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احلٛمد هلل وطمده ، واًمّمالة واًمسالم قمغم َُمن ٓ ٟمبي سمٕمده ، وقمغم آًمه وصحبه ، وُمن أطمبه واشمبع 

ـ  :هديه ، وسمٕمد 

  اًمٌمء وحتريمه اضٓمراب  :

 . (  ٟمؼمة ىموية) صوشمًا قماًمٞمًا  ًمٜمٓمق سماحلرف طمتى يسٛمع ًمه قمٜمد ا اضٓمراب اعمخرج :

طمال اًموصل وطمال ، اًمٜمٓمق سمحرٍف ُمن طمروومٝما  يناًم٘مٚم٘مٚمة شمٙمون ُمّمحوسمة سمّموٍت ىموٍي زائٍد ح

.  وهذا واضح ذم شمٕمريف أئٛمة قمٚمم اًمتجويد هلا . اًموىمف 

صوت يِمبه اًمٜمؼمة قمٜمد اًموىمف فمٝمور : ) ُمٕمرومًا اًم٘مٚم٘مٚمة    مكي بن أيب صالبي٘مول  اإلُمام اعمح٘مق 

، وإرادة إمتام اًمٜمٓمق هبن ،  ومذًمك اًمّموت ذم اًموىمف قمٚمٞمٝمن أسملم ُمٜمه [ أي طمروف اًم٘مٚم٘مٚمة ] قمٚمٞمٝمن 

إلُمام ُمٙمي سمن أيب ـماًمب ـ اًم٘مٚم٘مٚمة ؿمدة لذم اًموصل هبن ، وىمد ىمال اخلٚمٞمل سمن أمحد ـ واًمٙمالم 

   (ا اعمٕمٜمى اًمّموت ومٙم٠من اًمّموت يِمتد قمٜمد اًموىمف قمغم اًم٘ماف ومسٛمٞمت سمذًمك هلذ

                                                           

( ىمٚمل) ُمادة ( / شماج اًمٕمروس ) و ( ًمسان اًمٕمرب ) اٟمٔمر   

ٟمسبة ًم٘مرـمبة طمٞمث ارحتل ) ، صمم إٟمدًمز اًم٘مرـمبي ( وًمد سمتوٟمس ) هو ُمٙمي سمن أيب ـماًمب سمن محوش اًم٘مٞمز اًم٘مػمواين   

ًم٘مراء واعمجودين، يمان ُمن أهل اًمتبحر ذم قمٚموم اًم٘مرآن واًمٕمرسمٞمة، ، أسمو حمٛمد ، اإلُمام اًمٕمالُمة اعمح٘مق أؾمتاذ ا( إًمٞمٝما وأىمام هبا 

، و إقمالم   7/59 اٟمٔمر شمرمجته ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء / هـ  7 4طمسن اًمٗمٝمم، يمثػم اًمتآًمٞمف ذم قمٚموم اًم٘مرآن، شموذم ؾمٜمة 

 86 /7ًمٚمزريمكم 

 م 996 / دار قمامر ط /  5  ،  4   صاًمرقماية ًمتجويد اًم٘مراءة وحت٘مٞمق اًمتالوة ُمٙمي سمن أيب ـماًمب   
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ومالطمظ أن اإلُمام ُمٙمي سمن أيب ـماًمب يتحدث قمن صوٍت ىموي ئمٝمر طمال اًمٜمٓمق سماحلرف ويدقمم 

.  رأيه سمتٕمريف اخلٚمٞمل سمن أمحد 

اضٓمراب اًمٚمسان سماحلرف قمٜمد اًمٜمٓمق سمه ؾمايمٜمًا  )سم٠مهنا   يذم هداية اًم٘مار 4ادرصفي الشوخ وعرفها 

 . 5(طمتى يسٛمع ًمه ٟمؼمة ىموية 

اعمرصٗمي ًمٚم٘مٚم٘مٚمة ومٞمه اًمِمٞمخ سمٞمد أن شمٕمريف . ىموٍي ئمٝمر طمال اًمٜمٓمق  يتحدث أيْمًا قمن صوٍت 

وهذا اًمٚمٗمظ همػم ُمٜمْمبط ٕن اًمباء خترج ُمن ( اضٓمراب اًمٚمسان )أٟمه ىمال  : ُمٚمحوفمتان إومم 

 . اًمِمٗمتلم وٓ قمٛمل ًمٚمسان ومٞمٝما وهي ُمن طمروف اًم٘مٚم٘مٚمة 

ًمٞمواومق شمٕمريٗمه ىمٞمده سمحاًمة اًمسٙمون أٟمه يرى أن اًمسايمن ومٞمه أصل اًم٘مٚم٘مٚمة  ومٙمان قمٚمٞمه أن ٓ ي:اًمثاٟمٞمة 

 .6هلا ُمذهبه ومٞمٝما

 ففمٝمور صوت يِمبه اًمٜمؼمة طمال ؾمٙموهنن ذم اًموقسم٠مهنا ـ رمحه اهلل ـ  7ابن اجلزري قمرومٝماو

وهو ذم . ومذًمك اًمّموت ذم ؾمٙموهنن أسملم ُمٜمه ذم طمريمتٝمن. زيادة إمتام اًمٜمٓمق هبنلوهمػمه 

                                                           

 امهو اعم٘مرئ اعمح٘مق اًمِمٞمخ قمبد اًمٗمتاح سمن اًمسٞمد اًمٕمسس ًم٘مبًا ، اعمرصٗمي وٓدة وٟمِم٠مة ، اعمٍمي ُموـمٜمًا ويماٟمت وٓدشمه ع 4

، رطمل إمم ًمٞمبٞما صمم إمم اعمديٜمة يمان رمحه اهلل حم٘مق ذم قمٚمم اًم٘مراءات سمال ُمٜمازع وقمامل ُمتبحر ذم قمٚمم اًمرؾمم واًمْمبطم،    9 

هـ  409 ذم هبا قمام اعمٜمورة وشمو

 اًمِماُمٚمة  8/  يهداية اًم٘مار 5

 85ـ84/  يهداية اًم٘مار 6

حمٛمد سمن حمٛمد سمن حمٛمد سمن قمكم سمن يوؾمف، أسمو اخلػم، ؿمٛمس اًمدين، اًمٕمٛمري اًمدُمِم٘مي صمم اًمِمػمازي اًمِماومٕمي، اًمِمٝمػم هو  7

، واسمتٜمى ومٞمٝما ُمدرؾمة ؾمامها  قمام   هـ  75وًمد وٟمِم٠م ذم دُمِمق. ُمن طمٗماظ احلديث. ذم زُماٟمه اإلىمراءؿمٞمخ : سماسمن اجلزري

صمم رطمل إمم ؿمػماز وموزم . ورطمل إمم ُمٍم ُمرارا، ودظمل سمالد اًمروم، وؾماومر ُمع شمٞمٛمورًمٜمك إمم ُما وراء اًمٜمٝمر( دار اًم٘مرآن)

 7/45ًمٚمزريمكم (إقمالم )هـ اٟمٔمر شمرمجته ذم    8قمام  وُمات ومٞمٝما. ىمْماءها
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ي١مشمى سمه ؾمايمٜمًا إٓ ُمع صوت زائد  اًموىمف أُمٙمن، وأصل هذه احلروف اًم٘ماف ٕٟمه ٓ ي٘مدر أن

 8.ًمِمدة اؾمتٕمالئه

وهذا اًمتٕمريف ًمٚم٘مٚم٘مٚمة يِمػم إمم أن اًم٘مٚم٘مٚمة شمٔمٝمر ُمع اًمسايمن وأن اعمتحرك ومٞمه أصل اًم٘مٚم٘مٚمة وٓ 

( ومذًمك اًمّموت ذم ؾمٙموهنن أسملم ُمٜمه ذم طمريمتٝمن)شمٔمٝمر ومٞمه وذًمك ذم ىموًمه 

ـمرذم  سماًمتباقمد سملمـ طماًمة ؾمٙموٟمه  ـإظمراج احلرف اعم٘مٚم٘مل   سم٠مهنا  يعرفها الدكتور أيمن سويدو  

  .دون أن يّماطمبه ؿمائبة طمريمة ُمن احلريمات اًمثالث قمْمو اًمٜمٓمق 

خترج سماًمتّمادم سملم ـمرذم قمْمو اًمٜمٓمق ، وأن ُما قمدا طمروف اعمد احلروف اًمسايمٜمة أن بذًمك   صمم سملمنَّي 

ح ُما سملم اٟمٗمتا ويّماطمب احلرف اعمٗمتوح  سماًمتباقمد سملم ـمرذم قمْمو اًمٜمٓمقاحلروف اعمتحريمة خترج 

اٟمخٗماض اًمٗمك ويّماطمب احلرف اعمٙمسور  ًمٚمٗمم ، اٟمْمامم ويّماطمب احلرف اعمْمٛموماًمٗمٙملم ، 

  .اًمسٗمغم 

ُمِمبٝمة ذم ذًمك وخترج أطمرف اًم٘مٚم٘مٚمة اًمسايمٜمة قمن اًم٘ماقمدة ومتخرج سماًمتباقمد سملم ـمرذم قمْمو اًمٜمٓمق 

ًمٗمك لاٟمخٗماض وٓ  ًمٚمِمٗمتلم ، اٟمْمامموٓ ،  ًمٚمٗمماٟمٗمتاح  احلروف اعمتحريمة  ًمٙمن دون أن يّماطمبٝما

. 0  اًمسٗمغم

وهذا اًمتٕمريف إظمػم يِمػم إمم رأي اًمديمتور أيٛمن ذم يمٞمٗمٞمة أداء اًم٘مٚم٘مٚمة وأهنا شمٙمون ؾمايمٜمة ٓ 

. يِموهبا أي طمريمة يمام يِمػم أن اًم٘مٚم٘مٚمة شمٙمون طماًمة ؾمٙمون احلرف دون طمريمته 

ٟم٠ميت قمٚمٞمه شمٗمّمٞمل  ( ؾمٙمون اًم٘مٚم٘مٚمة ، ويموهنا طمال ؾمٙمون احلرف دون طمريمته ) وذم هاشملم اعمس٠مًمتلم 

.  سمٕمد ىمٚمٞمل إن ؿماء اهلل وسمحوًمه وىموشمه 

                                                           

   0 / اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم  اٟمٔمر 8

سمّمٗمحته اخلاصة سمٛموىمع ـمريق اإلؾمالم وسمٚمٗمظ ىمريب ( آًمٞمة اًم٘مٚم٘مٚمة )ًمديمتور أيٛمن ؾمويد ًمٚم٘مٚم٘مٚمة ذم حمارضشمه اٟمٔمر شمٕمريف ا(9)

    / ( ومتح رب اًمؼمية ذم ذح اعم٘مدُمة اجلزرية )ُمن هذا قمرومٝما  صاطمب 

 (آًمٞمة اًم٘مٚم٘مٚمة )اٟمٔمر ذح اًمديمتور أيٛمن ؾمويد ًمتٕمريف اًم٘مٚم٘مٚمة   ذم حمارضشمه  0 
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ذم ُمٜمٔموُمة  صٗمة اًم٘مٚم٘مٚمة، وىمد أؿمار اسمن اجلزري إمم "ىمٓمب ضمد"ًمٗمظجمٛموقمة ذم أطمرف مخسة 

  :سم٘موًمه اعم٘مدُمة 

.......ٍد ـــُب َج ـــىَمَٚمٌة ىُمطْ ـــْىَمل..............................                   

) ٟمؼمة ىموية ؾمٛمع قمٜمد اًموىمف قمغم احلرف ُي طمتى اعمخرج ـ ٕٟمك إذا وىمٗمت قمٚمٞمٝما شم٘مٚم٘مل  

 . (صوشمًا قماًمٞمًا 

 .ُمن اًم٘مٚم٘مٚمة اًمتي هي صوت إؿمٞماء اًمٞماسمسة  ـ ٕن صووا صوت أؿمد احلروف أظمذاً  

هلم ـ  ٕن صووا ٓ يٙماد يتبلم سمه ؾمٙموهنا ُما مل خيرج إمم ؿمبه اًمتحريك يِمبه أُمرها ُمن ىمو 

.  ىمٚم٘مٚمه إذا طمريمه

 

 

 

 

                                                           

 6 / ؿماـمبٞمة ٕيب ؿماُمة إسمراز اعمٕماين ذح ال   
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يموهنا جمٝمورة ؿمديدة، وماجلٝمر يٛمٜمع اًمٜمٗمس أن ذم طمروف اًم٘مٚم٘مٚمة آضٓمراب واًمتحريك وؾمبب  

جيري ُمٕمٝما، واًمِمدة متٜمع صووا أن جيري ومٚمام اضمتٛمع هلا هذان اًموصٗمان اطمتاضمت إمم يمٚمٗمة ذم سمٞماهنا 

وإٟمام طمّمل هلا ) يف رشح الشاصبوة   قال أبو شامة: ومتخٚمص اًمٕمرب ُمن هذه اًمٙمٚمٗمة سماًم٘مٚم٘مٚمة 

ذًمك ٓشمٗماق يموهنا ؿمديدة جمٝمورة وماجلٝمر يٛمٜمع اًمٜمٗمس أن جيري ُمٕمٝما واًمِمدة متٜمع أن جيري 

صووا ومٚمام اضمتٛمع هلا هذان اًموصٗمان وهو اُمتٜماع ضمرى اًمٜمٗمس ُمٕمٝما واُمتٜماع ضمرى صووا 

هبا ؾمايمٜمة طمتى  اطمتاضمت إمم اًمتٙمٚمف ذم سمٞماهنا ومٚمذًمك حيّمل ُمن اًمْمٖمط ًمٚمٛمتٙمٚمم قمٜمد اًمٜمٓمق

إذ ًموٓ ذًمك مل يتبلم ٕٟمه إذا اُمتٜمع اًمٜمٗمس واًمّموت  تكاد خترج إىل شبه حتركها لقصد بواهنا

 .  (شم٘مدر سمٞماهنا ُما مل يتٙمٚمف سم٢مفمٝمار أُمرها قمغم اًموضمه اعمذيمور

 

وىمد اقمتادت "  "احلروف اًمِمديدة ذم اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة صمامٟمٞمة جمٛموقمة ذم ىموًمك 

) ُمن اًمِمدة ذم طمروف ومتخٚمص اًمٕمرب  ، طمال اًمٜمٓمق سمه  ن ؿمدة احلرفاًمٕمرب قمغم اًمتخٚمص م

. سماًم٘مٚم٘مٚمة ( ىمٓمب ضمد 

وًمٞمس اًمِمدة يتبع صٗمة ُمن اًمِمدة ذم اًمٙماف واًمتاء سماهلٛمس ، وماهلٛمس ومٞمٝمام  اًمٕمرب وختٚمص

يٜمٗمتح وخيرج اهلواء ـ وهذه هي صٗمة اًمِمدة ـ  شماُماً  ومبٕمد ىمٗمل اعمخرج اٟم٘مٗمآً ُمٕمٝما ذم ٟمٗمس اًمزُمن ، 

. ، وماًمِمدة سماقمتبار آسمتداء واهلٛمس سماقمتبار آٟمتٝماءصٗمة اهلٛمس وهذه 

                                                           
ُم١مرخ، : هو قمبد اًمرمحن سمن إؾمامقمٞمل سمن إسمراهٞمم اعم٘مدد اًمدُمِم٘مي، أسمو اًم٘ماؾمم، ؿمٝماب اًمدين، أسمو ؿماُمة أسمو ؿماُمة   

وًم٘مب  (م 67    - 0  = هـ  665  -599)أصٚمه ُمن اًم٘مدس، وُموًمده ذم دُمِمق، وهبا ُمٜمِم٠مه وووماشمه . حمدث، سماطمث

 99 / ًمٚمزريمكم ( إقمالم )اٟمٔمر شمرمجته ذم .إيرسضمبه أسما ؿماُمة، ًمِماُمة يمبػمة يماٟمت وموق طما

 6 / إسمراز اعمٕماين ذح اًمِماـمبٞمة ٕيب ؿماُمة    
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اًم٘مٚم٘مٚمة ُمع أن ومٞمٝما صوشماَ َ زائدًا  طمدث سماهلٛمس دون اًمٙماف واًمتاء  وإٟمام ختٚمّمت اًمٕمرب ُمن ؿمدة 

ٕن ذًمك اًمّموت ومٞمٝمام يالسمس ضمري اًمٜمٗمس سمسبب ضٕمف آقمتامد قمغم )قمٜمد اٟمٗمتاح خمرضمٞمٝمام 

  4 (قمدشما ؿمديدشملم ُمٝمٛموؾمتلم   اعمخرج ومٝمو صوت مهس ضٕمٞمف وًمذا

 ـ :ُمن اًمِمدة ذم اهلٛمز سماًمٓمرق أشمٞمة اًمٕمرب وختٚمص

 .سمحذف اهلٛمزة  "ُمستٝمزون  ": ، ُمثلسماإلؾم٘ماط ) -

 .سم٢مسمدال اهلٛمزة طمرَف ُمد جماٟمس حلريمِة ُما ىمبٚمٝما  "ُيوُِمٜمُونَ  ": أو اإلسمدال، ُمثل -

 .اًمسايمن ىمبٚمٝما ُمع طمذف اهلٛمز سمٜم٘مل طمريمة اهلٛمزة إمم  "ىَمَد ا وْمٚمح  ": ، ُمثل أو سماًمٜم٘مل -

 سملمٟمٜمٓمق اهلٛمزة اًمثاٟمٞمة سملم فوهو ًمٗمظ سملم اهلٛمزة وإًمف  "َأاقْمَجِٛميٌّي  ": أو سماًمتسٝمٞمل، ُمثل -

مل يسٝمل طمٗمص ُمن و اعمِماومٝمةويْمبط ذًمك ومال هي مهزة ظماًمّمة وٓ هي أًمف ظماًمّمة 

   صمالثىموًٓ واطمدًا ، و اًمٙمٚمامت ال 44: ومّمٚمت چۋ   چ  ـمريق اًمِماـمبٞمة إٓ يمٚمٛمة

وىمد أؿمار اإلُمام ُمٙمي ذم جيوز قمٜمده اإلسمدال واًمتسٝمٞمل  چ ۈئ،   ہ  ، ڀ    چ

ٕن اهلٛمزة طمرف صم٘مٞمل ومٖمػمشمه اًمٕمرب )..سم٘موًمه  ـمرق اًمتخٚمص ُمن ؿمدة اهلٛمزاًمرقماية إمم 

 ةًمث٘مٚمه ، وشمٍمومت ومٞمه ُما مل شمتٍمف ذم همػمه ُمن احلروف ، وم٠مشمت سمه قمغم ؾمبع أوضمه ُمستٕمٛمل

ضماءت سمه حم٘م٘مًا ، وخمٗمٗمًا ، وُمبدًٓ سمٖمػمه ، وُمٚم٘مى طمريمته قمغم ُما ىمبٚمه ،  ذم اًم٘مرءان و اًمٙمالم  ،

 . 5 (وحمذوومًا ، وُمثبتًا ، وُمسٝماًل سملم طمريمته واحلرف اًمذي ُمٜمه طمريمته 

: ألسباب  ومل تتخلص العرب من شدة اهلمزة بالقلقلة  كام يف حروف القلقلة

احلٚمق  وٓ يٙمون ومٞمٝما اًمتّماق  ٕن اهلٛمزة شمٕمتٛمد ذم خمرضمٝما قمغم ضمزء واطمد وهو أىمَمـ  

  .ضمزئي اعمخرج يمام ذم طمروف اًم٘مٚم٘مٚمة 

اهلٛمز يماًمتٝموع أي اًمت٘مٞم١م ويماًمسٕمٚمة ومجرت قمادة اًمٕمٚمامء سم٢مظمراضمٝما سمٚمٓماومة ورومق )ن ٕـ  

                                                           

  8هناية اًم٘مول اعمٗمٞمد يٜم٘مل قمن اعمرقمٌم ص 4 

 95/  اًمرقماية  5 
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 . 6 (وقمدم شمٙمٚمف ذم ضٖمط خمرضمٝما ًمئال ئمٝمر صوت يِمبه اًمتٝموع واًمسٕمٚمة

 7 ( يٕمؽمهيا اإلقماللٕٟمه ا ويدظمٚمٝما اًمتخٗمٞمف طماًمة اًمسٙمون ومٗمارىمت أظمواشمه)ٕٟمه  ـ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  8/ هناية اًم٘مول اعمٗمٞمد  6 

 سمتٍمف يسػم  9  / اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم  7 
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ـ :إمم أىموال أداء اًم٘مٚم٘مٚمة اظمتٚمف اًمٕمٚمامء ذم

 

وىمد أؿمار . اًمٕمٚمامء يرضمحون هذا اًم٘مول  يمثػم ُمنو ،إهنا أقرب إىل الفتح مطلًقا:  القول األول 

 :سمٕمْمٝمم إمم هذا اًم٘مول سم٘موًمه

 وٓ شمتبٕمٜمٝما سماًمذي ىمبُل دْمُٛمال                     وىمٚم٘مٚمًة ىمِرْب إمم اًمٗمتح ُُمٓمٚم٘مًا 

وقمدد صمامٟمٞمة أىموال ًمٚمٕمٚمامء ي٘موًمون ( زاد اعم٘مرئلم )مجال اًم٘مرش ذم يمتاسمه اًمِمٞمخ ورضمح هذا اًم٘مول 

 ـ :ُمٜمٝمم 8 أهنا إمم اًمٗمتح أىمرب

وىمد ظماًمف اًمديمتور ، اًمراضمح أهنا متٞمل إمم اًمٗمتحة : اًمِمٞمخ أمحد سمن قمبد اًمٕمزيز اًمزيات ىمال ـ  

 !! .ظمه اًمِمٞمخ أمحد سمن قمبد اًمٕمزيز اًمزيات ذم هذا اعمس٠مًمة أيٛمن ؾمويد ر

 .شمٙمون ىمريبة ًمٚمٗمتح وًمٞمست ُمٗمتوطمة  واًمِمٞمخ إسمراهٞمم إظمرض ، ذيمر أهناـ  

. اًمرأي اًمراضمح ذم اًم٘مٚم٘مٚمة أهنا متٞمل إمم اًمٗمتح ذيمر أن واًمِمٞمخ حمٛمد أسمو رواش ـ  

أىمرب، يماٟمت ىمريبة إمم اًمٗمتح، وإن : شموطًما ٟمحووم٢من يمان ُما ىمبٚمٝما ُمف إهنا تابعة دا قبلها،:  القول الثاين

اىمْتٚموا، : اىْمرأ، يماٟمت ىمريبة إمم اًمٙمرس، وإن يمان ُما ىمبٚمٝما ُمْمٛموًُما ٟمحو: يمان ُما ىمبٚمٝما ُمٙمسورا ٟمحو

ذم َُمْ٘مٕمد ِصْدق قمٜمد )إطموال اًمثالصمة ذم ىمول اهلل شمٕمامم  اضمتٛمٕمت هذه  وىمد .يماٟمت ىمريبة إمم اًمْمم

.  (ُمٚمٞمك ُُمْ٘متدر 

: عما ىمبٚمٝما ،ي٘مول اإلشمباعُمة اًمسٛموٟمدي إمم اًم٘موًملم ُمٕمًا ،ورضمح اًمٕمالوأؿمار 

                                                           

 86 اًمٕماعملم ص اٟمٔمر زاد اعم٘مرئلم أصمٜماء شمالوة رب 8 
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 ًمٚمٗمتِح وإرضمُح ُما ىمبُل اىْمَتَٗمْت                           ىمٚم٘مٚمٌة ىمٓمُب ضمٍد وىُمِرسمْت 

: وٟمٔممويروى أن اًمِمٞمخ اًمسٛموٟمدي شمراضمع قمن هذا اًم٘مول ورضمح أهنا إمم اًمٗمتح أىمرب 

خمــرٍج قمغم إوًمــى صمبــــت  ًمٗمتِح                       رسمت ـد وقـــــىمٚم٘مٚمة ىمٓمب ج

سم٠من  شمبٕمٞمة احلرف اعم٘مٚم٘مل   قمٚمٞمهواطمتج ( زاد اعم٘مرئلم )وذًمك سمٕمدُما راضمٕمه ذم ذًمك صاطمب يمتاب 

ًمو شمبٕمت اًم٘مٚم٘مٚمة ذم ( ًمـُٛمْبتٚملم )ومٛمثال يمٚمٛمة ٓ حت٘مق اًمٖمرض ُمن اًم٘مٚم٘مٚمة  حلريمة احلرف اًمذي ىمبٚمه 

 9 ةوعما حت٘مق اًمٖمرض ُمن اًم٘مٚم٘ملومٞمه صم٘مل قمغم اًمٚمسان  اًمباء اًمْمٛمة اًمتي ىمبٚمٝما ًمٔمل اًمٚمٗمظ

، وهذا أن طمروف اًم٘مٚم٘مٚمة شمتبع طمريمة ُما سمٕمدها ُمن احلروف ًمتتٜماؾمب احلريمات : القول الثالث

وإن صح هذا اًم٘مول ومٞمٛمٙمن شمٓمبٞم٘مه قمغم اًمسايمن ):اًم٘مول ضٕمٞمف ي٘مول اعمرصٗمي ذم هداية اًم٘مارئ

اَك }وف قمٚمٞمه يمحرف اًمدال ذم ٟمحو ىموًمه شمٕمامم ٕن اًمسايمن اعموق (ُيْبِدىءُ )اعموصول وم٘مط ٟمحو  إِينَّي

 .ٓ يت٠مشمى ومٞمه إشمباقمه عما سمٕمده ًمذهاب طمريمة ُما سمٕمده سمسبب اًموىمف قمٚمٞمه ومتٜمبه {َٟمْٕمُبدُ 

 .ًمٞمست ُمائٚمة ًمٚمٗمتح وٓ ُمائٚمة ًمٚمٙمرس وٓ شماسمٕمة عما ىمبٚمٝما هلا صوت ُمست٘مل أن اًم٘مٚم٘مٚمة  :القول الرابع 

اًم٘مٚم٘مٚمة ) :ي٘مول  ( رب اًمؼمية ذم ذح اعم٘مدُمة اجلزرية ومتح) وممن ىمال هبذا اًم٘مول صاطمب 

ًمٞمست ُمائٚمة ًمٚمٗمتح وٓ ُمائٚمة ًمٚمٙمرس وٓ شماسمٕمة عما ىمبٚمٝما، ويٗمٝمم ذًمك قمٜمد اًمتٓمبٞمق ُمن ؿمٞمٍخ 

 (  ) .(ُمت٘منٍ 

 : )ي٘مول  ، ( اًمبٞمان ذم أطمٙمام دمويد اًم٘مرءان) وممن ىمال هبذا اًم٘مول طمسام  اًمدين اًمٙمٞمالين ذم يمتاسمه 
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ويٚمحن اًمٙمثػم طملم ينمسمون ، ئ أن يٜمتبه أن اًم٘مٚم٘مٚمة ٟمؼمة ؾمايمٜمة ُمست٘مٚمة قمن احلريمة ومٕمغم اًم٘مار

.  اًم٘مٚم٘مٚمة طمريمة ُما ،يمْمم أو يمرس أو ومتح 

واًم٘مٚم٘مٚمة ذم احلرف اًمسايمن صوت ُمست٘مل  (:ل وق،ياًمٜمبٝمان  حمٛمد اًمِمٞمخ  ـ أيْمًا ـ ذا ممن ىمال سمهو

.  ( سمحريمة ُما ىمبٚمٝما  وٓ سماًمسٙمون همػم ُمت٠مصمر، وٓ سماًمٙمرسة  ، ًمٞمس سماًمٗمتحة

أن اًم٘مٚم٘مٚمة شمتبع طمريمة ُما ىمبٚمٝما : ىمول ُمن ىمال   فضعنَّي اًمديمتور أيٛمن ؾمويد و وممن ىمال هبذا اًم٘مول

سم٠من هذا اًمٕمٛمل هو شمبٕمٞمض ًمٚمحريمة وطمجته أو شمٙمون أىمرب إمم اًمٗمتح ُمٓمٚم٘ما ، أو طمريمة ُما سمٕمدها  

ُمن هذين ةاًم٘مٚم٘مٚمة واطمد وهذا إُمر يسٛمي قمٜمد اًم٘مراء روُما  أو اظمتالؾما ومل ي٘مل أطمد أن

 

ومٚمذًمك حيّمل ُمن اًمْمٖمط ًمٚمٛمتٙمٚمم قمٜمد اًمٜمٓمق هبا ؾمايمٜمة طمتى ) يمالم أيب ؿماُمة اًمساسمقأن إٓ 

 .يِمػم أن أداء اًم٘مٚم٘مٚمة إمم احلريمة أىمرب (شمٙماد خترج إمم ؿمبه حتريمٝما ًم٘مّمد سمٞماهنا

ازي وهي وىمال اسمن ُمريم اًمِمػم)وىمد أيمد هذا اًمٙمالم سم٘موًمه ٟماىماًل قمن أيب ُمريم اًمِمػمازي 

 طمروف ُمنمسمة ذم خمارضمٝما إٓ أهنا ٓ شمْمٖمط ضٖمط احلروف اعمٓمب٘مة همػم أهنا ىمريبة ُمٜمٝما وم٢من

  5 (وهلذا ؾمٛمٞمت طمروف اًم٘مٚم٘مٚمةكاحلركات تتقلقل عند خروجها أي تضطرب  فوها أصواتاً 

ًمك شمٕمريف اًم٘مٚم٘مٚمة سمتحريك اًمّموت أو سمتحريك ): (هناية اًم٘مول اعمٗمٞمد )وىمال حمٛمد ُمٙمي ذم 

أُما اعمخرج وم٘مد حترك سمسبب اٟمٗمٙماك دومٕمي  سمٕمد اًمتّماق حمٙمم ، وأُما  )وىمال ،  6 (اعمخرج 

                                                           

 40اًمبٞمان ذم أطمٙمام دمويد اًم٘مرءان ص (  )

  5اعمذيمرة ذم اًمتجويد ًمٚمِمٞمخ اًمٜمبٝمان  ص (  )

 (  آًمٞمة اًم٘مٚم٘مٚمة )حمارضة  اٟمٔمر ـ إن ؿمئت ـ   (4 )

 6 / إسمراز اعمٕماين ذح اًمِماـمبٞمة ٕيب ؿماُمة  5 

 78هناية اًم٘مول اعمٗمٞمد ص 6 
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  7 (اًمّموت وم٘مد شمبدل ذم اًمسٛمع وذًمك فماهر 

  .ُمن اًمسٙمون يِمػم إمم أن أداء اًم٘مٚم٘مٚمة إمم احلريمة أىمرب (حتريك اًمّموت )وم٘موًمه 
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: اظمتٚمف اًمٕمٚمامء ذم ُمراشمب اًم٘مٚم٘مٚمة قمغم صمالصمة أىموال 

  أن القلقلة عذ أربعة مراتب: ألول القول ا

 (.إِننَّي َهَذا هَلَُو اًْمَ٘مَّمُص احْلَقُّق )  : ُمثل ىكربقلقلة وشمسٛمى  ،اعمِمدد اعموىموف قمٚمٞمه :ادرتبة األوىل 

تِي : ) ُمثل وسطى قلقلةوشمسٛمى ،اعموىموف قمٚمٞمه ظمٗمفامل : ادرتبة الثاىوة  َم ِزيٜمََة اهللنَّيِ اًمنَّي ىُمْل َُمْن طَمرنَّي

ِٞمَباِت ُِمَن اًمِرْزِق َأظْمَرَج ًمِعِ    (.سَماِدِه َواًمٓمنَّي

 ىمٚم٘مٚمة  يمؼمى  ىمٚم٘مٚمة أيمؼم، ويسٛمي اعموىموف قمٚمٞمه اعمخٗمف اعمِمدد اعموىموف قمٚمٞمهسمٕمْمٝمم يسٛمي و

 اًمسايمن اعموصول ؾمواء أيمان  ذم وؾمط اًمٙمٚمٛمة أم ذم آظمرها  ، وشمسٛمى ىمٚم٘مٚمة صٖمرى  : ادرتبة الثالثة 

ِذينَ : ) ُمثل اعمؼمد ىمال )وشمٙمون اًم٘مٚم٘مٚمة ومٞمه سمٛمرشمبة أىمل ُمن اعموىموف قمٚمٞمة (يَمَٗمُروا ًمَِٞمْ٘مَٓمَع ـَمَرومًا ُِمَن اًمنَّي

وهذه اًم٘مٚم٘مٚمة سمٕمْمٝما أؿمد ُمن سمٕمض وم٢مذا وصٚمت ذهبت شمٚمك اًمٜمؼمة ٕٟمك أظمرضمت ًمساٟمك 

 .8  (قمٜمٝما إمم صوت آظمر ومحال سمٞمٜمه وسملم آؾمت٘مرار

. اعمتحرك ُمٓمٚم٘ما  وومٞمه أصل اًم٘مٚم٘مٚمة  : اعمرشمبة اًمراسمٕمة 

ًمٙمٜمٝما ٓ شمٔمٝمر إٓ ُمع  اًم٘مٚم٘مٚمة صٗمة ٓزُمة ًمألطمرف اخلٛمسة ذم مجٞمع أطمواهلا ، ومٝم١مٓء يرون أن 

يمام أن أصل اًمٖمٜمة صماسمت وأن اعمتحرك ومٞمه أصل اًم٘مٚم٘مٚمة اًمسٙمون إذ اًمسٙمون ُئمِٝمر صٗمات احلرف 

. ذم اًمٜمون واعمٞمم اًمسايمٜمتلم اعمٔمٝمرشملم واعمتحريمتلم اخلٗمٞمٗمتلم 

واعمرصٗمي ذم  ،  9 ( هماية اعمريد ذم قمٚمم اًمتجويد )سمه يمتاوممن ىمال هبذا اًم٘مول قمٓمٞمة ىماسمل ٟمٍم ذم 

  0 (إمم  دمويد يمالم اًمباري يهداية اًم٘مار)يمتاسمه 

                                                           

 اًمِماُمٚمة 7 / إسمراز اعمٕماين ذح اًمِماـمبٞمة ٕيب ؿماُمة  8 

 45 ص هماية اعمريد ذم قمٚمم اًمتجويد 9 
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 ويتبلم وضمه شمرضمٞمحه ُمن ظمالل ُمٜماىمِمة أراء إظمرىوأُمٞمل إًمٞمه وهذا اًم٘مول هو اًمذي أرضمحه 

 

  أن القلقلة مرتبتان: القول الثاين 

 . (اًمٗمٚمق )يمؼمى قمٜمد اًموىمف قمغم احلرف اعم٘مٚم٘مل ٟمحو  : ادرتبة األوىل 

 .صٖمرى ذم اًمسايمن اعموصول ؾمواء يمان ذم وؾمط اًمٙمٚمٛمة أو آظمرها : اعمرشمبة اًمثاٟمٞمة 

واًمديمتور أيٛمن (ومتح رب اًمؼمية ذح اعم٘مدُمة اجلزرية) صاطمب وممن ذهب هبذا اًمرأي 

. (آًمٞمة اًم٘مٚم٘مٚمة )ؾمويد ذم حمارضشمه 

: ُمرشمبتلمأؾم٘مٓموا ومٝم١مٓء 

أن اًم٘مٚم٘مٚمة ٓ شمٙمون إٓ ذم اًمسايمن ، وأن اعمتحرك ًمٞمس ومٞمه أصل : اعمرشمبة اًمراسمٕمة وىماًموا أؾم٘مٓموا  ـ

 .   اًم٘مٚم٘مٚمة

. ـ ضمٕمٚموا اعمرشمبة إومم واًمثاٟمٞمة  ُمٜمزًمة واطمدة ، وؾماووا  سملم  اعموىموف قمٚمٞمه اعمخٗمف واعمث٘مل

 

طمجتٝمم ف ًمٞمس ومٞمه أصل اًم٘مٚم٘مٚمةأن اًم٘مٚم٘مٚمة ٓ شمٙمون إٓ ذم اًمسايمن ، وأن اعمتحرك إول ىموهلم أُما 

: ىمول اسمن اجلزري ومٞمه 

. وإن يٙمن ذم اًموىمف يمان أسمٞمٜما          إن ؾمـٙمٜما            وسمِٞمٜمَـْن ُم٘مٚم٘مالً 

ُما ومٞمٝما ُمن صٗمة اًمِمدة وهي اٟمحباس  هو ( ىمٓمب ضمد) يمام  اطمتجوا سم٠من ؾمبب ىمٚم٘مٚمة  طمروف 

جلٝماز اًمٜمٓمق سماهلواء اعمْمٖموط اًمذي  ضماً ازعإاًمّموت واٟم٘مٗمال اعمخرج اٟم٘مٗمآً متًاُمًا مما يسبب 

                                                                                                                                                                      

 85/ هداية اًم٘مارئ  0 

سمحث ذم اًمتٜمبٞمه قمغم إظمٓماء ذم اًمتٚمٗمظ سمّموت )ب إمم أن اعمتحرك ٓ ىمٚم٘مٚمة ومٞمه إؾمتاذ ومرهمكم قمرسماوي  ذم  سمحثه وممن ذه   

 (اًم٘ماف اًمٕمرسمٞمة اًمٚمساٟمٞمة 
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ذم اًمسايمن دون اعمتحرك ٕن اًم٘مٚم٘مٚمة اًمتي هي  ، وشمٙمونيريد أن خيرج وٓ جيد إمم ذًمك ؾمبٞماًل 

ٓ حيدث إٓ طماًمة  اإلزقماجوهذا  اإلزقماجاًمتخٚمص ُمن اًمِمدة إٟمام شمٙمون ذم طماًمة طمدوث 

   اٟم٘مٗمال اعمخرج وهي طماًمة اًمسٙمون 

ات اًمٕمرضٞمة ٕهنا ٓ شمٙمون إٓ ذم اًمسايمن وًمٞمست ُمالزُمة وقمٚمٞمه ومتٙمون اًم٘مٚم٘مٚمة ُمن اًمّمف

. (آًمٞمة اًم٘مٚم٘مٚمة )ًمٚمحرف ذم يمل أطمواًمه يمام سح سمذًمك اًمديمتور أيٛمن ؾمويد ذم حمارضشمه 

 ضٛمنإذ قمد اًم٘مٚم٘مٚمة ،  (صٗمات احلروف )ٍة ًمه هو سمٕمٜموان حمارضضماء قمٙمس ذًمك ذم وىمد  

 .ًمٚمحروف  اًمّمٗمات إصٞمٚمة

ًمٚمديمتورة رطماب ؿم٘م٘مي وهو  ( شمالوة  ذم دمويد اًم٘مرآن اًمٙمريم طمٚمٞمة ال) يمتاب ذم  وأيْمًا  

 .   اًمّمٗمات إصٚمٞمة اًمالزُمة   ضٛمنقمدت صٗمة اًم٘مٚم٘مٚمة !! سم٢مذاومه 

:ويرد قمغم هذا اًم٘مول سمام يكم 

ـ أن اسمن اجلزري قمد اًم٘مٚم٘مٚمة وهو يٕمدد اًمّمٗمات إصٚمٞمة اًمالزُمة اًمتي ٓ شمٜمٗمك قمن احلرف  

: ذم ىموًمه سمحال ، وذًمك 

هْ ـــُروُف اعمُْذًَمَق ـــَووَمرنَّي ُِمْن ًُمِب اًمُح                اٌء ُُمْٓمَبَ٘مه ـــاُء ظَ ــاٌد طَ َـض  ادُ ـَوَص 

 .......ٍد ـــُب َج ـــىَمَٚمٌة ىُمطْ ـــْىَمل             يُن ـاٌد َوَزاٌى سِ ـــومػُِمَها َص ــــــَص 

                                                           
 (  . آًمٞمة اًم٘مٚم٘مٚمة )اٟمٔمر حمارضة اًمديمتور أيٛمن ؾمويد     

 

  006 ط/ 9  ص   ؿم٘م٘ميًمٚمديمتورة رطماب ( طمٚمٞمة اًمتالوة  ذم دمويد اًم٘مرآن اًمٙمريم ) اٟمٔمر ـ إن ؿمئت ـ    
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قمغم . ية اًمالزُمة ويمل يمتب اًمتجويد اًم٘مديٛمة واحلديثة يٕمدون اًم٘مٚم٘مٚمة ضٛمن اًمّمٗمات إصل

.  وم٘مط  ظمالف ُما يذيمره اًمديمتور أيٛمن ؾمويد ُمن أن هذا ىمول  اعمٕماسين

ـ  :ـ أن يمون اًم٘مٚم٘مٚمة  ٓ شمٔمٝمر إٓ ُمع اًمسايمن هو  ٟمص يمالم اسمن اجلزري  

 َوإِْن َيُٙمْن رِم اًْمَوىْمِف يَماَن َأسْمَٞمٜمَا                   َوسَمِٞمٜمَْن ُُمَ٘مْٚمَ٘ماًل إِْن ؾَمَٙمٜمَا

ِين اًم٘مٚم٘مٚمة طمال ؾمٙموهنا وم٘مول اسمن اجلزري هذا ٓ يٛمٜمع وضمود أصل اًم٘مٚم٘مٚمة ذم يٕمٜمي  َب 

أي ]  ٕهنا)وي١ميمد هذا اًمٗمٝمم ىموًمه ذم ُمٙمان آظمر  .اعمتحرك ومٝمي طمٞمٜمئذ همػم سَمِٞمٜمة وهمػم فماهرة 

إذا ؾمٙمٜمت ضٕمٗمت وماؿمتبٝمت سمٖمػمها ومٞمحتاج إمم فمٝمور صوت يِمبه اًمٜمؼمة  [أطمرف اًم٘مٚم٘مٚمة

فذلك الصوت يف سكوهنن أبني . همػمه وإمم زيادة إمتام اًمٜمٓمق هبنو فطمال ؾمٙموهنن ذم اًموق

 (منه يف حركتهن

يدل أن اًم٘مٚم٘مٚمة ُموضمودة ذم (  أسملم ُمٜمه ذم طمريمتٝمنومذًمك اًمّموت ذم ؾمٙموهنن )وم٘موًمه 

 .اعمتحرك ًمٙمٜمٝما ٓ شمٙمون سمٞمٜمة ُمثل اًمسايمن 

،  حلريمةـ أن  طمال اًم٘مٚم٘مٚمة يمحال اًمرظماوة واًمِمدة شمٔمٝمر طمال اًمسٙمون أيمثر ُمن طمال ا 

وماًمٖملم ُمثاًل شمتّمف سمّمٗمة اًمرظماوة وٟم٘مول ًمٚم٘مارئ طملم ، وماحلريمة شمْمٕمف اًمّمٗمة وٓ شمٕمدُمٝما 

هل ٟم٘مول ًمه ( هماومر )أقمط ًمٚمٖملم زُمن اًمرظماوة ، ًمٙمن إذا ىمرأ يمٚمٛمة (اؾمتٖمٗمر ُمثاًل )ي٘مرأ يمٚمٛمة 

. سماًمٓمبع ٓ وماحلروف اعمتحريمة زُمٜمٝما واطمد ! إقمط ًمٚمٖملم زُمن رظماوة ؟

اطمتاضمت إمم ف (طمبس اًمّموت واًمٜمٗمس )و اضمتامع صٗمتي اجلٝمر واًمِمدة ـ أن ؾمبب اًم٘مٚم٘مٚمة ه4

اًمٚمذان ( اجلٝمر واًمِمدة)، وهذان اًموصٗمان يمٚمٗمة ذم سمٞماهنا ومتخٚمص اًمٕمرب ُمن هذه اًمٙمٚمٗمة سماًم٘مٚم٘مٚمة 

 .ٓزُمان ًمٚمحرف ؾمايمٜمًا يمان  أم ُمتحريمًا مها ؾمبب اًم٘مٚم٘مٚمة م

ن اًم٘مٚم٘مٚمة اًمتي هي اًمتخٚمص ُمن ٕأن اًم٘مٚم٘مٚمة شمٙمون ذم اًمسايمن دون اعمتحرك ـ وأُما ىموهلم 5

ٓ حيدث إٓ طماًمة اٟم٘مٗمال اعمخرج  اإلزقماجوهذا ،  اإلزقماجاًمِمدة إٟمام شمٙمون ذم طماًمة طمدوث 
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ُمالزُمة ًمٚمحرف اًمتي شمسبب هذا اإلزقماج ٟمٔمر ٕن صٗمة اًمِمدة ىمول ومٞمه   وهي طماًمة اًمسٙمون

ج ٓسمد ُمٜمه ذم ومّمٗمة اًمِمدة وهمٚمق اعمخر ؾمايمٜمًا إذ هي ُمن اًمّمٗمات اًمالزُمة يمان ُمتحريمًا أم

ُمثاًل  دون أن يٚمّمق ( َج )طمروف ىمٓمب ضمد  اعمتحرك واًمسايمن أٓ شمرى ًمو أن ىمارئًا ىمرأ 

.  ًمساٟمه سماحلٜمك إقمغم ًمّم٘مًا حمٙماًم ىمبل ومتحه ًم٘مٚمٜما اجلٞمم ومٞمٝما شمٗمٌم

سمل ٟم٘مول  وًمٞمس ُمٕمٜمى اًم٘مول أن اعمتحرك ومٞمه أصل اًم٘مٚم٘مٚمة أٟمٜما ٟمٓماًمب سم٘مٚم٘مٚمته طمال طمريمته ، 

يمام أن أصل اًمٖمٜمة صماسمت ذم اًمٜمون واعمٞمم ًم٘مٚمة  وهي طمٞمٜمئذ شمٙمون همػم فماهرة  أن ومٞمه أصل اًمق

هناية )ذم  وقد ىص عذ ذلك حممد مكي ،وشمٙمون همػم فماهرة يمذًمك  اعمتحريمتلم اخلٗمٞمٗمتلم

وذم اعمتحرك ىمٚم٘مٚمة أيْمًا ًمٙمٜمٝما أىمل ومٞمه ُمن اًمسايمن اًمذي مل يوىمف )طمٞمث ىمال ( اًم٘مول اعمٗمٞمد 

سماضمتامع اًمِمدة واجلٝمر يمام ذم اعمرقمٌم يِمػم إمم أن طمروف اًم٘مٚم٘مٚمة ٓ قمٚمٞمه ٕن شمٕمريف اًم٘مٚم٘مٚمة 

شمٜمٗمك قمن اًم٘مٚم٘مٚمة قمٜمد حتريمٝما وإن مل شمٙمن اًم٘مٚم٘مٚمة قمٜمد حتريمٝما فماهرة يمام أن طمرذم اًمٖمٜمة ومها 

 4 ( اًمٜمون واعمٞمم ٓ خيٚموان قمن اًمٖمٜمة قمٜمد حتريمٝمام وإن مل شمٔمٝمر 

دًمٞمٚمٝمم ذم ذًمك أن اًم٘مٚم٘مٚمة ذم فخمٗمٗمًا أو ُمِمددًا اعموىموف قمٚمٞمه ُمرشمبة واطمدة ؾمواء يمان  وأُما ضمٕمٚمٝمم 

اًم٘مٚم٘مٚمة ذم اًم٘ماف اًمثاٟمٞمة ٓ إومم ، وأن ( احلّق )اعمِمدد هي ذم احلرف اًمثاين ُمٜمه ٓ إول ُمثل 

اًم٘ماف إومم ظمرضمت سماًمتّمادم سملم ـمرذم قمْمو اًمٜمٓمق قمغم اًم٘ماقمدة إصٚمٞمة ًمٚمٜمٓمق سماحلروف 

. 5 قمٜمد اًموىمف (اًمٗمٚمق ـ احلّق )ذم يمٚمٛمتى اًمسايمٜمة وقمغم هذا ومال ومرق سملم اًم٘مٚم٘مٚمة 

وهذا اًمٙمالم ومٞمه ٟمٔمر إذ  أن اإلدهمام ُيَّمػِم احلروملم طمرومًا واطمدًا ُمِمددًا ي٠مظمذ طمٙماًم واطمدًا ُمن همػم 

ًا )أٓ شمرى أٟمٜما ٟم٘مول أن طمٙمم اًمراء ذم يمٚمٛمة سملم احلروملم اعمدهمٛملم ذم احلٙمم ، ومّمل  ُمثاًل ( رِِسنَّي

م ًم٘مٚمٜما اًمراء إوزم ُمرىم٘مة ًمسٙموهنا أصمر يمرس واًمراء اًمثاٟمٞمة ُمٗمخٛمة ُمٗمخٛمة وًمو ومّمٚمٜما سمٞمٜمٝمام ذم احلك

 ُمِمدداً  ٕن اإلدهمام يّمػم احلروملم طمرومًا واطمداً . ٕهنا ُمٗمتوطمة ، وهذا ٓ يٗمٕمٚمه أطمد وٓ ي٘مول سمه 

                                                           

 79هناية اًم٘مول اعمٗمٞمد ص  4 

 ( آًمٞمة اًم٘مٚم٘مٚمة )اٟمٔمر حمارضة اًمديمتور أيٛمن ؾمويد   5 
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اًم٘مٚم٘مٚمة : هٙمذا احلٙمم ذم اًم٘مٚم٘مٚمة ، ومتٙمون سمحٙمم واطمد ، وًمذا ىمٚمٜما اًمراء ُمٗمخٛمة ٕهنا ُمٗمتوطمة 

ُما اًمراء ذم ُمن همػم ومّمل سملم اًم٘ماف إومم واًمثاٟمٞمة ك(احلق )ذم يمٚمٛمة ؿمددة املصٗمة ًمٚم٘ماف 

ًا ) .  (رِِسنَّي

اًمتّمادم صمم ) اًم٘مٚم٘مٚمة حمّمٚمة اًمٕمٛمٚمٞمتلم سماًمتّمادم صمم اًمتباقمد ومتٙمون وخترج اًم٘مٚم٘مٚمة طمٞمٜمئذ 

إمم ذًمك  ( ٔممء اًمبٞمان) وىمد  أؿمار اًمٕمالُمة اًمسٛمٜمودي ذم  ، ومتٙمون أىموي ُما شمٙمون( اًمتباقمد 

: ه سم٘مول

 أيمؼُم طمٞمُث قمٜمد وىمف ؿُمِددْت     ...   يمبػمٌة طمٞمث ًمدى اًموىمِف أشمْت 

ذم اًمتٛمٝمٞمد إمم وضموب اًمٕمٜماية سماحلرف اعمِمدد وإقمٓمائه ىموة يتٛمٞمز هبا  اجلزرييمام  أؿمار اسمن 

ومٞمٜمبٖمي ًمٚم٘مارئ أن يبلّم اعمِمّدد طمٞمث وىمع ، ويٕمٓمٞمه طمّ٘مه ًمٞمٛمّٞمزه قمن  ) :قمن اعمخٗمف سم٘موًمه

 . 6  (همػمه 

  أن القلقلة عذ ثالث مراتب: الث القول الث

 (.احْلَقُّق )ُمثل  ،اعمِمدد اعموىموف قمٚمٞمه - 

  (.اًمِرْزِق )ُمثل اعموىموف قمٚمٞمه  ظمٗمفامل -  

 اًمسايمن اعموصول ؾمواء أيمان  ذم وؾمط اًمٙمٚمٛمة أم ذم آظمرها   - 

ؾمٕماد ، واًمديمتورة  7 (  أطمٙمام ىمراءة اًم٘مرءان اًمٙمريم) وممن ذهب إمم هذا اًم٘مول احلٍمي ذم يمتاسمه 

  8 (شمٞمسػم اًمرمحن ذم دمويد اًم٘مرءان )قمبد احلٛمٞمد ذم يمتاهبا 

                                                           

 اًمِماُمٚمة  5  / اًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمم اًمتجويد  6 

  0 ًمٚمحٍمي ص (أطمٙمام ىمراءة اًم٘مرءان اًمٙمريم )اٟمٔمر  7 

 99شمٞمسػم اًمرمحن ذم دمويد اًم٘مرءان اًمديمتورة ؾمٕماد قمبد احلٛمٞمد ص  اٟمٔمر 8 
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يٕمدون اًم٘مٚم٘مٚمة ضٛمن  اًمّمٗمات ، وُمع ذًمك أن اًم٘مٚم٘مٚمة ذم اًمسايمن وم٘مط دون اعمتحرك رون يوه١مٓء 

!!إصٚمٞمة اًمتي شمٚمزم احلرف طمال ؾمٙموٟمه وطمريمته  ومتجد ذم يمالُمٝمم ٟموع شمٜماىمض 
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. ( احلّق ـ  سماًم٘مسط )ـ يٜمبٖمي قمغم اًم٘مارئ اًمتحرز ُمن ظمتم صوت اًم٘مٚم٘مٚمة سماهلٛمزة ُمثل  

. قمدم ىمٗمل احلٚمق أصمٜماء اًمٜمٓمق سماحلرف اعم٘مٚم٘مل إذ احلٚمق ًمٞمس ًمه قمٛمل ذم أطمرف اًم٘مٚم٘مٚمة بوذًمك 

  ومِْسق ـ)ك قمٜمد اًموىمف ُمثل ذلوإذا ضماورها طمرف ؾمايمن وقمدم ضٞماقمٝما ـ  اًمٕمٜماية سماًم٘مٚم٘مٚمة  

.  (ـ سماًم٘مْسط سماًمٕمْٝمد ـ ىمْبل

، ( احلّق )ومتٙمون أىموى ُما شمٙمون  قمٜمد احلرف اعمِمدد اعموىموف قمٚمٞمه  ُمثل ، ـ ُمراقماة ُمراشمب اًم٘مٚم٘مٚمة  

وأُما اعمتحرك ومال شمٔمٝمر ومٞمه اًم٘مٚم٘مٚمة ، صمم اًمسايمن اعموصول ، ( ظمٚمق)صمم اعموىموف قمٚمٞمه اعمخٗمف ُمثل 

. يمام ُمر سمٜما 

زُمٜمًا أيمثر ُمن احلرف اعمخٗمف ًمٞمتٛمٞمز سملم احلرف اعمِمدد ـ إقمٓماء اًم٘مٚم٘مٚمة ذم احلرف اعمِمدد 4

. (وشمّب ـ يمسب ) يمام قمٜمد اًموىمف قمغم يمٚمٛمتيواعمخٗمف 

طمٞمث يٕمٓمٞمه زُمٜمًا وىموة اعمخٗمف سمٜمٗمس ىموة احلرف اعمِمدد اًموىموف قمٚمٞمه ـ حيؽمز ُمن ىمٚم٘مٚمة احلرف 5

. وهذا ظمٓم٠م ُمثل احلرف اعمِمدد 

طمتى ٓ شمْمٞمع إطمدامها وٓ يٙمون ذًمك إٓ قمٜمد ـ قمٜمد اضمتامع ىمٚم٘مٚمتلم جيب سمٞماهنام وإيْماطمٝمام 6

. ( سماًمٕمبد ـ رـمب )اًموىمف ُمثل 

 ( ٟما واب ـ أقمتدْ َأْب )ـ حيؽمز اًم٘مارئ ُمن أداء اًم٘مٚم٘مٚمة ىمريبة ُمن اًمٙمرس ذم ُمثل 7

ـ شم١مدي اًم٘مٚم٘مٚمة ُمٗمخٛمة إن يمان احلرف اعم٘مٚم٘مل ُمستٕمٚمٞمًا وذًمك ذم اًمٓماء واًم٘ماف ، وشم١مدى 8

 .شمٗماًل وذًمك ذم اًمباء واجلٞمم واًمدال ُمرىم٘مة إذا يمان احلرف اعم٘مٚم٘مل ُمس

 


