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(3                                                                                                                           )
 املــُثكل( طور)

تقّدَم أنَّ اخلطيَب ِعندما يقرأُ القريَض بطريقِة الّدرِْج ينتقُل بعَده إىل طوٍر آخَر، كاالنتقاِل ِمَن الددّدرِج إىل طددوِر 
َن ا طددوار  إنِددرُ  وددوِل يِف إاّوتدِدِو ِ بيدداِن ا طددواِر املددددُلِِل أإ إىل الّتيسدديِو أإ إىل ا،دددِ ،  َِ مددِ أإ غددِ  كلدد

عِر الفصيِح  إنبدأُ ِ اليت تُقرأُ بعَد الدّ  ِِّ  َطوِر املددُلِِل.رِج  ِإ ال

ُل ِ اللُّغِة: يُطَلُق على فقِد  :املــُثكلُ و  عِر الفصيِح إالّدارِج، إاللُِّ ِِّ ِمَن ا طواِر ا،زينِة املِهورِة اليت تُقرأُ ِ ال
ِو  امَ  يع يدددِو ا،ددُدزُن عندددَد  اعدددِ دددُلِِل  نَّ الودددّ ا،بيددِب كفقدددِد ا مِّ لولدددِدَّا، إلعدددلَّ  دددبَب تودددسيِة َّددد ا الطددّوِر  ملدد

 اكِل ِمَن ا،ُزِن.                                                                       فيِوُن حالُو كحاِل اللّ 

ُز َّدد ا  (2)إالّ جيدد ِ  (1)يعتسددُد املددددُلُِل علددى املدددِّ  :وكيفيّـتُه عرّ ، إمددا ُ يدددُّ  لصددّوِ  إ)ا ندديِف( ِ آخددِر البيددِع الِددِّ
َِّعبية(، إيُقرأُ املددُلُِل ِبونّدَتيِف إيُوّسى  ، لُ نفصدد امل لِلُ دُ املالطّوُر عْن غ ِِه ِمَن ا طواِر َّو ا نَُّة )الونّة  لّلهجِة ال

بوا ددطِة حددرإِ  يِددوُن املدددُّ إ مبدددٍّ إترجيددٍ  ِ  الِلسددِة،  أْإ بوندّدٍة إاحدددٍة إيُوددّسى املددددُلُِل املتصددل، إتِددوُن الوندّدةُ 
ددَدِّ إَّددو حددرإِ  الِعلددِّة اللل ددِة )ا لددِ  ّسِة املدد َن ا،ركدداِ  الددَللِل )الفتحددِة إال ددّ ف إالددواإ إاليدداو( أإ مددا يُنا ددُبها مددِ

 إالِورِة(.

 إىل املددُلِِل بونّتيِف ِ الِلسِة اليت حتَتها َخٌط:بعَد فرِض أنَّنا انتهينا ِمَن الّدرِْج ننتقُل : ين ت  نّـ تطبيق الو  

                                                   (3)هاـــــــــــ  ــــــــحاديها وم ن  ابألسرن سائق          ت  ر  س   إذا يكونُ  ن  نساُؤك م   هذي  
ا أيسوقُها زجٌر بضر   ُدوها بن م  والشّن              بن ُمتوِنن  هاـــــــــ  ـــــــأبي سبنّ ُر َي 

 يبدأُ  إيُلحُظ ِ طريقَة الونّتيِف أنَُّو يبدأُ اخلطيُب   نِّة ا ُإىل ُُثَّ يُِارُكُو املدُوتسعوَن فيها ابِل انتهائِِو ِمْنها ُُثَّ 
اركونَو ِ ا نَِّة اللّانيِة ك لِ.                                                     نَِّة اللانيِة ابَل انِتهائهم ِمَن ا إىل فيُِ

 
 

 .إخراج الصوت بصورة ممدودة، وتطويله دون أن يصدر ما يقطع هذا التطويل( المّد: هو 1)

 رّدده في حلِقه.، ومعنى أن يقال رّجع صوته: أي ةالتطويل في الصوت بطريقة تردديّ هو كناية عن قطع المّد، بل قطع: رجيعالتّ ( 2)

 يُشيُر إلى موضعِ األنة.  هاوالتفكيك فيالذي تحت الكلمة الخط ( 3)
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                                                     : الواحدةن ةن ن  لو  املُثكلن اب طبيق  ت

                                                  (1)هاــــــــــــحاديها وم ن  ابألسرن سائق          ت  ر  س   إذا يكونُ  ن  نساُؤك م   هذي  
ا أيسوقُها زجٌر بضر   ُدوها بن والشّن             بن ُمتوِنن  هاــــــــــــأبي سبنّ مُر َي 

 ا نَِّة.يُقرأُ املددُلُِل كإ الَونَِّة الواحدٍة ِ اجملالِو اليت ال يَرغُب َمْن فيها أْن يُِارَك اخلطيَب ِ  :تنبيه
 

 
 الكلمة يُشيُر إلى موضعِ األنة.الذي تحت الخط ( 1)


