
 المحاضرة الثانية

 أركان القراءة الصحيحة ، واللحن

 أركان القراءة الصحيحة :

صحة السند : وهو أن تأخذ القراءة عن شٌخ متقن ضابط مؤتمن ثقة متصل  -1

 السند برسول هللا ) صلى هللا علٌه وسلم .

 موافقة القراءة لوجه من وجوه اللغة العربٌة . -2

موافقتها للرسم العثمانً ولو احتماالً ، أي أن ٌحتمله رسم أي مصحف من  -3

رضً  –عثمان بن عفان الخلٌفة فً عهد  اعتمدتمصاحف األمصار التً 

 . -هللا عنه 

 

 اللحن :

اللحن : هو الخطأ فً قراءة القرآن الكرٌم ، المٌل عن الصواب فً التالوة . وهو  

 نوعان:

 اللحن الجلً: -1

ٌُِخلُّ بُعْرِف القراءة ومبنى الكلمةوهو    سواء أخلَّ بالمعنى  ، خطأٌ ٌطرأ على اللفظ ف

ٌُِخلّ   .اتفاقاً وحكمه: التحرٌم  أم لم 

ًُّ قد ٌكون فً الحروف ، أو الكلمات ، أو الحركات والسكنات :  واللحن الَجلِ

 فً الحروف: وله ثالثة صور :اللحن   -أ

 :مكان حرف : مثال ذلك إبدال حرف  -1

باٍت( بالسٌن .إب ٌِّ  دال الثاء من )َث

 زٌادةُ حرٍف على مبنى الكلمة: مثال ذلك:

( ، وٌتسألٌُقرأ: )وال  قرأ: )فترمٌهم بحجارة( ن( والصواب: )ولُتْسألُنَّ

 والصواب: )ترمٌهم بحجارة(.



 إنقاُص حرٍف من مبنى الكلمة: مثال ذلك: -2

اَمة( والصواب: )فإذا جاءت اَمُة(. ٌُقرأ: )إذا جاءت الطَّ  الطَّ

ٌُقرأ: )ولتموتن إال وأنتم مسلمون( والصواب: )وال تموُتنَّ إالَّ وأنتم  و

 مسلمون(.

 فً الكلمات: وله ثالث صور:اللحن )ب( 

 بكلمة: مثال ذلك:إبدال كلمة  -1

 ٌقرأ: )وهللا غفوٌر رحٌٌم( والصواب: )وهللا غفوٌر حلٌٌم(.     

 .الحكٌم ( والصواب: )إنك أنت العلٌُم  ٌُقرأ: )إنك أنت العزٌز الحكٌم(     

 زٌادةُ كلمٍة على اآلٌة: مثال ذلك:-2

 قرأ: )أو تحرٌر رقبٍة مؤمنة( والصواب: )أو تحرٌُر رقبٍة(.ٌ     

 إنقاُص كلمٍة من اآلٌة: مثال ذلك:-3

  قرأ: )وهلل ما فً السموات واألرض( والصواب: )وهلل ما فً السموات وما فً ٌ     

 واألرض ( .     

 بالحركات والسكنات: مثال ذلك:اللحن )جـ( 

أو كسرة، وإبدال السكون من: )أَْنَعْمَت(  لضمِة من: )الَحْمُد هلل.( بفتحةا إبدال      

 بفتحة.

 

 اللحن الخفً :

ٌُِخلُّ بالُعرف وال ٌخل  ، ٌطرأ على األلفاظ هو خلَل سواء أَخلَّ بالمعنى أم  ، بالمبنىف

 وسمى خفٌا الختصاص علماء التجوٌد بإدراكه دون غٌرهم . ، ٌُِخّل بهلم 

. لما فٌه من  وحكمه : الكراهة . إلخالله بجوهر القراءة ورونقها ، وقٌل حرام 

تضٌٌع  لحق ومستحق القرآن الكرٌم ، وعدم ترتٌله على الوجه الذي أمرنا هللا 

 تعالى .

 : وهو نوعان 



 ، موترقٌق المفخ ، ل: ترك اإلدغام فً مكانهٌعرفه عامة القراء: مثنوع  -1

لك مما ٌخالف وغٌر ذ،  وقصر الممدود المقصور، ومد ، قَّقوتفخٌم المر

 قواعد التجوٌد. 

نوع ال ٌعرفه إال المهرة من المقرئٌن: مثل: تكرٌر الراءات ، وترعٌد  -2

مما ٌخل وغٌر ذلك  الصوت بالمد والُغنَّة ، وزٌادة المد فً مقداره أو إنقاصه

 باللفظ وٌذهب برونقه.

  

 واللحن الخفً قد ٌكون فً الحركات ، أو الحروف: - 

 )أ( فً الحركات: مثال ذلك:

  : ) ُكْنُتْم ، ُنْطُق الضمة التً بعدها سكون حركًة بٌن الضمة والفتحة ، كما فً -

 آَمْنُتْم (.

 . سكونولتالفً ذلك البد من ُمَراَعاة ضم الشفتٌن عند كل ضمة بعدها 

غٌر أن الواو أقوى من  ، فرغم أنهما متجانسان فً الضمة التً بعدها واو، -

ن(.لذلك ٌلزم  ، فتأكلها كلها أو بعضها ، الضمة ٌْ اَك َنْسَتِع ٌَّ اَك َنْعُبُد وإ ٌَّ كما فً: )إ

حتى ال تأكلها أو بعضها "الواو" وحتى ال ٌتولد  ؛ تحقٌق ضمة الدال من غٌر إشباع

ٌَّة.بعدها واو   َمدِّ

 )ب( فً الحروف(: مثال ذلك:

سواء كان بكلمة واحدة كما فً: ) َتَتَماَرى(  ، أَْكُل بعض الحروف إذا توالى الحرف-

َف َفَعل(. ، أو فً كلمتٌن كما فً: )َفَصلِّ لَِرِبكَ  ٌْ  َك

 إشباع الحركات بحٌث ٌتولد حرف َمدٍّ زائد حٌث: -

( فتصبح: )بثا( ، ، كما فً: َتَتَولَُّد بعد الفتحة ألف  وهكذا. و)تلك( فتصبح: )تلكا( )بثَّ

 وهكذا. : )مالِك( فتصبح: )مالكً( ، كما فً أو َتَتَولَُّد بعد الكسرة ٌاء

 وهكذا. أو َتَتَولَُّد بعد الضمة واو، كما فً: )وٌنشُر ( فتصبح: )وٌنشرو(

 

 


