
بس��م اهلل الرمح��ن الرحي��م والص��اة والس��ام على أش��رف اخللق أمجعني 
حمم��د وآله الطيبني الطاهرين .

وبعد ... 
      س��وف نتناول يف هذا املوضوع بعض التنبيهات التجويدية اليت ينبغي 
االنتب��اه إليه��ا أس��اتيذ م��ادة أح��كام الت��اوة فض��ًا عن املتعلم��ني ، خصوصًا 
وإنن��ا ن��رى م��ن بعضه��م الوق��وع يف هذه اهلف��وات وحيصل اش��تباه يف بعض 

جزئي��ات م��ادة الت��اوة نورد منها أهمها وأش��هرها :

:             

يغف��ل بع��ض األس��اتيذ ع��ن الرتكي��ز يف إبان��ة إح��دى صف��ات   	
)ظ ، ض ( وه��ي الرخ��اوة وال��يت توج��ب لن��ا ه��ذه الصف��ة أن نلف��ظ هذي��ن 
احلرف��ني م��ع جري��ان النف��س أثن��اء النط��ق وال ننطقهم��ا بصف��ة الش��دة 
خصوصًا يف حرف ) ض ( فيجب االنتباه إليها ألنها من األمور اليت يغفل 

عنه��ا حت��ى معظ��م الق��ّراء .

:              

يف م��ا خي��ص موض��وع أح��كام ال��ام الشمس��ية وال��ام القمري��ة  	
ن��رى بعضه��م ي��ّدرس طلبت��ه أن كل الم عليه��ا عام��ة اإلظه��ار )   ( فه��ي 
الم قمري��ة ، واحل��ال أن ه��ذه القاع��دة لي��س عام��ة فبعضه��م يغف��ل ع��ن 
التنبي��ه إىل اس��تثناءات ه��ذه القاع��دة ، مبعن��ى أن هن��اك الم وعليها عامة 

اإلظه��ار واحل��ال أنه��ا ليس��ت قمري��ة ، كم��ا يف قول��ه تع��اىل : چ ک   
کچ ) س��ورةالنبأ : 16 ( ، چ ہ  ھچ ) س��ورة آل عم��ران : 155 ( ، فهن��ا يف 
هذين املثالني الام عليها عامة اإلظهار ولكن الام ليست قمرية وإمنا 
ه��ي الم أصلي��ة أي ال الم مشس��ية وال الم قمري��ة ، ف��إذن خنل��ص بالق��ول 
إن القاعدة تكون كاآلتي : كل الم قمرية عليها عامة اإلظهار وليس 
كل الم عليه��ا عام��ة اإلظه��ار فه��ي قمري��ة فالعاق��ة بينهم��ا عم��وم 

وخص��وص مطل��ق .

:              
يف موض��وع الغن��ة وأح��كام الن��ون واملي��م املش��ددتني م��ن أّن النون  	
واملي��م املش��ددتني فيهم��ا غن��ة مبق��دار حركت��ني ، وأم��ا إذا كان��ا غ��ر ذل��ك 
أي غ��ر مش��ددتني فلي��س هلم��ا غن��ة ، وه��ذا املفه��وم خاط��ئ ، والص��واب أن 
حريف النون وامليم الغنة فيهما صفة الزمة أي ال تفارق هذين احلرفني 
يف مجي��ع حاالت��ه عن��د الفت��ح أو الكس��ر أو الض��م أو الس��كون أو التش��ديد ، 
غاي��ة األم��ر أّن الغن��ة ت��زداد إذا كانا مش��ددين مبق��دار حركتني ، ونفس 
االش��تباه حيص��ل يف موض��وع اإلظه��ار بالنس��بة للنون الس��اكنة والتنوين 
عن��د تعري��ف حك��م اإلظه��ار فيقول��ون : ه��و لف��ظ الن��ون الس��اكنة م��ن 
خمرجه��ا الصحي��ح مظه��رة م��ن دون غن��ة . والص��واب ه��و أن يض��اف إليها 
كلمة ) من دون زيادة يف الغنة ( ألنه كما أسلفنا إن النون غنتها الزمة.            

:               

يف م��ا خي��ص موض��وع إدغ��ام املتقارب��ني وبالتحدي��د يف موض��ع  	
إدغ��ام ال��� ) ق ( يف ال��� ) ك ( وه��و املوض��ع الوحي��د يف القرآن الكريم يف س��ورة 
املرس��ات املبارك��ة يف قول��ه تع��اىل:چ ٱ     ٻچ)س��ورة املرس��ات: 20( م��ن 
أن اإلدغام هنا جيوز بوجهني الكامل ) حبذف القاف كامًا ( ، والناقص 
) بق��اء صف��ة الق��اف ( وينس��بون ه��ذا ال��رأي إىل رواي��ة حف��ص ع��ن عاص��م 
، والصحي��ح إن��ه لي��س حلف��ص ع��ن طري��ق الش��اطبية إال وج��ه واح��د وه��و 

اإلدغ��ام الكام��ل وال يوج��د عن��ده إدغ��ام ناق��ص يف ه��ذا املوض��ع .

:              
    يف م��ا خي��ص موض��وع القلقل��ة وبالتحدي��د قس��م القلقل��ة الصغ��رى 
تق��ع في��ه هف��وة يف امل��راد م��ن القلقل��ة الصغ��رى ، فيقول��ون : القلقل��ة 
الصغ��رى أن يأت��ي ح��رف القلقل��ة س��اكنًا يف وس��ط الكلم��ة ، و الص��واب 
ه��و أن يأت��ي ح��رف القلقل��ة س��اكنا يف درج ال��كام س��واء كان احل��رف يف 
وس��ط الكلم��ة أم كان يف آخره��ا ، فعن��د قول��ه تع��اىل : چ ۉچ)س��ورة 

الرع��د: 26( الب��اء س��اكنة وج��اءت يف وس��ط الكلم��ة ، ويف قول��ه تع��اىل : چٱ  
ٻ  ٻچ)س��ورة املؤمن��ون : 1(فال��دال هن��ا س��اكنة وج��اءت يف نهاي��ة 
الكلم��ة وعن��د الق��راءة بالوص��ل تك��ون القلقل��ة صغرى ، أم��ا إذا وقفنا على 
چٱچتكون القلقلة وسطى ، إذن الضابطة يف ذلك أن القلقلة الصغرى 

ش��رطها أن نق��رأ ح��رف القلقل��ة يف درج ال��كام .

:              
     يف موض��وع إدغ��ام املتماثل��ني كم��ا ه��و مع��روف حيص��ل ب��ني حرف��ني 
متماثلني كالعني مع العني والفاء مع الفاء وهكذا ... ، لكن يف إدغام الياء 
أو ال��واو املديت��ني إذا ج��اء بعدهم��ا ي��اء أو واو متحرك��ة ف��ا حيص��ل إدغ��ام 

بينهم��ا كم��ا يف قول��ه تع��اىل :چ ڇ  ڇچ ) س��ورة يوس��ف : 7(، چې   
ې    چ) س��ورة آل عمران : 156( فلو نس��أل بعض األس��اتيذ عن الس��بب جتده 
يع��زوه إىل امل��د املوج��ود فيهم��ا ، والص��واب ه��ذا لي��س جوابًا دقيق��ًا ، وقبل أن 
جني��ب ع��ن الس��بب ال ب��ّد لن��ا م��ن تقدي��م مقدم��ة تنفعنا يف املق��ام ، وهي أن 

هن��اك ثاث��ة مصطاحات : 

وبع��د ه��ذه املقدم��ة نس��تنتج أن امل��دي ليس من جنس اجلام��د ) املتحرك ( 
وال زال ليس من جنسه فا وجود للتماثل كما أننا لو نقول حرف )س( 
م��ع )ك( ه��ل يوج��د متاث��ل ؟ ، ك��ذا احل��ال بالنس��بة للم��دي واجلام��د ف��ا 

متاث��ل بينهم��ا وم��ادام كذل��ك فا وجود إلدغ��ام املتماثلني بينهما .
     وأم��ا بالنس��بة للجام��د والل��ني فيحص��ل إدغ��ام بينهم��ا ألنهما من جنس 
واح��د كم��ا يف قول��ه  تع��اىل:چ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ    چ)س��ورة املطفف��ني : 3( 

فالواو اللينة يف كلمة )أو( جاء بعدها واو جامد يف قوله  تعاىل :
چ     ۉچ ، وكذلك يف قوله تعاىل : چ ک  گ  چ

) سورة املائدة : 93(.
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:              
	     حيص��ل يف بع��ض األحاي��ني اش��تباه يف حك��م ال��راء بالنس��بة 
لقول��ه تع��اىل : چٿ   ٹ    ٹچ ) س��ورة الفج��ر : 28( عن��د االبت��داء بكلم��ة 
چٿچ فيق��رؤون برتقي��ق ال��راء ألنه��م يش��تبهون بالكس��ر املوج��ود ، 
ويغفل��ون ع��ن ن��وع الكس��ر ، فالكس��ر لدين��ا نوع��ان : األصل��ي وه��و م��ن ذات 
الكلم��ة ، والع��ارض ه��و الكس��ر ال��ذي لي��س م��ن أص��ل الكلم��ة وإمنا عرض 

لس��بب . 
   فهن��ا يف كلم��ة چٿچ تب��دأ بهم��زة وص��ل ، وهم��زة الوص��ل عن��د 
االبت��داء به��ا تقل��ب إىل هم��زة قط��ع وحت��رك بالكس��ر ألن احل��رف الثال��ث 
مكس��ور لك��ّن الكس��ر هن��ا لي��س م��ن أص��ل الكلم��ة فأصب��ح الكس��ر عارض��ا.

   وإذا كان الكس��ر يف كلم��ة چٿچ عارض��ًا ل��زم الق��ول بتفخي��م 
ال��راء ؛ ألن ال��راء إذا س��بقت بكس��ر ع��ارض فيك��ون حكمه��ا التفخي��م .

:              
م��ن األم��ور ال��يت حيص��ل فيه��ا اش��تباه كث��ر خبص��وص إدغ��ام  	
) يرمل��ون ( بالنس��بة إىل تقس��يم اإلدغ��ام إىل قس��مني : ناق��ص وحروف��ه 

 .  ) ر   / ل   ( وحروف��ه  وكام��ل   ، )ينم��و( 
   وه��ذا التقس��يم لي��س م��ن الصح��ة مب��كان ؛ وذل��ك ألن اإلدغ��ام الكام��ل 
ُيقص��د ب��ه إدغ��ام احل��رف األول بالثان��ي إدغامًا كامًا وال يبقى ش��يء من 
احل��رف األول وعامت��ه أّن احل��رف الثان��ي يش��دد ، فل��و جئن��ا إىل الن��ون 
الس��اكنة م��ع ح��ريف الن��ون واملي��م ون��رى اإلدغ��ام بينهم��ا جن��د أن احل��رف 
األول حي��ذف وعامت��ه أن احل��رف الثان��ي يش��دد ، كم��ا يف قول��ه تع��اىل: 
چۇ  ۆ  چ  ، چۆ  ۈچ ) س��ورة الرمح��ن : 15(  فناح��ظ أن املي��م والن��ون 
عليهما عامة الشدة للداللة على أّن احلرف األول وهو النون الساكنة 

ق��د ح��ذف متام��ا وأدغ��م يف الثاني .
     فالصحي��ح أن نق��ول إن ح��روف اإلدغ��ام الكام��ل ه��ي ) ن / م / ل / ر ( 

وح��روف اإلدغ��ام الناق��ص ه��ي ) و / ي ( .
     وبعضه��م يش��كل ويق��ول إذن الغن��ة املوج��ودة يف اإلدغ��ام يف قول��ه تع��اىل 
چۇ  ۆ  چ  ، چۆ  ۈچ أليس��ت غن��ة الن��ون الس��اكنة املدغم��ة ؟ ، 
نق��ول إن الغن��ة املوج��ودة ليس��ت غن��ة الن��ون األوىل ، ب��ل ه��ي غنة التش��ديد 
املوج��ود عل��ى املي��م يف چۇ  ۆ  چ، وعل��ى الن��ون يف چۆ  ۈچ ، وه��ذا 
االدغ��ام يف املي��م والن��ون بش��كل ع��ام في��ه غن��ة لك��ن كم��ا قلن��ا ليس��ت غن��ة 

الن��ون االوىل ب��ل ه��ي غنة التش��ديد املوجود.

حروف اإلدغام

:              
ينبغ��ي االنتب��اه إىل مس��ألة مهم��ة ج��داً يف خص��وص موض��وع  	
امل��دود وبالتحدي��د يف امل��د ) املتص��ل وامل��د املنفص��ل ( م��ن حي��ث املق��دار للم��د 
فن��رى كث��ر م��ن األس��اتيذ يق��ول إّن املد املنفصل م��د جائز وجيوز يف مده 
) 2 - 4 - 6 ( ح��ركات ، وامل��د الواج��ب مي��د ) 4 - 5 - 6( ح��ركات ،  وبعضه��م 

يق��ول مي��د ) 5 ح��ركات( وعن��د الوق��ف علي��ه مي��د ) 6 ح��ركات ( .
    ويف الواق��ع ه��ذا كل��ه ال خيل��و م��ن اإلش��كال مب��كان ، وأم��ا بالنس��بة إىل 
تس��مية امل��د املنفص��ل باجلائ��ز يفهم��ه بعض��ًا م��ن األس��اتيذ هو ج��واز مده ب� 
) 2 - 4 - 6 ( ح��ركات ، واحل��ال لي��س ه��ذا املقص��ود من��ه ، إذ ُيقص��د ب��ه إن 
هذا املد اختلف يف وجوب مده بني القّراء ، وكذلك اختلفوا يف مقدار مده 

، لك��ّن حفص��ًا بطري��ق الش��اطبية ليس ل��ه إال وجه واحد وهو وجوب مده 
) 4 حركات ( .

    وك��ذا احل��ال بالنس��بة اىل امل��د الواج��ب مّس��ي واجب��ًا ألن الق��ّراء اتفق��وا 
عل��ى وج��وب م��ده ، واختلف��وا يف مق��دار م��ده ، وأم��ا بالنس��بة إىل راوي��ة 

حف��ص بطري��ق الش��اطبية فمق��دار امل��د الواج��ب ه��و ) 4 ح��ركات ( .

:              
    م��ن األم��ور ال��يت ينبغ��ي التنّب��ه هل��ا يف تدري��س م��ادة أح��كام الت��اوة ه��ي 
مراع��اة املراح��ل ويت��م الفص��ل ب��ني املبتدئ��ني واملتقدمني وتأهيل األس��اتيذ 
وت��وزع امل��واد التجويدي��ة عل��ى ه��ذه املراح��ل كًا حبس��به ، وخصوص��ًا 
االنتب��اه اىل املرحل��ة اخلاص��ة باملبتدئ��ني م��ن حي��ث ع��دم إعطائه��م بع��ض 
األمور اليت فيها نوع من التعقيد والرتكيز على األمور السهلة والقريبة 
م��ن الفه��م الس��لس حت��ى تك��ون ه��ذه الطريق��ة مدع��اة لتحب��ب هذه امل��ادة .
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