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–أصولھا وداللتھا –مصطلحات في اللحن الخفي 
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اآلداب/ كلیة الموصلجامعة 

٢١/٢/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر :  ؛ ٨/١١/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
یهدف البحث إلى الكشف عن اللحن الخفي الذي ظهر في القـرن الرابـع الهجـري واسـتعمل 

ى نوع محدد من األخطاء اللغویة المتعلقة بـالنطق الصـحیح لألصـوات، واالنحـراف عـن للداللة عل

وهـذا المصـطلح وضـعه علمـاء التجویـد ، فقسـموا اللحـن علـى إیفائها صفاتها الصوتیة في النطق.

فالجلي: لحن اإلعراب، قسمین : جلي وخفي

فات أو المخارج .والخفي : خلل یطرأ على األصوات بسبب عدم إیفائها حقها من الص

وسمي اللحن الخفي خفیا، ألنه یختص بمعرفتـه علمـاء القـراءة وأهـل األداء، فـال یعرفـه إال 

وكـــان اللحـــن الخفـــي األســـاس الـــذي قامـــت علیـــه الدراســـة الصـــوتیة عنـــد علمـــاء المـــتقن الضـــابط.

لمـاء اللغـة التجوید فصارت قضایاه فیما بعد میدان دراستهم، وقضایا اللحن الجلي میـدان دراسـة ع

.

Terms in Hidden Tone

Assistant lecturer. Raafeh Abdul Gani Yehia
Mosul University / College of Art

Abstract:
This research tackles the non-clean error. that appeared in the

fourth century after Hijra .This term was used to refer to some a kind of
linguist errors that are related to the correct pronoun cities of sound and
their full linguistic realization in speech . The term was introduced by Al-
Tajweed linguists when they divided the error into two parts : the clear
and the non-clear . The first refers to the errors in relation to the parsing .
As for the second , it is related to the error in relation to the sounds when
they are not pronounced properly .

The non-clear error is so called since only the specialists ,viz . the
reading linguists , realize it when made by speakers . It was the basis on
which the phonological studies started with Al-tajweed linguists . As a
result , its realization were their fields in contrast to the second, viz . the
clear error , when it was the field of linguists .
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المقدمة
آله على خاتم األنبیاء والمرسلین و سالم على محمدالصالة و المین و العالحمد هللا رب ال

أجمعین.وصحبه 

صحیح ، وهي العربیة عیوب صوتیة تغیرها عن صورة نطقها الحروف التدخل على 

علماء وحذر منها أصحاب الكرهها استعیوبالنطقي فیها ، وهذه ال فنحرااالصورة من صور 

القرآن رجل یقرأ ال:" إن السبعة أنه قالقراء الأحد  )هـ ١٥٦ت (زیات العن حمزة اء، فقد روي األد

فما یلحن حرفا أو قال: ما یخطئ حرفا، وما هو من القراءة في شيء . 

ال یؤدي أنه ال یقیم قراءته على حدها ، و یرید معلقا )هـ ٤٤٤داني (ت الأبو عمرو ال:ق

 نمنازلها من التلخیص والتبییحروف صیغتها ، و ال ینـزلهاالفي فاظه على حقها و ال یو ال

" هذا و ما أشبهه من )٢(هـ) ٤٧١ت ( البناءبنال: الحسن بن أحمدقو  ،)١(واإلشباع والتمكین"

.)٣(ذو المعرفة باألخذ وذكروا فیها التصانیف "قراءة و العلماء بالمعایب كرهها ال

و  وأطلقوا علیها األحكام والمسمیات، هاضّحو وب و و عیالتجوید هذه الوقد بّین علماء 

لما وجدوه فیها ا في تصانیفهم ، إلیهأشاروا مصطلحات خاصة ذكروها في كتبهم و وضعوا لها

هناك الفصیح . و عربي اللسان الوشذوذ عن من خروج عن سنن القراءات الصحیحة المتواترة ، 

صطلحات: مالهذه على تجوید للتنبیه السببان دفعا علماء 

ن غیره عوتمییزه ،موجودة فیهالذاتیة الحرصهم على إعطاء كل حرف حقه من صفاته .ولاأل

" اعلموا أن كل دانيالأبو عمرو :الق نفسه،مخرجالتي تشترك معه في الحروف المن 

تي هو المنزلة الویوفى حقه من لفظه ،قرآن یجب أن یمكنالحروف حرف من

نحدده وال یبخس شیئًا من ذلك فیتحول عن صورته و ه مخصوص بها على ما حددنا

.)٤(ویزول عن صیغته " 

علم ا: "  )هـ ٨٣٢جزري (ت ال ال:ابن ، قاهللاتجوید وهو تدبر كتاب المراد من الضیاع .ثانيال

تدبر لمعاني كتاب الحصول  -قرآنال لسان عند قراءةالأي من تقویم –مستفاد بذلك الأن 

تحقیق مراده جل اسمه من ذلك " تبحر في مقاصده ، ووال مضه ،اهللا ،والتفكر في غوا

.)٥(

كشف عن مصدر من مصادر المصطلحات في أمرین هما : الوتكمن أهمیة دراسة هذه 

مصطلحات وهيالتي سجلت هذه التجوید الكتب علماء لقدیم من خالالعربي الصوتي الدرس ال

تي اكتشفوها الصوتیة التغییرات الة تدل على وعي عمیق بحقیقإن دلت على شيء فإنما

إلیه العلم الحدیث . اآلخر لساني وجاء معظمها مطابقا لما توصل النظام البطبیعة وارتبطت 

إتقان قراءة القران الكریم وصون اللسان عن الخطأ فیه، وتجنب الوقوع في اللحن الخفي .
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صفات المن ومستحقها حقهاعدم توفیتهااألصوات بسببفي خلل یطرأ على الخلحن الو 

اللحن الخفي في القرن الرابع  ح.وظهر مصطلمنطوقأثناء الكالم ال ي، وما یطرأ فمخارجالأو 

المتعلق بنطق األصوات،  والهجري" واستعمل للداللة على نوع محدد من األخطاء اللغویة، وه

ویعد أبو بكر بن .)٦(صفاتها كاملة في عملیة النطق " توفیة األصواتالدقیق عن فواالنحرا

إذ جاء ذلك في )٧(هـ) صاحب فكرة تقسیم اللحن إلى جلي وخفي ٣٢٤(ت يمجاهد البغداد

القرآن،معرض حدیثه عن نوع من القراءات الشاذة فقال:"كذلك ما روي من اآلثار في حروف

لیلة ، ومنها اللغة الشاذة الق ر،ومنها المعرب الواضح غیر السائ حمنها المعرب السائر الواض

فهو  –المعنى في اإلعراب غیر أنه قد قرئ به ،ومنها ما توهم فیه فغلط به  ف،ومنها الضعی

الذي ال یعرفه إال الخفي نعند من ال یبصر العربیة إال الیسیر ،ومنها اللح-لحن غیر جائز

ونقل الداني روایة أخرى عن ابن مجاهد جاء فیها " اللحن في القرآن .)٨(النحریر" مالعال

.)٩(والخفي ترك إعطاء الحرف حقه من تجوید لفظه " بلحن اإلعرا يلحنان:جلي وخفي، فالجل

الفرق بین اللحن الجلي والخفي فقال :" إن اللحن )١٠(هـ)٤٦١وقد وضح عبد الوهاب القرطبي (ت

على ضربین :لحن جلي ولحن خفي ،ولكل واحد منهما حُد یخصه وحقیقة بها یمتاز عن صاحبه 

الجلي هو خلل یطرأ على األلفاظ فیخل بالمعنى والعرف، واللحن الخفي یطرأ على .فاللحن 

األلفاظ فیخل بالعرف الجالب للرونق والحسن، فهما متفقان في أن كل واحد منهما خلل یطرأ 

.)١١(فیخل، إال أن الجلي یخل بالمعنى والعرف، والخفي ال یخل بالمعنى وٕانما یخل بالعرف "

، قال )١٢(في خفیا " ألنه یختص بمعرفته علماء القراءة وأهل األداء "وسمي اللحن الخ

هـ) :" واللحن الخفي الیعرفه إال المقرئ المتقن الضابط ،الذي قد ٤١٠أبو الحسن السعیدي(ت

منه،  صتلقن من ألفاظ األستاذین المؤدي عنهم ،المعطي كل حرف حقه غیر زائد فیه وال ناق

فتحـات ، والضمات، والكسرات، والهمزات، وتشدید المشددات، المتجنب عن اإلفراط في ال

وتخفیف المخففات، وتسكین المسكنات، وتطنین النونات، وتفریط المدات وترعیدها ،وتغلیظ 

الراءات وتكریرها ،وتسمین الالمات وتشریبها الغنة، وتشدید الهمزات وتلكیزها، وقد روي عن حمزة 

ویقسم اللحن الخفي على قسمین : )١٣(التحقیق" وهو صاحب كراهیة هذه الخصال والنهي عنها 

"أحدهما الیعرفه إال علماء القراءة :كترك اإلخفاء والقلب واإلظهار واإلدغام والغنة، وكترقیق 

وتشدید المخفف، ،واملعالمفخم وعكسه، ومد المقصور، وقصر المدود، وكالوقف بالحركات ك

فیه  اأنه لیس بفرض عین یترتب علیه العقاب الشدید، إنموهذا القسم الشك في وتخفیف المشدد،

خوف العقاب والتهدید. والثاني ال یعرفه إال مهرة القراء، كتكریر الراءات، وتطنین النونات، 

وتغلیظ الالمات، وتشویبها الغنة ، وترعید الصوت بالمدود والغنات، وترقیق الراءات في غیر 

یكون فرض عین، بل هو مستحب یحسن النطق به حال  نمحل ترقیق.وهذا القسم ال یتصور أ
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النطق الصحیح في تالوة القرآن، صناعیا ألنه متعلق بتحقیقیسمى هذا القسم، و)١٤(األداء "

.)١٥(واألحكام والوصول إلى أقصى غایات اإلتقان في تحقیق الصفات

جلي حتى خالط من أجله انتشر اللحن ال يوسبب انتشار اللحن الخفي هو" السبب الذ

الطباع وامتزج باأللفاظ ویئس من إصالحه وتالفیه إّال بعد قراءة وتدرب، وذلك أن العرب لما 

كانت دارها لها جامعة ومواطنها بها مستقرة لم یختلط بها غیرها من األمم وال مازجها سواها، 

التنبیه على اللحن وقصد علماء التجوید من )١٦(كانت العربیة مشربة طباعها مضبوطة بألسنتها "

)١٧(تحصیل الفصاحة التي هي توأم البالغة وعدیلتها " الخفي"

وقد حظي اللحن الخفي بعنایة علماء التجوید وأرادوا من خالله إصالح الخلل الذي یطرأ 

(التنبیه على  باألصوات العربیة لذلك ضمنوه كتبهم، ویعد أبو الحسن السعیدي صاحب كتا ىعل

)١٨(رائد التألیف في موضوع اللحن الخفي وتوضیح صوره وأشكاله)حن الخفياللحن الجلي والل

ولم یغفل علماء التجوید قبل السعیدي عن اللحن الخفي فقد أهتم به أبو مزاحم الخاقاني 

هـ) في قصیدته التي قالها في حسن أداء القرآن والتي تعد أول مصنف مستقل في علم ٣٢٥(ت

فیها:إذ قال)١٩(التجوید

ومعرفـــــــــة بـــــــــاللحن مـــــــــن فیـــــــــك إذ یجـــــــــريفــــــــــــأول علــــــــــــم الــــــــــــذكر إتقــــــــــــان حفظــــــــــــه"

ــــــــــــاللح فمــــــا للــــــذي ال یعــــــرف اللحــــــن مــــــن عــــــذركیمــــــــــــا تزیلــــــــــــهنفكــــــــــــن عارفــــــــــــا ب

)٢٠(فــوزن حــروف الــذكر مــن أفضــل البــر"زن الحـــــــرف ال تخرجـــــــه عـــــــن حـــــــِد وزنـــــــه

إعطائه وفي هذه األبیات إشارة إلى اللحن الخفي ألن الخروج عن صفة الحرف وعدم

وضع قواعد وضوابط مما حدا بعلماء التجوید إلى لحن خطرا كبیرا الهذا حقه لحن خفي وقد كون 

تعصم اللسان من االنزالق واالنحراف تمثلت في هذه المصطلحات. 

ومن الجدیر بالذكر أنني تناولت في رسالتي للماجستیر الموسومة (اللحن الخفي عند 

ن مصطلحات اللحن الخفي ، غیر أنني وجدت من الضروري) بعضا م-دراسة صوتیة - القراء

أن اذكر بضعا منها، ألهمیة هذه المصطلحات ولإلحاطة بالمادة العلمیة التي یتضمنها البحث، 

اللكز، التطنین، البتر،الترعید،التمطیط) .(وهذه المصطلحات هي

وات الجامدة، الخاصة باألصمصطلحاتالول األ ولدراسة على مبحثین تناتوزعت ال وقد

واقتضت طبیعة الدراسة أن تكون ذائبة.الصوات األخاصة بالمصطلحات ال في بیان يلثانوجاء ا

الهجاء في كل مبحث.ف و مرتبة على وفق حر  تمصطلحاال
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المبحث األول:
الجامدةتالمصطلحات الخاصة باألصوا

نفس في العثر تي یتالصوات األ على )جامدةالصوات (األتجوید مصطلح الأطلق علماء 

وهذه یحبس حبسا تاما فال یمكن تمدیده ، ،وقد افي مجراهییقمخرجها ، فقد یحصل تض

"وٕان ال:قإذ  )٢١(أبو عمرو الدانيمصطلحالهذا استعمل من لوأو  المدصوات ماعدا أصواتاأل

ضموم ما مالواو الوكذا حكم ،فاأللهمزة أو حرفا ساكنا زید في تمكینه كما بیناه في -یاءال–لقي 

لسان الانبسط المد و عنهما معظم القبلهما ز ما انفتح، فان المد سواءتمكین وزیادة القبلها في 

.)٢٣(ویطلق علیها أیضا األصوات الصامتة.)٢٢("الجوامدحروف الوصار بمنزلة سائر بهما ،

تي بیانیأوفیما تجوید التي عثرت علیها، المصطلحات من كتب البحث في استقراء الجتهد او 

لهذه المصطلحات:

االبتھار:
"الق ،)٢٤( يء"شالوسط العلو،واآلخرغلبة و الراء أصالن أحدهما الهاء و الباء و ال"بهر 

تجوید العلماء ، وهو في اصطالح )٢٦("جهد إذ ا كلف فوق ذراعهالبهر تكلف ال : )٢٥(شمیلابن

مع ذلك  - هاءال–وفیها :"لقرطبياوهاب العبد الق ،الهاءویحدث في ،نطق الغة في المبال

إلى حلق النفس معها لئال تخرج متصلة من البتهارها ، وجریان افیجتنب إفراط ضعف وهمس

فس معها في نالهاء حتى یخرج ال إخراجفي  غةالمبالو  شدةالعلى  مصطلحال، ویدل هذا )٢٧(الفم "

فم . وقد ال إلى حلقالفي  حینئذ كأنها متصلة من مخرجها نوتكو أثناء خروجها فیجري فیها، 

هاء ال–"وینبغي للقارئ أن ینعم بیانها :دانيال الق ،الوقوع في ذلكقارئ من ال تجویدالحذر علماء 

.)٢٨("بتهارامن غیر تكلف وال –

الّزحر :
تنفس بشدة لیس إال هذا ، یقال زحر یزحر زحرًا وهو صوت  راءالحاء و الزاي و الزحر "

.)٢٩(دة"بشنفسه إذا تنفس

وعرفه ابن .)٣٠(وورد في لسان العرب " إخراج الصوت أو النفس بأنین عند عمل وشدة "

مدید الحروف خارجا عن سنن البناء من علماء التجوید فقال " ومن العیوب الزحر ، وصفته ت

.ویحدث الزحر عند تطویل الحرف وتمدیده حتى )٣١(حتى تتقلص لذلك جلدة الوجه " حدها ،

الوجه فیتقلص من شدة ذلك ، وهذا التطویل من العیوب المكروهة ألنه یخرج في  هثر یظهر أ

فزیادة مدى الحرف عند قراءته یس منه الحرف عن حده الطبیعي ، ویزید فیه ویدخل علیه ما ل
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اللحن یجب التحرز من  اوالتقاء هذ.وتمدیده وٕاطالته لحن عند علماء التجوید في قراءة القرآن

إخراج الحروف عند القراءة ، وعدم تمدیدها عن الحد المناسب . المبالغة في

التشدیق :
شدق لإلنسان القاف أصل یدل على انفراج في شي من ذلك الو  الدالشین و ال"شدق 

واتسع و" تشَدق: لّوى شدقه بالكالم للتصفح وفالن یتشدق في كالمه:إذا فتح فمه،)٣٢(وغیره"

.)٣٣(وأكثر "

حرف في تمییل أیمنالوصفته تطویل تشدیقالعیوب ال: "ومن الفق اءبنال ابنوعرفه 

مثل فتح إلىنقل من خفض لتواأمخفوض الستعانة بهما عند االیسر،و األمن تمییل الشدقین أكثر 

)والعشي یریدون وجهه(:ى،أو إلى رفع مثل قوله تعال.]١٩٦عراف :[األ)اهللا(إن ولیي 

.)٣٤( ] "٢٨[الكهف:

فم العلى زیادة انفتاح ل فكالهما ید اللغويمدلول البناء یطابق ال ابنیف ونلحظ أن تعر 

الفم جانبي ستعمال حرف باال حین تطویلتشدیق الحرف فیه . ویحدث التطویل  إلى ذي یؤديال

" وقد كان  غة فیه ،المبالو  یلتطو المن شدة إلى أخرمن شدق الحرف ینتقل وتمییلهما ، وكأن

وهذا .  )٣٥(ى شدة تمسكه بالتحقیق من أكره الناس لإلفراط بالتشدیق "عل - رحمه اهللا–حمزة 

معاصرین . اللحن موجود عند طائفة من القراء ال

الطحر: 
طحر الطاء و الحاء و الراء أصل یدل على الحفز و الرمي و القذف .... والطحیر : "

)٣٦("العاليالنفس 

ت من شدة الزفیر الخارج من بأنه ارتفاع الصو  هـ) ٤٥٨عرفه ابن سیده (ت و 

. وعند علماء التجوید " هو إخراج الحروف بالنفس قلعا من الصدر ولربما خفي )٣٧(اإلنسان

بأكثرها مخرج الحاء و الهاء كما یبالغ في إخراجها بشدة ، ومنهم من یفتح لذلك فاه حتى كأنه 

المبالغة في إخراج ویطلق هذا المصطلح على الشدة و .)٣٨(یصایح مخاصما له في إغضاب"

الحروف ، ویحدث في الحاء والهاء ، وهو مكروه عند علماء التجوید ألنه یغیر صورة الحرف 

ویخرجه عن صورة نطقه الصحیح ویظهر حین یخرج القارئ الحرف و كأنه یجر شیئا ثقیال مع 

ة النفس المصاحب للحرف فیخرجه قلعا من الصدر بخالف اإلخراج الصحیح الذي یحدث بصور 

.طبیعیة ال یصاحبه قوة وال شدة
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التطنین :
الق ،تجوید في كتبهم ال،وعرفه علماء )٣٩(نون أصل یدل على صوت "الو  الطاء"طن 

صنجة الیضاهي صوت  اوأظهرت صوتإذا سكنت-نونال–طنین هو أن یلحق بها "القرطبي: ال

بأنه یضطرب صوت " )ـه١٣١٥ت بعد(الدركزليبن إسماعیل حسن،وعرفه)٤٠(طست"التلقى في 

نون المیم و ة التطنین في غنال. ویقع )٤١("مطلوبالا زائدا على اضطرابنف األفي آخر غنةال

ویحدث )٤٢(.الحروف األخرىنطق منالتي تستغرق زمنا أطول في یة النفاألحروف الألنهما من 

سیابي االتجاه ال حد ألنها "بطبیعتها ذات صوت انخروج بها حّدها وقیاسها الغنة و حین إطالة ال

له إال بانتهاء النفس غیر أن قواعد األداء والتجوید تحدد ذلك وتتحكم فیه بحیث ال یباح أن تزید 

غة المبالتطنین التجوید بال، وقصد علماء )٤٣(أربع حركات في التالوة " ىالمسافة الزمنیة فیه عل

 قدرالفیها ،وٕاظهارها ب اإلطالةها عدم تنبیه علیالوأرادوا من بها، صوت ال ٕاطالةغنة و الفي تمدید 

قال المرعشي :" واجعل غنة النون أكمل من غنة لحن خفي اإلطالةغة في المبالالن  بلمناسا

 رالمیم ألنها أغن من المیم، لكن أحذر المبالغة من تطنین الغنة عند الوقوف علیهما، ألن إظها

د لحن، وهو معنى التطنین، ....واحتمال الغنة وٕان احتاج إلى تمدید لكن المبالغة في التمدی

لسان الحدوثه أن یرتفع آلیةو  .)٤٤(التطنین في النون أقرب من احتماله في المیم ألن النون أغّن "

األعلى في النون ، مما یؤدي إلى حصر الهواء بینه وبین اللسان ثم دفع الهواء إلى حنكال إلى

نة في األنف وٕاطالة صوتها وظهور التطنین فیها .األنف وخروجه منه ، ومن ثّم زیادة زمن الغ

وطریقة الوقایة من هذا اللحن تجنب إطالة الغنة وتمدیدها، مما یودي إلى حدوث التطنین .

اللكز: 
، وعرفه ابن البناء فقال : " وحقیقة اللكز دفع )٤٥(هو " الدفع في الصدر بالكف " 

ي االستئناف أقوى منه في القطع ومن صفة اللكز الحرف بالنفس مع شدة إخراج له به ، وهو ف

و هو شبیه بالوكز اإلبالغ في الهمزة المتحركة فوق حقها وكسوة الهمزة ضیقا ربما أخرجها عن 

هـ) بنطق الهمزة كالتهوع فقال  ٦٤٣السخاوي (ت ووصفه علم الدین)٤٦(السكون إلى التحریك "

:

)٤٧(مــــــــــــــــن الغثیــــــــــــــــانفیفــــــــــــــــر ســــــــــــــــامعهاأو أن تفــــــــــــــــــــــــــوه بهمـــــــــــــــــــــــــــزة متهوعـــــــــــــــــــــــــــاً 

ویحدث اللكز في الهمزة ألنها من أشق األصوات العربیة نطقًا لبعد مخرجها فتحتاج إلى 

، وآلیة حدوثه أن تخرج الهمزة مع النفس فیتحرك الصدر كما )٤٨(جهد عضلي في إخراجها 

خراج ، یتحرك مع خروج الهواء إثناء في الزفیر ، ویالحظ فیه بذل قوة اكبر وجهد أكثر حین اإل

ویزداد زمن الضغط على مخرجها في أثناء ذلك ، ونالحظ أن الحرف كأنه یتحرك عن مخرجه 

ألن قوة دفع النفس مع الهمزة تحاول تحریكها ودفعها معه. ونستطیع القول إن وصف علماء 
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وقد رفض علماء .)٤٩(خرج الهمزة والمبالغة في إخراجهاالتجوید للكز مقصود به الضغط على م

أبي طالب القیسي(ت ذلك والزموا القارئ إخراج الهمزة بلطف دون تعسف قال مكي بنویدالتج

هـ) :" فیجب على القارئ أن یعرف جمیع ذلك من أحوالها وطباعها فیتوسط اللفظ ،وال ٤٣٧

،وبّینوا الطریقة المحمودة )٥٠(في شدة إخراجها إذا نطق بها ، لكن یخرجها بلطافة ورفق" فیتعس

طبع كل أحد الهمزة قال الداني:"ومنهم من یخرجها إخراجا سهال بغیر كلفة، یألفهفي إخراج

وفضال )٥١(القارئ علیه إال بریاضة شدیدة" رأهل العلم بالقراءة وذلك المختار وال یقد هویستحسن

عن تحذیر علماء التجوید من الشدة في إخراج الهمزة فقد نّبه الحسن بن أم قاسم المرادي 

" أحدهما: ما یفعله بعض القراء إذا وصلها بما ) القارئ أن یحترز فیها من أمرین :هـ ٧٤٩(ت

قبلها من تخفیف اللفظ بها وتلیینه ،ویغفل عن مراعاة الجهر الذي فیها فیشوبها شيء من اللین 

ومن سبل الوقایة من .)٥٢(الثاني :أن تجعل كالهاء ،وقرئ شاذا بإبدالها هاء " و  وذاك ال یجوز.

الهمزة ، وتجنب الشدة والقوة فیها. جذا اللحن عدم المبالغة في إخراه

النسنسة:
نس النون والسین أصل صحیح له معنیان:أحدهما نوع من السوق، واألخر قلة في "

، وجاء في لسان العرب " النسیس )٥٣(تشبه قلة النفس" هبه الماء.... ، وبالشيء ویختص

.)٥٤(مل فیما سواه"والنسیسة :بقیة النفس ثم استع

وأما عند القراء فقد وصفه القرطبي وصفا دقیقا فقال :"وربما غیر بعض الناس مخرجها 

، والصق كنحو ما علیها االفقمبأن حول ثنایاه السفلى عن ثنایاه العلیا–أي أصوات الصفیر –

ف معهودهاطرف لسانه بأطراف ثنایاه العلیا وضم شفته السفلى علیها ، فخرجت بصفیر یخال

یغیرها بما هو أخفى من ذلك بأن یبقیها على حدود مخرجها لكي یضغط الصوت ،وبعضهم

الخارج بین الثنایا فیصیر الصفیر بها أدق من المعتاد،وهو الذي یسمى النسنسة فتأمل ذلك 

.)٥٥(لتصلحه إن عثرت علیها " 

ر المصاحب إن مدلول هذا المصطلح عند علماء التجوید هو الضغط على الصفی

ألصوات الصفیر فیصبح أدق من الصفیر الصحیح الذي یخرج بدون هذا الضغط، فالنسنسة 

لحن یحدث في أصوات الصفیر عند إخراج صفیرها بطریقة غیر صحیحة عن طریق تقریب 

الضغط على الصفیر  ثتصبح المسافة بینهما صغیرة جدا، فیحداألسنان العلیا من السفلى بحیث

ق ویصبح أخفض صوتا من الصفیر الصحیح.وطریقة الوقایة من هذا اللحن " ویخرج بشكل أد

تكون بوضع اللسان قریبا من مقدم اللثة، والسماح للهواء بالمرور خالل الفتحة المتكونة بینه 

.)٥٦(" وراءال طرف اللسان إلىوبین األسنان العلیا ، وتتوقف على قدرة ارتداد
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الھت :

.... وهت الهمزة یهتها هتا :تكلم بها، قال الخلیل : الهمزة الهت:شبه العصر للصوت"

)٥٧(صوت مهتوت في أقصى الحلق " 

ویحدث الهت في الهمزة حین عصر الصوت في أثناء إخراجها، قال القرطبي :" وینبغي 

.)٥٨("هتمع النفس إخراجا سهال من غیر كلفة والعنف ،وتجنب فیها اللكز والأن تخرجها

دم علماء العربیة القدماء مصطلح الصوت المهتوت للداللة على صوت وقد " استخ

وقوف على الغة الحدوثه تكمن في مب، وآلیة)٥٩(الهمزة لما یحتاج من القوة والشدة عند ظهوره "

أثناء حدوثها فیتكون قوة وشدة بسبب ذلك ،مما یؤدي إلى حدوث الهت ، وخروج  يمخرجها ف

  .تعصر الصو الهمزة بشكل مختلف یصاحبها 

إن الكیفیة الصوتیة التي تحدث من خاللها الهمزة جعلت الناس یتفاضلون فیها قال 

الداني:" والناس متفاضلون في النطق بالهمزة على مقدار غلظ طباعهم ورقتها،فمنهم من یلفظ بها 

من  بالقلوب، ویثقل على العلماء بالقراءة،وذلك مكروه معی هلفظا تستبشعه األسماع وتنبو عن

.هولة في إخراجها بال شدة وال عنفلذلك یجب على القارئ مراعاة الدقة والس)٦٠(أخذ به"

الھرھرة :
وهذا  )٦١("هّر الهاء والراء أصل صحیح یدل على صوت من األصوات یقاس علیه " 

المصطلح من المعاني المستكرهة في الحروف ، قال القرطبي : " قد وضع أئمة القراءة الفاظا 

وها من المعاني المستكرهة في الحروف ،ودلوا بها على ما ینبغي أن یجتنب من التحریف اشتق

بالباء  قكاأللقاب لذلك قالوا ینبغي أن ال ینبر باأللف ،وال یطب األلفاظ الغالب علیها ،وجعلوا تلك

فیه الن الراء في الراء بزیادة التكریر واإلسراع  ةوتحدث الهرهر .)٦٢(وال یهرهر بالراء "،........ ،

عند النطق بالراءات السواكن فال یعلق بها شي من  هجبلیا للتكرار الذي یجب االحتراز من" مهیأة

)٦٣(تكرار"

ویكون االرتعاد في الراء المفخمة أشد من الراء المرققة ألنها " في حالة ترقیقها یكاد 

م الساكنة على لسان العامة من بل یمكن أن یجري فیها النفس جریانه بالالینعدم فیها االرتعاد

دون أن تظهر في الراء حالة التكرار ، أي انها وهي مرققة أقل ارتجافا واضطرابا ألنها یكون 

مساحة تكفي لالهتزاز العریض  تنطقها في حالة الترقیق من أسلة اللسان ولكون األسلة غیر ذا

التي إذا فخمت اشتد تكرارها إال إذا عند نطق الراء المفخمة هفإنها ال یظهر علیها التكرار ظهور 

)٦٤(فّر اللسان عن صمیم مخرجها"

هي زیادة ترعید اللسان بالراء المرة بعد األخرى بحیث تخرج عن صورة نطقها  ةفالهرهر 

وهذا ما حذر منه علماء التجوید وعدوه لحنا خفیا ، قال ابن الجزري : " كان المحققون الصحیح
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اءة ولحنا ، فبالتحفظ قرأنا على جمیع من قرأنا علیه من مشایخنا وبه یعدون ذلك عیبا في القر 

عدة  . وسبب رفض علماء التجوید لهذا اللحن أن القارئ یزید في الراء فیجعل منه)٦٥(نأخذ"

 هراءات، قال مكي بن أبي طالب القیسي : " فواجب على القارئ أن یخفي تكریرها وال یظهر 

.)٦٦(الحرف المشدد حروفا ، ومن المخفف حرفین "،ومتى ما أظهره فقد جعل من 

، قال بحركات اللسان وطرقاته عند نطق الراء مولتجنب الوقوع في الهرهرة یجب التحك

أن یلصق ظهر لسانه  - الراء - هـ) : " فینبغي للقارئ عند النطق بها ١٣١٦محمد مكي نصر(ت

متى أرتعد حدث من كل مرة راء " محكما مرة واحدة بحیث ال یرتعد ألنه الصقبأعلى الحنك
)٦٧(.

المبحث الثاني :
المصطلحات الخاصة باألصوات الذائبة 

للداللة على الحركات الثالث : )التجوید مصطلح (األصوات الذائبةعلماءاستعمل

ویعد الشیخ )٦٨(الفتحة ،والضمة ، والكسرة ،وحروف المد المتولدة عنها هي األلف ،والواو،والیاء.

هـ) أقدم من استعمل مصطلح األصوات الذائبة ٤٥٤و الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (تأب

، وتسّمى أصوات المد األلف، والواو، والیاء منها األصوات )٦٩(والجامدة من علماء المشرق

.)٧٠(بها المصوتة، التساع مخرجها وامتداد الصوت

عطاء حروف المد والحركات حقها الطبیعي دون ولقد نّبه علماء التجوید على ضرورة إ

نقصان وكثیر ممن یقرأ القرآن یقعون في ذلك فیجاوزون المد عن حده ویطیلون الصوت زیادة أو

به ،ویشبعون الحركة حتى یتولد منها حرف مد، قال المرعشي : "أكثر غلطاتهم أیضا في زیادة 

محلها ، وٕاحداث مد فیما لیس فیه مد أصال المد الطبیعي في غیر محل زیادة، وترك الزیادة في

:هي في مصنفاتهم تدل على ذلك و ووضع علماء التجوید مصطلحات خاصة.)٧١("
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البتر:
)٧٢("بتر الباء والتاء والراء أصل واحد ،وهو القطع قبل أن تتمه " 

و هـ): "ومنها البتر ویسمیه بعضهم اإلدماج وه ١١١٨قال أبو الحسن الصفاقسي (ت

ى]، (بل٤٤[البقرة:)(أفال تعقلون وحذف حرف المد، وهو كثیرا ما یجري على السنة الناس، نح

].... وهو لحن فاحش یغیر اللفظ والمعنى.٧٦[ آل عمران:)واّتقىمن أوفى بعهده 

به إذ هو لحن  ذ: والبتر مكروه قبیح ال یعمل علیه وال یؤخ-رحمه اهللا –قال الداني 

وقد أخذ علماء التجوید تسمیة هذا المصطلح من .)٧٣(تحل القراءة به " الیجوز بوجه ، وال

وعدم اإلتمام و یدل هذا المصطلح على حذف وقطع في  عالمدلول اللغوي لكلمة (البتر)وهو القط

 اعن حده سواء أكان طبیعی رالمناسب، فیقص يالمد الطبیع دحروف المد فال یعطى حقه وال یم

او إلى ضمة، واأللف إلى فتحة، والیاء إلى كسرة .أم متكلفا فتتحول الو 

ویحدث بتقصیر حرف المد  دإن هذا المصطلح صورة من صور اللحن الخفي في المدو 

وعدم تمكینه من طبعه وصیغته وهو ال یجوز في التالوة القرآنیة .

شكلت التالوة القرآنیة الصحیحة تنماز بالدقة واإلحكام في األداء فقدنوهذا یؤكد لنا أ

ي من وجوه اإلعجاز القرآني نظاما صوتیا دقیقا ال یقبل الزیادة أو النقصان وهذا إعجاز صوت

هندسة الصوت في العربیة الفصحى التي تنزل بها القرآن الكریم تبدو بوضوح وجالء ذات ألن "

.)٧٤("أخرى غیر العربیة قد أوثرت بمثلهكیان في غایة اإلحكام والرصانة مما ال نحسب لغة 

التحزین :
وفالن یقرأ بالتحزین إذا رق بخالف السرور.... .،  و"الحزن: نقیض الفرح، وه

وفي عرف علماء التجوید هو " ترك القارئ طباعه وعادته في الدرس إذا تال ،)٧٥("صوته

النغمة كأنه ذو خشوع وخضوع، ویجري ذلك مجرى الریاء ، ال یؤخذ به فیلین الصوت ویخفض

ومعنى ذلك أن القارئ یأتي بتالوته على وجه آخر كأنه )٧٦(لى الشیوخ إّال بغیره"ع أوال یقر 

حزین یكاد یبكي من خشوع وخضوع، وٕانما نهي عنه لما فیه من خوف الریاء.وهذا المصطلح 

باب وصف قراءة (من العیوب المستكرهة في قراءة القرآن قال ابن البناء في باب سماه 

اعة من العلماء وأئمة األداء لخروجها عن سنن القراءة المألوفة :" وقد كرهها جم)األلحان

وشرائطها الموصوفة...... ، فكم فیه من قصر لمدود ومد لمقصور ،وتحریك لساكن وتسكین 

لصرف وقد أدخل)٧٧(لمتحرك ،وهمز لمخفف ومخفف لهمز ،وٕاظهار لمدغم ومدغم لمظهر" 

ه األلحان تدخل الكثیر من اللحن على الفاظ وجوه الناس إلى القارئ واإلصغاء إلیه ، وهذ

لذلك حذر منه أئمة القرآن وتخل بحروفه ومعانیه ، فقد یطیل القارئ أو یقصر في حروف المد

األداء .ولیس المنهي عنه هنا حسن الصوت بالقرآن فقد أجمع العلماء من السلف والخلف على 
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لل الذي قد یدخل على الفاظ القرآن إنما المراد الخ)٧٨(تحسین الصوت بالقرآن  باستحبا

الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن  نوحروفه إذا استعملت هذه األلحان،ألن " القراءة باأللحا

عن صنیعته بإدخال حركات فیه أو إخراج حركات منه أوقصر ممدود، أو مد مقصور، أو 

أثم به تمطیط یخفي به بعض اللفظ ویلتبس المعنى فهو حرام یفسق به القارئ، وی

المستمع،..... وٕان لم یخرجه اللحن عن لفظه وقراءته وترتیله كان مباحا ألنه زاد على الحانه 

، وعلى من رزقه اهللا الصوت الحسن أن یستعمله لخدمة القرآن العظیم ،قال )٧٩(في تحسینه" 

لم هـ):" ینبغي لمن رزقه اهللا حسن الصوت بالقرآن أن یع٣٦٠محمد بن الحسین البغدادي (ت

ال  قد خصه بخیر عظیم فلیعرف قدر ما خصه اهللا به ، ولیقرأ هللا-عز وجل -أن اهللا 

رغبة في الدنیا  نللمخلوقین ، ولیحذر من المیل إلى أن یستمع منه لیحظى به عند السامعی

في  - عز وجل-، وٕانما ینفعه صوته إذا خشي اهللا…الثناء والجاه عند أبناء الدنیاوالمیل إلى

النیة ،وكان مراده أن یستمع منه القرآن لینتبه أهل الغفلة عن غفلتهم ، فیرغبوا فیما السر والع

،ءته انتفع بحسن صوتهوینتهوا عما نهاهم عنه ،فمن كانت هذه قرا–عز وجل–رغبهم اهللا 

)٨٠("ناسوانتفع به ال

ال وللسالمة من هذا اللحن یجب على القارئ إعطاء الحروف حقها إذا قرأ باأللحان ق

وتحزین واعتبار یعطي الحروف حقوقها ویأتي بالتالوة بكمال ابن البناء : "یقرأ بخشوع وافتكار

)٨١(شرائطها ،فذلك الذي ینبغي أن یجالس،قد سلم من االفتنان في تالوته واإلفحاش في قراءته " 

.

الترعید :
ب فقد شيء اضطر ل"رعد الراء والعین والدال أصل یدل على حركة واضطراب، وك

،)٨٢(أرتعد" 

وعرفه القرطبي فقال : " وأما الترعید في القراءة فهو أن یأتي بالصوت إذا قرأ مضطربا 

، وقد وصفه ابن البناء )٨٣(من برد أو ألم ، وربما لحق ذلك من یطلب األلحان "كأنه یرتعد

"فقال منزلة من ومن العیوب الترعید ، ووصفه تعلیق الصوت بتردید الحنجرة ،كأنه یروم:

رفضه  وقد )٨٤(ارج الكالم من إمضائها على سواء"التطریب ،والحد في إفساد الحروف ومنع لمد

علماء التجوید وحذروا القارئ منه قال السعیدي : " ومما یحفظ أیضا ترعید المدات فـي مثل قوله 

[النساء )ا(إنا أوحینو]،١٤[البقرة :)قالوا آمنا(] ،و٤[ البقرة :أنزل إلیك وما أنزل من قبلك) بما(

[الشعراء (الشعراء)]،و١٣) [البقرة:ءسفهاال] ، وكذلك: (٢٣٥:ة[ البقر )في أنفسكم]، و(١٦٣:

وما أشبه ، و (شاء)،)(جاء]، و٤٠ [ آل عمران :ما یشاء)(]و١٦٩[البقرة:الفحشاء) (] و٢٢٤:

.)٨٥(راب إخراجهن "هذه الحروف،تمد مدا حسنا مستویا مستقیما، بال ترعید والتهزیر وال اضط
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وقد عّده عبد الوهاب القرطبي مّما یستكره في المد فقال : "وقد بقي اآلن أن نبین ما یستكره في 

 نوننبه علیه لیجتنب،.. ینبغي أن یكون الصوت في المد سلیما من ترعید وتمطیط خالصا مالمد

إذا كان مدتان بینهما اضطراب وتهزیز، صافیا من إجراء النفس معه وتكدیر رونقه به، سیما

] ٤٦[ المائدة:)على آثارهم(] ،٢٦,٢٧[النازعات:)لمن یخشى أأنتم(همزة في مثل قوله تعالى:

] ألن الصوت بعد استیفاء المد األول یكاد یضعف فیستند إلى ٨١[آل عمران :)لما آتیتكم(،

ات إطالتها مع تكسیر .والمقصود بترعید المد)٨٦(إجراء النفس معه.وربما كان ذلك عادة مستكرهة"

عندما یرعد القارئ صوته بالمد كأنه ویحدثواحدمستقیمة على نسق  نالصوت فیها، فال تكو 

الصوت فیه بمستوى واحد في االرتفاع واالنخفاض  نیرتجف من شدة برد أو ألم أصابه وال یكو 

إلى إفساد بیان في الحنجرة ومنحصر فیها ،وقد یؤدي هذا بل یتذبذب صعودا ونزوال كأنه متعلق

حروف القرآن وعدم وضوحها،فضال عن خروجه عن سنن القراءة الصحیحة وترك شروط التالوة 

" ثم إني ألفیت جماعة من المتكلفین من قراء  هـ)٥٦٩الموضوعة، قال أبو العالء العطار(ت

ذا زماننا قد اعتمدوا في حفظ القرآن على المصحف وفي علومه على الصحف ،فالمتناهي منهم إ

حرك رأسه، وضیق عند القراءة أنفاسه، ودّرت أوداجه، واحتد مزاجه، وأفرط في الحركات، ورعد 

التالوة وتحقیق االمدات،وغلظ الراءات والالمات،یرى أنه قد بالغ في تجوید القراءة وترتیله

.)٨٧(وترسیلها " 

الة أسماع الناس إن هذا المصطلح من األشیاء التي ابتدعت في تالوة القرآن، ولعل استم

ابتدعوا في القراءة من  اهـ):" ثم اعلم أن قراء زمانن٨٧٠قال عبد الدائم األزهري(ت كان وراء ذلك

بواسطة األنغام، وذلك لصرف وجوه الناس إلى أسماعهم واإلصغاء إلى أنغامهم  نالزیادة والنقصا

.)٨٨("بالترعیدأشیاء منها:ما یسمونه بالترقیص..... ومنها ما یسمونه

الترقیص:
و"  ،أي الحركة والوثب)٨٩(لصاد أصل صحیح یدل على النقزان ""رقص الراء والقاف وا

.)٩٠(الرقص في اللغة االرتفاع واالنخفاض "

وفي اصطالح علماء التجوید " أن یروم السكوت على السواكن ثم ینفر مع الحركة كأنه 

. ویحدث حین یرید القارئ )٩١(وید والتحقیق "دخل ذلك على من یرید التجوهرولة، وربما في عدو

الساكن ، وقد نهى أئمة الوقوف على الكلمة لكنه یستمر في القراءة وینفر في الحركة التي بعد

األداء عن القراءة بالترقیص الن فیه خروجا عن سنن القراءة الصحیحة، وتغیرا في الفاظ القرآن 

الكریم . 
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نهى عنها أصحاب األداء قال عبد الوهاب القرطبي وهو أیضا من أضرب القراءة التي

:" اعلموا أن القرآن یقرأ على عشرة أضرب من القراءة ،خمسة منها نهى أئمة القراءة عن اإلقراء 

.)٩٢(الترعید ،والترقیص ، والتطریب ، والتلحین، والتحزین" بها وهي :

دبر معانیه وتفهم مقاصده وهذا الضرب في القراءة یعطل وظیفة االستماع للقرآن وهي ت

،الن السامع قد یصرف ذهنه لالستماع لهذه األلحان التي یقرأ بها فال یصغي إلى معاني القرآن، 

قال محمد مكي نصر: " اعلم أن طلب حفظ القرآن العزیز واالجتهاد في تحریر النطق بلفظه، 

ونحو ذلك وٕان كان والبحث عن مخارج حروفه ومعاني صفاتها، والرغبة في تحسین الصوت به

مطلوبا حسنا لكن فوقه ما هو أهم منه وأولى وأتم وهو فهم معانیه، والتفكر فیه والعمل بمقتضاه 

")٩٣(.

التمطیط:
وهو صورة من صور تطویل .)٩٤("مط الشيء یمطه مطا: مده.... وتمطط أي تمدد "

تمطیط فهو أن یضیف إلى ما وأما الحرف المد عن حده المناسب ، قال عبد الوهاب القرطبي :"

 نذكرته من حروف المد واللین مع جري النفس فیه .... وال تدرك حقیقة التمطیط إّال مشافهة، وم

التمطیط أیضا أن یثبت القارئ على اإلعراب في موضع الرفع والنصب والخفض مثل قوله تعالى 

] ونحو ذلك حیث ١٠٩بقرة:[ال )حقالن لهم یّ بعد ما تب ن(م]، ٤[ الفاتحة:)دینالك یوم ال(م

والتمطیط هنا عدم تسكین الحرف عند الوقف فیعطي حركته فتصیر حرفا وهذا ما أراده )٩٥(كان."

القرطبي في النص المذكور آنفا .

ویحدث التمطیط حین اإلفراط في المد وزیادته عن حده الطبیعي الذي حدده علماء 

هـ) قال : " قرأ أخ لي أكبر ٢٢٠العجیلي (تالتجوید وقد روى السعیدي أن عبد اهللا بن صالح

مني على حمزة فجعل یمد فقال له حمزة : ال تفعل ،أما علمت أن ما كان فوق الجعود فهو قطط 

. وهو غیر جائز الن )٩٦(، وما كان فوق البیاض فهو برص ، وما كان فوق القراءة فلیس بقراءة "

فیستحب تحسین الصوت بالقراءة -مهم اهللارح–القارئ یزید في حروف القرآن " قال العلماء 

، )٩٧(وترتیبها ما لم یخرج عن حد القراءة بالتمطیط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام "

معرض حدیثه عن المد الطبیعي فقال :" وحده مقدار وقد نّبه علیه محمد مكي نصر أیضا في

 هعلى فعله ویثاب على تركه، وما یفعلألف وصال ووقفا، ونقصه عن ألف حرام شرعا، فیعاقب

بعض أئمة المساجد وأكثر المؤذنین من الزیادة في المد الطبیعي عن حده العرفي، أي عرف 

.)٩٨(القراء فمن أقبح البدع وأشد الكراهة، السیما وقد یقتدي بهم بعض الجهلة من القراء "

ومدها حتى تصبح حرفا من ویحدث التمطیط في الحركات أیضا، ویتمثل بزیادة الحركة 

فیمدون )شيّ (غیر جائز في قراءة القرآن، قال السعیدي: " وقد رأیت قوما یلفظون بجنسها وهو
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،وهو من قبیح اللحن فلیحفظ على يالفا بعد الشین نحو شا نمدة بین الشین والیاء،كأنهم یطلبو 

من یشبع الحركة إذا كانت ونبه القرطبي على ذلك أیضا فقال: " وفیهم)٩٩(القارئ مثل ذلك " 

] و ٢[اإلخالص:)الصمد(] و١[الكوثر:)الكوثر(قبل الحرف الذي یوقف علیه في مثل 

] حتى ١١٣[البقرة:)یحكم(] و ١٠٤[التوبة:)(یأخذ] و ٩٠[یوسف:)(یصبر] و ٢٦[الرعد:)یقدر(

هو قبیح أیضا تتحول الضمة واوا، والكسرة یاء، والفتحة الفا، فیقول: الصماد، ویصبیر، ویأخوذ، و 

  ) ١٠٠فجانبه "(

المصادر والمراجع :
  م.٢٠٠٢، ١عمار، عمان، ط رأبحاث في علم التجوید: غانم قدوري الحمد، دا.١

هـ) تحقیق ، غانم قدوري  ٣٦٠أخالق حملة القران :أبو بكر محمد الحسین البغدادي (ت .٢

م .١٩٨٩،  ١الحمد ، مطبعة الخلود ، بغداد ، ط 

ریو باي ، ترجمة احمد مختار عمر ، منشورات جامعة طرابلس ، أسس علم اللغة : ما.٣

م .١٩٧٣

م .١٩٧٥، ٤األصوات اللغویة : إبراهیم أنیس ، مكتبة االنجلو المصریة ،القاهرة ، ط.٤

اإلفصاح في فقه اللغة : حسین یوسف موسى ، عبد الفتاح الصعیدي، مطبعة المدني، .٥

م .١٩٨٧، ٢القاهرة، ط

ب أن یتجنبها القراء وٕایضاح األدوات التي بني علیها اإلقراء: أبو علي بیان العیوب التي یج.٦

معهد  ةهـ)، تحقیق: غانم قدوري الحمد، مجل٤٧١بن البناء (ت الحسن بن احمد بن عبد اهللا

م.١٩٨٧، ١، ج٣١المخطوطات العربیة، مج 

تحقیق : هـ)، ٦٧٦التبیان في آداب حملة القرآن : ابو زكریا یحیى بن شرف النووي (ت .٧

م .١٩٨٩احمد عدنان الحمداني ، مطبعة اسعد ، بغداد ، 

هـ) ، تحقیق :  ٤٤٤التحدید في اإلتقان والتجوید : ابو عمرو عثمان بن سعید الداني (ت .٨

م .١٩٨٨،  ١غانم قدوري الحمد ، مطبعة الخلود ، بغداد ، ط

، تحقیق : غانم قدوري هـ)  ٨٣٢التمهید في علم التجوید : ابو الخیر محمد بن الجزري (ت .٩

م .١٩٨٦،  ١الحمد ، مؤسسة الرسالة للطباعة ، بیروت ، ط

هـ) ، تحقیق : ٥٦٩التمهید في معرفة التجوید :ابو العالء الحسن بن احمد العطار (ت .١٠

م .٢٠٠٠،  ١غانم قدوري الحمد ، دار عمار ، عمان ، ط

ال تالوتهم لكتاب اهللا المبین : ابو تنبیه الغافلین وٕارشاد الجاهلین عما یقع لهم من الخطأ ح.١١

هـ) ،مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت ،  ١١١٨الحسن علي بن محمد النوري الصفاقسي (ت 

م .١٩٨٧،  ١ط 
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١٨٦

،  ٢تنقیح الوسیط في علم التجوید : محمد خالد منصور ، دار المناهج للنشر ، عمان ط.١٢

م .٢٠٠١

:هـ) ، تحقیق ٦٤٣محمد السخاوي (ت نجمال القراء وكمال اإلقراء : ابو الحسن علي ب.١٣

م .١٩٨٧،  ١علي حسین البواب ، مطبعة المدني ، القاهرة ، ط

هـ) ، دراسة ١١٥٠جهد المقل : محمد بن أبي بكر المرعشي الملقب بساجقلي زاده (ت .١٤

م .٢٠٠١، ١وتحقیق : سالم قدوري الحمد ، دار عمار ، عمان ، ط

ة في علم التجوید : الحسن بن إسماعیل الدركزلي خالصة العجالة في بیان مراد الرسال.١٥

هـ) ،دراسة وتحقیق : خلف حسین صالح الجبوري ، اطروحة  ١٣١٥الموصلي (ت بعد 

م . ٢٠٠٢دكتوراة ، كلیة التربیة للبنات ، جامعة تكریت ، 

، ١الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید: غانم قدوري الحمد، مطبعة الخلود، بغداد، ط.١٦

م.١٩٨٦

هـ) ، دار عمار ،  ٤١٠رسالتان في تجوید القرآن : ابو الحسن علي بن جعفر السعیدي (ت .١٧

م .٢٠٠٠،  ١عمان ، ط

هـ) ٤٣٧الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة:ابو محمد مكي بن ابي طالب القیسي (ت .١٨

م .١٩٧٣تحقیق احمد حسن فرحات ، دار الكتب العربیة ، دمشق ، 

هـ) تحقیق : شوقي  ٣٢٤راءات : ابو بكر احمد بن موسى بن مجاهد (ت السبعة في الق.١٩

م .١٩٧٢،  ٢ضیف ، دار المعارف ، القاهرة ، ط

هـ) ،  ٧٤٩شرح الواضحة في تجوید الفاتحة : بدر الدین الحسن بن قاسم المرادي (ت .٢٠

تحقیق : عبد الهادي الفضلي ، دار القلم ، بیروت ، (د. ت) ..٢١

: نزار هـ) ، دراسة وتحقیق ٨٧٠(ت في شرح المقدمة: عبد الدائم األزهريالطرازات المعلمة .٢٢

.٢٠٠٣، ١،عمان ، طرخورشید عقراوي، ، دار عّما

م.١٩٨٨، ١علم التجوید دراسة صوتیة میسرة: غانم قدوري الحمد، مطبعة اسعد، بغداد، ط.٢٣

م .١٩٨٠،  ١، طعلم اللغة العام : توفیق محمد شاهین ، دار التضامن للطباعة ، القاهرة .٢٤

هـ) ، تحقیق : مهدي المخزومي وٕابراهیم  ١٧٥العین : الخلیل بن احمد الفراهیدي (ت .٢٥

م .١٩٨٠السامرائي ، دار الرشید ، بغداد ، 

م. ١٩٨٧قواعد التجوید واإللقاء الصوتي: جالل الحنفي البغدادي، دار الحریة، بغداد، .٢٦

ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة  ة، رسالاللحن الخفي عند القراء: رافع عبد الغني یحیى.٢٧

م. ٢٠٠٤الموصل 

اللحن الخفي في الدرس الصوتي العربي :غانم قدوري الحمد ،المجلة العلمیة لجامعة تكریت، .٢٨

م .١٩٤٤، ١، ع ١مج 



–أصولها وداللتها–ي اللحن الخفي مصطلحات ف

١٨٧

هـ) ، دار صادر، ٧١١لسان العرب :ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور (ت .٢٩

م .١٩٩٤،  ٣بیروت ، ط

هـ) ، تحقیق : لجنة إحیاء  ٤٥٨صص : ابو الحسن علي بن إسماعیل بن سیدة (ت المخ.٣٠

التراث العربي ، دار اآلفاق الجدیدة ، بیروت ، (د . ت) .

،شمیل اللغویة: جمع وتحقیق ودراسة محمد سعید حمید عبد اهللا نمرویات النضر ب.٣١

م . ١٩٩٥اطروحة دكتوراة ، كلیة اآلداب، جامعة الموصل ،

طلح الصوتي عند علماء العربیة القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر : عبد القادر المص.٣٢

م .١٩٩٣،  ١مرعي الخلیل ، منشورات جامعة مؤتة ، ط

معجم المؤلفین:عمر رضا كحالة، دار أحیاء التراث العربي، بیروت، (د.ت) ..٣٣

یق : عبد السالم هـ) ، تحق ٣٩٥مقاییس اللغة : أبو الحسین احمد بن فارس بن زكریا (ت .٣٤

  م .١٩٧٩هارون ، دار الفكر للطباعة ، 

هـ)٥٩٧المنتظم في تاریخ الملوك واألمم : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت.٣٥

هـ . ١٣٥٩، ١دائرة دار المعارف العثمانیة ، ط.٣٦

هـ) ، تحقیق : غانم قدوري  ٤٦١الموضح في التجوید : عبد الوهاب بن محمد القرطبي (ت .٣٧

م .١٩٩٠،  ١الحمد ، معهد المخطوطات العربیة ، الكویت ، ط

نهایة القول المفید في علم تجوید القرآن المجید محمد مكي نصر الجریسي .٣٨

هـ)خطه وصححه عبد اهللا محمود محمد عمر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط ١٣٢٢(ت

م . ٢٠٠٣،  ١



رافع عبد الغني یحیى

١٨٨

الھوامش :
  .٨٥عمرو الداني :التحدید في اإلتقان والتجوید، ابو)١(

. ینظر المنتظم في تاریخ )هـ٤٧١أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد اهللا بن البناء، مقرئ، فقیه، محدث، (ت)٢(

  .٨/٣١٩الملوك واألمم، ابن الجوزي: 

معهد المخطوطات ةبیان العیوب التي یجب أن یجتنبها القراء وٕایضاح األدوات التي بني علیها اإلقراء، مجل)٣(

.٣٣م: ١٩٨٧، ١،ج ٣١العربیة،مج 

.١١٨التحدید في اإلتقان والتجوید:)٤(

.٥٧التمهید في علم التجوید :)٥(

، ١،ع١اللحن الخفي في الدرس الصوتي العربي ،غانم قدوري الحمد، المجلة العلمیة لجامعة تكریت مج)٦(

٧: ١٩٩٤ .

. ٥٠الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید، غانم قدوري الحمد:)٧(

. ٤٩:  في القراءات ةالسبع)٨(

  . ١١٨التحدید في اإلتقان والتجوید :)٩(

هـ)، ینظر:معجم ٤٦١أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد القدوس القرطبي، مقرئ، (ت)١٠(

. ٦/٢٢٩المولفین: 

.٥٧الموضح في التجوید : )١١(

في علم  ، وینظر التمهید٢٥نهایة القول المفید في علم تجوید القرآن المجید، محمد مكي نصر: )١٢(

.٧٧التجوید:

.٦١في التجوید : ح، وینظر الموض ٢٨الحسن علي السعیدي: ورسالتان في تجوید القرآن، أب)١٣(

،وینظر التمهید في معرفة التجوید ،ابو العالء العطار:  ٢٥نهایة القول المفید في علم تجوید القرآن المجید:)١٤(

٢٣٧.

.١٠٠ر:ینظر: تنقیح الوسیط في علم التجوید، محمد خالد منصو )١٥(

  .٦١الموضح في التجوید:)١٦(

.٦٦م.ن :)١٧(

. ١٧٢و  ٤٧قدوري الحمد: مینظر أبحاث علم التجوید، غان)١٨(

.١٦-١٥الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید: )١٩(

.٣١-٣٠أبحاث في علم التجوید : )٢٠(

.١٦٤و١٥٨ینظر الدراسات الصوتیة : )٢١(

  .١٣٤التحدید في اإلتقان والتجوید :)٢٢(

.١٥٥ینظر الدراسات الصوتیة :)٢٣(

  .١/٣٠٨مقاییس اللغة، ابن فارس :)٢٤(

هـ)،ینظر معجم ٢٠٤أبو الحسن النضر بن شمیل بن خرشة بن یزید بن كلثوم، نحوي،أدیب، محدث، (ت)٢٥(

.١٣/١٠١المولفین::

، بن شمیل اللغویة،اطروحة دكتوراة(بهر)، وینظر مرویات النضرمادة ٤/٨٢ لسان العرب، ابن منظور:)٢٦(

  .٧٧: ١٩٩٥كلیة اآلداب، جامعة الموصل، 



–أصولها وداللتها–ي اللحن الخفي مصطلحات ف

١٨٩

١٢٢الموضح في التجوید:)٢٧(

.١٢٥التحدید في اإلتقان والتجوید:)٢٨(

.٣/٤٩مقاییس اللغة :)٢٩(

. مادة (زحر).٤/٣١٩لسان العرب: )٣٠(

.٣٢بیان العیوب : )٣١(

.٣/٢٢٥: ةمقاییس اللغ)٣٢(

.١/٢٠٤یوسف موسى، عبد الفتاح الصعیدي: ناإلفصاح في فقه اللغة، حسی)٣٣(

. ٣٣بیان العیوب :)٣٤(

.١٣٠وید :التمهید في معرفة التج)٣٥(

.٣/٤٤٣مقاییس اللغة: )٣٦(

.١/١٤٠ینظر المخصص:)٣٧(

.٣٢بیان العیوب: )٣٨(

.٣/٤٠٧مقاییس اللغة:)٣٩(

.٤٢، وینظر رسالتان في تجوید القرآن :١٢٠: حالموض)٤٠(

في علم التجوید، اطروحة دكتوراه، كلیة التربیة للبنات، جامعة ةخالصة العجالة في بیان مراد الرسال)٤١(

.٤١٧: ٢٠٠٢تكریت، 

.١١١اللغة العام، توفیق محمد شاهین:ینظر علم )٤٢(

. ٣٤٧قواعد التجوید واإلتقان الصوتي ،جالل الحنفي : )٤٣(

. ٣١٦جهد المقل :)٤٤(

مادة (لكز) . ٥/٤٠٦لسان العرب :)٤٥(

. ٣٢-٣١بیان العیوب : )٤٦(

. ٢/٥٥٤جمال القراء وكمال اإلقراء ، أبو الحسن علي بن محمد السخاوي : )٤٧(

.١٢٠، والتحدید في اإلتقان والتجوید: ٩٠یس: ینظر األصوات اللغویة، إبراهیم أن)٤٨(

. ١٨٥ینظر أبحاث في علم التجوید : )٤٩(

   ١٢٠، وینظر التحدید في اإلتقان والتجوید:١٢٠الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة: )٥٠(

.١٢١التحدید في اإلتقان والتجوید: )٥١(

. ٤٩شرح الواضحة في تجوید الفاتحة : )٥٢(

. ٥/٣٥٥مقاییس اللغة : )٥٣(

مادة (نسس). ٦/٢١٣لسان العرب: )٥٤(

. ١١٣الموضح : )٥٥(

. ٨٥أسس علم اللغة ، ماریو باي :)٥٦(

مادة (هتت) . ٢/١٠٣لسان العرب : )٥٧(

.١٢٣الموضح:)٥٨(

المصطلح الصوتي عند علماء العربیة القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، عبد القادر مرعي )٥٩(

.١٢٧الخلیل:



رافع عبد الغني یحیى

١٩٠

.١١٥التمهید في علم التجوید:، وینظر ١٢٠التحدید في اإلتقان والتجوید:)٦٠(

.٦/٩مقاییس اللغة: )٦١(

وینظر التمهید . ١٢٤الموضح :)٦٢(

  .٢٠٢قواعد التجوید واإللقاء الصوتي : )٦٣(

  . ٢٠٢م .ن : )٦٤(

 .١٢٥الطرازات المعلمة في شرح المقدمة،عبد الدائم األزهري:)٦٥(

.١٧٠ا لرعایة:)٦٦(

.٨١نهایة القول المفید: )٦٧(

. ١٤٤غانم قدوري الحمد : ینظر علم التجوید دراسة صوتیة میسرة، )٦٨(

  .١٦٠: ةینظر الدراسات الصوتی)٦٩(

.١٥٥، والدراسات الصوتیة:٩٧في التجوید:  حینظر الموض)٧٠(

. ٢٩٠جهد المقل :)٧١(

. ١/١٩٤مقاییس اللغة : )٧٢(

.١٩٠تنبیه الغافلین وٕارشاد الجاهلین عما یقع لهم من الخطأ حال تالوتهم لكتاب اهللا المبین: )٧٣(

. ٢٣لصوتي:قواعد التجوید واإللقاء ا)٧٤(

مادة (حزن) . ١٣/١١١لسان العرب )٧٥(

.٢١٣الموضح في التجوید: )٧٦(

. ٣٨بیان العیوب : )٧٧(

. ٨٠ینظر التبیان في آداب حملة القران :أبو زكریا یحیى بن شرف النووي : )٧٨(

. ٨٢م . ن : )٧٩(

.١٠٤أخالق حملة القرآن : )٨٠(

.٣٩بیان العیوب : )٨١(

  . ٢/٤١١مقاییس اللغة :)٨٢(

.١٢٢وینظر التحدید: ،٢١٢الموضح في التجوید: )٨٣(

. ٣٢بیان العیوب : )٨٤(

.٤٧رسالتان في تجوید القرآن : )٨٥(

. ١٣٥ – ١٣٤الموضح في التجوید : )٨٦(

. ١٣٠التمهید في معرفة التجوید : )٨٧(

.١٣٩الطرازات المعلمة في شرح المقدمة:)٨٨(

. ٤٢٨/ ٢مقاییس اللغة : )٨٩(

مادة (رقص). ٧/٤٣لسان العرب: )٩٠(



–أصولها وداللتها–ي اللحن الخفي مصطلحات ف

١٩١

.٢١٢الموضح في التجوید: )٩١(

.٢١١م.ن: )٩٢(

.٢٤٠نهایة القول المفید: )٩٣(

مادة (مطط). ٤٠٤ – ٧/٤٠٣لسان العرب: )٩٤(

، رسالتان في تجوید  ١١٢: د.وینظر التحدي في اإلتقان والتجوی٤١٥-  ٢١٤الموضح في التجوید:)٩٥(

  .٤٧القرآن:

.٢٩رسالتان في تجوید القرآن :)٩٦(

. ٨١التبیان في آداب حملة القرآن : )٩٧(

  .١٣نهایة القول المفید:)٩٨(

.٤٥تجوید القرآن :رسالتان في)٩٩(

  .١٣٣ الموضح في التجوید:)١٠٠(


