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  التجريد
 

Ilmu tajwid adalah salah satu cabang dari ilmu qira’at al-Qur’an. 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam qira’at al-Qur’an hampir seluruh aspek 
bacaannya terdapat perbedaan menurut masing-masing imam qira’at. Dalam 
skripsi ini, akan dibahas perbedaan qira’at al-Qur’an dari aspek tajwidnya. 
Namun, pembahasannya hanya dibatasi pada ilmu tajwid yang diriwayatkan oleh 
H{afs} dari Imam ‘A<s}im dan as-Su>sy dari Imam Abu> ‘Amr, dengan menggunakan 
analisis kontrastif. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan 
ilmu tajwid antara kedua imam tersebut serta mencari sebab adanya perbedaan 
dalam hukum-hukum ilmu tajwid yang diriwayatkan oleh kedua imam, yakni 
H{afs} dan as-Su>sy, dari dua guru yang berbeda. 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan metode 
analisis padan intralingual dan metode analisis kontrastif. 

Secara umum, pembahasan ilmu tajwid terbagi menjadi 3 pembahasan 
umum, yaitu makha>rij al-huru>f, shifa>t al-huru>f, dan ahka>m tarki>b al-huru>f. Dari 
data yang ditemukan, hampir sebagian besar hukum-hukum dalam ilmu tajwid 
antara kedua imam yang menjadi subjek penelitian adalah sama. Misalnya, dalam 
makha>rij al-huru>f, dan shifa>t al-huru>f. Akan tetapi, pada pembahasan ahka>m 
tarki>b al-huru>f, yang terdiri dari 7 kajian, yaitu (1) nun mati/tanwin, (2) mim 
mati/tanwin, (3) qalqalah, (4) mad, (5) idgha>m, (6) ima>lah, dan (7) saktah, 
terdapat perbedaan pada hukum  mad, idgha>m,, ima>lah, dan saktah pada masing-
masing hukum tersebut menurut Imam H{afs} dan Imam as-Su>sy. Adapun, tiga 
hukum yang tersisa, yaitu  nun mati/tanwin, mim mati/tanwin, dan qalqalah, 
keduanya memiliki persamaan dalam ketiga hukum tersebut. 

Sebab terjadinya perbedaan hukum-hukum ilmu tajwid antara Imam H{afs} 
dan Imam as-Su>sy bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kesejarahan dan aspek 
biologis, tepatnya biolinguistik. Jika dilihat dari sejarah penyampaian al-Qur’an 
oleh Rasulullah Saw. kepada para sahabat, memang terdapat perbedaan qira’at 
yang diajarkan Rasulullah Saw kepada mereka lalu apa yang mereka pelajari dari 
beliau, disebarkan secara turun menurun hingga sampai kepada kedua imam yang 
riwayatnya bacaannya menjadi subjek kajian dalam penelitian ini. Adapun dari 
aspek biologis, terdapat ilmu biolinguistik, yang merupakan cabang dari ilmu 
psikolinguistik, yang mengkaji bentuk alat-alat ujar manusia yang mempengaruhi 
hasil bahasa yang diujarkan oleh alat ujar tersebut. Dalam literatur dijelaskan 
bahwa sanad periwayatan Imam H{afs} bersambung kepada Rasulullah Saw. 
melalui Ali bin Abi> T}a>lib yang merupakan keturunan Bani Ha>syim dari Kabilah 
Quraisy, sedangkan sanad periwayatan Imam as-Su>sy bersambung kepada 
Rasulullah Saw. melalui Anas bin Malik yang merupakan keturunan Bani Najja>r 
dari Kabilah Khazraj, yang tentunya bisa dipastikan cara pengucapan mereka 
tidak seluruhnya sama. 
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  واإلهداء الشعار
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  وعلمه القرآن تعلم من خريكم
  )البخاري رواه(
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  .نفسي  كل يف  انينفخ  احلياة  حييِر أنتما... العزيزين  والدّي 

  .فردي  كل  نالّونت ،الظالم  ينور امأنت... يتأخ 
 .التعب  بدون  الدهر كل تصاحبين اليت...العميق  قليب  يف  يكون  من 

 .العامل أحناء يف  واملسلمات املسلمني مجيع 
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  شكر وتقدير كلمة
  

 الذى ، العليم األعلم،احلمد هللا العظيم األعظم، احلليم األحلم، الكرمي األكرم
م على من ال نيب بعده، حممد والصالة والسال. م بالقلم علم اإلنسان مامل يعلمعلّ

  . صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه على الدوام
 هذا البحث إلمتام الوظيفة األكادميية األخرية ولتكميل كاتبلقد كتب ال

وعسى .  وأداشرط من الشروط للحصول على الدرجة العاملية يف علم اللغة العربية
ك ملن أراد ازدياد معرفته يف هذا أن يكون هذا البحث نافعا لدى الباحث وكذل

  .اال
وكان هذا البحث بعيدا من الكمال والتمام ومن مث حيتوى فيه على النقصان 

  : إليكم،وأهديت شكرا وتقديرا على مساعدتكم يف كتابة هذا البحث. والغلط

 عميد كلية ،ستريشهاب الدين قليويب املاجاحلاج السيد الفاضل الدكتور  .١
الذي قد وافق  -حاليا–عة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية اآلداب جبام

  .هذا البحثعلى 
 رئيس قسم اللغة العربية وأدا ،لوان خريي املاجستريعالسيد الكرمي الدكتور  .٢

 .هذا البحثعلى الذي قد وافق كذلك 
  هذا البحث مشرف،ري املاجستحممد حبيباحلاج  ندوساالدكتورالسيد العزيز  .٣

 . ي قد بذل جهده على القيام بإشرايف ومراقبيت يف إمتام هذا البحثالذ
السادات الفضالء األساتذة يف كلية اآلداب يف هذه اجلامعة الذين بذلوا  .٤

 .جهدهم يف تكوين الطلبة ذوي علم وثقافة ومعرفة
يب ـاللذين يهتمان بتربييت وتأديسيت صاحلة  و أمي  توفيق أوتومواحملبوبني أيب .٥

 .جزاكما اهللا خريا كثريا. دون مللب
 .الىت قد صاحبتين خالل كتابة هذا البحث  نور عاشيةحبيبيت .٦
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وزمالئي الكرماء مجيع الطلبة يف قسم اللغة العربية وأدا الذين يصاحبونين  .٧
اليت مل ميكن " اجلامعة"و" غيالس"يف مجيع أصدقائي  وطوال تعلمي يف اجلامعة
 .حداً بعد واحٍدأن يذكرهم الكاتب وا

ل ما األديب عبيد اهللا البنتّين املاجستري الذي قد بذّوعلى األخص السيد الفاضل  .٨
 .إلكمال هذا البحثّم به من العلوم النافعة ـأل

.  مع السعادة والسالمة يف الدنيا واآلخرة،أشكركم شكرا جزيال وكثريا
  ...آمني

يع القرآء األعزاء وأنتظر وأخريا أرجو أن يكون هذا البحث وراثة مين جلم
واهللا على ما صنعت . نتقاد والتنبيه ألجل تصويبه وتصحيحه يف األيام القادمةكل اال
  .أعلم

  
   م٨٢٠٠    إبريل  ٨١     ،جوكجاكرتا

   هـ١٤٢٩ ربيع الثاين ١٢  
      ،الباحث                     

  رضوان اهللا                
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  الباب األول
  مقدمة
  

 خلفية املسألة  .أ 
 رسوله إىل  يتأوحظهور اإلسالم آيات قرآنية األساسي لصل األإنّ 

 على حجةًالرسول آية بعد آية إىل  نزل القرآن. جربيل عليه السالمة طسابو
ءات اآليات سمعت قراحيثما انتشر اإلسالم . وكمال تعاليم اإلسالمنبوته 
شرعي القرآن كأساس أمهية  تلقد وضح. املسلمونفيها  يف البالد القرآنية

  .يويومنهج األمة احل
مصدر من قرأ يقرأ ومعناه قراءة " قرآن"نّ لفظ أويف املعىن اللغوي 

املعجز املرتّل على خامت األنبياء كالم اهللا معناه اإلصطالحي فهو وأما 
املتعبد كتوب يف املصاحف املنقول إلينا بالتواتر بواسطة جربيل املواملرسلني 
  ١.بتالوته

وأما  . القرآناتما مسي بقراءلقد وجد يف دراسة علوم القرآن 
و وجوه خمتلفة يف األداء من النواحى الصوتية، أي ه القرآن فاتقراء

 وعلم القراءات علّمه النيب صلى اهللا عليه وسلم نفسه ٢.التصريفية، أو النحوية
وهذا يتعلق . كيفية قراءة مجيع اآليات القرآنية تدل على متبعةوهو سنة 

                                                 
 .٨. ص) ١٩٨٥عامل الكتب، : مكة(التبيان يف علوم القرآن، حممد علي الصابوين،  ١
. ط) ١٩٩٤املكتبة الفيصلية، : مكة مكرمة( ، مدخل ودراسة وحتقيق:  يف علوم القرآءاترزق الطويل، ٢

 .٢٧. ، ص٢

١ 
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 ٢

كان ولقد نزلت اآليات القرآنية عن طريقة شفوية .  كلّ التعليقبوحي القرآن
 إنّ دلّ ذلك على شيء  .بنفس الطريقةعلى الصحابة   يتلوهاالرسول 

  . النصوص وطريقة قراءاا إىل أمته معاً يجهزفإمنا يدل على أن رسول اهللا
احلاكم عن قراءة قطعة من سورة الفرقان لقد اختلف عمر وهشام بن 

عمن هشاما وسأل عمر . من رسول اهللا قد تعلّما مباشرة  مع أن كالمها
عاىن منها وهذه الظاهرة . وقال أنه قد علّمه رسول اهللا  ،الذي علّمه

يف ا  دراسيامنهجيصنع مل يكن هناك أحد من الصحابة . عب بن كأيبكذلك 
  . مجيعهاوراثة رسول اهللا قراءات القرآن وحده إالّ أا 

فأخذ القراءات املختلفة يف تفرق املسلمون يف األمصار مع الفتوح 
مع يف غزو أذربيجان األداء يشتد، حتى إذا كان سنة ثالثني من اهلجرة اجت

 وهم يتلون الذكر أهل الشام وأهل العراق واستمع بعضهم إىل بعضوأرمينية 
 بعضهم  وتنازعوا حىت كاد يكفّر،وجوها من اخلالفاحلكيم فالحظوا مجيعا 

قهم روكان حذيفة بن اليمان معهم فهالَه هذا اخلالف وخشي تفا. بعضا
مة قبل أن خيتلفوا اختالف اليهود أدرك هذه األ"فركب إىل عثمان، وقال له، 

 وفزع عثمان لذلك فزعا شديدا. خالف الناس يف القراءةوأبلغه ." والنصارى
مث ينسخها ألن  مثّ أرسل إىل السيدة حفصة أن ترسل إليه بصحف القرآن

  .يردها إليها
بن عبد اهللا وضم إليه يف املصاحف أن ينسخها زيد بن ثابت فأمر 

بأن  ويأمرهم بن احلارث بن هشاموعبد الرمحن عاص الالزبري وسعيد بن 
مثانية فكتبوا . ألم نزل بلسام لو وجد اخلالف بينهم يكتبوها بلسان قريش

 وبثاٍن إىل الكوفة وبثالث إىل الشامالبصرة مصاحف ووجه منها مبصحف إىل 
 وترك مصحفا وخبامس إىل اليمن وبسادس إىل البحرينوبرابع إىل مكة 

وأمر بإحراق ما عدا هذاه ". اإلمام "ـمسي بوأمسك لنفسه مصحفا ة باملدين
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 ٣

الصحابة على حنو ما هو معروف املصاحف، فأحرقت مصاحف لبعض كبار 
من حرق مصحفي أيب بن كعب وعبد اهللا بن مسعود، حىت ال يدع فرصة 

املقرئني يف كل األمصار أن يتمسكوا بتلك  وأمر .ألي خالف ممكن
٣.ؤوا الناس على حروفها وأن يقراملصاحف

وهي عانت منها األعجام ظهرت مشكلة القراءة وبعد مرور األزمان 
 لذلك .شكالباأل مدونةكن ت مل ا ألحفالك املصتوغلط يف قراءة صعبة 
يف عهد  ةزياد بن مسي على أمر حاكم البصرة لةًمشكَّيل ؤ أبو األسود الدكتبها

م وقيوبالتايل كان إصالح كتابة املصحف ). م٦٨٠ - ٦٦١(اخلليفة معاوية 
 لك بن مرواناعبد املنصر بن عاصم وحيي بن يعمر يف عهد اخلليفة ا 

٤) م٧٠٥ -٦٨٥(

اءات العديدة إالّ أنه قد اتفق ظهرت القروكان يف العصر احلديث 
القراءات "ومشهورة اليت عرفت بـ  على سبع قراءات متواترة علماءالمجاهري 
آراء خمتلفة عن القراءات السبع، أهي سبعة أحرف ، رغم أن هناك "السبع
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا  ((  قول رسول اهللاكما يف

  .أم ليست مبا قصد به يف هذا احلديث)) ما تيسر منه
مخمتلفةء قواعد اومن املعروف أن جلميع القرأنواع  ومن . يف قراءا

 وجه تسمية هذا العلم وأما. علوم القراءات هناك ما يسمى بعلم التجويد
كيف ينطقون بالقرآن الكرمي نطقا جمودا متقنا ف املسلمني يعربالتجويد فألنه 

  ٥.يف التالوة وما يستحسنجيدا، مشتمال على ما جيب 

                                                 
 .١١. ص) ، بدون السنةدار املعارف: القاهرة (كتاب السبعة يف القراءات،ابن جماهد،   ٣

٤ Departemen Pendidikan Nasional, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 
Hoeve, ٢٠٠٣) hlm. ١٣٨. 

، )بدون املطبعة والسنة (القول السديد يف مقدمات علم القراءات وفن التجويد،حممود عبد السميع، أمحد   ٥
 .١٦. ص
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 ٤

عن وجوه يتكلم ما ذُكر سابقاً فأراد الكاتب أن على انطالقا 
يسبب وجود وما ات ءالقراعلماء بني يف علم التجويد االختالف  وشابهالت

علم التجويد يقابل أراد الكاتب أن  البحث ودقّتهتركيز ويف . ف فيهاالختال
 اإلمام يف رواية السوسي عنبعلم التجويد عن اإلمام عاصم  حفص يف رواية

  . فحسبعمروأيب 
  :فهييف هذا البحث اختيار اإلمامني وأما دوافع 

أحد  ي هو من الذعاصمعلى اإلمام حفص قد قرأ نّ اإلمام أ ،أوال 
الذي أيب عمرو اإلمام   السوسي قد قرأ علىواإلمامبالكوفة أئمة القراءات 

اختالف هناك ختمني الكاتب  لذلك يف ،البصرةبأحد أئمة القراءات هو من 
يف علم علماء البصرة والكوفة اختلف يف علم التجويد بينهما كما  كثري

  .امجالنحو اختالفا 
حفص عن اإلمام عاصم اإلمام قراءة القرآن يف رواية نّ أ، ثانيا 

أن يقابله ، لذلك أراد الكاتب يف مجيع البلدان اإلسالميةتشر كادت أن تن
حصر اليت تنأيب عمر السوسي عن اإلمام  اإلمامالقرآن يف رواية بقراءة 
  .انتشارها

 عن سوسيالاإلمام  روىلقد يف علم التجويد اختالفهما  لةأمثومن 
اإلمام  اإلمام حفص عن اهروعما املختلفة قاعدة اإلدغام أيب عمرو  اإلمام
إذا التقى  همذكور أن عن اإلمام أيب عمرو سوسيالاإلمام  إنّ يف رواية .عاصم

دغم يف أسكن األول وأُى مثال واحد متحركني احلرفان ومها من كلمتني عل
 ٧رمس سقو) أُِحلَّكُم(تقرأ اليت  ٦أحل لكم، على سبيل املثال الثاين

يس هناك اإلمام حفص عن اإلمام عاصم فل وأما يف رواية ).مسقَر(اليت تقرأ 
  .)رمس سقَ(و) مكُ لَلَِّحأُ(إدغام، فلذلك تقرأ 

                                                 
 .١٨٧:  البقرة ٦
 .٤٨:  البقرة ٧
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الذي يقع يف جمال علم التجويد، أراد الكاتب هذا اخلالف بناء على 
رواية عاصم و م اإلما اإلمام حفص عنةرواي بنيعلم التجويد  يف درسأن ي

  .تقابلية دراسة أيب عمروالسوسي عن اإلمام 
 

 حتديد املسألة .ب 
ب يف هـذا    اانطالقا من خلفية املسألة السابقة فاملسائل اليت سـتج        

  :البحث هي
 تالف اليت كانت يف علم التجويـد بـني        كيف وجوه التشابه واالخ    .١

اإلمام الـسوسي عـن     رواية  و عاصم   عن اإلمام  حفصاإلمام   رواية
 أيب عمرو؟اإلمام 

  ؟رواية هذين اإلمامني يف علم التجويد وجود اختالفأسباب ما هي  .٢
 

  أغراض البحث ومنافعه  .ج 
  :وأما أغراض هذا البحث فهي كاآليت

رواية اإلمام حفص عن اإلمام   بنيوجوه تشابه علم التجويدمعرفة  .١
  .اختالفهكذلك  وي عن اإلمام أيب عمروعاصم ورواية اإلمام السوس

  .يف رواية هذين اإلمامنيأسباب وجود اختالف علم التجويد معرفة  .٢

منافعه فهي كما يلياوأم :  
 .التجويدعلى األخص علم  اتقراءعلوم الدراسة ب  املعارفزيادة .١
ع ، وتزييد املراج خاصةًيف البيئة األكادميية اتقراءعلوم التطوير دراسة  .٢

   .سالمية للبيئة اإلاتقراءعلوم الدراسة عن 
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 التحقيق املكتيب  .د 
 ويفتش عن البحوث العلمية يف بيئة كلية كاتببعد أن يالحظ ال

راسخ منها ما كتبه عن علوم القراءات  ةعديدحبوثا فوجد الكاتب  اآلداب
 دراسة(من حيث أصواا قراءة القرآن "حتت العنوان الذي  ٢٠٠٧حملّي سنة 
هذا البحث عن تشكيل األصوات الذي تكلّم )". األصواتعلم حتليلية يف 

  فيما خيص بالفونولوجيامستخدماً اقتراب علم اللغةيكون يف القراءات السبع 
  .كحل مشاكل القراءة يف القراءات السبع

حتت الذي يف علوم القراءات ما كتبته أم ناضرة والبحث اآلخر 
تكلم )". دراسة حتليلية حنوية(حفص عن عاصم السكتة على رواية "العنوان 

 اليت تتعلق بعلم النحو كالعبارة قراءة حفصهذا البحث عن السكتة كطبيعة 
تظهر  والطبقة والفصيلة اليت وظيفةوالكالم وكذلك العالقة بني الواجلملة 

  .نقطة اتصاٍلإعالن آخر وهو 
ات املتواترة دفاع عن القراء"والبحث التايل ما كتبه لبيب سعيد عن 

مقابلة  قراءة الطربي البحث عنهذا تكلّم لقد ". الطربي املفسريف مواجهة 
  .بالقراءات األخرى من حيث معانيها

 تتعلق بعلوم القرآن وقراءاتهأخرى إضافة إىل ذلك هناك كتب علمية 
 كتبه حممد نبهان بن حسني الذي حتت منها ما.  عن علم التجويدوكذلك
  بن العالء عن أيب عمرولسوسي يف رواية اإلمام ااجلالءحسن  )١ (العنوان

هذان  .جتويد رواية حفص عن عاصم طريق احلرز: رة يف التجويداملذكِّ) ٢(و
ورواية يف رواية حفص عن عاصم علم التجويد عن يتكلمان الكتابان 

لنيل وجوه دراسة تقابلية يدرسا  ومل كالما متفرقا عن أيب عمرو سوسيال
  . الختالف فيه بني هذين اإلمامنيالتشابه وا
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رواية عند بناء على هذا أراد الكاتب أن يبحث يف علم التجويد 
لنيل وجوه التشابه دراسة تقابلية  السوسيوحفص اإلمامني هذين 

رغم .  بينهمااالختالفوجوه  أسباب ظهورواالختالف فيه وكذلك ملعرفة 
ساسية يف األبهان كاملراجع يستعمل الكاتب هذين الكتابني حملمد نأنه كذلك 
  .هذا البحث

 اإلطار النظري  .ه 
) ١( مخسة جماالت وهي علىتشتمل البحوث اللغوية عند العرب 

) ٤(االهتمام بالقراءات القرآنية، ) ٣(وضع القواعد، ) ٢(مجع األلفاظ، 
هذا البحث على  ويقوم ٨.الدراسة األدبية النقدية) ٥(الدراسة البالغية و

  .  القرآنيةأساس االهتمام بالقراءات القرآنية، واشتهر هذا اال بعلم القراءات
  التعريف بالقراءةعلى عدة املباحث منهام القراءات و علتواحتو

، األحرف السبعة والقراءات عدد القراءات و،ورواياها القراء أئمةو ،ونشأا
  ٩.، ورسم املصحفالفرشو، واألصول ترتيل القرآنو ،السبع

نوع من أنواع العلوم أن يركز يف أراد الكاتب ويف هذا البحث 
ومسي علم ترتيل . يدالقراءت وهو علم ترتيل القرآن الذي اشتهر بعلم التجو

القرآن بعلم التجويد ألنه يعرف املسلمني كيف ينطقون بالقرآن الكرمي نطقا 
ومسي  ١٠.جمودا متقنا جيدا، مشتمال على ما جيب يف التالوة وما يستحسن

كيف ينطقون بالقرآن الكرمي يؤدونه ه يعرف املسلمني  ألنكذلك بفن األداء
١١.أداء سليما

                                                 
غ . ، ص٢. ط) ١٨٨٦مطبعة األزهر، : القاهرة(ة بني القدمي واحلديث، علم اللعبد الغفار حامد هالل،   ٨

٤٧. 
 .١١. ص، مدخل ودراسة وحتقيق:  يف علوم القرآءاترزق الطويل، ٩
 .١٦.  ص،القول السديد يف مقدمات علم القراءات وفن التجويدأمحد حممود عبد السميع،  ١٠
 نفس املصدر ١١
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 مناهج البحث  .و 
يستعملها الكاتب القتراب املسائل  ومبدأ وطريقة إن املنهح عملية

طريقة العمل  وهناك من رأى أن املنهج التحليلي ١٢.بتها عن إجاالبحثو
أغراض الذي يكون اليت تركّب منظمةً ألجل فهم املوضوع وخطواته 
١٣.البحث

نّ استخدام املنهج يف كل البحث العلمي مهم جداً ألن معروف أ
ولذلك يستخدم الكاتب يف هذا البحث مناهج البحث . يكون البحث منظما

  :كما يلي
  نوع البحث .١

واملطالعة يف الكتب ومنط هذا البحث هو حبث مكتيب يعىن البحث 
  .املتنوعة واالت والكتب األخرى املناسبة مبوضوع البحث

  طريقة مجع البيانات .٢
ال يستخدم الكاتب املنهج اخلاص يف مجع البيانات إالّ أن حياول مجع 

  .البيانات املؤيدة واملناسبة مبوضوع البحث أكثر ما ميكن
  :وانقسمت البيانات اموعة إىل نوعني

هي ما يتعلق مباشرة مبواد البحث واملسألة و .لبيانات الرئيسيةا  ) أ
وقال وينارنو سورمحاد إنّ البيانات الرئيسية بيانات حصل . املركزة

 والبيانات ١٤.عليها الكاتب عاجالً من مصادرها هلدف خاص
و الكتب عن علم الرئيسية يف هذا البحث منها القرآن الكرمي 

                                                 
١٢ Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

٢٠٠١), hlm. ١٤٥. 
١٣ Musthofa, dkk., “Panduan Penulisan Proposal, Skripsi, dan Munaqasyah”, Jur. Bahasa 

dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Suka Yogyakarta, ٢٠٠٦, hlm. ١٤. 
١٤ Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metodik Tehnik, (Bandung, 

Tarsito, ١٩٩٤) hlm. ١٦٣. 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ٩

حسن اجلالء يف رواية اإلمام السوسي عن أيب عمرو التجويد منها 
ِّرة يف التجويدو بن العالء جتويد رواية حفص عن عاصم : املذ
  . كالمها حملمد نبهان بن حسنيطريق احلرز

ك

                                                

 هي بيانات مؤيدة ومتعلقة مبوضوع البحث غري البيانات اإلضافية  ) ب
مناهج علوم القراءات ومباشرة، على سبيل املثال الكتب عن 

البحث واملعاجم اللغوية وكتب أخرى متعلقة بالبحث غري مباشرة 
  .إالّ أا تتمكن من االستعانة يف إمتامه وإكماله

  طريقة حتليل البيانات .٣
ملية التركيب والتفصيل والبحث عن إنّ حتليل البيانات نظريةً هو ع

 وأما ١٥.النمط أو املوضوع باستخدام البيانات املوجودة لفهم معانيها
تحليل الطريقة حتليل البيانات يف هذا البحث فيستحدم الكاتب منهج 

  منهج التحليل عن طريقةوهو  (padan intralingual)ل بني اللغات املتعاد
سواء كانت يف نفس اللغة أو يف ربط العناصر اللغوية ومقارنتها 

ي التحليل التقابلمنهح كذلك يستعمل الكاتب  و١٦.اللغات املختلفة
يهدف إىل كشف الذي   يف حتليل اللغةوهي منهج التحليل التزامين

ميكن و ني فأكثربه واالختالف بني اللغتني أو اللهجتاعناصر التش
   ١٧.تطبيقهاحلل مشكالت تعليم اللغة االجنبية أو الترمجة

  
  
  

 
١٥ Lexy J. Moleong,  Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Karya, ١٩٨٩), hlm. 

٨-٤ 
١٦ Mahsun, Metode Penelitian Bahasa, (Jakarta: Rajawali Pers, ٢٠٠٥), hlm. ١١٨. 
١٧ Hari Murti Kridalaksana, Kamus Linguistik, Jakarta : Gramedia, ١٩٨٢, hlm. ١١. 
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 نظام البحث  .ز 
تسهيالً لفهم أصول املسألة اليت ستبحث يف هذا البحث كي حيصل 
على االستنتاج املطلوب واملنظم فنظام البحث الذي استخدمه الكاتب فيه 

  :كاآليت

وحتديد املسألة،  توي على خلفية املسألة،حت  وهيمقدمة: الباب األول
طار البحث وفوائده، والتحقيق املكتيب، واإل وأغراض

  .النظري، ومناهج البحث، ونظام البحث

 شتمل علىت،  وعلم التجويد قراءات القرآنيفدراسة عامة : الباب الثاين
هذا توى حي ، ومها الفصل األول قراءات القرآن.الفصلني
ا تاريخ ظهوره وقراءات القرآن التعريف بعلىالفصل 

  علم التجويدالفصل الثاينا ورواوأئمة قراءها تراجم و
والفرق بني القراءات  ،التعريف بعلم التجويدوحيتوي على 

  وفائدته،واضعه، حكم تعلّمه والعمل به،ووالتجويد، 
   .هواملادة العامة في

عاصم وأيب عند اإلمامني  علم التجويددراسة تقابلية يف : ثالثالباب ال
  تشابه علم التجويد بني اإلمامنيحتتوى على وجوهعمرو 

تبحث يف أسباب واختالفه وكذلك عاصم وأيب عمرو 
  .ظهور االختالف بينهما

  . واالقتراحاختتام حيتوى على االستنتاج: رابعالباب ال
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 الباب الرابع
 اختتام

 
 الصةاخل  . أ

حفص عن  من الدراسة املفصلة مما خيص بعلم التجويد يف راوييت
  :ميكن الكاتب أن يستنتجها كما يليعاصم والسوسي عن أيب عمرو 

وجوه التشابه واالختالف يف علم التجويد بني رواييت حفص  .١
 والسوسي

خمارج ) ١(د حيتوي على ثالثة مباحث وهي إن علم التجوي
  .أحكام تركيب احلروف) ٣(صفات احلروف، و) ٢(احلروف، 

 يف رواية اإلمام هؤالء املباحث الثالثةما درس الكاتب بني بعد 
وجد ، أيب عمرواإلمام حفص عن اإلمام عاصم ورواية اإلمام السوسي عن 

روف بني قرائيت اإلمام وصفات احلخمارج احلروف يف  ه ال خالفأنالكاتب 
فهناك اختالف أحكام تركيب احلروف وأما من حيث . حفص والسوسي

  .بينهما
كثرية، شرح الكاتب أن أحكام تركيب احلروف يف علم التجويدلقد 

) ٤(اإلدغام، ) ٣(امليم الساكنة، ) ٢(النون الساكنة والتنوين، ) ١ (:وهي
  .السكت) ٧(القلقلة، و) ٦(اإلمالة، ) ٥(املد، 

٥٣ 
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وبعد أن حلل الكاتب مباحث علم التجويد يف رواييت حفص 
والسوسي مما خيص مبباحث أحكام تركيب احلروف فيجد الكاتب االختالف 

وأماّ األحكام . يف أربعة أحكام وهي يف اإلدغام، املد، اإلمالة، والسكت
  .متساويةعندمها الباقيات ف

  :يما يليبني اإلمامني فيف اإلدغام  االختالف) أ
 عن عاصميف رواية حفص  -  

اإلدغام الكبري عنده ال . انقسم اإلدغام إىل قسمني كبري وصغري
وهذا اإلدغام يكون . يتنوع إال نوعا واحد وهو اإلدغام الكبري املتماثل

 الذي أصله الَ َتأَْمنَّالفظ: يف ثالثة مواضع يف القرآن الكرمي وهي يف
 َتأْمـرونِّيو) َما َمكََّنِني ( الذي أصلهماَ َمكَّنيو) الَ َتأَْمنَنا(

  ).َتأْمـروَنِني(الذي أصله 
املتماثل : واإلدغام الصغري انقسم عنده إىل ثالثة أنواع

اإلدغام الصغري املتماثل يكون يف احلرفني ) ١(. واملتجانس واملتقارب
اإلدغام الصغري املتجانس ويكون ) ٢ (.اللذين يتساويان خمرجا وصفة
واللثوية وهي ) ط يف ت(و) ت يف ط (يف احتاد األحرف النطعية وهي

اإلدغام الصغري ) ٣. ()ب يف م(وهي والشفوية ) ذ يف ظ(و) ث يف ذ(
يف املثل خمرجهما وصفتهما،  الذي يتقارب  يكون يف احلرفني املتقارب

  .)ق يف ك(و) رل يف (
  السوسي عن أيب عمرويف رواية  -  

. غريانقسم اإلدغام كذلك يف روايته إىل قسمني كبري وص
 نوعني ومها اإلدغام الكبري املتماثل فاإلدغام الكبري عنده يتنوع إىل

  .واملتقارب
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 دغمفأُ  املتماثالن إذا التقى احلرفانيقعاإلدغام الكبري املتماثل ) ١(
  . يف الثاين، وال يباىل أكان ما قبل األول ساكنا أو متحركااألول

بري املتماثل وهي هناك موانع متنع وجود اإلدغام الككان رغم أنه 
  :مخسة

إذا كان احلرف ) ب ( إذا كان احلرف األول تاء متكلم،)أ(
 )د(،  إذا كان احلرف األول كاف خماطبة)ج(، األول تاء خماطبة

 إذا كان احلرف األول )هـ (إذا كان احلرف األول منوناً،
  .مشددا

ت مع (و )مع مب  (التقتإذا يكون اإلدغام الكبري املتقارب ) ٢(
 ) ث، ج، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ:حرف العشرة وهياأل
ج مع ت ( و)ت، ذ، س، ش، ض: ث مع األحرف اخلمسة وهي(و

ذ (و) د مع ث، ج، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ظ(و) ح مع ع(و) وش
ق مع ك (و) ض مع ش(و) ش مع س(و) س مع ز(و) مع س و ص

ن مع (و) م مع ب( و)ل مع ر وكذلك العكس(و) وكذلك العكس
  ).ر، ل

) ١. (انقسم عنده إىل نوعني، املتماثل واملتقاربالصغري واإلدغام 
اإلدغام الصغري املتماثل هو تطابق احلرفني يف املخرج والصفة، كما قد 
. ذكر يف اإلدغام الصغري املتماثل عند اإلمام عاصم يف رواية حفص

اإلدغام الصغري املتقارب هو تقارب احلرفني يف املخرج والصفة أو ) ٢(
ت مع (و) ب مع ف،م ( ويكون إذا التقت املخرج أو يف الصفةيف

ث مع (و) ث، ج، د، ز، س، ص، ط، وظ: األحرف الثمنية وهي
ت، ث، ج، ذ، ز، س، ش، : د مع األحرف العشرة وهي(و) ت، ذ
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ت، ج، د، ز، س، : ذ مع األحرف الستة وهي( و)ص، ض، وظ
  )ل مع ر وكذلك العكس( و)وص

  : بني اإلمامني فيما يليةمالاالختالف يف اإل) ب
  يف رواية حفص عن عاصم -  

$yγ1وال مييل حفص إالّ األلف يف كلمة  1øg xΧ  اآلية يف  ÉΟ ó¡Î0 
«!$# $yγ1 1øg xΧ !$yγ8 y™ öãΒuρ  

 يف رواية السوسي عن أيب عمرو -    

  : رواية السوسي متال األلف يف مواضع كثرية وهيويف
متال األلف املرسومة بالياء أو اليت أصلها ياء بشرط أن تكون بعد  )١

  .الراء
أما . اليت ليس بعدها ساكن) َرأَى(متال اهلمزة واأللف يف كلمة  )٢

 .ل ساكن فال متالإذا وقعت قب
 .جتب إمالة حريف الراء واهلاء يف فواتح السور )٣
 .أدراكو أدراكمكلمة يف األلف متال )٤
 .ارورة) الناس (كلمة ألف متال )٥
 ).التوراة(ميال لفظ  )٦
فتح الراء : إذا وقعت ذات الراء قبل ساكن، ففيها وجهان )٧

فإذا وقع بعدها لفظ . وإمالته، مامل يكن بعدها لفظ اجلاللة
الفتح مع تفخيم الم لفظ اجلاللة، ) ١ (:اجلاللة، ففيها ثالثة أوجه

إمالة الراء مع تفخيم ) ٢(اللة، مالة الراء مع ترقيق لفظ اجلإ) ٢(
 .لفظ اجلاللة
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  : بني اإلمامني فيما يليداالختالف يف امل) ج
ورواية حفص  اإلمام أيب عمرو  عن رواية السوسيال فرق بني

وهو . عن اإلمام عاصم يف املد الطبيعي والفرعي إالّ يف موضع واحد
. زة القطع املفتوحةيف الياء املدية اليت من ياء اإلضافة إذا وقعت قبل مه

  : فتح السوسى هذه الياء كما يف املثل
  

  : بني اإلمامني فيما يليسكتاالختالف يف ال) د
  يف رواية حفص عن عاصم -

ما بني كلميت : قع السكت عنده يف أربعة مواضع وهيو
ًـ  اقَر مـن وهذا مرقدنـا ويـما ق اعوج
   ران بـلْ و
 يف رواية السوسي عن أيب عمرو -

 يف املواضع األربعة اليت قررها ترك السكتف وأما السوسي
  .يف الراء بعدمها" بـل"والم " َمن" مع إدغام نون ، فيما سبقحفص

 
 السوسيأسباب وجوه االختالف يف علم التجويد بني رواييت حفص و .٢

: وأما أسباب وجود هذه االختالف فيمكن نظرها إىل الناحيتني ومها
بعد وجود الفتوح اإلسالمية تلقى املسلمون ألنّ وذلك ، الناحية التارخيية) ١(

 جيال بعد جيل قرأ عليهم خلق كثريمن الصحابة املختلفة قراءام مثّ 
قرآن عن أيب عبد الرمحن قرأ ال عاصم اإلماَمويعرف أنّ . بالقراءات املختلفة

 مثّ قرأ عليه اإلمام  عن النيب وغريه  السلمى عن علي بن أيب طالب
 عمرو مسع قراءة ا أبحفص الذي تكون قراءته موضوع هذا البحث، واإلماَم

 حيي بن املبارك اليزيدي  مثّ قرأ عليهاهللا عن رسول وغريه أنس بن مالك 
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 .مثّ قرأ عليه اإلمام السوسي الذي تكون كذلك قراءته موضوع هذا البحث
 أنّ ألسنة القبائل ختتلف يف اكتساب اللغة يعرف الناحية األحيائية،) ٢(و
اإلماَم أبا عمرو يعرف أنّ . نتختلف كذلك لغام مما خيص بقراءات القرآف

أنس بن مالك الذي هو من قبيلة اخلزرج من بطن بين النجار مسع قراءة 
قرأ القرآن عن أيب عبد الرمحن السلمى عن علي بن أيب طالب واإلمام عاصم 

 الذي هو من قبيلة قريش من بطن بين هاشم، فطبعاً فليس من أمر عجيب إذا
  .الف لسان قبيليت قريش واخلزرجوجد االختالف بينهما بسبب اخت

  
  االقتراح. ب

حفص يف علم التجويد بني اإلمامني التقابلي إنّ هذا التحليل 
هناك كثري من . حتليال بسيطا يف علوم القراءاتال يكون إال والسوسي 

اقترح لذلك . وصفيةأو تدرس تقابليةً كانت اليت مل نواحى علوم القراءات 
 الباحثني يف علم اللغة العربية عامةًخاصةً وللغة العربية  قسم ايف الطلبةَالكاتب 
  .  اليت كانت مباحثها كثريةعلوم القراءات القرآنيةبالتحليل يف موا وأن يق
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  ثبت املراجع

  

  القرآن الكرمي  .أ 
 تب العربيةالك .ب 

اإلصدار األول، .  موسوعة احلديث الشريف .إحدى شركات جمموعة العاملية
  .١٩٩٦:  بال مكان.والثاين

ِّرة يف التجويد. حممد نبهان بن،حسني جتويد رواية حفص عن عاصم :  املذ
 .جامعة أم القراء: مكة .الطبعة الواحدة والثالثون .طريق احلرز

٢٠٠٥.  

ك

الء يف رواية اإلمام السوسي عن أيب عمرو حسن اجل .____________
 .٢٠٠٧ .جامعة أم القرى: مكة. الطبعة األوىل .بن العالء

 الطبعة .تنبيه القراء إىل ما خفي وشاع من األخطاء. حوا، حممد بن حممود
  .٢٠٠٤. بدون املطبعة. األوىل

القول السديد يف مقدمات علم القراءات وفن  .أمحد حممود عبد السميع،
 . بدون املطبعة والسنة.تجويدال
عامل : مكة .الطبعة األوىل .التبيان يف علوم القرآن .حممد علي الصابوين،

 .١٩٨٥ .الكتب
. دار العلم للماليني: بريوت. مباحث يف علوم القرآن .صبحي الصاحل،

١٩٨٨.  
 الطبعة .مدخل ودراسة وحتقيق: يف علوم القرآءات .السيد رزق الطويل،

   .١٩٩٤. املكتبة الفيصلية:  املكرمةمكة. الثانية

 :  يف موقع اإلنترنت". مقدمة يف علم التجويد" .أمحد ،عامر
http://www.ketaballah.net/tajweed/tajweed1.html٢٠٠٨ مارس ٣٠نقول يف  امل.  
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 فيض الربكات يف سبع .حممد أرواين بن حممد أمني القدسي،
  .٢٠٠٠ . طيبةركةابممكتبة : قدس .القراءات

منثوات :  رياض. الطبعة الثالثة.مباحث يف علوم القرأن .مناع خليل القطان،
 . نةسال دون ب.العصر احلديث

 .دار املعارف، بدون السنة:  القاهرة.كتاب السبعة يف القراءات . ابن،جماهد
 . الد األول. لسان العرب. أيب فضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن،منظور

 .١٩٩٠دار صادر : بريوت
مطبعة : القاهرة. علم اللغة بني القدمي واحلديث .عبد الغفار حامد هالل،

 .١٨٨٦ .األزهر
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  جدول يف خمارج احلروف وصفاا حسب الترتيب اهلجائي
  اإلمام حفص والسوسييتيف رواي
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  ي عند رواييت حفص والسوسخمارج احلروف وصفااال خالف يف : مالحظة
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  نة والتنوينالنون الساك أحكام جدول يف
 السوسياإلمام  اإلمام حفص ويتيف رواي

  
 األمثلة تعريفه وحروفه احلكم

  إخراج احلرف من خمرجه من غري غنةلقياحلظهار اإل
  :له ستة أحرف

 خ -غ-ح-ع-هـ- ء

وملَظْ أَناٍر – مٍف هرج – 
 مِليع عِميٍم  –سِكيح ِمن– 
  ِمن خيٍر–ِمن غلٍّ 

جعل النون الساكنة والتنوين ميما خمفاة اإلقالب
ب: له حرف واحد  

  ِمن بعِد–آياٍت بيناٍت 

 اـم ةطسوتم ةلاح ىلع فرحلاب قطنلااإلخفاء احلقيقي
 ةاعارم عم ماغدإلاو راهظإلا   نيـب
  .ةنغلا
 لوأ يه افرح رشع ةسمخ: هفورح
  :ةيلاتلا تاملكلا
  املاظ عض قت يف دز ابيط مد 
 امس دق صخ داج م انث اذ فص 

ى
شك

 خلٍْق جديد –رِِجالٌ صدقُوا 
– ركُوش را – غَفُودِديالً سقَو 
 أَجر – أَنذَرهم – ِمن ِصياٍم –

 مكَِري- رثُونكَاالً وغري – مأَن 
 .ذلك

 ًافرح ناريصي ثيحب فرحب فرح ءاقتلا اإلدغام
  يناثلاك   ًاددشـم
  :نيمسق ىلإ مسقني

  و- م- ن-ي: اإلدغام بغنة، وحروفه
  ر-ل : اإلدغام بال غنة وله حرفان

 – ٍرو نن ِم– لْمع ينم: بغنة
  ِمن وراِئِهم –ا نِدقَر منِم

 -و لَِكن الَ يعلَمونَ : بال غنة
همبر ِمن 

 –بنيانٌ (واحدة حنو  يف كلمة إذا جائت النون السكينة قبل الياء والواو -: مالحظة
  ".إظهار مطلق"فال تدغم، ويسمى هذا بـ ) ِصنوانٌ

رواييت حفص ال خالف يف أحكام النون الساكنة والتنوين عند  -
  يالسوسو
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   الساكنة والتنوينيمامل أحكام جدول يف
 السوسياإلمام   اإلمام حفص ويتيف رواي

 
 األمثلة تعريفه وحروفه احلكم
فاء اإلخ

 الشفوي
 ًاقصالت   امهضعبب نيتفشلا قصالت
 ءابلا وه دحاو فرح هل، ًاقيقر

 ِإلَيِهم ِبالْمودِة

اإلدغام 
 الشفوي

طقف اهلثم يف ةنكاسلا ميملا مغدت  جاَءكُم موسى 

 ظهاراإل
 الشفوي

احلروف اهلجائية بعد حرف الباء وامليم 
ستة وعشرون حرفا هي لإلظهار 

ظهار عند الواو الشفوي، وأشد اإل
 والفاء

 قُلُوبهم وِجلَةٌ –علَيكُم رِقيبا 
  – علَيِهم غَيِر –لَكُم ِفيها 

  يالسوس الساكنة عند رواييت حفص ويمال خالف يف أحكام امل: مالحظة
  

   القلقلةجدول يف
  السوسياإلمام  اإلمام حفص ويتيف رواي
 أقسامه واألمثلته تعريفه وحروفه

 دنع جرخملا يف بارطضا يهو
، هرهجو   هتدشل فرحلاب قطنلا
، سفنلاو توصلا سابحنال يأ
  :يف ةعومجم ةسمخ هفرحأ
 ) دج بطق(

 

 – وتب –لَقَد . ( تكون يف آخر الكلمة: القلقلة الكربى
  ) سوق- خرج–وسطْ 

  
 –يقْطَعونَ . (تكون يف وسط الكلمة: القلقلة الصغرى

 ) لَتبلَونَّ– يطْمعونَ –ونَ  يدع–يجعلُونَ 

  ي عند رواييت حفص والسوسالقلقلةال خالف يف أحكام : مالحظة
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  ودد املجدول يف
  السوسياإلمام   اإلمام حفص ويتيف رواي

  
املد  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سيلو هب الإ فرحلا تاذ موقت الالذي : األصلي أو الطبيعي

 - يقول –قال . (ناتكرح هدم رادقمو، نوكس الو زمه  هدـعب

ويف رواية السوسي الياء املدية اليت من ياء اإلضافة إذا  ).قيل

وقعت قبل مهزة القطع املفتوحة فُتحت هذه الياء كما يف املثل 

)لَمأَع يِإن ( 

 ببسب يعيبطلا ىلع دئازلا دمـلا: الفرعي
 نوكسلا وأ زمهلا

 مد البدل
 ) إميانا–آمن(

 مد العوض
 )كتابا(

 مد الصلة الصغرى
 )به عليم(

  الطبيعي احلريف
 )حي طهر(

 مد التمكني
 )حي طهر(

 ءاه ةمض لعج :الصلة الكربى
  عقو اذإ ءًاي هترسكو ًاواو ريمضلا
وأمره إىل  (عطقلا ةزمهو كرحتملا 

 )اهللا

د إذا وقع حرف امل: صلن مجائز
يف آخر الكلمة واهلمزة يف كلمة 

– توبوا إىل اَهللا –يأيها (ثانية 
- ٢ (هدم رادقمو) الذي أخرج

٥-٤( 

إذا جاء حرف : واجب متصل
املد واهلمزة جمتمعني يف كلمة 

)  سوَء- ِجيَء -جآَء (واحدة 
 )٦-٥-٤ (هدم رادقمو

  بسبب السكون  بسبب اهلمزة
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 الكلمي

  السكون األصلي السكون العارض

املد : العارض للسكون
الطبيعي قبل آخر الكلمة 

  ) العاملني (
 ءايلاو واولا: مد اللني

 امهلبق ام حوتفملا نانكاسلا
 فوقوملا   ةملكلا رخآ لبق
 ضراعلا نوكسلاب اهيلع
  ) اثنتني-يوم(

 احلريف

بعد املد شدة :ثقلامل
 ) الطامة–الضالّني(

بعد املد :املخفف
 )ءآلْئن(سكون

يتالف هجائه من : املثقل
 )ق-ن(ثالثة أحرف 

يتالف هجائه من : املخفف
 )ي يف يس(حرفني 

  سكونبسبب الاملد الفرعي

 اليت الياء املديةيف ال خالف يف أحكام املد عند رواييت حفص والسوسي إال  :مالحظة
تح السوسي هذه الياء قعت قبل مهزة القطع املفتوحة،  فمن ياء اإلضافة إذا و

 ) ِإني أَعلَم(كما يف املثل 
  

  السكتجدول يف 
  السوسياإلمام  اإلمام حفص ويتيف رواي

 
 أمثلته أحكامه اإلمام  
التوقف عن القراءة دون تنفس  حفص

 بقدر حركتني
ًعوجـاقيـما  ،مرقدنـا 
 رانبـلْ و  راقمـن ، هذا

توقف دون تنفس ليس هناك ال السوسي
كما رواه حفص بل تقرأ كما هو

--- 
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  جدول يف اإلمالة
  السوسياإلمام  اإلمام حفص ويتيف رواي

 
 أمثلته أحكامه اإلمام  
  وال مييل حفص إالّ األلف  حفص

  واحدةيف كلمة
 0Î¡óΟÉ #$!« Χxgø11γy$ ρuΒãö™y8γy$!  

متال األلف املرسومة بالياء أو  .١ السوسي
اليت أصلها ياء بشرط أن تكون 

 بعد الراء
متال اهلمزة واأللف يف كلمة  .٢

 اليت ليس بعدها ساكن) رأَى(

راء واهلاء جتب إمالة حريف ال .٣
 يف فواتح السور

 "أدرى "كلمة يف األلف متال .٤
 "الناس" كلمة ألف متال .٥

 ارورة
 "التوراة"ال لفظ مي .٦
إذا وقعت ذات الراء قبل  .٧

 ساكن
 

القرى، األخرى، سكارى، أسارى، (
  )النصارى

  
َءاكَءاهاَ، رر ،آهأَى كوكباً، رر  

  
)ýϑ!9# ، ý!9#، ،كهيعص طه.(  
  

أدراكم وأدراك  
الناِس ومن وللناس 
  
  

اسى النروت 
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  جدول يف اإلدغام

  السوسياإلمام  اإلمام حفص ويتيف رواي
 أمثلته نوعه أحكامه اإلمام  

ال يكون إال يف: اإلدغام الكبري املتماثل كبرياإلدغام ال
 املواضع الثالثة

 ،يكَّنا، ماَ منأْمالَ ت
نِّيوـرأْمت 

تطابق : اإلدغام الصغري املتماثل
 احلرفني يف املخرج والصفة

إذْ  ، اضِرب ِبعصاك
 ذَهب

 يف احتاد :اإلدغام الصغري التجانس
) ت يف ط(عية وهي األحرف النط

) ث يف ذ(واللثوية وهي ) ط يف ت(و
 )ب يف م(والشفوية وهي ) ذ يف ظ(و

، قَد تبين، ودت طَآِئفَةٌ
 اركب معنا

  
  
   حفص

 اإلدغام الصغري

ل (احتاد : اإلدغام الصغري املتقارب
 نخلُقْكُم، وقُلْ رب )ق يف ك(و) ريف 

 يقع إذا التقى :اإلدغام الكبري املتماثل
احلرفان فأُدغم األول يف الثاين، وال 
يباىل أكان ما قبل األول ساكنا أو 

 متحركا

اِسكَكُمناسِِ← منكُّ مم  
 دىيهِف ← ِفيِه هدى

 اإلدغام الكبري

إذا التقت : اإلدغام الكبري املتقارب
ت مع األحرف العشرة (و) ب مع م(

ث، ج، ذ، ز، س، ش، ص، : وهي
ع األحرف ث م(و) ض، ط، ظ
) ت، ذ، س، ش، ض: اخلمسة وهي

د (و) ح مع ع(و) ج مع ت وش(و
مع ث، ج، ذ، ز، س، ش، ص، ض، 

) س مع ز(و) ذ مع س و ص(و) ظ
ق مع (و) ض مع ش(و) ش مع س(و

ل مع ر (و) ك وكذلك العكس
ن مع (و) م مع ب(و) وكذلك العكس

 ).ر، ل

لُقُكُمخي ←لُكُّمخي   
  متأذَربك ← تأذَنَ ربكم
  نؤِملَّك ← نؤِمن لَك

   كمثَريح←كمثَِل ِريح 
   وسخلَّكم←وسخر لَكم
 وغري ذلك

 تطابق :اإلدغام الصغري املتماثل
 احلرفني يف املخرج والصفة

إذْ  ، اضِرب ِبعصاك
 ذَهب

  
  
  
 السوسي

  
  
  

 اإلدغام الصغري

إذا التقت : اإلدغام الصغري املتقارب
ت مع األحرف (و) ب مع ف،م(

ث، ج، د، ز، س، ص، : ة وهيالثمني
د مع (و) ث مع ت، ذ(و) ط، وظ

ت، ث، ج، : األحرف العشرة وهي
ذ (و) ذ، ز، س، ش، ص، ض، وظ

ت، ج، د، : مع األحرف الستة وهي
ل مع ر وكذلك (و) ز، س، وص

 )العكس

   أُوِرتموها←أُوِرثْتموها 
 ابثَو ِردي← ابُيِرثَّو  
  ولَقَذَّرانا ←ولَقَد ذَرأْنا 
 وغري ذلك

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



א 
Nama   : Ridwanulloh 

TTL   : Banjarnegara, 11 Desember 1983 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama   : Islam 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Alamat Asal      : Desa Kemiri RT. 03 RW. 02 Kec. Sigaluh Banjarnegara Jawa 

Tengah 53481 

Alamat di Yogyakarta : Jeruklegi Jl. Wonocatur Yogyakarta 

Nama Ayah  : Taufik Utomo 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  : Tani 

Nama Ibu  : Siti Sholehah 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

 

Riwayat Pendidikan: 

I. Formal 

1. SDN Kemiri Banjarnegara Jawa Tengah (lulus tahun 1996) 

2. Mts as-Salam, Temanggung Jawa Tengah (lulus tahun 1999) 

3. MA Miftahus Salam, Banyumas Jawa Tengah (lulus tahun 2002) 

4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Adab Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab (masuk tahun 2002) 

 

III. Pengalaman Organisasi 

1. OPPMA PM as-Salam Temanggung (1998-1999) 

2. HMI MPO Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga (2003) 

3. UKM OG al-Jamiah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004 s.d sekarang) 
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