراءات العشثثر

 :  ، األمػػػًف: د محمػػػد بػػػف لػػػًدن محمػػػد.1/247بالػػػذـ 
، ملذػػة اللامنػػة لعزيثثزا الكتثثاب تجويثثد حكثثم فثثي الثوجيز

 .114اإللالمًة الندد
 ػ  عثمػاف بػف لػنًد بػف عثمػاف،  لػشاذ األلػشاذًف   ػًا   7)

 ،   حػد األئمػة هػت عذػـ  444-371م ػاًا المعػرئًف. )
عرابػػػػ  لػػػػػ   العػػػػر ف  ر اًاشػػػػ   ش لػػػػػًري  منالًػػػػ   طرقػػػػػ   ا 

 غايثة النيايثة فثي طبقثاتمؤل ات عدًػدة. ابػف اللػزرن: 
، الػػػػذ بت: 2091لمػػػػة رقػػػػـ: شر  505-1/503: القثثثثراء

 .1/408معرفة القراء الكبار 
 .69: التحديد في اإلتقان والتجويدالدالت:  ب  عمر :   8)
،  بػػػػػ  دا د: تشػػػػػاب 2/214: قيثثثثثام الميثثثثثلالللػػػػػائت: تشػػػػػاب   9)

، بػػػاب الػػػشحباب الشرشًػػػؿ هػػػت العػػػراءة، حػػػدًث رقػػـػ الصثثثلة
، حػػدًث 23: بػػاب فضثثائل القثثرآن، الشرمػػذن: تشػػاب 1466

 ،  قاؿ  ذا حدًث حلف صحًس رًرب.2923 رقـ
تشػػػاب صػػػػالة الملػػػاهًرف، حػػػدًث رقػػػػـ صثثثحي  مسثثثمم   10)

، مالػػػؾ: 2/223: قيثثثام الميثثثل، الللػػػائت: تشػػػاب 733
 ،بثثاب صثثلة التطثثوع قادثثدا السثثنن، الػػدارمت، الموطثثأ

 . 73،   ثرل  الدالت هت الشحدًد بللدي: 1/322
لػػا،  النػػرب الشحعًػػؽ مصػػدر حععػػت ال ػػتء  ن عرهشػػ  ًعً  11)

ف  ػػػػأل ،  شعػػػػ ؿ بذغػػػػت حعًعػػػػة  ػػػػذا األمػػػػر  ن بذغػػػػت ًعػػػًػ
 االلػـػ ملػػ  الحػػؽ،  منلػػاي  ف ًػػؤشى بال ػػتء عذػػى حعػػ  
ػػادة هًػػ   ال لعصػػاف ملػػ ،  الشحعًػػؽ لًراكػػة  مػػف رًػػر ًز
عطػػػاء  قامػػػة العػػراءة  ا  األللػػف  شرقًػػؽ األل ػػػاظ الغذًظػػة  ا 
تػػػػؿ حػػػػرؼ حعػػػػ  مػػػػف المػػػػد  ال مػػػػز  اإل ػػػػباع  الش تًػػػػؾ 

ػػػؤمف منػػػ  ػػػؾ لػػػاتف،  اثػػػشالس حرتػػػة ملحػػػرؾ. ً   شحًر
 .70الدالت: الشحدًد: 

ر: العراءة المش لطة بًف الشحعًؽ  الحدر.  12)  الشدً 
ـ األل اظ العراءة الحدر: لرعة  13)   شمتًف الحر ؼ م  شعً 

 

 ذلؾ بند منرهش  بال مز مف رًر لتز،  المد مػف رًػر 
شمطػػًط،  ال ػػد مػػف رًػػر شمكػػً ،  اإل ػػباع مػػف رًػػر 

 .71. الدالت: الشحدًد: شتذؼ
 .23-22: المنير  الظر: 14)
ػػد لغػػة مػػف مصػػدر لػػ د،  لػػ دت ال ػػتء حلػػلش    15) الشلً 

 لنذشػػػ  لًػػػدا،  منلػػػاي الش ػػػاء الغاًػػػة هػػػت إشعالػػػ   بذػػػ غ 
الل اًػة هػت شحلػًل  ًعػػاؿ: لػاد ال ػتء لػ دة  ن صػػار 
عػػاؿ: لػػ د هػػالف تػػذا إذا  لًػػدا   لػػدت ال ػػتء هلػػاد، ً 

، 3/135، لسثثان العثثربملظػػ ر:  هنػػؿ ذلػػؾ لًػػدا.ابف
،  الظر األمًف: د.محمد بف لًدن محمػد: 68الدالت: 

: ملذػة اللامنػة الوجيز في حكم تجويد الكتثاب العزيثز
   .114اإللالمًة بالمدًلة المل رة الندد

 التحديثثثثد فثثثثيالػػػػدالت:  بػػػػ  عمػػػػر  عثمػػػػاف بػػػػف لػػػػنًد:   16)
: اإلتقثثثان،  الظػػػر: اللػػً طت، 68: اإلتقثثثان والتجويثثثد

 .11: ص: المنير، 1/346
   الحلف بف  حمػد بػف الحلػف اإلمػاـ الحػاهظ األلػشاذ   17)

 غايثثة النيايثثة .  569 بػػ  النػػالء ال مػػذالت النطػػار )
 معرفثثثثة القثثثثراء، الػػػػذ بت: 945، شرلمػػػػة رقػػػػـ 1/204

 .2/543: الكبار
 التمييد ب  النالء النطار: الحلف بف  حمد ال مػذالت:   18)

عًػػػؽ: د.رػػػالـ قػػػد رن الحمػػػد، ، شحفثثثي معرفثثثة التجويثثثد
ـ، دار عمػار، عمػاف، 2000  1420الطبنة األ لػى: 

 .62ص
  شمكػًػ  الذلػػاف: لػػ ؾ الحػػر ؼ بالذلػػاف بػػأف شثػػرج الحػػر ؼ 19)

دمثثم ال ػػدًدة رثػػ ة. الػػدتش ر ًحًػػى عبػػد الػػرزاؽ الغ ثػػالت: 
، 8: صتطبيقيثثثثة التجويثثثثد أحكثثثثام نظريثثثثة وملحظثثثثات

 .لت،  لً ار إًل  الحعا بالغ ثا2 حا ًة
  شعنًػػر ال ػػـ: الش ػػدؽ  ذلػػؾ بػػأف ًثػػرج العػػارئ الحػػر ؼ 20)

، 8مػػػف  قصػػػى ال ػػػـ بمبالغػػػة  ش اصػػػس. الغ ثػػػالت: ص
 .3حا ًة 

ج كد االعشداؿ:  ذلؾ بػأف ًمًػؿ العػارئ هتػ  هػت 21)   الشنً 
بنػػػػػض الحػػػػػر ؼ هشثػػػػػرج ممالػػػػػة مشن لػػػػػة. الغ ثػػػػػالت: 

 .4، حا ًة 8ص
   مكػػػػطربا  شرعًػػػػد الصػػػػ ت: رلرلشػػػػ   شحًرتػػػػ  هًػػػػأشت بػػػػ22)

..العرطبػػػػت: عبػػػػد ال  ػػػػاب  تالػػػػذن ًرشنػػػػد مػػػػف البػػػػرد    األـل
د:  الم كس  اإلشعاف: ،  الظر اللً طت:212هت الشلً 
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 .5، حا ًة 8، الغ ثالت: ص1/351
ؿ المدة الزملًة هت لطػؽ 23) الحػرؼ   شمطًط ال د:  ن شطً 

 .6حا ًة  ،8الم دد عف معدار ا المحدد. الغ ثالت: ص
 ػػ   ف ًلطػػؽ العػػارئ بحػػر ؼ المػػد هًرهػػ     شعطًػػ  المػػد:24)

ػػػد اللػػػت ت ثػػػـ ًنػػػ د  صػػػ ش  هً ػػػا ثػػػـ ًث كػػػ  تألػػػ  ًًر
هًرهنػػػ  عذػػػى م اهعػػػة إًعاعػػػات الػػػلغـ حلػػػب المعامػػػات. 

 .7، حا ًة 8الغ ثالت: ص
  شطلػػًف الغلػػات:  ػػ   ػػدة إلصػػاؽ الذلػػاف بمثػػرج اللػػ ف 25)

ػػػؿ لػػػزمف الغلػػػة،   مػػػا شطلػػػًف الغلػػػة هػػػت  بمبالغػػػة  شطً 
 ًكػػػا بإلصػػػاؽ الذلػػػاف  ثلػػػاء الطبػػػاؽ ال ػػػـ،  المػػػًـ ه ػػػ 

 لذػػػػشثذص مػػػػف ذلػػػػؾ ًلبغػػػػت  ف ًبعػػػػى الذلػػػػاف منذعػػػػا. 
 .8، حا ًة 8الغ ثالت: ص

  الحصػػرمة: ًعػػاؿ حصػػـر العػػػ س إذا ا ػػشد  شر ػػا،   لػػػا 26)
ًمتػػف  ف ًعػػػاؿ:  ػػػت  ػػػد األ شػػػار الصػػػ شًة  عكػػػالت 
 عكاء اللطؽ،    المبالغة هت إث اء شتًرر الراء حشى 

 .9، حا ًة 8ل ا طاء. الغ ثالت: صشثرج تأ
، 1/240: النشثثثر فثثثي القثثثراءات العشثثثر  ابػػف اللػػػزرن، 27)

الصوتية  الدراسات الظر: الدتش ر رالـ قد رن الحمد، 
ـ، 2007 / 1428، الطبنػة الثالًػة، دند دمماء التجويثد

ػػػػ ، عمػػػػاف: ص  لً ػػػػار ، 549دار عمػػػػار لذل ػػػػر  الش ًز
 إلً  الحعا بالحمد.

الشردًػػػد هػػػت الشػػػاء، )العرطبػػػت: عبػػػد ال  ػػػاب:    الشمشمػػػة:28)
   ال أهػػػػأة: الشردًػػػػد هػػػػت ال ػػػػاء، ل ػػػػس 220: الموضثثثث 

المصػػػدر،  الذثغػػػة:  ف شنػػػدؿ مػػػف حػػػرؼ إلػػػى حػػػػرؼ، 
 ملػػػػ  شصػػػػًًر الػػػػراء المػػػػا،  الغلػػػػة  ف ش ػػػػرب الحػػػػرؼ 
صػػ ت الثً ػػـ  هػػت رًػػر حػػر ؼ الغلػػة،  الثلػػة   ػػد 

 س مل ػا،  الذتػز ثػاص بػال مز،   ػ  دهػ  الحػرؼ بػالل
عػػف  ػػدة إثػػراج لػػ  بػػ ،   ػػ  اإلبػػالغ بالمشحرتػػة هػػ ؽ 
حع ػػا  تلػػ ة اللػػاتلة كػػًعا ربمػػا  ثرل ػػا عػػف اللػػت ف 

ػػػػػػؾ. الحمػػػػػػد: ص  ، محعػػػػػػؽ الشحدًػػػػػػد 483إلػػػػػػى الشحًر
 .25حا ًة  71ص

 العػراء  حػد التػ هت عمػارة  ب  عمارة بف حبًب بف حمزة  29)
 باللػػػف،  ثػػػذ الصػػػحابة  درؾ )  80) لػػػلة  لػػػد اللػػػبنة
 بػػػػفا رافػاألعمػػػػش،  حمػػػػ لػػػػذًماف عػػػػف عركػػػػا   ةالعػػػػراء

ف، ر ى  بػػػف  الحلػػػف  د ػػـػ بػػػف إبػػػرا ًـ علػػػ  العػػػراءة  عػػًػ

 

 راًػػػة )  156) لػػلة شػػػ هت. ثالػػد بػػػف عطًػػة،  ثػػالد
 .1/20: معرفة القراء الكبار، الذ بت: 1/261: الل اًة

 .83: التحديد  الدالت: 30)
   ػػػػ  بتػػػػر بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عثمػػػػاف  بػػػػ  عثمػػػػاف اللحػػػػ ن 31)

، 179/ 1، غايثثثثة النيايثثثثة  ر، ابػػػػف اللػػػػزرن، الم ػػػػ
 .832شرلمة رقـ 

 143: الردايةالعًلت: متت بف  بت طالب:   32)
 .102: الحمد الظر:  .156: الرداية  33)
ػػػػػؿ مػػػػػف اللبػػػػػاؿ، ابػػػػػف ملظػػػػػ ر:   34) : لسثثثثثان العثثثثثربالطً 

 لسثثثان،  العلػػػة:  عذػػػى اللبػػػؿ، ابػػػف ملظػػػ ر: 12/242
 .7/228: العرب

 .273: التمييدنطار:    ب  النالء ال35)
 .1/241: القراءات العشر النشر في  36)
 .102: التحديدالدالت:   37)
 ػػ   بػػ  ال كػػؿ عبػػد الػػرحمف بػػف  حمػػد بػػف الحلػػف بػػف   38)

بلدار الرازن النلذت، اإلماـ المعرئ  ًا اإللػالـ الثعػة 
، شرلمػة رقػـ غايثة النيايثةال رع التامؿ، ابف اللزرن، 

القثثثثثثثثثراء  معرفثثثثثثثثثة بت:  ، الػػػػػػػػػذ454- 371) 1549
 .1/419، الكبار

 .58: صالحمد  39)
، مػػػػػػراد: 1/65: ىدايثثثثثثة القثثثثثثاري  الظػػػػػػر: المرصػػػػػػ ت: 40)

. ػذا 28: السمسبيل الشافي في أحكام التجويد الثوافي
عذػػى الػػر ن الػػذن رلحػػ  ابػػف اللػػزرن هػػت طًبػػة الل ػػر 
عذػػى  ف المثػػارج لػػبنة ع ػػر   ػػ  الصػػحًس المثشػػار 

 لػػعط ا مثػػرج حػػر ؼ المػػد  العػػائذ ف بأل ػػا لػػشة ع ػػر 
رن:   شثرحالذن    اللػ ؼ علػد مػف  ثبشػ . الظػر اللػً 

 .228-1/227: طيبة النشر
  الثلثلػػة:  ف ًػػشتذـ بالثػػاء مػػف لػػدف  ل ػػ ،  قًػػؿ  ػػت  ال 41)

ًبػػػػًف المػػػػشتذـ لذلػػػػام  تالمػػػػا هًثػػػػلثف هػػػػت ثًا ػػػػًم . 
 .219: الموض  في التجويدالعرطبت: عبد ال  اب: 

 .69-67ص   الظر: الغ ثالت:42)
 .76: نفس المصدر  43)
     عذت بف محمد بف عبػد الصػمد  حػد األئمػة األعػالـ 44)

هػػػػػت العػػػػػراءات  الشل بػػػػػد  اللحػػػػػ   الش لػػػػػًر، قػػػػػر  عذػػػػػى 
ال ػػاطبت  رًػػري،  علػػ   بػػ   ػػامة  ثالئػػؽ ال شحصػػى، 

 .  643 ش هت للة  رًر ا ال اطبًة عذى  رح ل 
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 635-2/631: معرفة القراء الكبارالذ بت: 
البًشػػاف مػػف ملظ مػػة اإلمػػاـ اللػػثا ن الملػػماة عمػػدة الم ًػػد   45)

  عدة الملبد، البًشاف اللاب  ع ر  الشال  ع ر.
  ابػػف  بػػت طالػػب العًلػػت: إمػػاـ عالمػػة محعػػؽ عػػارؼ  لػػشاذ 46)

العػػػرائًف  الملػػػ دًف: ابػػػف اللػػػزرن، راًػػػة الل اًػػػة، شرلمػػػة 
 .  437-355) 2/309، 3645رقـ 

 .155: صالردايةبت طالب:   العًلت: متت بف  47)
، قػاؿ الػدالت:  ال شػرى  ف ال ػرؽ بػًف 164: صالردايثة  48)

لمػػػا  ػػػة الحػػػاء لػػػ ال  ػػػت لتالػػػت عًلػػػا  ا  النػػػًف  الحػػػاء بح 
ة ل مل ا  ل ر النًف، الدالت:  : التحديدتالت ذات بح 

81  . 
 .169: صالرداية  49)
 .204: صالرداية  50)
 .211: صالرداية  51)
 .64ص : الغوثاني  52)
 .دمدة المفيد وددة المجبد البيت السادس  اللثا ن: 53)
،  قػػػد 302-293: الحمثثثد :. الظػػػر47  الغ ثػػػالت: ص 54)

ذ ب المرص ت إلى اللم  بػًف الشعػدًًرف،  لتلػ   ػرط 
لحرتػػػػػػة األصػػػػػػاب   ف شتػػػػػػ ف منشدلػػػػػػة ال باللػػػػػػًرنة  ال 
بالبطًئػػة،  مػػ  ذلػػؾ ًشنػػذر كػػبط ا إال بالم ػػاه ة مػػ  

 .1/274: ية القاريىدااإلدماف، 
  اللًربػػالت: الػػدتش ر عبػػد البػػدً ، الل الػػب الصػػ شًة هػػت 55)

 .88: اَلحتجاج لمقراءاتتشب 
. تالـ النطار  ذا تالـ ل ًس ً  ح ملػ  159: التمييد  56)

النطر، لما هً  مف شحدًد الللبة  الشلالػب بػًف مراشػب 
الشال ةل هالشحعًؽ  ف ًزاد عذػى الحػدر مثذػ ،  ب ػذا هػإف 
ر   ػػ  حالػػة ال لػػط  ػػت المعًػػاس المنشػػدؿ الشػػت  الشػػدً 
ًت ف هً ا الحػرؼ بمعػدر حػرتشًف منشػدلشًف،  لمػا تػاف 
الحػػدر هًػػ  إلػػراع هإلػػ  ًصػػًب الحػػرؼ  الحرتػػة منػػا، 
شبن ػػا الحػػرؼ بػػل س الللػػبة،  هشصػػبس الحرتػػة  قصػػر ً 
 هػػت حالػػة الشحعًػػؽ ًػػزداد معػػدار الحرتػػة هًػػزداد معػػدار 

ًصبس حرؼ المػد الػذن ًمػد الحرؼ بل س الللبة حشى 
لػػػػت حرتػػػػات  ن بمعػػػػدار ثػػػػالث  ل ػػػػات ًلػػػػا ن  ربػػػػ  
 ل ػػػات  ن بمعػػػدر ثمػػػالت حرتػػػات،  هػػػت الحػػػدر شػػػلعص 

حرتات بط ؿ  رب  حرتػات  الحرتة حشى شصبس اللت
 الشت منشدلة   ت

 

 ًع ؿ عل ا:    ؿ الحدر ًمد ل  بمعدار  ل ًف.
 .473: الدراسات الصوتية  الحمد: 57)
 .السابقالمصدر   58)
: التجويثثد دمثثم.  الظػػر: الغ ثػػالت، 254-245: الردايثثة  59)

 . 147ص ،64
 .147: صالمنيرالظر مراشب الش ثًـ:   60)
 .30: صدمم التجويدالغ ثالت:   61)
 .112-111: صدمم التجويد  الغ ثالت: 62)
فثي  التمخثي   العز ًلت: لالؿ الدًف محمد بف عبد الػرحمف، 63)

،  ثذًف باالعشبػار  ف ال صػاحة 25-24: دموم البلغة
شنلػػت لػػالمة التػػالـ مػػف النًػػ ب،  ذلػػؾ بإًصػػاؿ الذ ػػظ 
إلػػػى اللػػػم  هػػػت  حلػػػف صػػػ رة مػػػف اللطػػػؽ. )العرطبػػػت: 

البلغثة فنونيثا ، د. هصػؿ حلػف عبػاس: 66الم كس: 
 ،   ػذا ال صػؼ 29، ص22، عذـ المنػالت صوأفنانيا

ًػػدثؿ هًػػ  لػػالمة الحػػر ؼ هػػت إثرال ػػا مػػف مثارل ػػا 
ع طائ ػػػا صػػػ اش ا الشػػػت ل ػػػا لػػػ اء هػػػت العػػػر ف    رًػػػري،  ا 

 لتػػػف المالحػػػػظ  ف النلاًػػػػة ال ائعػػػػة بالمثػػػػارج  الصػػػػ ات 
ػد بصػ رة  شنذؽ بشال ة العػر ف علػد عذمػاء العػراءات  الشلً 

 مشمًزة عما للدي علد عذماء البالرة. 
 ،  قاؿ حلف صحًس.3912  ر اي الشرمذن، حدًث رقـ 64)
 .58: صالحمد  65)
 .1/242: النشر في القراءات العشربف اللزرن:   ا66)
 .525: ص الحمد،  الظر: 206: صالرداية  67)
: الموضثث  فثثي التجويثثد  الظػػر: العرطبػػت: عبػػد ال  ػػاب: 68)

176-190. 
 القثثثثراءات، لػػػالـ: إبػػػرا ًـ عبػػػػد اه: 334: الحمثثثثد  الظػػػر: 69)

 ضثثوء القرآنيثثة فثثي معجثثم تيثثذيب المغثثة ل زىثثري فثثي
، رلالة دتش راة، لامنة طلطا، تذًة حديثدمم المغة ال

 .3ـ، ص1999   1419اآلداب، قلـ الذغة النربًة، 
 .527-526: ص نفس المصدر  70)
 :الموضثثث ، العرطبػػػت: عبػػػد ال  ػػػاب، 99 التحديثثثد  الػػػدالت: 71)

،  الظػػػر: العاكػػػت: عبػػػد ال شػػػاح عبػػػد الغلػػػت، 139-140
   1420، الطبنػػة الثاملػػة، الثثوافي فثثي شثثرح الشثثاطبية

، الحل ػػػػػػػػت: ال ػػػػػػػػًا لػػػػػػػػالؿ، ق اعػػػػػػػػد 1/53ـ، 1999
د  اإللعاء الص شت   .220الشلً 
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، اللًربػػػػالت: 140: الموضثثثث   العرطبػػػػت: عبػػػػد ال  ػػػػاب، 72)
 .103ص

،   ػػذي األلػػباب مدرلػػة هػػت 104ص ،  الظػػر: اللًربػػالت73)
 ،التحديثدالػدالت:  :الظر .تالـ الدالت لـ ً صذ ا بلعاط

 .99ص
 300ص:  طتنقي  الوسي  ملص ر: 74)
 .301ص  تنقي  الوسيط  الظر ملص ر: 75)
رن، 76)  .317-1/316: شرح طيبة النشر  الظر: اللً 
 .163: الموض   العرطبت: عبد ال  اب: 77)
 .34: صدمم التجويد  الغ ثالت: 78)
رن، 79)  .1/317: شرح طيبة النشر  اللً 
 نياية القول المفيد في دمم  لصر: ال ًا محمد متػت: 80)

، مرالنػػة ال ػػًا الكػػباع، شحعًػػؽ:  . محمػػ د تجويثثدال
، 2009حلػػػػػػًف الز ًػػػػػػرن، الطبنػػػػػػة النربًػػػػػػة األ لػػػػػػى: 

 ،الللػػػاف لذل ػػػر  الش ًزػػػ ، عمػػػاف، متشػػػب اللػػػ داف الثرطػػػـ 
 .171ص

 .172: نفس المصدر  الظر: 81)
  ن ًت ف الذلاف  تثر بندا عف مثرج الل ف.  82)
 .37-36، ص دمم التجويدالغ ثالت:   83)
 .44-43الغ ثالت: ص  84)
 .93ص ،الظر: الغ ثالت  85)
 .96-93ص ،الظر: الغ ثالت  86)
 إدجثثثاز القثثثرآن والبلغثثثة  الراهنػػػت: مصػػػط ى صػػػادؽ: 87)

 .176: النبوية
 .178-177: إدجاز القرآن والبلغة النبويةالراهنت:   88)
، دار ل كػػػة مصػػػر مثثثن بلغثثثة القثثثرآنبػػػد ن:  حمػػػد،   89)

 .69العا رة. ص-الةلذطب   الل ر، ال ل
 .478-477: الدراسات الصوتيةالظر: الحمد،   90)
 .237: التمييد  91)
 .213 ،. لعال عف ثالصة النلالة480  الحمد: ص 92)
 .1/254  الل ر: 93)
، مػػػػراد: ال ػػػػًا عثمػػػػاف لػػػػذًماف: 184-181: المنيثثثثر  94)

ص : السمسثثثبيل الشثثثافي فثثثي أحكثثثام التجويثثثد الثثثوافي
161-163. 

 

، عمػػر: 75: مثثن بلغثثة القثثرآنر: بػػد ن:  حمػػد:   الظػػ95)
 :وقراءاتثثو دراسثثات لغويثثة فثثي القثثرآن الكثثريم حمػػد مثشػػار: 

 .75ص
 .54-1/53: البرىان  الزرت ت: 96)
: مػػػػػادة هصػػػػػؿ، لسثثثثثان العثثثثثرب  الظػػػػػر: ابػػػػػف ملظػػػػػ ر، 97)

 1/53: البرىان في دموم القرآنالزرت ت، 
 .  1/54  الزرت ت: 98)
 ، الزرت ػػػت:271-270: القثثثرآن دجثثثازإ  الظػػػر: البػػػاقاللت: 99)

1 /54. 
 .72/ 1  الزرت ت: 100)
،  الظػػػػر: عمػػػػر: د  حمػػػػد مثشػػػػار: 1/69  الزرت ػػػػت: 101)

 .73ص دراسات لغوية
 ، 1/68  الزرت ت: 102)
: إدجاز القثرآن الكثريمالظر: د. هكؿ حلف عباس:   103)

230-231. 
دار ، النبثثثأ العظثثثيممحمػػػد عبػػػد اه،    الظػػػر: دراز: د.104)

 .125-124الثعاهة، الد حة: 
 ، ابػػػف حلػػػر:1/11: الجثثثام  ألحكثثثام القثثثرآن  العرطبػػػت: 105)

 .2219: صفت  الباري
 .نفس المصدر  106)
 .1/11: الجام  َلحكام القرآن  العرطبت: 107)
 بػف محمػد بػف اه  ًبة، عبػد  بت بف بتر  ب ، النبلت 108)

: ، شحعًػػػؽواآلثثثثار األحاديثثثث فثثثي المصثثثنف، إبػػػرا ًـ
: الطبنػػة، الًرػػاض، الر ػػد متشبػػة، الحػػ ت ً لػػؼ تمػػاؿ

 .29950 ، حدًث رقـ6/119، 1409األ لى، 
 فثثثثت  البثثثثاري، ابػػػػف حلػػػػر: 1/11العرطبػػػػت:  :  الظػػػػر109)

 .2219ص
 المسثثثثثتدرك دمثثثثثى   ثرلػػػػػ   بػػػػػ  دا د  الللػػػػػائت، الحػػػػػاتـ: 110)

،  بػػػ  3/25: صثثثحي  ابثثثن حبثثثان، 1/761: الصثثثحيحين
ػػػؿ هػػػت العػػػراءة: دا د: تشػػاب الصػػػالة، بػػػاب  الػػػشحباب الشرًش

،   ثرل  النطػار بلػلدي عػف  بػت  ًرػرة 1468حدًث رقـ 
 .67-66: التمييد ابف عباس، الظر: 

    ردي البثارن شرلمة لباب بذ ظ مف لػـ ًػشغف بػالعر ف، 111)
،  بػػػػ  دا د: تشػػػػاب 19بػػػػاب  فضثثثثائل القثثثثرآنتشػػػػاب 

الصػػػالة، بػػػاب الػػػشحباب الشرشًػػػؿ هػػػت العػػػراءة: حػػػدًث 
،   ثرل  النطار بللدي عف لند 1471-1469رقـ 
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بػػف  بػػػت  قػػاص  ابػػػف عبػػػاس بطػػرؽ مشنػػػددة، الظػػػر: 
 .  94-84الشم ًد 

، لػلف 3/529: المسثتدرك دمثى الصثحيحين  الحػاتـ: 112)
 بػػػ  دا د: تشػػػاب الصػػػالة، ، 5/23الللػػػائت التبػػػرى: 

بػػػػػاب الػػػػػشحباب الشرشًػػػػػؿ هػػػػػت العػػػػػراءة: حػػػػػدًث رقػػػػػػـ 
ز ائػػػػػػػد: ر اي ، قػػػػػػػاؿ ال ًثمػػػػػػػت هػػػػػػػت ملمػػػػػػػ  ال1467

الطبرالػػت  رلالػػ  عذػػى  ػػرط الصػػحًس رًػػر ثالػػد بػػف 
لػػاه  األ ػػنرن  ثعػػ  ابػػف حبػػاف  كػػن   لماعػػة، لػػ ر 

 مجمثثثث  الزوائثثثثد ومنبثثثث الػػػػدًف عذػػػػت بػػػػف  بػػػػت بتػػػػر: 
، 9/601، دار ال تػػػػػػػر، بًػػػػػػػر ت:   1412، الفوائثثثثثثثد
 .15942رقـ  ،حدًث

: تشاب صػالة الملػاهًرف، بػاب الػشحباب صحي  مسمم  113)
   .793لص ت بالعر ف، حدًث رقـ شحلًف ا

: تشػػاب هكػػائؿ العػػر ف بػػاب الشرلًػػ  صثثحي  البخثثاري  114)
، صػػحًس ملػػذـ، صػػالة الملػػاهًرف 5047حػػدًث رقػػـ 

ًػـ   –لػ رة ال ػشس   قصر ا باب ذتػر قػراءة اللبػت 
 .1/11. العرطبت: 794هشس متة، حدًث رقـ 

 لبؽ شثًرل .  115)
 .1/11العرطبت:   116)
 .رل س المصد  117)

 لبؽ شثًرل .  118
 .12-1/11العرطبت:   119)
، صػػحًس 2/247: المسثثتدرك دمثثى الصثثحيحينالحػػاتـ:   120)

، الكبثر  سثنن النسثائياإلللاد عذى  ػرط ال ػًثًف، 
 /4، 454، 445، 38، 7/ 1 مسثثثثند أحمثثثثد، 5/71

. قػػػػػاؿ الحػػػػػاهظ النراقػػػػػت هػػػػػت شثػػػػػًرج اإلحًػػػػػاء: 278
مػػر  ثرلػػ   حمػػد  الللػػائت هػػت التبػػرى مػػف حػػدًث ع

 الشرمػػذن  ابػػف مالػػة مػػف حػػدًث ابػػف ملػػن د،  قػػاؿ 
 الشرمذن حلف صحًس.

 .1/12الظر: العرطبت:   121)
: تشػػاب هكػػائؿ العػػر ف، بػػاب مػػف لػػـ صثثحي  البخثثاري  122)

، صػػػػحًس 5024، 5023ًػػػػشغف بػػػػالعر ف حػػػػدًث رقػػػػـ 
ملذـ تشاب صالة الملػاهًرف، بػاب الػشحباب شحلػًف 

: داود أبثثيسثثنن ، 792الصػػ ت بػػالعر ف: حػػدًث رقػػـ 
تشػػػاب الصػػػالة، بػػػاب الػػػشحباب الشرشًػػػؿ هػػػت العػػػراءة: 

 .1473حدًث رقـ 

 

 .17/290: المعجم الكبيرالطبرالت:   123)
 لبؽ شثًرح .  124)
 .16-1/15العرطبت:   125)
 .178. لعال عف بًاف النً ب، 476الظر: الحمد،   126)
 .94: التبيان في آداب حممة القرآنالل  ن:   127)
 .س المصدرنف  128)
 .نفس المصدر  129)
   لبؽ شثًرل .130)
 .1/239: النشر  ابف اللزرن: 131)
: تشػػاب هكػػائؿ العػػر ف، بػػاب حلػػف صثثحي  البخثثاري  132)

، صػػحًس ملػػذـ: 5048الصػػ ت بػػالعراءة لذعػػر ف رقػػـ 
تشػػػػػاب صػػػػػالة الملػػػػػاهًرف، بػػػػػاب الػػػػػشحباب شحلػػػػػًف 

 .793الص ت بالعر ف: حدًث رقـ 
ا لػػالؿ،   الظػػر، الحل ػػت: 133)  قوادثثد التجويثثد واإللقثثاءال ػًػ

 .394، الصوتي
 .376: قوادد التجويد  134)
  .نفس المصدر  الظر: 135)
: تشػػػاب الصػػػالة،  بػػػ اب األذاف، مػػػا السثثثنن  الشرمػػذن: 136)

قػػػػػاؿ  بػػػػػ   189لػػػػػاء هػػػػػت بػػػػػدء األذاف، حػػػػػدًث رقػػػػػـ 
عًلى: حدًث عبد اه بف ًزد حدًث حلػف صػحًس، 

ؼ األذاف، حػػػػدًث رقػػػػـ ، بػػػػاب تًػػػػالسثثثثنن بػػػػ  دا د، 
، تشػػاب األذاف  اللػػلة هً ػػا، السثثننابػػف مالػػة:  499

 .706حدًث رقـ 
، الشرمػػػػذن، 708، حػػػػدًث رقػػػػـ: السثثثثنن  ابػػػػف مالػػػػة، 137)

مػػػػػػػػة 191حػػػػػػػػدًث رقػػػػػػػػـ  ،السثثثثثثثثنن ،  ر اي ابػػػػػػػػف ثًز
 .1/123: سبل السلم صحح . الصلنالت، 

 حمػد قاؿ الحاهظ النراقت هت شثػًرج اإلحًػاء:  ثرلػ    138)
 ابػػػف  للػػائت هػػػت التبػػػرى مػػػف حػػػدًث عمػػػر،  الشرمػػػذن، ال

مالػػة مػػف حػػدًث ابػػف ملػػن د،  قػػاؿ الشرمػػذن حلػػف 
 صحًس.

 اإلتقثثثان، اللػػػً طت، 1/236، النشثثثرابػػػف اللػػػزرن:   139)
 .1/281: في دموم القرآن


