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 رواية حفص عن عاصم 
 دراسة صوتية في جزء َعم  

 )*(د. رافع عبداهلل مالو 
 )**(د. عّزة عدنان أحمد عّزت  

الشك فيه أن أوجه االختالف في القراءات التخرج عن: األفراد والتثنية 
والجمع والتذكير والتأنيث، أو تصرريف األفار، ، أو وجروال االعرراو، أو الةير،د  

م والترررأخير، أو االلررردا ، أو ال وجررر،ت، ولكررر   رررذا عال رررة والنقصررر،ن، أو التقررردي
 وثيقة ل،لصوت ال غوي الذي يتغير من جراء ذلك.

ومن خال  انا،م النظر في رواية حفص عن ع،صم لدا لنر، أننهور، ك،نرت 
أ رررون القررراءاتق القر نيررة الترري أظورررت ج،نلرر،ا مررن االعجرر،ة الصرروتي فرري القررر ن 

لصرررروتية مررررن مثرررر  المقرررر، ع الصرررروتية نوعرررر،ا مررررن خررررال  مرررر، يتا رررر  ل،لدرا ررررةق ا
)المغ قة والمفتوحة( وكم،ا )ال وي ة والقصير ( أو عدداا أو مخ،رج األصوات أو 
صررف،تو، أو الصرراولة وال رروولة فرري ال فررظ، لرر  فرري شررك  الشررفتين أحي،نرر،ا عنررد 
الن ر  ل،ألصروات، فًررالا عرن ان رج،م كرر  ذلرك وال ري،  فرري التاليرر القر نرري، 

 مح،ور متادد  منو،:ولدا ذلك في 
 . التشديد والتخفيف.1
 . الومة والت وي .2
 . اال ن،د.3
 .. الةي،د  والنقص،ن4
 . االعراو.5

الشرررررررررك فيررررررررره أن أوجررررررررره االخرررررررررتالف فررررررررري القرررررررررراءات التخررررررررررج عرررررررررن:                                                          
تصررررريف األفارررر، ، أو وجرررروال                   األفررررراد والتثنيررررة والجمررررع والتررررذكير والتأنيررررث، أو 

                                                           
 ك ية اآلداو / ج،ماة الموص . –أ ت،ذ م ،عد  )*(

 ص .ك ية اآلداو / ج،ماة المو  –مدرس  )**(
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االعرررررررررراو، أو الةيررررررررر،د  والنقصررررررررر،ن، أو التقرررررررررديم والترررررررررأخير، أو االلررررررررردا ، أو 
، ولكرر   ررذا عال ررة وثيقررة ل،لصرروت ال غرروي الررذي يتغيررر مررن جررراء (1)ال وجرر،ت

 ذلك فونيمي،ا او ألوفوني،ا.
، ك،نرت ومن خال  انا،م النظر في رواية حفص عن ع،صم لدا لنر، أننهور

أ رررون القررراءات القر نيررة الترري أظورررت ج،نلرر،ا مررن االعجرر،ة الصرروتي فرري القررر ن 
مررررن خررررال  مرررر، يتا رررر ي ل،لدرا ررررة الصرررروتية مررررن مثرررر  المقرررر، ع الصرررروتية نوعرررر،ا 
)المغ قررة والمفتوحررة( وكمرر،ا )ال وي ررة والقصررير ( أو عرردداا، أو مخرر،رج األصرروات 

في شك  الشفتين أحي،ن،ا عند  أو صف،تو،، أو الصاولة وال وولة في ال فظ، ل 
الن ر  ل،ألصروات، فًررالا عرن ان رج،م كرر  ذلرك وال ري،  فرري التاليرر القر نرري، 

 متادد  منو،: و د ظور ذلك من خال  مح،ور
 التشديد والتخفيف: .1

[ التري َمـا َود َعـَ  َرَبـَ  َوَمـا َىَلـ كم، في  وله تار،ل  فري  رور  الًرح   
االنفجرر،ري الشررديد المجوررور الم ررلو  لررأدا   (2)لتشررديد الرردا ن مررف فرري  راءتورر، 

النفرري )مرر،( المفتوحررة المق ررع الصرروتي، توكيررداا ل، ررتمرار عرردم ترررك ا  ر رروله 
ررررركن لررررر،لتخفيف فًرررررالا عرررررن انوررررر،   يرررررة  دنعن الكرررررريم، وال ن مرررررف  رررررذا فررررري  رررررراء  ون

، المصر،حو ل محلرة (4)، وأنو، ال تحم  في  يه،تو، ظرال  التوديرع(3)اال تام، 
ترروادعين، فرر،لمودهو:  ررو مررن يفرر،ر  و ررو متا رر  لمررن ودهعرره ولررم يكرررال لررين الم
، ع مررر،ا أنررره لررم يودهعررره  رررلح،نه النرره لرررم يتركررره أصررالا، ن، يرررك عرررن ان (5)لقرر،ءال

، فوري أم،نرة يحر،فظ (6)الودو منه الودياة و ي م، ت تودعه غيرك ليحفظره لرك
                                                           

 .54 – 52ينظر: القراءات القر نية /  (1)

 .127كت،و إعراو ثالثين  ور  من القر ن الكريم/ ()

 .2/364المحت و  (3)

 .30/395و تف ير التحرير والتنوير/ 1208ينظر: تف ير الكش،ف/ (4)

 .1/563و ما،رج التفكر  9/419تف ير الق، مي  (5)

 .2/223ماجم كت،و الاين  (6)
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دِّْعك أو يودق  ْعرك وديارةا عنرد أحرد ع يو،، وفيو، ظال  مان  أنه لم يندنْعك أو ييون
 فكيف له يتركك ؟

[ ال ن مف في  راء  َوال ِذي َىد َر َفَهَدىوفي  وله تا،ل  في  ور  األع    
مر، ن محره فري  رراء  التشرديد مرن خرال  عردد  (1)التخفيف التي  ررأ لور، الك ر، ي

المق، ع الصوتية ونوعو، مع اآلية ال ،لقة، فكر  منومر، تحتروي خم رة مقر، ع 
فتوحررة )ص  ( و مق ارر،ن  ررويالن مفتوحرر،ن )ص    ( ومق ارر،ن  صررير  م

مغ قررر،ن )ص   ص( فًرررالا عرررن مجموعومررر، )ت ررراة مقررر، ع صررروتية( و رررذا 
حرر،فظ ع رر  مو رريق  اآليرر،ت، ن، يررك عررن أن الفارر  ) رردهر( ومرر، يشررت  منرره  ررد 
ورد فررري القرررر ن الكرررريم خفررري م رررة وخم رررة وعشررررين  يرررة وك،نرررت الماررر،ني التررري 

صررريد ترررردور حرررو  الحكررررم واةراد  واال رررت ،عة واالمكرررر،ن تررررددت فيوررر،  ررررذال ال
 وك   ذا يتن،غم والتشديد. (2)والتو يت واألحك،م والتدلرخ

ن كر،ن التشرديد  نر،  رد ألررة ج،نلر،ا صروتي،ا ل يفر،ا، فقرد لردا التخفيرف  (3)وا 
ِ  فرري  ولرره تارر،ل  فرري  ررور  الفجررر   ــ ِِ ِرِزَى ــ ــَدَر َعَلِي أل ررد فرري اظورر،ر جحررود  [َفَق

لرذي ينشراري أنه رلنره  رد ظ مره وأننره لرم يا ره مر،  رو أ ر  لره  ألن  رراء  الق، ر  ا
التخفيف تن لر  ع ر  مرن يًريه  ا  ع يره الررة  تًرييق،ا غيرر شرديد، و رراء  

 .(4)التشديد ع   من يًيه  ا  ع يه تًييق،ا شديداا 
ةعر،ت [ فري  رور  الن،َفق ِل َهـِل َلـَ  ِلَلـ  َأِن َتَزك ـ وي حظ في  وله تا،ل   

لرررر،لتخفيف، مان، رررر، أن يكررررون  (5)أن  ررررراء  ع،صررررم وحمررررة  والك رررر، ي )تةكهرررر (
فرعون ةكيه،ا مؤمن،ا، و ري تتن، رو والمقر،م، ففرعرون مر، كر،ن مؤمنر،ا لكري ي  رو 
مو ر  )ع يرره ال ررالم( منرره مت  لر،ت ذلررك، أمرر،  ررراء  الرن كثيررر ونرر،فع )تةهكهرر ( 

                                                           
تح،ف فًالء اللشر/ 368و الحجة في القراءات ال لع/ 377/التلصر  (1)  .603وا 

 .137الت ور الداللي/ (2)

 .370و  207. و ينظر: الحجة في القراءات/379التلصر / (3)

 .1/531و ما،رج التفكر/ 608أتح،ف فًالء اللشر/ (4)

 .171ينظر: غيث النفع في القراءات ال لع/ (5)
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ومو ر  )ع يره ال رالم( ال ل،لتشديد فمان  أن يتفا  مرن الةكر، ، أي يتصرد ، 
 .(1)إل  أن يتصد  -مع ع مه لكفرال-يدعو فرعون 

في الفا  )جمع( في  ولره تار،ل  فري  رور  الومرة   (2)ويلدو لن، التخفيف
ً  وعـدد   لر  حر،  المشرركين ع ر  الررغم الذي جمع مـا [ أ ررو للينرة ال رور  وا 

ود  فري ال رور  من أن التشديد ياني التكثير، ف ي رت الكثرر  وحرد ،  ري المقصر
ررررعن( لمق، اورررر، الصرررروتية  من لرررر  النرررروو أيًرررر،ا، ألننرررر، إذا مرررر، ا تشررررارن، ك مررررة )جن
مهعن( لمق، او، الصوتية، وجدن، األولر  تحتروي ثالثرة مقر، ع  و ،رن، ، لك مة )جن
صروتية  صرير  مفتوحررة منتويرة لمتحررك، تر ررم مرن خاللور، صررور  ذلرك الجمررع 

ن، ررو الح مررة الترري تح ررم كرر  شرريء الاشرروا ي ال ررريع دونمرر، تو ررف، و ررذا يت
مهرعن( التري  رأ ر، الرن عر،مر كال لينبذن فـي الحممـةفي اآلية الرالاة،   [ أمهر، )جن

وحمة  والك ، ي وألو جافر لتشديد الميم فمق، او، الصوتية ثالثة: إقثن،ن منو، 
 صررريران مفتوحررر،ن، وواحرررد  ويررر  مغ ررر  منتررره لصررر،مت، تر رررم صرررور  الجمرررع 

ن مف في تنكير )مر،الا( داللرة صروتية تارةة  رذا فًرالا عرن المتأني الل يء. و 
جمـع داللتو، ال غوية، و ي أنه المق، ع الصوتية المتكونة    مرن  ولره تار،ل   

  ً منعن الم، (، ف،ألول  حركة  ررياة م تر ر ة يتنر،غم ماور، ما [ لتخت ف عن )جن
ود كأنرره انتورر،ء التركيررو لرر،لمق ع الصرروتي المغ رر  الررذي يمثرر  ال ريرر  الم ررد

يرررد  ع ررر  عررردم جررردوا الحركرررة فررري الجمرررع، أمررر، التركيرررو الثررر،ني ففيررره مق رررع 
صررروتي مغ ررر  منتررره لصررر،مت فررري الو ررر ، و رررذا ال يالهرررر عرررن حركرررة الجمرررع 

، والمخ ررر            (3)الم رررتمر ، أو خجمرررع المررر،  مرررن أيرررة جورررة لررر،لحال  أو لررر،لحرامخ
ف ذلك:  اآلتي يًو

 

                                                           
 .362الحجة في القراءات ال لع/ (1)

 .195ينظر: كت،و إعراو ثالثين  ور  من القر ن الكريم/ (2)

 .19االعج،ة الصوتي في  ص،ر ال ور/ (3)
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منعن م،الا  ( )ص   )ص  ( )ص  (  )ص   جن
  ( )ص  (

 

 ص،مت يوحي ل،لال جدوا

رررررررررررررررررررررررعن  من جن
 الم، 

)ص  ( )ص  ( )ص   ص(           
   ()ص    (  )ص

 

 متحرك يوحي ل،لحركة

ََيب َذِنــبت ى ِتَلــتِ وفرري  ولرره تارر،ل    ــِتَلِت * ِبــ َذا اِلَمــِوء وَدة  س  [ فرري  ررور  َواِ 
 (1) رررراء  جافرررر التكررروير تلررردو  رررراء  التخفيرررف متن،غمرررة والمررروؤود ، أكثرررر مرررن

ألن  تر  المروؤد  ال  (2)) ته ت( ل،لتشديد التي تفيد خمان  انه  ت  شرديد فًريعخ
 يحت،ج إل  تكرار وتشديد، فوي ًايفة التم ك أي مق،ومة تذكر.

 . الهمز والتسهيل:2
[ فرري  ررور  أنهــا علــيهم مؤصــدةويالهررر صرروت الومررة  فرري  ولرره تارر،ل   

تن،غم مع ن لة األصوات الشديد  في ال ور  الومة  ع   الحلس والشده ، ل  وي
% ألن فري الومرة  يق رع الرنفس تم،مر،ا ويحرلس، لرذا ن تشرار 25التري وصر ت 

 رلر،ا إلر  المانر ، ال نجردال فري  -ل،ثل،ت الومرة -)مؤصد (  (3)في  راء  حفص
 ررررراء  )موصررررد ( لجارررر  الومررررة  واواا، فًررررالا عمرررر، فرررري الومررررة مررررن  ررررو  وشررررد  

    مق ا،ا صوتي،ا مغ ق،ا منتوي،ا لص،مت، فقد توحي لغ ر  وانفج،ر، وألنو، تشك
ألواو األم  والرج،ء، عكس الواو التي تشك  مق ا،ا صوتي،ا مفتوح،ا، وال  يف 
أن  ذال الواو التي ال تا ي المان  المراد  ن،، أع ت المان  المراد منو، في 

مد الذي فيور، مانر  [ إذ أف،د النار اهلل الموىدةلفظة )المو د ( في  وله تا،ل   

                                                           
 .592اتح،ف فًالء اللشر/ (1)

 .30/149تف ير التحرير والتنوير/ (2)

و كتر،و اعرراو ثالثرين  رور  مرن القرر ن  183و  174غيث النفرع فري القرراءات ال رلع  (3)
 .697و كت،و ال لاة في القراءات/ 629الء اللشر/، اتح،ف ف200ًالكريم/

 

 ح
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امترررداد االتقررر،د فًرررالا عرررن الرررنفق المتكرررون مرررن ن ررر  صررر، ت الرررواو المتنررر،غم 
 واةدي،د االتق،د، وم، ك،نت لفظة )المتقد ( لتا ي   ذال الداللة.

 . اًسناد:3
ِِ َحبًّا َوَنَبات اوتلدو في  وله تا،ل    الر رة فًرالا [ في  ور  النلأ ِلن ِخِرَج ِب

( الذي أي نقدن فيه الفا     رلح،نه وتار،ل  عن الد ة في ا تام،   الفا  )نيْخرقجن
( الذي يي نندي فيه الفا  ل نل،ت، ألننه )نون( نيخرقجي المًرمومة و  لدالا من )ينْخريجن
)راءال( المك رررور  المر قرررة تر رررم الصرررور  الحقيقيرررة ل حرررو عنرررد االنلررر،ت،  فورررو 

ترررررر  األر  دون ًرررررايف يحتررررر،ج الم ررررر،عد  ألنررررره ال ي رررررت يع الخرررررروج واخ
، أمررر، (1)مق،ومرررة لج،ذليتوررر،، و رررذا يتفررر  وأولررر  ماررر،ني صررريغة )افاررر (: التاديرررة

( في،ؤال مفتوحة وراؤال مًمومة مفخمة، داللته خ،ليرة مرن المق،ومرة، كمر،  )ينْخريجن
أنه م، لادال )الحو والنل،ت(  يكون في مو ع الرفع و يغير من ف،ص ة اآلية، 

ع ألف ترنم أو أل  !(2)ف إشل،وولن يغير الًو
ذا مرررر، ع منرررر، أن ل لياررررة الحرررررف تررررأثيراا فرررري جارررر  الًررررمة ثقي ررررة أو  وا 
خفيفرررة، ألن  وتوررر، ول ررر، تو، تتلاررر،ن الحررررف نف ررره، ف،ننررر، ن تشرررار فررري لنررر،ء 

وا( ل مجوررو  فرري  ولرره تارر،ل    ْ  َأِشــتَات ا ِلي ــَرِوا الفارر  )ييرررن َيِوَمِتــذت َيِصــد ر  الن ــا
ــاَله مِ  ،لًررم، مرر، يالهررر عررن ثقرر  مرر،  رريرونه فرري ذلررك اليرروم [ لي، رره الثقي ررة لَأِعَم

رغمرر،ا عررنوم، لرر  وير ررم صررور  االنتلرر،ال الق ررري والررال إرادي الررذي يوجررو لررذ  
، وال يم، أن  نر،ك مرن (3)جود كلير يتو ف مقدارال ع   شده  الدفع إل  االنتل،ال

يورو مرن مواجورة عم ره لينره ولرين نف ره ويشرف لوجوره عنره للشر،عته، فكيرف 
 ؟(4)الاظيم يواجه لام ه ع   رؤوس األشو،د وفي حًر  الج ي  له و و

                                                           
 .39كت،و شذا الارف في فن الصرف/ (1)

 .2/7ينظر: لص، ر ذوي التميية  (2)

 .142ع م النفس في القر ن الكريم/ (3)

 .30/225في ظال  القر ن/ (4)



 

 657 

 م2006ـ1427(44/2آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

أمرر، اذا مرر، نظرنرر، الرر  شررك  الشررفتين عنررد الن رر  ل فظررة )ينررْدخي ون( فرري                   
[ فرري  ررور  النصررر وواةن، رر،  ل فظررة يــدخلون فــي ديــن اهلل أفواجــا ولره تارر،ل   

الث،نية أكثر  ي،ت ال ور  عدداا )ييْدخن ون( لوجدن، من، لة األول  ل  ي، ، ف،آلية 
مقر، ع صرروتية متحركررة، و ررذا يتن، ررو ومان، ر،، و ررو حركررة دخررو  الم رر مين 
اة رررالم لنوعيوررر،: اآلنيرررة والم رررتقل ية، ف،لمقررر، ع الصررروتية المتحركرررة لنوعيوررر، 

 % مرررن72القصرررير  وال وي رررة )ص  ( و )ص    ( فررري اآليرررة تمثررر  ن رررلة 
مق، ع اآلية، و ي لوذا تفو  ماد  ن لة المق، ع المفتوحة في ال ور  الل،لغة 

%، فًرررالا عرررن كونوررر، أع ررر  ن رررلة ل مقررر، ع المفتوحرررة لنوعيوررر، فررري  يررر،ت 63
ف ذلك:   ال ور  والجدو  اآلتي يًو

 ص   اآلية
ص   + 
 ص    

 ص    

مجموو 
المق، ع 
 الصوتية

  الادد الن لة  الن لة الادد 

1 3 30% 60% 30% 3 10 

2 6 33.3% 72.2% 38.8% 7 18 

3 9 42.8% 57.14% 14.28% 3 21 

 49 13 %26.53 %63.26 %36.73 18 المجموو

وأمرر، ت ررون المق ررع الصرروتي ال ويرر  المفتررو  )ص    ( فرري اآليررة لررين 
األلررف واليرر،ء والررواو المفقررود فرري اآليتررين األولرر  واألخيررر ، فيا رري مانرر  تنرروو 

[ دون ورأيت الناْ يدخلونخ ة في الدين، ن مف في تركيو اآلية  األفواج الدا
)ورأيرررت النررر،س تررردخ ( أو )ودخررر  النررر،س(، إشررر،ر  ل جمرررع الغفيرررر الم ررروم فررري 
عم ية تصوير الكثر  الكثيرر  مرن األفرواج، فًرالا عرن داللرة الم،ًري المخت فرة 

فقون عرن  داللرة المًر،رو، ف،لمًر،رو م رتمر، يروحي وكرأن النر،س مر،ةالوا يترد
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(، والمرررد فررري )واو( )يررردخ ون(، فررري  أفواجررر،ا، وت ررروم حركرررة فرررتف لفظرررة )النررر،سن
 التالير عن  ذا االنفت،  واال تمرار فيه.

ِ  َأَحـدوفي  وله تا،ل    ِ  َأَحـد * َوً ي وِثـو  َوثَاَىـ [ َفَيِوَمِتذت ً ي َعذبب  َعَذاَبـ
لفرتف الرذا  والثر،ء  ال  في  ور  الفجر التالهر  راء  الك ر، ي اليارذهو وال يوثنر 

عن شده  الاذاو  ألنو، تاني أن أحداا غير  ذا االن ،ن لن ييانرذهو  (1)لك ر م،
 كذا عذاو، أمه،  راء  الل، ين ل،لك ر فتاني أن أحداا غيرر ا  لرن يارذِّو ذلرك 
االن ر،ن  كررذا عررذاو ألن خالًررمير الغ، ررو فرري عذالرره ع، ررد إلرر  غيررر مررذكور 

وكف  لمن ترول  المرول   رلح،نه وتار،ل   (2)و لفظ الجاللةخيد  ع يه المق،م و 
ةي، !  عذاله ذلهة ومو،نة وخق

 . الزيادة والنقصان:4
ـــا   23ولرررو نظرنررر، الررر  مجموعرررة اآليررر،ت فررري  ررري،  اآليرررة  ـــيَن ِفيَه ًِبِث

( وأنامن، النظرر 26، 25، 24، 23، 22، 21[ في  ور  النلأ )اآلي،ت َأِحَقاب ا
لرأينرر، أن  ررراء  )اللثررين( تتن، ررو والمانرر  ال رري، ي  يةفرري مقرر، ع اآليررة الصرروت

، (4)لغير ألف لحم ه ع   الصفة المشلوة)للثين فيو،(  (3)أكثر من  راء  حمة 
، وال نلرث  ن  ر ه ع   الرغم من أن ال لث أ وا، إذ الاللث من وجد منه ال لث وا 

رررْن شرررأنه ال لرررث والمقررر،م فررري المكررر،ن من
، مق ارررين ، ف فظرررة )اللثرررين( نررررا فيوررر(5)

% منو،، أم، لفظة )للثين( فواحد  وي  50صوتيين  وي ين مفتوحين يمثالن 
% منو،، ولذا تالهر األول  عن الةمن ال وي  أكثرر ممر، تالرر 25مفتو  يمث  

عنررره الث،نيرررة، يارررةة ذلرررك أنه المق رررع ال ويررر  المفترررو  حصرررد أكلرررر ن رررلة مرررن 
ل مق ررررع ال ويرررر   %(، لرررر  أع رررر  ن ررررلة66.6مقرررر، ع اآليررررة الصرررروتية و رررري )

                                                           
 .174و غيث النفع في القراءات ال لع/ 379التلصر / (1)

 .371القراءات/ و الحجة في 402لغة القر ن/ (2)

 .170غيث النفع في القراءات ال لع/ (3)

 .361. و الحجة في القراءات/583ينظر: أتح،ف فًالء اللشر/ (4)

 .369و  668كت،و ال لاة في القراءات/ (5)
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( و ررررذا يتفرررر  26-21المفتررررو  فرررري المجموعررررة المتكونررررة مررررن اآليرررر،ت ال ررررتة )
فًالا عن ا تام،  القر ن لجرذر )ال لرث(  -الةمن ال وي  جداا -ومقصد اآلية 

، فرري  يرر،ت أغ لورر، تتحرردث عررن الررةمن ال ويرر  جررداا أو (1)إحرردا وثالثررين مررر 
// : ة لً خمســين عامــا  فلبــث فــيهم ألــف ســنالمجوررو  المررد  كقولرره تارر،ل   

 -44/  : للبــث فــي بمنــِ للــ  يــوم يبعثــونالانكلرروت[ أو  ولرره تارر،ل   -14
 الص،ف،ت[.

ف  ذال الن و:  والجدو  اآلتي يًو

 اآلية

 ص ح ص ص ح ح ص ح

موع
مج

ال
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

21 4 36.36% 3 27% 4 36.36% 11 

22 2 28.57% 4 57.14% 1 14.28% 7 

23 2 22.2% 6 66.6% 1 11.11% 9 

24 4 28.57% 8 57.14% 2 14.28% 14 

25 2 22.2% 4 44.4% 3 33.3% 9 

26 2 33.3% 3 50% 1 16.66% 6 

 56 %21.43 12 %50 28 %29.57 16 المجموع

ءلذا كنــا عمامــا  فرري  ولرره تارر،ل    (2)وتلرردو داللررةن فناق ررهن أل رردن مررن ف،ع رره
الن،ةع،ت التي  رأ ، ألو لكر وحمة  والك ر، ي نر،خر  لرألف،  [    في  ور نخرة

، والاظ،م النخر   ي التي خيجيء منور، عنرد  لروو (3)و رأ ، الل، ون لغير ألف
، وع رر  الرررغم مررن أن رؤوس اآلي  ل ورر، ولاررد ، (4)الررريف   نخيررر أي صرروتخ

                                                           
 .644ينظر: الماجم المفورس/ (1)

 .1318و تف ير الن في/ 1176تف ير الكش،ف/ (2)

 .670ة في القراءات/و ينظر: كت،و ال لا 370التلصر / (3)

 .779صفو  اللي،ن/ (4)
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نرر،خر : جرر،ءت لرر،أللف، فأنورر، لوررذا تا ينرر، إعجرر،ةاا صرروتي،ا  خررر ل قررر ن، ألن ال
رررد عنورر، القررو  (1)الترري لررم تنخررر لاررد، أي لررم تلرر  ، فكررأن عرردم احتوا ورر، المررد يجه

ررور نخ،عورر،  ررد ذ ررو وصرر،رت مجوفررة ، وي مررف فرري   ررة حروفورر، (2)والامررد ويصه
وعرردم وجررود  ررذا المررد مرر، ياررةة ح،لررة النخررر فيورر، والتمكرر ، ويتنرر،غم  ررذا ومررن 

ف ة، أم، مرن حرذف األلرف و رأ ر،  رأ ، ن،خر  وأراد عظ،م،ا ع،رية من ال حم مجوه
ررد الاظرم عرن ال حرم فح ررو، (3)نخرر  فقرد أراد ل،ليرة ، واألخيرر  أل رد، ألنورر، التجه

في الاظ،م لأنو، ل،لية، ولذا يتأكد لن، أن الك مة وحد ، ال تفا  شي ،ا،  نم، تنصق وا 
نم، يجيء فا و، ل،نتظ،مو، مع اللن،ء  .(4)وا 

 
 . اًعراب:5

[ في لوح محفومفي  وله تا،ل    (5)ل،لخف  ويلدو في  راء  )محفوظ(
فررري  رررور  اللرررروج مررر، يتن، رررو وانتوررر،ء اآليرررة لصررروت الظررر،ء لوصرررفه صررروتن 

تانري أن ال رو   رو ا تاالء يتن، و ومك،نة حفظ القرر ن، ألنور، لورذا اةعرراو 
المحفوظ، فم، ل،لك ل،لقر ن ذاتره الرذي لرم يم  ره تحريرف ال فري المر  األع ر  

،وتاررررةة أصرررروات اال ررررتاالء )ال رررر،ء والظرررر،ء( فرررري الفواصرررر  (6)وال فرررري الرررردني،
األخير  في ال ور  من  ذال الما،ني تترك فري الق رو مر، يروحي ل، رتاالء منةلرة 
 ررذا القررر ن، ثررم يررأتي عرردم وجررود أي مق ررع  صررير متحرررك فرري اآليررة ليحرر،كي 
ح،لررة اال ررتقرار والورردوء فرري الحفررظ، ويتارر،ن  و ررذا أصرروات )الررواو المتو رر ة، 

يم، الحررر،ء( التررري انتورررت لوررر، المقررر، ع الصررروتية المغ قرررة )ص   ص( فررري المررر
                                                           

 .4/425فتف القدير/( 1)

 .2/118المنتخو من تف ير القر ن/ (2)

 .142ال غة الشارية في الخ ،و النقدي الارلي/ (3)

 .362الحجة في القراءات ال لع/ (4)

 .173و غيث النفع في القراءات ال لع/ 678كت،و ال لاة في القراءات/ (5)

 .2/193من تف ير القر ن الكريم/المنتخو  (6)
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[ فوي تن، و جال  المان ، من خرال  اةيقر،و الور،د  في لوح محفوماآلية  
، (1)لوصفو، أصوات،ا ذات جرس م تمر، أم،  راء  نر،فع وحردال )محفروظ( لر،لرفع

المانرر  فتانرري أن القررر ن  ررو المحفرروظ، ومرر، أ ررومت  ررذال القررراءات فرري تارردد 
فًالا عن رع،يرة الف،صر ة، لروال التقرديم والترأخير فري تركيرو اآليرة، ولرذا يتأكرد 
لنر، أن خشري ،ا مرن الدرا رة الجم،ليرة             ال يترأت  إال فري ف  رفة منظمرة 

 والدرا ة الصوتية  جةء أ ، ي منو،. (2)لو، صور  متك،م ةخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .376التلصر / (1)

 .35األ س الجم،لية/( 2)
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Abstract 

The Narration of Hafs Bin Asim: 

A Phonetic Study of Juzzu 'Amma 

 Dr. Rāfi' A. Mālo 
 )*(  

  )**(
 Dr. 'Aza A. Izat 

There is no doubt that the differences among the 

Quranic Redings include singular, dual, plural, gender; 

conjugation; declension (syntax); increase & decrease; 

anastrophe; substitution and dialects. These factors are all 

closely related to the linguistic phone which is affected by 

them. 

Scrutinizing the reading of Hafs Bin Asim reveals 

that this Reading is the nearest one which discloses an 

important aspect of the Quranic phonetic miracle through 

the phonetic study such as the open & closed, long & short 

syllables, place and manner of articulation, difficulty & 

easiness in pronunciation as well as the lips shape. 

Moreover, the harmony of all these with the context in the 

Quranic expression. The results are reflected in many 

sections like: 

1. Intensity & laxity; 

2. Glottalization & non-glottalization; 

3. Voice  and voiceless 

4. Increase and decrease. 
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