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 انيعَ المَ  فِ و ر حُ ر بْ نَ لِ  يُّ اللدَّ الالصَّوِتيُّ و  رُ ثَ األَ 
 تالوة القرآن أثناء 

، لكْ الشَّ  ستوى: مأوليا :ستوياتم ةأربعأمام  نكيم تالوة القرآن مُّ عَ تَ يشرع في  نْ مَ 
كيف  أي: ،والصفات المخارج ستوىموثانييا  كيف ينطق الفتحة والضمة والكسرة، أي:

وصفاتيا من تفخيم وترقيق وجير وىمس وشدة  أحوالياحسب ينطق األصوات من مخارجيا 
الطبيعي )المد  ودمقادير المدو الغنة  حدد زمني فيك أي: ن،يتزمال ستوىموثالثيا  ،ورخاوة

ذا، و االعد أو بسط األصبع وغيرىعن طريق سواء  ،(تصل والالزموالمنفصل والم از تجا ا 
رة يَ المَ  ستوىم ي أماموقِ وبَ  ،القرآن قراءة ييدجِ ن مُ صار م ستويات الثالثىذه المالمرء 

معاني م يَ فْ تُ ، ذلك المستوى الذي من خاللو وتنغيميااألصوات  رِ بْ نَ الذي ُيْعَنى بِ ، نينقِ تْ المُ 
حركات السالمة نطق ب القارئ فقط من خالل التزامم يَ فْ تُ ال  معاني النصوصألن ؛ القرآن

قد ينطق ف، وتنغيميا صواتاأل نبربسالمة  القارئ التزاممن خالل أيضا م يَ فْ تُ بل ، يةرابعاإل
ا ليس من حقو ر صوتً بُ نْ يَ ثم  يامخارجُيْخِرج أصواتيا من بتشكيل صحيح و  اتالقارئ الكمم

 سببويرجع  ال، ىذا خطأ صوتيو  ،من النص رادعنى الما لمممعني مخالفً  هِ رِ بْ نَ بِ ي يعطِ النبر، ف
وقد ال ينتبو كثيٌر من القراء  ،قراءةالأثناء  الصحيح النَّْبر موضعَ عدم معرفة القارئ إلى إال 

 النَّْبروضع م لِ قْ نَ عمى فيترتب عن موضعو أو يؤخره،  النبرَ  مدّْ قَ فيُ إلى ىذا الخطأ الصوتي، 
 رِ بْ نَ ستوى م از المتعممتجاإذا  ،ذال ،في المعنى كبيرٌ  ادٌ سَ في غير موضعو فَ ووضعو 

 .صار ماىرًا بالقرآن األخريات المستويات الثالثع ماألصوات وتنغيميا 
ليتناول ىذا  ناحثب قمنطسي ة القرآنالدقيق من مستويات تالو الرابع المستوى  منو 
 المعانياألصوات و ما تقتضيو  كما تواترت وفقالمنبورة أصوات كممات القرآن اء أدطريقة 
، القرآن قارئأمام  ةالصحيحالنبر  مواضعتحديد و النَّْبر  فكرةِ ح اضيإفي  مَ يِ سْ يُ ؛ لِ القرآنية

يقعون في مزالق في المساجد مقيمي الشعائر الدينية من اليوم القرآن اء رَّ قُ معظم السيما أن 
قد و  ،القرآن أثناء إمامة الناس في صالة الجماعة تيمعند تالو بوضوح ذلك تسمع ، النبر

، وىذه الظاىرة تالُمنصِ  عَ مْ قارعًة سَ  حتى صار ظاىرةً الوقوع في مزالق النبر لدييم َتَفشَّى 
اىتماما، المغويين رىا بعض يال يعقد و ، ال يشعر بيا خطيرة أدائيةً  مشكمةً لقارئ القرآن تمثل 

ى إلاليوم ُقرَّاء القرآن مفت أنظار جديرة بو الباحثين ىتمام ا مشكمة جديرة باقِّ حَ  يىو 
وطالئو  النص القرآنيفي صوت الجماليات نال من االنحراف في النبر ي يا؛ ألنخطورت
، القرآنية النبر عندما يكون في موضعو الصحيح من الكممةف، المتسق مع بنائو المتميز
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الكممة في نبر  لُ مَ ا الخَ ("، أمَّ ٔا بيا)ا خاصِّ زً ا متميّْ الكممة تكامميا ويمنحيا قوامً  ةَ يَ نْ بِ  بُ سِ "ُيكْ 
، حيث يحرميا من أن تكون وحدة متكاممة اىم مالمحين أم اممحً م يافإنو يسمب عنالقرآنية 

فقط عند الجانب الصوتي في النبر  لخملامتسقة البناء والطالء معا، وال تقف مثالب 
في  َيَقُع السامعُ د قف ،منوعمى الجانب الداللي أيضا تنعكس بل  من النص القرآني،الجمالي 

لذا؛ ، في نبر بعض الكمماتالقارئ انحراف بسبب  عند فيم معنى النص َوْىٍم وخطٍأ كبير
أىم و النبر ت االنحراف في المشك مظاىر أىمالقرآنية  باألمثمةسأعرض فى ىذا البحث 

في ضوء الدرس المغوي الحديث الذي ُيْوِلي  ولحمال طرقو  لوقوع في مزالق النبرا أسباب
ة ظاىر  أمثمةعرض تناول موضوع البحث و قبل  -را، وحريّّ بى المغة المنطوقة اىتماما كبي

 إلى شيئين: أن أشير -الوقوع في مزالق النبر 
رموز الكتابة العربية ال تستطيع التعبير عن ظاىرة النبر كظاىرة نطقية  تنَلمَّا كاإنَّو : ولاأل 

عند  وتحت وضع خط صغيرو من الكممة تظميل موضع النبر بأثناء الكتابة قمت  صوتية،
 .اإلشارة إليو

ند ع ثُ دُ حْ أبرز األصوات التي تَ  ادية منحركات حروف المعاني األح َلمَّا كانتإنَّو  الثاني:
حروف ر بْ نَ دراسة عمى مقصورا في النص القرآني البحث جعمت النبر،  يا مزالقُ قراءت

 النَّْبرتعريف بعد  - اخاللي نمتم ي، كدراسة تطبيقية (الفاء والواو والالم)المعاني األحادية 
 ومواضع النبر غير الصحيح يا مواضع النبر الصحيحمن خاللتتضح أمثمة قرآنية تقديم  -

ة عمميإدراك مدى أىمية أيضا من خالليا  ْظَير، وتَ اليومالقرآن الذي يقع فيو بعض قراء 
من  النَّْبر نبر ما ال يستحقخطورة مدى إلى  هِ ت نظرِ فْ لَ ضرورة و بالنسبة لقارئ القرآن، النَّْبر 

يظير فاسدة  داللةا يترتب عمى ذلك من مَ ، لِ منيا ما يستحق النبر نبرال ىمإ وأاألصوات 
ليك موضوع البحث:عمى مستوى النصأثرىا   ، وا 

 :النَّْبرتعريف 
ِإذا تكمم  ،:" َنَبَر الرجُل نْبَرةً ل صاحب لسان العربوق، يفييا ُعُموّّ ات م بكممتكمُّ ر لغًة: البْ النَّ 

 :وَأنشد ،بكممة فييا ُعُموّّ 
 (ٕ)َأكاَد َأن ُيْغَشى عمّي ُسُروراف        ِإنّْي أَلسَمُع نْبَرًة من َقْوِليا 

، أي: ("ٖ)ح من بقية المقاطعى وأوضَ مَ جْ الكممة بصورة أَ  نْ مِ  عٍ طَ قْ مَ  "ُنْطقُ : ااصطالحوالنَّْبر 
 ،من بقية المقاطع عن غيره سمعفي اليميزه بروزا  عند النطق أحد مقاطع الكممة بروز

يتميز عما قبمو وبعده ف الضغط عمي الحرف حتي تكمل حركتو, :ويسميو بعض العمماء
                                                           

  ٕ٘٘فن الكالـ ص ((ٔ
  مادة )ف ب ر(.لساف العرب  ((ٕ
  ٕٔفن الكالـ ص ((ٖ
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: "والمرء حين ينطق بمغتو، يميل عادة إلى ل الدكتور إبراىيم أنيسيقو ،بارتفاع الصوت
الضغط عمى مقطع خاص من كل كممة ؛ ليجعمو بارزا أوضح فى السمع من غيره من 

ر بْ ف الدكتور تمَّام حسان النَّ رَّ ، وعَ "(ٔ)لنَّْبرالذى نسميو باالضغط ىو مقاطع الكممة، وىذا 
 ,"(ٕ)بقية األصوات والمقاطع فى الكالمن بورِ إذا قُ  أو مقطعٍ  لصوتٍ  ىّّ بِ سْ نِ  وحٌ بأنو "وضُ 
إن الرئتين : "، ويصفو وصفا فسيولوجيا فيقولالدكتور أيوب الضغط وقوة األداء ويسميو
ن كُ عند الكالم بإرسال دفعات متواليةتقومان  ن مقطعا من مقاطع وّْ كَ  من ىذه الدفعات تُ الِّ ، وا 

تمف ، ومن الطبيعى أن تختمف قوة الدفعات التى ترسميا الرئتان, وبالتالى تخالحدث المغوى
  ".(ٖ)الطاقة التى يؤدى بيا المقطع
نو عمى الرغم من  وال ينبني عميو اختالف  فونيمي العربية غيرالمغة في  النَّْبر أنوا 

بين االسم النَّْبر ق برّْ فَ في بعض المغات األخرى كاإلنجميزية التي تُ يحدث كما  الكممات معنى
لكن بعض ، Present  &(4) Object ين في الصورة الكتابية مثل:دَ حِ تَّ والفعل المُ 
 افونيم اعتبروهصور أن لمنبر في العربية وظيفة تمييزية، و عدة من خالل أثبتوا  الباحثين

ى مال ع عمى مستوى الجممة لكنْ  ،ا في الكالمى وظيفيِّ نً عْ ي مَ طِ عْ أي: يُ ق بين المعاني، رّْ فَ يُ 
ق بالنَّْبر ، يقول دكتور تمام حسان: أما العربية فال مستوى الكممة بين األسماء واألفعال، ُتَفرّْ

ولكنيا تمنحو معنى وظيفيا  ،الكممةأو في معنى وظيفيا في الصيغة النَّْبر  أنيا ال تعطي :أي
عمى مستوى لمنَّْبر داللي الثر األ  اولنتأس من ىنا ،"(5)في الكالم، أي: في معنى الجممة

سأشير و  ،من النص القرآنييخدم المعنى المراد الذي يجابي النبر اإل شير إلىسأو  ،الجممة
 .مًعا المعنىبالصوت و  ُمِخالِّ الصوت فقط أو ُمِخالِّ ب ًناحْ لَ  دُّ عَ يُ الذي سمبي يضا إلى النبر الأ

 ويترتب النَّْبرفييا  قعالتي يضع امو الأكثر أن  يتبين للمسموع ارآني قبتأمل النص الو     
 فيما يمي: ثلمتت دالليصوتي و و أثر حراف فينال عمى ا

                                                           
 ٓٚٔ األصوات اللغوية ص ((ٔ
 ٓٙٔ ( مناىج البحث في اللغة ص(ٕ
 ٓ٘ٔ أصوات اللغة ص( (ٖ
إذا كانت الكلمة اسما، ويقع على المقطع الثاني )األخير( إذا  من ىاتين الكلمتين يقع النبر على المقطع األوؿ  ((ٗ

النبر في اللغة اإلنجليزية كلمات كثيرة تصلح أف تكوف اسما أو فعال والفيصل في ذلك يرجع إلى و كانت فعال، 
 السياؽ.و 

اذكر اهلل  و اذكري اهلل، حيث يكوف النبر في الجملة األولى على مقطع ىمزة الوصل للداللة على  :جملَتيمثل  ((٘
خطاب المذكر، ويكوف النبر في الجملة الثانية على مقطع الكاؼ ليدؿ على طوؿ الياء بقصد مخاطبة المؤنث. 

  ٖٛٓاللغة العربية معناىا ومبناىا ص 
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حرف من حروف مقطع قصير معتمد عمى مبدوءة بالتركيب المكون من ثالثة مقاطع 
من  نبر القافب ()َفَقُعوا مثل:، ومختومة بمقطع متوسط مغمق( الفاء والواو والالم)المعاني 

 ()َوَتَرى، )َفَسَقى َلُيَما(من قولو تعالى  السين نبرب ()َفَسَقى، )َفَقُعوا َلُو َساِجِديَن(قولو تعالى 
)َوِقَنا  من قولو تعالى القاف نبرب ()َوِقَنا ،)َوَتَرى اأْلَْرَض َباِرَزًة(من قولو تعالى  التاء نبرب

ذا تم نقل النبر إلى المقطع األول  ،َعَذاَب النَّاِر( ىذه التراكيب يتم نبر المقطع الثاني منيا، وا 
 المعنى.  دَ سَ فَ 

من حروف أحادي حرف بمقطع قصير معتمد عمى مبدوءة التركيب المكون من ثالثة مقاطع 
ومختومة ف جر أحادي ر حمقطع قصير معتمد عمى ميو المعاني )حرف عطف أو استفيام( ي

ىذه  ،(مكُ لَ أَ   امَ بِ م  فَ كُ مَ فَ   ميُ مَ فَ   مكُ لَ وَ  م يُ لَ ) وَ  :مثل، ريعمي ضممعتمد  بمقطع متوسط مغمق
ذا تم نقل النبر إلى جرالنبر حرف  :أي ،التراكيب يتم نبر المقطع الثاني منيا أيضا ، وا 

 المعنى. َفَسدَ المقطع األول 
مثل مع المالالم حرف الجر مقطع قصير معتمد عمى ما ليو أ ينالتركيب المكون من مقطع

 وثانييما مقطع متوسط مغمق ،بعدهمؤخر لمبتدأ  امقدمً  اخبرً  واقعةبداية شبو جممة  مجروره
في مثل ىذا التركيب يتم  ،)َلُيْم ِفيَيا َفاِكَيٌة(تعالى في قولو  ()َلُيمْ  :مثل ،ريعمي ضممعتمد 

يساعد عمي  لذيىو ا مقطع األولنبر الو جر، الحرف  نبر :أي نبر المقطع األول منيا،
 المعنى. َفَسدَ إذا تم نقل النبر إلى المقطع الثاني  ،لذا ،مكالمالصحيح لمعني ال إبراز

 ،أو الواو فاءال عطفحرف المقطع قصير معتمد عمى ما ليو أ ينالتركيب المكون من مقطع
د قَ فَ وَمْن َيَتَبدَِّل الُكْفَر باإليماِن في قولو تعالى ) (دْ قَ )فَ  :مثل متوسط مغمق،وثانييما مقطع 

 .(1)َقْد"فَ " ويتم نبر المقطع الثاني من ،يل(بِ السَّ  سواءَ  لَّ ضَ 
الفاء أحرف المعاني األحادية الثالثة )تأمل كل ىذه التراكيب أن تبين من قد و 

، من ىنا أو أثر صوتي فقط دالليصوتي و والواو والالم( ىي التي يترتب عمى نبرىا أثر 
إذا لم يكن حقيا  األحرف تمكنبر توضح خطورة التي قرآنية المثمة بعضا من األعرض أس

لكن قبل تقديم األمثمة أطرح السؤال التالي:  ،إذا كان حقيا النبر ىاوخطورة إغفال نبر ، النبر
  ا؟نً حْ لَ  دُّ عَ ليس حقو النبر يُ الصوت الذي  رُ بْ ىل نَ 

                                                           
لكنها بعيدة عن النبر المرتبط بأحرؼ المعاني التي ىي موضوع  ،ء في مزالق النبرىناؾ تراكيب أخرى ُتوِقع القرا ((ٔ

 يييي يي ييىم  يم جن حن خن  يي يي يي يي ٱُّٱلفظ )َوَسطًا( في قولو تعالى بسورة البقرة:مثل: بحثنا، 

إذ يقرأه بعض القراء اليـو خطًأ بنبر المقطع الثالث فيتحوؿ اللفظ من اسم إلى فعل ماٍض )َسطَا(  َّ يي......  
 يي يي  يي يي يي يي ييخل مل ىل يل  ُّٱمسبوؽ بواو ، ولفظ بشرا في قولو تعالى بسورة يوسف: 

إذ يقرأه  َّىم يم جن  حن خن  يي يي يي ييخم مم  يي يي يي  يي يي يي ييييجم حم  يي يي
   المقطع الثالث أيضا.بعض القراء اليـو خطأً بنبر 
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ا، وكذلك عدم نبر ما حقو نً حْ لَ َنْبُر الصوت الذي ليس حقو النبر  دُّ عَ يُ نعم، : يبجِ وأُ    
؛ ألن المحن في ُعْرف عمماء المغة: "الخطأ في المغة، في أصواتيا، أو نحوىا، ُيَعدُّ َلْحًنا النبر

يطرأ عمى األلفاظ  لٌ مَ ("، وفي ُعْرف عمماء التجويد: "خَ 1مفرداتيا)أو صرفيا، أو معاني 
النبر إال خمل قد اعترى بعض أصوات المغة وأخل بسالمة النطق  ("، وما الخطأ في2فيخل)

ألنو قد يؤدي إلى المبس وفساد  م المحن في تالوة القرآن التحريم؛وبسالمة المعنى، وحك
صمى اهلل  -بحضرة النبي  لٌ جُ رَ  نَ حَ أنو عندما لَ  يَ وِ فضي إلى الضالل، وقد رُ في ،المعنى

كممات  (، من ىنا كان أداءً 3)لّ لمحاضرين: أرشدوا أخاكم فقد ضَ  قال النبي -عميو وسمم
ا ال يجوز العدول عنو، وقد كان العرب األوائل ينفرون من ا شرعيِّ ا واجبً صحيحً  القرآن أداءً 

 أقرأ فأسقط أحبُّ  نْ : أَلَ اهلل عنو الصديق رضي عمى ذلك من قول أبي بكر لَّ دَ المحن، وليس أَ 
ا المحن سببً  (، ومن شدة نفور العرب من المحن كانت ظاىرةُ 4ن)حَ لْ أقرأ فأَ  نْ أَ  نْ مِ  إليَّ 

 ا.   سميمً  أداءً  القرآنِ  كمماتِ  أداءَ التي تضمن  العربي النحوقواعد ا لوضع جوىريِّ 
نبرىا  ىا يترتب عممَ ، لِ أحرف المعاني األحادية نبرتوضح خطورة التي  يك األمثمةلإاآلن و 

 :دالليمن أثر صوتي أو 
 الفاءنبر أوال: 

 ٛٓٔالبقرة:  َّيييي يي يي يي  يي يي ييجي ... ٱُّٱ:َفَقد من قولو تعالى -ٔ
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 دْ قَ فػَ  موضع النبر الصحيح:
 :ة على النبر الصحيحمترتبالداللة ال

عدـ نبر حركة الفاء أثناء النطق، والضغط على 
حرؼ مستقل حركة القاؼ يشير إلى أف الفاء 

يل، أمَّا التعل يفيد، وأنو َحْرؼ َمْعَنى عن )قد(
يترؾ ن وم: ىنعالم)قد( فهو حرؼ تحقيق، و 

 .اإليماف ويدخل في الكفر فقد ضل وخسر

 َقدْ فػَ موضع النبر الخاطئ: 
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

الضغط على حركة الفاء أثناء النطق يوىم بأف الفاء 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، أي: جزء من  كلمة  َحْرُؼ َمبػْ

ثالثي )فقد( تم الوقف عليو،  مستقلة ىي فعل ماض
ىذا النطق يترتب عليو فساد المعنى؛ إذ ال يَػْعَلُم و 
 . وما الشيء المفقود ،الذي فَػَقد سامع َمنْ ال

                                                           
  ٚٔلحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ص  ((ٔ
  ٚٙٔ/ٔالنشر في القراءات العشر البن الجزري  ((ٕ
 ٘( مراتب النحويين ألبي الطيب اللغوي ص (ٖ
 ٘( مراتب النحويين ألبي الطيب اللغوي ص (ٗ
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جم حم   يي يي يي يي يي يي  يي يي ييخل مل ىل يل  ُّٱمن قولو تعالى: فَػَنُسوا  -ٕ

 ٗٔالمائدة:  َّ يي ييخم مم   يي  يي يي يييي يي يي يي

 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو والداللة المترتبة عليوالصحيح النبر 
 ُسوانَ فػَ  :الصحيحموضع النبر 

 المترتبة على النبر الصحيح:الداللة 
الضغط و  ،الفاء أثناء النطقحركة عدـ نبر 

ىو النطق الصحيح الذي  على حركة النوف
، بعده يشير إلى أف الفاء حرؼ مستقل عما

 (نسوا)التعليل، أمَّا يفيد  َنىوأنو َحْرؼ َمعْ 
، والداللة المستفادة من فعل ماضفهو بعده 

من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا  النص:
ميثاقهم فتركوا نصيبا كبيرا مما أمرناىم بو 
في كتبهم، فلم يعملوا بو، فأشعنا وأكثرنا 

 بينهم العداوة والكراىية.

  َنُسوافػَ  موضع النبر الخاطئ:
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

َنى  الضغط على حركة الفاء يوىم بأف الفاء َحْرُؼ َمبػْ
َحْرُؼ َمْعَنى، وأنو جزء من  فعل ماض ثالثي  ال

نبر (، فٔى نظر أو شاىد باللهجة العامية)ن)فَػَنَس( بمع
  (وابُ ىَ ذَ )مثل كلمة تماما  ينطق (واسُ نَ فػَ يجعل )الفاء 

وىذا خطأ،  امية،الع (واسُ نَ فػَ )ب الكالـ بس تيلو 
ال بد من تمييز حرؼ الفاء والصبر علي كاف  حيث

وبناًء على ىذا النبر فسد  ،دوف اإلسراع نوفحركة ال
أمر النصارى بأشياء في     -تعالى –المعنى؛ ألف اهلل 

كتبهم، فلم يعملوا بها، فأشاع بينهم العداوة 
 ، ولم يأمرىم بغير ذلك.والكراىية

 يي ييحم  جميي يي  يي يييي يي يي يي ييمل ىل يل  ٱُّٱ  فَػتَػَرى من قولو تعالى: -ٖ

 يي يييي يي يي يي ييىم يم جن حن خن   يي يي يي ييخم مم   يي يي يي يييي يي

 ٕ٘ - ٔ٘المائدة:  َّ  يي يي يي ييىه يه جي  يي ييىن ين جه  مه  يي ييمن 

 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو والداللة المترتبة عليو الصحيحالنبر 
 الذين َرىتػَ فػَ  :الصحيحموضع النبر 

 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:
يشير إلى أف  تاءالضغط على حركة ال

الفعل عن مستقل حرؼ عطف الفاء 
ية عن اآل إخبار: ، والمعنىبعده (ترى)

حيث الذين في قلوبهم شك ونفاؽ، 

  الذين تَػرَ فػَ  موضع النبر الخاطئ:
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

يوىم يجعل حركة الراء قصيرة و الضغط على حركة الفاء 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنىبأف الفاء  ، أي: جزء من فعل َحْرُؼ َمبػْ

االنكسار  :بمعنىمن الفترة  (رَ تػَ فػَ )ماض ثالثي 
 بحصيد المعنى، إذ سِ فْ ىذا النبر يػُ (، و ٕ)والضعف

                                                           
  بمحافظة قنا: فَػَنس عليو: نظر إليو. يقاؿ في لهجة قرية دندرة ((ٔ
مختار الصحاح مادة )ؼ ت ر( ، ويقاؿ: فَػتَػَر الشيُء يْفُتر ويفِتر فتورا وِفتارا: سكن بعد حدة والف بعد شدة.  ((ٕ

 مادة )ؼ ت ر( لساف العرب 
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هم يبادروف إلى مواالت اليهود تُػبَػيِّن أن
  والنصارى ومودتهم. 

المعنى: أف الذين في  بحصيو  (فتر)فاعال للفعل  (الذين)
 .انكسروا وضعفوا قلوبهم شك وريب ونفاؽ قد

 يي يي يي يي يي يي يي يي  يي يي يي يي ييىئ  يي يي ٱُّٱ  فَػَقُعوا من قولو تعالى: -ٗ

 ٜٕ –ٕٛ الحجر: َّ يي يي يي يي يي  يي يي
يي ٰذ  يي يي يي  يي يي يي ييىي  يي ييمي  ييحي خي   يي يي يي ٱُّٱ وقولو تعالى:  

 ٕٚ - ٔٚص:  َّٰر 
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو المترتبة عليوالنبر الصحيح والداللة 

 ُعواقَ فػَ  موضع النبر الصحيح:
 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:

الضغط على حركة القاؼ يشير إلى أف الفاء َحْرُؼ 
فعل أمر الربط واقع في جواب شرط، وداخل على 

بمعنى: المسند إلى واو الجماعة ثالثي )وقع( 
تكوف الفاء بمثابة سكتة ُمَعلَّقة حينئذ (، و ٔ)واسجدا

أخف من الوقفة وأدنى منها زمنا، مهمتها أنها 
بأفَّ ما يسبقها من الكالـ متعلق بما السامع ُتْشِعر 

يلحقها ومرتبط بو أشد ارتباط، والمعنى المستفاد 
من اآلية بناء على ىذا النبر: إف اهلل يأمر مالئكتو 

 فيو. بالسجود آلدـ بعد نفخ الروح 

  َقُعوافػَ  موضع النبر الخاطئ:
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

َنى  الضغط على حركة الفاء يوىم بأف الفاء َحْرُؼ َمبػْ
من الفقع كفقع من  فعل ماض ثالثي )فقع(  اجزءً  يمثل
 ينطق (فَػَقُعوايجعل )نبر الفاء باللهجة العامية، ف العين
من  (فَػَقُعوا)ب الكالـ بس تيلو   (وابُ ىَ ذَ )مثل كلمة تماما 
 وىذا خطأ، حيثكأنها من فقع العين، تصير  ف ،الفقع
ال بد من تمييز حرؼ الفاء والصبر علي حركة كاف 

وبناًء على ىذا النبر فسد المعنى؛  ،القاؼ دوف اإلسراع
أمر المالئكة بالسجود آلدـ بعد نفخ  -تعالى –ألف اهلل 

 الروح فيو، ولم يأمرىم بغير ذلك. 
 يي يي يي  يي يي يي يي يي يي  يي يي يي يي يي ُّٱ  فَأََتى من قولو تعالى: -٘

 ٕٙالنحل:  َّيئ رب زب مب نب ىبيب يي
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 تى اهللأَ موضع النبر الصحيح: فَ 
 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:

عدـ نبر حركة الفاء أثناء النطق، والضغط على 
حركة الهمزة يشير إلى أف الفاء حرؼ مستقل 
عن الفعل )أتى(، وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد 

 َأَت اهللفَ موضع النبر الخاطئ: 
 الخاطئ:الداللة المترتبة على النبر 

نبر حركة الفاء يجعل حركة التاء قصيرة ويوىم بأف 
َنى ي من  فعل ماض ثالثي  اجزءً  مثلالفاء َحْرُؼ َمبػْ

(، وبناًء على ىذا النبر فسد ٕ)ستبدّ )فََأَت( بمعنى ا

                                                           
  مادة )وؽ ع( لساف العربيقاؿ: َوَقَع على الشيء يقع وقعا ووقوعا: سقط.  ((ٔ
 يقاؿ فأت برأيو وافتأت: انفرد بو واستبد.مختار الصحاح مادة )ؼ أ ت(  ((ٕ
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أبطل  -تعالى –التعليل، ومعنى اآلية أف اهلل
 مكر الكفار من أساسو)من قواعده(. 

فعال ال يليق  -تعالى –المعنى؛ ألنو يسند إلى اهلل 
 بعظمتو.

 ٕٚمريم:  َّىم  يم جن يي يي يي يي ممخم يي يي يي ُّٱ  فَأََتت من قولو تعالى: -ٙ
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 تتأَ موضع النبر الصحيح: فَ 
 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:

عدـ نبر حركة الفاء أثناء النطق، والضغط 
حرؼ  على حركة الهمزة يشير إلى أف الفاء

المسند إلى تاء  (مستقل عن الفعل )أتى
 ، وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد العطف.التأنيث

 أَتتفَ موضع النبر الخاطئ: 
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

َنى ال  الضغط على حركة الفاء يوىم بأف الفاء َحْرُؼ َمبػْ
َحْرؼ َمْعَنى، أي: جزء من  فعل ماض ثالثي )فََأَت( 

وقالت قوال مسند إلى تاء التأنيث بمعنى اختلقت 
 (، وبناًء على ىذا النبر فسد المعنى.ٔباطال)

  يييي ييخم مم  يي يي يي  يي يي يي يي ييجم حم  يي ُّٱ  َفَسَقى من قولو تعالى: -ٚ

 ييىه يه جي   يي ييىن ين جه مه  يي ييمن  يي  يي يييي يي يي ييحن خن  جنىم يم يي

 .ٕٗ – ٖٕالقصص:  َّ يي يي يي يي يي
 

 المترتبة عليوالنبر الخاطئ والداللة  النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
  َقىسَ فَ  موضع النبر الصحيح:

 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:
عدـ نبر حركة الفاء أثناء النطق، والضغط 
على حركة السين يشير إلى أف الفاء حرؼ 

وأنو مستقل عن الفعل الماضي )سقى( بعده، 
  َحْرؼ َمْعَنى يفيد التعليل.

  َسَقىفَ  موضع النبر الخاطئ:
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

اء يجعل إيقاعها فالنبر ( بَلُهَما )َفَسَقى نطق عبارة
ؿ معناىا من السقيا وِّ حَ يُ و  (ال َلُهَماعَ جَ )إيقاع  مثل

فعل ماض ثالثي كأنها ( فسقي)فتصير ، إلى الفسق
 ،من الفسوؽ)فسق( مسند إلى ألف االثنين، وتبدو 

 .نها من الّسقيإفي حين 
 يي يي يينئ  ييمئ   ييزئ  ييٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ  ٱُّٱ  فَػَقَست من قولو تعالى: -ٛ

 ٙٔالحديد:  َّ  يي يي يي يي يييي يي يي يي يي  يي يي يي ييىئ 
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

                                                           
  مادة )ؼ أت( لساف العرب .يقاؿ: فأت الرجل وافتأت افتئاتا وىو مفتئت: إذا قاؿ عليك الباطل ((ٔ
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 َستْ قَ فػَ  موضع النبر الصحيح:
 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:

الفاء أثناء النطق، والضغط عدـ نبر حركة 
على حركة القاؼ يشير إلى أف الفاء حرؼ 

وأنو َحْرؼ  مستقل عن الفعل الماضي بعده،
  َمْعَنى يفيد العطف.

  َقَستْ فػَ  موضع النبر الخاطئ:
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

يلبسها ب اء فالنبر ( بُهمقلوب )فَػَقَست ةجمل قنط
كوف إال يي ال ذمن الفقس ال (فَػَقَسْت قُػُلوبُػُهمْ )

س، إلى الفق سوةؿ معناىا من القوِّ حَ يُ  :، أيللبيض
نها من إفي حين  ،سقكأنها من الفست(  فق)فتصير 

 . ، ويترتب على ىذا النبر فساد في المعنىسوةالق
  يي يينئ  ييمئ  ييزئ  ييٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  ّٰ رئ  ُّٱ  فَػَعَصى من قولو تعالى: -ٜ

 ٙٔ - ٘ٔالمزمل:  َّ يي ييىئ  يي
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو الصحيح والداللة المترتبة عليو النبر

 فرعوف َصىعَ فػَ  موضع النبر الصحيح:
 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:

عدـ نبر حركة الفاء أثناء النطق، والضغط 
على حركة العين يشير إلى أف الفاء 
حرؼ مستقل عن الفعل الماضي بعده، 

َمْعَنى يفيد العطف أو وأنو َحْرؼ 
  االستئناؼ.

 فرعوف َعصَ فػَ  موضع النبر الخاطئ:
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

الضغط على حركة الفاء يجعل حركة الصاد قصيرة 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى ال َحْرُؼ  ويوىم بأف الفاء َحْرُؼ َمبػْ

ى نَمْعَنى، وأنو جزء من  فعل ماض ثالثي )فَػَعَص( بمع
يجعل نبر الفاء (، فٔبرجلو باللهجة العامية) دىس

، وبناًء وىذا خطأ امية،الع)فَػَعَص( بس ب تيل )فَػَعَصى(
 على ىذا النبر فسد المعنى.

 َّيي  يي يي يي يي يي ييىي  يي ييمي  ييخي  ُّٱ  فَػَهَدى من قولو تعالى: -ٓٔ
 ٖ -ٔاألعلى: 

 المترتبة عليوالنبر الخاطئ والداللة  النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
 يدَ هَ فػَ  موضع النبر الصحيح:

 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:
عدـ نبر حركة الفاء أثناء النطق، والضغط 
على حركة الهاء يشير إلى أف الفاء حرؼ 

  يدَ هَ فػَ  موضع النبر الخاطئ:
 على النبر الخاطئ: الداللة المترتبة

إيقاع  اء يجعل إيقاعها مثلفالنبر )فَػَهدى( ب اءةقر 
هد، ويلبسها إلى الف هدىؿ معناىا من الوِّ حَ يُ و  (العَ جَ )

                                                           
  يقاؿ في لهجة قرية دندرة بمحافظة قنا: فَػَنس عليو: نظر إليو. ((ٔ
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، وأنو مستقل عن الفعل الماضي بعده
 َحْرؼ َمْعَنى يفيد العطف.

نها من الهدي، إفي حين  هد،فتصير كأنها من الفبو، 
 :أي ،يكوف بنبر المقطع الثانياللبس وتجنب مثل ىذا 

 .الصبر علي الحرؼ الثاني وحركتو
 ييخل مل ىل يل  يي يي يي ييىئ  يي يي يينئ  ٱُّٱ  فاْنَصْب من قولو تعالى: -ٔٔ

 َّ ييخم مم  يي يي يي يي يي يي يي ييجم حم  يي يي يي يي يي يي يي يي

 ٛ - ٔالشرح: 
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 انصْب فَ موضع النبر الصحيح: 
 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:

ء يمنع من الضغط على على حركة الفاالضغط 
في صورتو يبدو الفعل )انصب(  الباء، ويجعل

الطبيعية المرادة: فعل أمر ثالثي مجرد مأخوذ 
العناء(، يقاؿ: كثرة من النََّصب )اإلعياء من  

َنِصَب يْنَصب نصبا إذا َتِعب، والمعني: إذا 
فرغت من الفريضة فانصب في النافلة، 

نصب ضمير مستتر والفاعل المأمور بال
تقديره: أنت يراد بو الرسوؿ صلى اهلل عليو 

يأمره ربو بأف ينصب في النافلة حيث وسلم، 
 إذا فرغ من الفريضة.

 بّ صموضع النبر الخاطئ: فَان
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

الضغط على حركة الصاد من )فاْنَصْب( يؤدي إلى 
مشدد قد  ؼالضغط على الباء، فيوىم أف الباء حر 

في يبدو الفعل )انصب(  تم الوقف عليو، وال يجعل
صورتو الطبيعية المرادة: كفعل أمر ثالثي مجرد، 

فعل ثالثي في صورة ماضيو )َنَصَب( بل يبدو 
زِيد باأللف والنوف فصار )انصّب(  َصّب(،مضعف )

ل ضمير مستتر تقديره: على وزف )انفعل(، والفاع
د ؿ وجِ المعنى، حيث ال يُ فسد يىذا النبر ىو، و 

)إذا( جوابا، وبالتالي ال يدري السامع ما الذي 
 سيحدث بعد الفراغ من الصالة. 

، األعراؼ ٕٖ، األنعاـ ٘ٙ ، آؿ عمرافٙٚ، ٗٗفي سور البقرة  َأَفاَل تَػْعِقُلوفَ   من قولو تعالى:َأَفاَل  -ٕٔ
، الصافات ٓٙ، القصص ٓٛ، المؤمنوف ٚٙ، ٓٔ، األنبياء ٜٓٔ، يوسف ٔ٘، ىود ٙٔ، يونس ٜٙٔ
ٖٔٛٔ).) 

 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
 الفَ موضع النبر الصحيح: أَ 

 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:
نبر حركة الفاء أثناء النطق، والضغط 
على حركتها يشير إلى أف الفاء حرؼ 
مستقل عن حرؼ النفي بعده، وأنو 

 َفالأ موضع النبر الخاطئ:
 المترتبة على النبر الخاطئ:الداللة 

( ونقل النبر إلى حركة الهمزة قبلها اَل فَ أَ من عبارة )عدـ نبر الفاء 
ع بحركة ا سر فاإل ،أصلهاعن ا ويخرجه، (الغياب) يلبسها باألفوؿ

ألف حركة الفاء كاملة وليست  نطقي؛ خطأوعدـ نبرىا  الفاء

                                                           
  ذُِكر بعدىا تسمعوف وتبصروف وتذَكَّروف وغيرىا. وردت )أفال( كثيرا في القرآف وقد ((ٔ
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أصل و  َحْرؼ َمْعَنى يفيد العطف،
النافية ثم دخلت عليها  "ال" (:اَل فَ أَ )

ا ىمزة مفاء العطف ثم دخلت عليه
 .االستفهاـ اإلنكاري

 فيها حركاتمن الكلمات التي وردت )أفال( مختلسة وليست 
الفاء من )أفال( ليس نبر الهمزة واختالس حركة مختلسة، و 

مقصورا على القراء الصغار من مقيمي الشعائر الدينبة بالمساجد، 
ىذا و  ،حركة الفاء وفختلسوىم يالكبار القراء سمع بعض ت قدبل 
 .يترتب عليو فساد في المعنى كما ذكرنا  خطأ

 الواوثانيا: نبر 
 يي يييي يي  يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي  يي ُّى من قولو تعالى:فَ كَ وَ  -ٔ

 زثييرث  ييىت  يت هن  نتىب يب رت زت مت نبيئ رب  زب مب يييي يي يي يي يي

 ٙالنساء:  َّ ييمث نث ىث 
 
 
 

 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
 َفى اهللكَ   موضع النبر الصحيح: وَ 

 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:
عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، 
والضغط على حركة الكاؼ يشير إلى 

 مستقل عما بعده.َمْعَنى أف الواو حرؼ 

 َكَف اهلل وَ موضع النبر الخاطئ: 
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

الضغط على حركة الواو من )وََكَفى اهلل( يجعل حركة الفاء 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، أي: جزء  قصيرة ويوىم بأف الواو َحْرُؼ َمبػْ
من  فعل ماض ثالثي )وََكَف( يُػْنطق تماًما مثل نطق الفعل 

(، ٔالف")السي"وَْكفالمن كأنها تغدو عبارة )وَكَفى اهلل(  و )َوَعَد(، 
فعال  -تعالى  -المعنى؛ ألنو يسند إلى اهلل د فسيوىذا النطق 

 .ال يليق بو
 ٙٗٔاألنعاـ: َّزت.... يييي يي يي  يي يي يي يي ُّٱ َوَعَلى من قولو تعالى: -ٕ

 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
 ى الذينلَ عَ موضع النبر الصحيح: و 

 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:
عدـ نبر الواو أثناء النطق، والضغط 
على حركة العين يشير إلى أف الواو 

 َعَل الذينوَ موضع النبر الخاطئ: 
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

الضغط على حركة الواو يجعل حركة الالـ قصيرة النطق ب
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، أي: جزء من   ويوىم بأف الواو َحْرُؼ َمبػْ

                                                           
 مادة )وؾ ؼ( يقاؿ: وكف الدمع والماء وكفا: ساؿ. لساف العرب( (ٔ
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ده، وأنو َحْرؼ حرؼ مستقل عما بع
خل على اد (،ؼَمْعَنى )يفيد االستئنا
 حرؼ الجر )على(.

 )َوَعدَ  مع )الذين( مثل نطقفعل ماض ثالثي )َوَعَل( يُػْنطق 
َوْعل: مأخوذا من الَوْعل، والويبدو الفعل )َوَعَل( (، الذين

 .فساد للمعنىلنطق وفي ىذا ا ،(ٔ)التيس، والَوْعل: الملجأ
 يي  يي يي يي يييي يي يي  يي ييىئ  يي يي يينئييمئٱُّٱتعالىمن قولو َوتَػَرى  -ٖ

 ((ٕٗٔالنحل:  َّ يييي يي يي يي يي
 

 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
 الفلك َرىتػَ  وَ  موضع النبر الصحيح:

 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:
الواو أثناء النطق، والضغط على  عدـ نبر حركة

حركة التاء يشير إلى أف الواو حرؼ مستقل عما 
، وقد ده، وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد االستئناؼبع

 مفعولين.ى لإدخل على الفعل )رأى( المتعدي 

 الفلك تَػرَ وَ  موضع النبر الخاطئ:
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

الضغط على حركة الواو يوىم بأف الواو َحْرُؼ  
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، أي: جزء من  فعل ماض  َمبػْ

، ويصير المعنى (ٖد)رْ ر: الفَ تْ ثالثي )َوتَػَر( من الوِ 
حدة، بناء على ىذا النبر: جعل اهلل الفلك وا

 تشير إليو اآلية. وىذا المعنى ليس ما
 ٜٔاإلسراء:  َّىم يم جن   يي يي يي ييخم مم  يي يي  يي يي ُّٱ  وَسَعى من قولو تعالى: -ٗ

 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
   اهَ ي لَ عَ سَ وَ  موضع النبر الصحيح:

 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:
عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، 
والضغط على حركة السين يشير إلى 

الواو حرؼ مستقل عما بعده، وأنو أف 
 َحْرؼ َمْعَنى يفيد العطف.

   اهَ لَ  عَ سَ وَ  موضع النبر الخاطئ:
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

الضغط على حركة الواو من )وَسَعى لها( يجعل حركة 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى،  العين قصيرة ويوىم بأف الواو َحْرُؼ َمبػْ
أي: جزء من  فعل ماض ثالثي )َوَسَع( يُػْنطق تماًما مثل 

كأنها من تغدو عبارة )وَسَعى لها(  و نطق الفعل )َوَعَد(، 
                                                           

  مادة )وع ؿ( لساف العربما وجد موئال يئل إليو. مختار الصحاح مادة )وع ؿ( ، ويقاؿ: ما وجد وعال يلجأ إليو، أي:  ((ٔ
 في قولوو  ٚٗ الكهف: َّيي ييخم مم  يي يي يي يي  يي يي يي يي ُّٱ  وورد ترى في قولو تعالى: ((2

 ٘ٚالزمر:  َّيي يييي  يي يي يي ييخل مل ىل يل  ُّٱ ٱ
وترتو.لساف  :وأوتره، وقد وترتو وترا وترة، وكل من أدركتو بمكروه هيقاؿ: وتر مختار الصحاح مادة )وع ؿ(، و ( (ٖ

 مادة )وع ؿ(العرب 
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(، وفي يرالس)نها من السعي إفي حين  ،السعة واالتساع
 .فساد في المعنى ىذا النطق

 ييىه يه جي   يي ييىن ين جه مه  يي ييمن  يي ُّٱ َوِلَي فيها مآرب من قولو تعالى: -٘

 ٛٔ – ٚٔطو:  َّيي يي يي يي يي
 

 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
 يَ لِ  موضع النبر الصحيح: وَ 

 الصحيح:الداللة المترتبة على النبر 
عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، 
والضغط على حركة الالـ يشير إلى أف 
الواو حرؼ مستقل عما بعده، وأنو 

 َحْرؼ َمْعَنى يفيد العطف.

 ِلَي وَ موضع النبر الخاطئ: 
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

َنى ال  الضغط على حركة الواو يوىم بأف الواو َحْرُؼ َمبػْ
(، ٔمن  فعل ماض ثالثي "َوِلي") اجزء مثلَنى، يَحْرؼ َمعْ 

يُػْنطق تماًما مثل نطق الفعل )َفِهَم(، وفي ىذا النطق َلْحٌن 
بَػيِّن، وفساد في المعنى كبير؛ ألف النطق بنبر حركة الواو 
يجعل )ولي فيها مآرب(، مكونة من الفعل )َوِلي(، وفاعلو 

 . ، وليس المعنى المراد من اآلية ىكذا)مآرب(
 يي يي يي يي يي يي يي يي  يي يي يي يي يي يي...  َُّورََبت من قولو تعالى:  -ٙ

 ٘الحج:  َّ  يي
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 َبترَ موضع النبر الصحيح: َو 
 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:

عدـ نبر الواو أثناء النطق، والضغط على حركة 
الراء يشير إلى أف الواو حرؼ مستقل عما بعده، 

 وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد العطف.

 رََبت وَ موضع النبر الخاطئ: 
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

الضغط على حركة الواو من )َورََبت( يوىم بأف 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، أي: جزء من   الواو َحْرُؼ َمبػْ

بهذا و (، ٕبمعنى فسد)فعل ماض ثالثي )َوَرَب( 
 .ملحوظيحدث في المعنى فساد النبر 

                                                           
  ٕٜٓٗ/ٙ مادة )وؿ ي( لساف العرب .( يقاؿ: ولي الشيء وعليو والية: ملك أمره وقاـ بو(ٔ
 ٛٓٛٗ/ٙمادة )ورب( لساف العرب .يقاؿ: َوَرَب الجوؼ َورَبًا: فسد( (ٕ
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 َّىن ين جه مه   ييييمن  يي يي يي  يي يي يي يي ٱُّٱ  َودَْع  من قولو تعالى: -ٚ

 ٛٗاألحزاب: 
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 عْ دَ موضع النبر الصحيح: َو 
 الصحيح:الداللة المترتبة على النبر 

عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، 
والضغط على حركة الداؿ يشير إلى 
أف الواو حرؼ مستقل عما بعده، 

 وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد العطف.

 دَْع وَ موضع النبر الخاطئ: 
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

الضغط على حركة الواو من )َودَع أذاىم( يوىم بأف الواو 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، أي: جزء من  فعل ماض ثالثي َحْرُؼ َمبػْ 
يحدث في المعَنى و بمعنى ترؾ،  - موقوؼ عليو -)َودََع( 

التفات إلى الغائب بالفعل )َودََع( بعد النهي عن طاعة 
و، وفي كُ تْر  مَّ وال يدري السامع ما الشيء الذي تَ  الكافرين،

 .فساد في المعنىىذا النطق 
 2 -١الكوثر: َّيييي يي يي يي يي يي يي ُّتعالى:وانحر من قولو  -ٛ

 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
 اْنَحرْ و موضع النبر الصحيح: 

 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:
الضغط على حركة الواو يمنع من الضغط 
على الراء، ويبدو الفعل انحر في صورتو 

المرادة: فعل أمر ثالثي مجرد الطبيعية 
يعني الطعن في المنحر، والفاعل المأمور 
بالنحر ضمير مستتر تقديره: أنت يراد بو 
الرسوؿ، يأمره ربو بأف يذبح األضاحي 

 نسكا وشكرا .

 رّ حَ موضع النبر الخاطئ: وانْ 
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

الضغط على حركة الحاء يوىم أف الراء حرؼ مشدد 
في صورتو  (انحر)قد تم الوقف عليو، وال يبدو الفعل 

 بل يبدو فعال ،الطبيعية المرادة: كفعل أمر ثالثي مجرد
وقد  (،ضد البرد)مأخوذ من الحر  (رَّ حَ ) امضعف اثالثي

فصار على وزف انفعل، والفاعل  ،زيد باأللف والنوف
وصار المعنى إخبارا عن  ،ديره: ىوضمير مستتر تق

شدة الحر بعد أف كاف األمر يذبح األضاحي نسكا 
 وشكرا تقربا إلى اهلل.
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 الالـ ثالثا: نبر
األنعاـ:  َّ يي ييىه يه جي  يي  ييىن ين جه مه يي ُّٱمن قولو تعالى: السالـ  دارُ  مْ هُ لَ  -ٔ

ٕٔٚ 
 والداللة المترتبة عليوالنبر الخاطئ  والداللة المترتبة عليو الصحيحالنبر 
 ُهملَ  :الصحيح موضع النبر

 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:
ـ يشير إلى اتصاؿ الالـ الضغط على حركة الال

ويبين أنها حرؼ كأنها جزء منو، بالضمير )ىم(  
جر، والجار والمجرور )لهم( متعلقاف بمحذوؼ 

، والمعنى: من مؤخر مبتدأ (دار)، وخبر مقدـ
 تدبر آيات اهلل وآمن بها أدخلو اهلل الجنة. 

 م هُ لَ  :الخاطئ موضع النبر
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

كة الهاء يشير إلى انفصاؿ الالـ الضغط على حر 
حرؼ  ورتهاو، وصير عن الضمير الذي اتصلت ب

(، دار)خبره و مبتدأ فهو  (ىم)الضمير توكيد، أما 
الذين تدبروا آيات اهلل وآمنوا بها ىم المعنى: و 

 الجنة نفسها.
 يييي ٰذ ٰر ٰى  ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ  يي يي يي يي يي ٱُّٱمن قولو تعالى: عنة لهم الل 

  ٕ٘الرعد:  َّ يي يينئ   ييمئ  ييزئ 
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 ُهملَ موضع النبر الصحيح: 
 المترتبة على النبر الصحيح:الداللة 

الضغط على حركة الالـ يشير إلى اتصاؿ الالـ 
بالضمير كأنها جزء منو، ويبين أنها حرؼ جر، 

متعلقاف بمحذوؼ خبر مقدـ،  ورر جر والماوالج
و)اللعنة( مبتدأ مؤخر، والمعنى: لُِعَن الذين 
ينقضوف عهد اهلل ويقطعوف ما أمر بوصلو 

 م هُ ع النبر الخاطئ: لَ موض
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

الضغط على حركة الهاء يشير إلى انفصاؿ الالـ 
عن الضمير الذي اتصلت بو، وصيرورتها حرؼ 
توكيد، أما الضمير )ىم( فهو مبتدأ وخبره 

المعنى: الذين ينقضوف عهد اهلل )اللعنة(، و 
ض ىم ويقطعوف ما أمر بوصلو ويفسدوف في األر 
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 اللعنة نفسها. ويفسدوف في األرض . 
جم حم  يي يي يي  يي يي يي يي يي ييخل مل ىل يل  ُّٱمن قولو تعالى: َلُهْم ِفيَها فَاِكَهةٌ  -ٕ

 ٚ٘-٘٘يس:  َّيي يي يي  يي يي يي يي يي
 

 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو والداللة المترتبة عليوالصحيح النبر 
 ُهملَ : الصحيح موضع النبر

 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:
الضغط على حركة الالـ يشير إلى اتصاؿ الالـ 

كأنها جزء منو، ويبين أنها حرؼ )ىم(  بالضمير 
متعلقاف بمحذوؼ )لهم(  ورر جر والماجر، والج

( مبتدأ مؤخر، والمعنى: فاكهة)خبر مقدـ، و
 .يتنعموف بو فاكهة في الجنةالجنة  ألصحاب

 م هُ موضع النبر الخاطئ: لَ 
 بر الخاطئ:الداللة المترتبة على الن

الضغط على حركة الهاء يشير إلى انفصاؿ الالـ 
عن الضمير الذي اتصلت بو، وصيرورتها حرؼ 

خبره  توكيد، أما الضمير )ىم( فهو مبتدأ وخبره
ىم  أصحاب الجنة ، وأصبح المعنى:فاكهة()
 نفسها. فاكهةال

 - ٔٚٔالصافات:  َّ ييٰر  ٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ ُّمن قولو تعالى: المنصوروف  َلُهمْ  -ٖ
ٕٔٚ 

 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو والداللة المترتبة عليو الصحيحالنبر 
 م هُ : لَ الصحيحموضع النبر 

 الداللة المترتبة على النبر الصحيح:
أف الضغط على حركة الهاء يشير إلى 

أنها ، و ير )ىم(مضال نع ةنفصلالالـ م
مبتدأ فهو  (ىم)الضمير أما توكيد، ال يدفت
وعد اهلل ، والمعنى: (المنصوروف)خبره و 

 .لمؤكداصر النرسلو ب

 ُهم لَ موضع النبر الخاطئ: 
 الداللة المترتبة على النبر الخاطئ:

الضغط على حركة الالـ يشير إلى اتصاؿ الالـ بالضمير  
داخل على  جزء منو، ويبين أنها حرؼ جركأنها  م(ى)

متعلقاف )لهم(  ورر جر والمالجا، و الضمير )ىم(
مبتدأ مؤخر،  (المنصوروف)بمحذوؼ خبر مقدـ، و

 أفَّ وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين والمعنى: 
 .سللر لين منصور ال

وداللي،  وقد يترتب على االنحراؼ في  صوتي   رٌ ثػَ كل أمثلة االنحراؼ في النبر السابقة قد ترتب عليها أَ 
 بسالمة النطق كما في األمثلة التالية: ل  خِ فقط يُ أَثَػٌر صوتي  النبر 

 االنحراؼ في نبر الفاء: - أ
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ىي  يي ييمي   ييحي خي  يي يي يي يي  يي يي....  ٱُّٱ   فَػَيُمت من قولو تعالى: -ٔ

 ٕٚٔالبقرة:  َّيي ٰذ ٰر  يي  يييي يي يي يييي
 

 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
 ُمتيَ موضع النبر الصحيح: فػَ 

 ما يترتب عليو:
عدـ نبر حركة الفاء أثناء النطق، واالكتفاء 
بالضغط على حركة الياء يشير إلى أف الفاء 

 حرؼ مستقل عن الفعل )يمت(.

 َيُمتفػَ موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو:

َنى  نبر حركة الفاء أثناء النطق يوىم بأف الفاء َحْرُؼ َمبػْ
ال َحْرؼ َمْعَنى، أي: جزء من  كلمة مستقلة مكونة 
من ستة أحرؼ مبدوءة بالفاء )فَػَيُمت(، وفي ىذا 

 األداء خطأ صوتي ُمِخّل بسالمة النطق. 
جم حم  يي يي يي  يي يي يي يي يي ييخل مل ىل يل  ٱُّٱ  َفُكُلوا من قولو تعالى: -ٕ

  ٛ٘البقرة:  َّ يي يي يي  يييي يي يي
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 ُلواكُ فَ  موضع النبر الصحيح:
 ما يترتب عليو:

عدـ نبر حركة الفاء أثناء النطق، والضغط فقط 
على حركة الكاؼ يشير إلى أف الفاء حرؼ 
مستقل عن الفعل )كلوا( بعده، وأنو َحْرؼ َمْعَنى، 

 ومعناه العطف. 

  ُكُلوافَ  موضع النبر الخاطئ:
 ما يترتب عليو:

الضغط على حركة الفاء يوىم بأف الفاء َحْرُؼ  
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، وفي ىذا األداء خطأ  َمبػْ

 صوتي ُمِخّل بسالمة النطق.

  ىنيي ييمن  يي يي يي يي يي يي  ييىم يم جن حن خن  يي يي يي ٱُّٱوا من قولو تعالى:فَأَبَ  -ٖ

 (ٔ)ٚٚالكهف:  َّىه يه  يي ييين جه مه 
 
 
 

                                                           
 ُّٱ وقولو  ٜٛاإلسراء:   َّ ىن ين يي  ييمن  يي ُّٱ )فأبى( في قولو تعالى: ىذا االنحراؼ ينطبق على( و (ٔ

 ٓ٘الفرقاف:  َّ يي يي يي ييىي  يي ُّٱ  وقولو ٜٜاإلسراء:  َّ يي يي يي يي يي
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 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
 بَواأَ موضع النبر الصحيح: فَ 

 عليو:ما يترتب 
عدـ نبر حركة الفاء أثناء النطق، والضغط على 
حركة الهمزة يشير إلى أف الفاء حرؼ مستقل 
عن الفعل )أَبَوا(، وأنو َحْرؼ َمْعَنى واقع في 

 جواب الطلب.

 أَبَوافَ موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو: 

الضغط على حركة الفاء يوىم بأف الفاء َحْرُؼ 
َنى ال َحْرؼ َمْعنَ  ى، أي: جزء من  كلمة، وفي َمبػْ

 ىذا األداء خطأ صوتي ُمِخّل بسالمة النطق.

 ييمي   ييحي خي  يي يي يي يي يي  يي يي ٱُّٱ  فَػَغَوى من قولو تعالى: –فَػَبَدْت  -ٗ

 - ٕٓٔطو:  ٍَّّ َّ ُّ ِّ ّٰ   ٌّيي ٰذ ٰر ٰى يي  يي يي يي يي يي ييىي  يي
ٕٔٔ 

 عليوالنبر الخاطئ والداللة المترتبة  النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
 َوىغَ فػَ  –َدْت بَ موضع النبر الصحيح: فػَ 

 ما يترتب عليو:
عدـ نبر حركة الفاء أثناء النطق، والضغط على حركة 
الباء من )فَػَبَدْت( وحركة الغين من )فَػَغَوى( يشير إلى 
أف الفاء حرؼ مستقل عن الفعل الماضي بعده، وأنو 

لفعل )َبَدْت(، ويفيد َحْرؼ َمْعَنى يفيد التعليل مع ا
 مع الفعل )َغَوى(.العطف 

 َغَوى فػَ  –َبَدْت فػَ موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو: 

الضغط على حركة الفاء يوىم بأف الفاء 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، أي: جزء من   َحْرُؼ َمبػْ

فَػَغوى(، وفي ىذا  –فعل ماض ثالثي )فَػَبدا 
 ق.األداء خطأ صوتي ُمِخّل بسالمة النط

 يي يي   يي يي يي يي يييي يي يي ييىئ  يي يي يي ُّٱ  َفال من قولو تعالى: -٘

 ٖٕٔطو:  َّ يي يي يي يي يي يي
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 اَل موضع النبر الصحيح: فَ 
 ما يترتب عليو:

عدـ نبر حركة الفاء أثناء النطق، والضغط 
على حركة الالـ يشير إلى أف الفاء َحْرؼ 
َمْعَنى واقع في جواب الشرط ومستقل عن 

 اَل فَ موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو:

الضغط على حركة الفاء يوىم بأف الفاء َحْرُؼ  
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، أي:  جزء من  فعل ماض َمبػْ

ثالثي )َفاَل(، يُػْنطق تماًما مثل نطق الفعل )َدَعا(، 
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 وفي ىذا األداء خطأ صوتي ُمِخّل بسالمة النطق.  حرؼ النفي )ال( الذي بعده. 
ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ  ٰىيي ٰذ  ٰر يي يي يي يي يي ٱُّٱ  فَػبَػَغى من قولو تعالى: -ٙ

 ٙٚالقصص:  َّ يي  يي يي يي يي يي ىئيي يي يينئ  ييمئ  ييزئ   يي
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 غىبَ موضع النبر الصحيح: فػَ 
 ما يترتب عليو:

عدـ نبر حركة الفاء أثناء النطق، والضغط على 
حركة الباء يشير إلى أف الفاء حرؼ مستقل 
عن الفعل الماضي )بغى(، وأنو َحْرؼ َمْعَنى 

 يفيد العطف. 

 بَغىفَ موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو: 

النطق بالضغط على حركة الفاء يوىم بأف الفاء 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، أي: جزء من  فعل  َحْرُؼ َمبػْ
ماض ثالثي مسند إلى ألف االثنين )فَػبَػَغا( ويصير 
إيقاعو مثل إيقاع )فَػَتَحا(، وفي ىذا األداء خطأ 

 صوتي ُمِخّل بسالمة النطق.
القمر:  َّ يي ييىم يم  جن حن خن  يي يي يي ييخم مم  يي يي  ييٱُّ  َفَدعا من قولو تعالى: -ٚ
ٜ - ٔٓ 

 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
   عا دَ موضع النبر الصحيح: فَ 

 ما يترتب عليو:
عدـ نبر حركة الفاء أثناء النطق، 
والضغط على حركة الداؿ يشير إلى أف 
الفاء حرؼ مستقل عن الفعل الماضي 

 وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد التعليل.بعده، 

 َدعافَ موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو: 

النطق بالضغط على حركة الفاء يوىم بأف الفاء َحْرُؼ 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، أي: جزء من فعل ماض ثالثي مسند  َمبػْ
إلى ألف االثنين )َفَدَعا( ويصير إيقاعو مثل إيقاع )َمَدَحا(، 

 خطأ صوتي ُمِخّل بسالمة النطق.وفي ىذا األداء 
 
 
 
 
 االنحراؼ في نبر الواو: -ب
جم حم  يي يي يي يي  يي يي يي يي ييخل مل ىل يل  ُّٱ  َوَلُهْم من قولو تعالى: -ٔ

 ٚ - ٙالبقرة:  َّ يي ييخم مم  يييي يي  يي يييي يي يي
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
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 ُهمْ لَ موضع النبر الصحيح: وَ 
 ما يترتب عليو:

عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، والضغط على 
حركة الالـ يشير إلى أف الواو حرؼ مستقل 

 عما بعده، وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد العطف.

 َلُهمْ وَ موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو: 

النطق بالضغط على حركة الواو يوىم بأف الواو 
َنى ال َحْرؼ مَ  ْعَنى، وفي ىذا األداء خطأ َحْرُؼ َمبػْ

 صوتي ُمِخّل بسالمة النطق.
 ييجم حم   يييي يي يي يي  يي يي يي ييخل مل ىل يل  ٱُّٱ لو تعالى:و َوأُُتوا من ق -ٕ

 ٕ٘البقرة:  َّيييي يي  يي ييحن خن يم جن ىميي يي يي ييخم مم يي يي يي يي يي  يي يي
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 ُتواأُ الصحيح: و موضع النبر 
 ما يترتب عليو:

عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، والضغط على 
حركة الهمزة يشير إلى أف الواو حرؼ مستقل 

 عما بعده، وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد العطف.

 أُُتوا وَ موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو:

النطق بالضغط على حركة الواو يوىم بأف الواو  
نَ  ى ال َحْرؼ َمْعَنى، أي: جزء مما أتى َحْرُؼ َمبػْ

بعده، وفي ىذا األداء خطأ صوتي ُمِخّل بسالمة 
 النطق.

 يي يي يي ييىئ  يي  يي يينئ  ييمئ  ييزئ  ُّٱ  َوِقَنا من قولو تعالى: -ٖ

آؿ عمراف:  َّ يي يي يي  يي يي يي يي ييخل مل ىل يل ُّٱ  وقولو تعالى:ٕٔٓالبقرة: َّيييي
ٔٙ 
 

 الخاطئ والداللة المترتبة عليوالنبر  النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
 َناقِ وَ  موضع النبر الصحيح:

 ما يترتب عليو:
عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، والضغط على 
حركة القاؼ يشير إلى أف الواو حرؼ مستقل 

 عما بعده، وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد العطف.

  ِقَناوَ  موضع النبر الخاطئ:
 ما يترتب عليو: 

لواو يوىم بأف الواو َحْرُؼ الضغط على حركة ا
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، وفي ىذا النطق َلْحٌن  َمبػْ

 واضح.
زث  ييرث   يينت ىت يت هن  متزب مب نب ىب  يب رت زت ُّٱ  َوَرُضوا من قولو تعالى: -ٗ

 ٜٔٔالمائدة:  َّيي يي يي يي يييي يي يي ييىث  نثمث
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 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
 ُضوارَ وَ موضع النبر الصحيح: 

 ما يترتب عليو:
عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، والضغط 
على حركة الراء يشير إلى أف الواو حرؼ 
مستقل عما بعده، وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد 

 العطف.

 َرُضواوَ موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو:

النطق بالضغط على حركة الواو يوىم بأف الواو َحْرُؼ 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، أي: جزء من فعل ماض ثالثي  َمبػْ
مسند إلى واو الجماعة ) َوَرُضوا( ينطق تماما مثل نطق 

 الفعل )َوَعُدوا( وفي ىذا النطق َلْحٌن معيب. 
 ٙ٘طو:  َّيي يي يي يي يي يي  يي  ٱُّٱوأََبى من قولو تعالى: -٘

 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو الصحيح والداللة المترتبة عليوالنبر 
 َبىأَ موضع النبر الصحيح: وَ 

 ما يترتب عليو:
عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، والضغط 
على حركة الهمزة يشير إلى أف الواو حرؼ 
مستقل عما بعده، وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد 

 العطف.

 َأبَ وَ موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو:

الضغط على حركة الواو يجعل حركة الباء قصيرة،  
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، أي: جزء  ويوىم بأف الواو َحْرُؼ َمبػْ
من  فعل ماض ثالثي )َوَأَب(، يُػْنطق تماًما مثل نطق 

 الفعل )َوَعَد(، وفي ىذا النطق َلْحٌن واضح.
 ييىي  يي ييمي   يي خيحي يي يي يي يي يي يي يي  ٱُّ َوَقَضى من قولو تعالى: -ٙ

 ٖٕاإلسراء:  َّيي ٰذ ٰر ٰى ٌّ ٍّ  يي يي  يي يي يي يي
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 َضىقَ موضع النبر الصحيح: وَ 
 ما يترتب عليو:

عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، والضغط على 
حرؼ مستقل  حركة القاؼ يشير إلى أف الواو

 عما بعده، وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد االستئناؼ.

 َقَضىوَ موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو: 

الضغط على حركة الواو يوىم بأف الواو َحْرُؼ 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، وفي ىذا النطق َلْحٌن  َمبػْ

 واضح.
 
 ٖ٘اإلسراء:  َّ يي يي يي يي يي  يييي يي يي يي يي يي يي ُّٱ َوزِنُوا من قولو تعالى: -ٚ

 ٕٛٔ-ٙٚٔالشعراء: َّزث مث نث ىث  ُّٱ وقولو تعالى:
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 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
 نُوازِ موضع النبر الصحيح: و 

 ما يترتب عليو:
عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، والضغط 
على حركة الزاي يشير إلى أف الواو حرؼ 

بعده، وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد مستقل عما 
 العطف.

 زِنواو موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو:

الضغط على حركة الواو يوىم بأف الواو َحْرُؼ  
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، ويجعل )َوزِنُوا( يُػْنطق تماًما  َمبػْ
 مثل نطق الفعل )فهموا(، وفي ىذا النطق َلْحٌن بَػيِّن.

 ٖ٘الكهف:  َّيئ رب زب مب نب ىب يب رت   يي  يي يي ٱُّٱ َورَأى من قولو تعالى: -ٛ
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 أىرَ موضع النبر الصحيح: و 
 ما يترتب عليو:

عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، والضغط على 
حركة الراء يشير إلى أف الواو حرؼ مستقل 

َمْعَنى يفيد العطف أو عما بعده، وأنو َحْرؼ 
 االستئناؼ.

 رَأىو موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو: 

الضغط على حركة الواو يوىم بأف الواو َحْرُؼ 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، وفي ىذا النطق َلْحٌن  َمبػْ

 واضح.

ىي  يي ييمي   ييحي خي  يي يي يي يي يي  يي يي ٱُّٱ وَعَصى من قولو تعالى: -ٜ

 ٕٔٔ – ٕٓٔطو:  ٍَّّ َّ ُّ ِّ ّٰ   ٌّيي ٰذ ٰر ٰى يي  يي يي يي يي يي يي
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 َصى آدـُ عَ موضع النبر الصحيح: و 
 ما يترتب عليو:

عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، والضغط 
على حركة العين يشير إلى أف الواو حرؼ 

َمْعَنى يفيد مستقل عما بعده، وأنو َحْرؼ 
 العطف.

 َعَص آدـُ و موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو: 

النطق بالضغط على حركة الواو من )وَعَصى( يجعل 
َنى ال  حركة الصاد قصيرة ويوىم بأف الواو َحْرُؼ َمبػْ
َحْرؼ َمْعَنى، أي: يمثل جزءا من  فعل ماض ثالثي 

وفي ىذا )َوَعَص( يُػْنطق تماًما مثل نطق الفعل )َوَعَد(، 
 النطق َلْحٌن واضح.
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 يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي  يي يي يي يي ٱُّٱَوَبَدا من قولو تعالى:  -ٓٔ

  (ٔ)ٚٗالزمر:   رب زب مب نب ىب يب رت زت مت يئيي يي  يي
 

 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
 َدابَ موضع النبر الصحيح: و 

 ما يترتب عليو:
الواو أثناء النطق، والضغط على حركة عدـ نبر حركة 

الباء يشير إلى أف الواو حرؼ مستقل عما بعده، 
 وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد العطف.

 َبداو موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو:

َنى   الضغط على حركة الواو يوىم بأف الواو َحْرُؼ َمبػْ
ال َحْرؼ َمْعَنى، أي: جزء من  فعل ماض ثالثي 

لف االثنين، ينطق تماما مثل )َوَعَدا(، مسند إلى أ
 وفي ىذا النطق َلْحٌن بَػيِّن.

 ٗ٘الرحمن:  َّيي يي يي يي يييي يي يي يي يي يي ٱُّٱَوَجَنى من قولو تعالى: -ٔٔ
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 َنىجَ موضع النبر الصحيح: و 
 ما يترتب عليو:

الواو أثناء النطق، والضغط على عدـ نبر حركة 
حركة الجيم يشير إلى أف الواو حرؼ مستقل 

 عما بعده، وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد العطف.

 َجنىو موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو: 

الضغط على حركة الواو يوىم بأف الواو َحْرُؼ 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، وفي ىذا النطق َلْحٌن  َمبػْ

 واضح.
جم  يي يي يي يي  يي يي يي يي ييخل مل ىل يل  ٱُّٱمن قولو تعالى: َوَذُروا -ٕٔ

 ٜالجمعة:  َّ يي يي  يي يي يي يي يي ييحم
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 ُرواذَ موضع النبر الصحيح: و 
 ما يترتب عليو:

عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، والضغط على 

 َذُرواو موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو: 

الضغط على حركة الواو يوىم بأف الواو َحْرُؼ 
                                                           

خل مل ىل  ُّٱ وقولو: ٛٗالزمر: َّ يي يي يي يي يي يي يي ييخل مل ىل يل  ُّٱقولو تعالى:ومن  ((1

 يي يي يي يي يي ييىي  يي  ييُّٱ:وقولو ٖٖالجاثية:  َّ يي يي يي يي يي يي يي يييل 

 ييىئ  يي يي يينئ  ييمئ   ييزئ  يييي ٰذ  ٰر ٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ  يي

  ٗالممتحنة:  َّ يي......
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أف الواو حرؼ مستقل حركة الذاؿ يشير إلى 
 عما بعده، وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد العطف.

َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، وفي ىذا النطق َلْحٌن  َمبػْ
 واضح.

 
 

 ٕٕ - ٕٔالمدثر:  َّ ييجم حم  يي  يي  يي يي ٱُّٱَوَبَسر من قولو تعالى:  -ٖٔ
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو

 َسرْ بَ موضع النبر الصحيح: و 
 ما يترتب عليو:

عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، والضغط على 
حركة الباء يشير إلى أف الواو حرؼ مستقل عما 

 بعده، وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد العطف.

 بَسرْ و موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو: 

الضغط على حركة الواو يوىم بأف الواو َحْرُؼ 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، وفي ىذا النطق َلْحٌن  َمبػْ

 واضح.
 يي ييخل مل ىل يل يئ رب زب مب نب  ىب يب  يي يي ٱُّٱوََكَفر من قولو تعالى:  -ٗٔ

 ٕٗ - ٕٔالغاشية:  َّ يي يي يي يي
 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو عليوالنبر الصحيح والداللة المترتبة 

 َفرْ كموضع النبر الصحيح: وَ 
 ما يترتب عليو:

عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، والضغط على 
حركة الكاؼ يشير إلى أف الواو حرؼ مستقل 

 عما بعده، وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد العطف.

 َكَفْر"في حالة الوقف"و موضع النبر الخاطئ: 
 ما يترتب عليو: 

الضغط على حركة الواو يوىم بأف الواو َحْرُؼ 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، وفي ىذا النطق َلْحٌن  َمبػْ

 واضح.
 ٔالمسد:  َّ يي يي يي يي يي يي ٱُّٱَوَتّب من قولو تعالى:  -٘ٔ

 النبر الخاطئ والداللة المترتبة عليو النبر الصحيح والداللة المترتبة عليو
 بّ تَ موضع النبر الصحيح: َو 

 ما يترتب عليو:
عدـ نبر حركة الواو أثناء النطق، والضغط على 
حركة التاء يشير إلى أف الواو حرؼ مستقل عما 

 بعده، وأنو َحْرؼ َمْعَنى يفيد العطف.

 َتْب "في حالة الوقف"وَ  موضع النبر الخاطئ:
 ما يترتب عليو: 

الواو َحْرُؼ الضغط على حركة الواو يوىم بأف 
َنى ال َحْرؼ َمْعَنى، وفي ىذا النطق َلْحٌن  َمبػْ

 واضح.
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االلتزام بمواضع النبر الصحيح يبرز ن قول: إأ، عرض أمثمة االنحراف في النبر دعب
ويزيل المبس والغموض، من النص المقروء المعنى المقصود جمال الصوت القرآني ويبرز 

عند عمماء القراءات ىو التمقي لاللتزام بمواضع النبر الصحيح بو  دالمقياس الذي يعتو 
يخرج عن شيوخ اإلقراء ميما تعددوا ىو صحيح طالما لم  مبس، والتمقيإزالة المجرد وليس 

من أبرزىا  فمو أسبابو التي الوقوع في مزالق النبر أما، ألمر عن سياق التمقي إلى التكمفا
 ما يمي:

 و.حفظالقرآن و تالوة َتَعمُّم الجيل بعممية نبر األصوات عند بداية  -ٔ
من ينبيو إلى كيفية  فتقدوىنا يقد يحفظ المرء القرآن من المصحف دون االستعانة بمقرئ، 

ومتى وأين تتم أثناء أداء كممات القرآن، وقد حذر العمماء من أخذ القرآن  ،أداء عممية النبر
عن سابقيو من شيوخ  سماعا بالتواتر تمقى القرآنقد بمقرئ  من المصحف دون االستعانة

، وقد يحفظ المرء القرآن من المصحف مستعينا بمقرئ غير مدرك لعممية اإلقراء الماىرين
 .النبر، كل ذلك يؤدي إلى الوقوع في مزالق النبر

 .عند تالوة القرآن التأثر بالميجة العامية الخاصة -ٕ
عن لكل ليجة قوانين خاصة تحكم عممية نبر األصوات، قد تختمف من الثابت عمميا أن 

القوانين التي تحكم النبر في العربية الفصحى، من ىنا تحدث مزالق النبر إن لم يكن القارئ 
ماىرا قادرا عمى التخمي عن قوانين ليجتو الخاصة حين يتمو القرآن بالمغة العربية 

يجات وقوانينيا الصوتية إلى قراءة القرآن الكريم، الفصحى، وتكون النتيجة امتداد نفوذ الم
فنحن مثال نمحظ بين أىالي الصعيد من يختمفون عن القاىريين تور إبراىيم أنيس: "يقول دك

في موضع النبر أحيانا، فيم حتى في قراءة القرآن الكريم يميمون إلى الضغط عمى المقطع 
ع الذي قبل األخير من النوع األول، الثالث حين نعد المقاطع من اآلخر متى كان المقط

 (".ٔبينيم وبين القاىريين في نبر أمثال: ربنا وعمميم)ويظير الفرق 

                                                           
  ٖٚٔاألصوات اللغوية ص  ((ٔ
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 (ٔ)لموقوع في مزالق النبر وىناك أسباب أخرى
 خالصة البحث وتوصياتو

 نطقيةُ  ظاىرةٌ  النَّْبرُ و ا، ا كبيرً اىتمامً  المنطوقةَ  المغةَ  الحديثُ  المغويُّ  ُيْوِلي الدرُس 
 أدائيةً  مشكمةً  لُ ثّْ مَ يُ االنحراف فييا أثناء تالوة القرآن أن الدرس المغوي الحديث  ، يرىدقيقةٌ 
تالوة في ذلك  حضتيالصوتية والداللية،  تينمن الناحيآثار سمبية عمى النص القرآني  ذاتَ 

حيث يقع كثير  ،أثناء إمامة الناس في صالة الجماعةفي المساجد مقيمي الشعائر الدينية 
الوقوع وعمى الرغم من أن منيم في مزالق النبر، كتقديم موضع النبر من الكالم أو تأخيره، 

ال اليوم و  آنالقر قراء من  تبو إلييا كثيرٌ ال ين لكنْ خطيرة، ُيَمثُّْل مشكمًة أدائيًة النبر  في مزالق
باىتمام حقا مشكمة جديرة  يىو ، يتناسب مع خطورتيا اىتماماالمحدثون ن الباحثورىا ييع

النبر  االنحراف في ؛ ألنياى خطورتإلاليوم القرآن قراء مفت أنظار بأيضا جديرة و الباحثين 
فقط عند الجانب الصوتي من  وجماليات أصوات النص القرآني، وال تقف مثالبنال من ي

االنحراف في النبر  فيترتب عمى، منوعمى الجانب الداللي أيضا تنعكس بل  النص القرآني،
األمثمة المذكورة فى  رأيناكما داللة غير الداللة المقصودة من النص، أن يتوىم السامع 

 .يذا البحثب
اليوم في مزالق النبر فذلك راجٌع إلى عدة القرآن وقوع معظم قراء سبب أما عن 

وخطورة  عمواضل كٍ رِ دْ مُ  من المصحف دون االستعانة بمقرئ حفظ القرآن، من أىميا عوامل
عدم تعرض كتب أحكام تجويد القرآن وتالوتو لظاىرة نبر أصوات وأيضا  االنحراف فيو،
النبر عممية صوتية تعجز ما كان لَ أنو وىو  ،ما يبرره ملعاليذا اقد يكون لو  كممات القرآن،

 تقف كتب أحكام تجويد القرآن ، كان من الطبيعي أالَّ حروف الكتابة عن التعبير عنيا
ما يحمييم من الوقوع في  مقراءلفتقدم  ،وتالوتو أمام مرحمة النَّْبر في آداء كممات القرآن

  .ق المصحف المكتوبكممات القرآن عن طريالذين تمقوا القراء ، السيما النبر مزالق
ويرى بعدم حفظ القرآن عن طريق القراءة من المصحف فقط،  ي البحثُ وصِ يُ  لذا؛

 عن طريق السماع من شخٍص ُمْتِقٍن ألداء كممات القرآن وأصواتوالقرآن حفظ وب جو 
ألن معرفة األصوات المنبورة أو نبر األصوات التي من حقيا النبر ليست المنبورة وغيرىا؛ 

                                                           
         انظر أسباب الوقوع في مزالق النبر في كتاب: النبر في القرآف الكريم للدكتور وليد مقبل السيد الديب ((ٔ

   ٔٓٔ -ٜٓص 
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سيمة األداء إذا تم سماعيا وتمقييا مسألة صعبة، بل سيمة اإلدراك باألذن المجردة، و 
استحداث عالمات لمنبر تدعيم الكتابة العربية بكما ُيوِصي البحُث بضرورة  ،بصورة سميمة

الكتابة العربية في حاجة ماسة إلى تيا، فوالتنغيم تسمح لمكتابة العربية أن توفي بمتطمبا
المتعددة كالنبر  وضع عدة رموز صوتية تتمشى مع طبيعة أصوات العربية وظواىرىا

صالحة  - قدر المستطاع –مما يجعل الكتابة العربية والفواصل الصوتية وغيرىا،  والتنغيم
واهلل فتزداد اإلفادة منيا في مجال خدمة كتاب اهلل تعالى،  ؛لمتعبير عن المنطوق من الكالم

   إلى سواء السبيل. الموفق
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