ُم ْخت َ َ
ص ُر ش َْرحِ

املقَدِّمَ ِة ا ْلجَزَرِيَّ ِة
فِي
جوِيدِ
الت ْ
فَنِّ َّ
بن ُم َح َّم ِد ال َجزَ ِري ِ ت 833هـ
ِل ِ
إلمام أ َ ِبي الخ ِ
َير ُم َح َّم ِد ِ
ْ
ان ِلل َّ
سلَ ْي َمانَ ِب ْن
ام ِش ِه ُمقَابَلَةٌ بَيْنَ َمتْنَي ِ ْال َجزَ ِريَّ ِة َوت ُ ْحفَ ِة
َو ِب َه ِ
شيْخِ ُ
األطفَا ِل َو ْال ِغ ْل َم ِ
ُح َ
سي ِْن ْال َج ْم ُز ِ
وري ِ
صار وضب ُ
ْ
ق
ط وتع ِلي ُ
اختِ ُ

سن سلي َمان
عَلي ح َ
َّيخين
ت َ ْقدي ُم فَضيلَ ِة الش ِ

بن شحادَه الغُول
ُمح َّم ٍد ِ

إبراهي َم ال ِق ْرش
بن َ
َج َما ِل ِ

اري ِب ِه ُمت َ َمسِـكا
فَ َيا أيُّ َها ْالقَ ِ
اك َعلَ ْي ِه َما
َه ِنيئاا َم ِريئاا َوا ِلدَ َ
فَ َما َ
النج ِل ِع ْندَ َجزَ ائِ ِه
ظنُّ ُك ْم ِب ْ

ُم ِج اًل لَهُ فِي ُك ِل َحا ٍل ُمبَ ِجـًل
س أ َ ْن َو ٍار ِمنَ التَّاجِ َو ْال ُحًل
َمًل ِب ُ

ص ْف َوة ُ ْال َمًل
َ
أولئك أ َ ْه ُل هللاِ َوال َّ
صب ِْر َوالتقَى
أُولُو ْال ِب ِر َو ْ
ان َو ْال َّ
اإلح َ
س ِ
ُحًل ُه ْم بِ َها َجا َء ْالقُ َر ُ
صًل
ان ُمفَ َّ
سا
َعلَي َْك ِب َها َما ِع ْش َ
ت فِي َها ُمنَافِـ ا
س َك الدُّ ْنيَا ِبأ َ ْنفَا ِس َها ْالعًُل
َو ِب ْع نَ ْف َ
ت َعنا أ َ ِئ َّمةا
َجزَ ى هللاُ ِب ْال َخي َْرا ِ
سًل
لَنَا نَقَلُوا ْالقُ ْرآنَ َ
س ْل َ
ع ْذباا َو َ
من مقدمة منظومة حرز األماني ووجه التهاني المسماة بالشاطبية لإلمام الشاطبي
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تقريظ فضيلة الشيخ محمد بن شحادة الغول
ِب ْس ِم ِ
الر ِح ِيم
حمن َّ
هللا َّ
الر ِ
الحم ُد ِ
األمين سيدِنا محم ٍد وعلى آل ِه
رب العالمينَ  ،والصالة ُ والسال ُم على الهادي
هلل ِ
ِ
دين .
وصح ِب ِه وتابعيه
بإحسان إلى ِ
ٍ
يوم ال ِ
وبع ُد
َّ
فإن شي َخ المقرئينَ ابنَ الجزري ِ – رحمهُ هللاُ تعالى  -يقو ُل  " :القراءة ُ سننٌ متبعنٌ يذُناُ ا
ُ
ْ
ُ
ب اجتهنا ِد ِو  ،ولنو
األمور االجتهادي ٌِ
ق"
وليست منَ
بحيث ينددي لن أل دحن ٍد بحسن ِ
ِ
عن الساب ِ
الالحق ِ
ننون الجليننٌُ والُتينننٌُ
القننرآن عنننن فصنناح ِت ِه البينننن ٌِ  ،ولتت َّ
ش ْ
ننت فيننه اللحن ُ
ُ
ننالَ لُننر َُ
لننانَ
األمننر لن َ
ُ
ي الاي يُر ُُ األلتا َ
ظ عن مقاص ِد ا .
والستشرى
ُ
ي والمعنو أ
التحريف اللتظ أ
األداء القرآننني ِ يجن ُد َّ
نف فنني نناا المجننا ِل
والمتتبن ُ لقواعن ِد
ِ
نلف لننم يترلننوا شننيئا للُلن ِ
دن السن َ
بشرحها وتتصي ِلها .
وقام العلما ُء
ت
فذلتوا
اللتب في الَ ولتبوا المنظوما ِ
ِ
َ
َ
المقدم منَ األخ  /علي حسن سليمان  ..والمعنون بـ
ث
ولنتُ ق ِد اطلعتُ على البح ِ
ِ
نبط
فن التجوي ِد ) فوجدتُ دنه قند بنا َل جهندا ملحوظنا فني
(
ِ
ُ
مُتصر شرحِ المقدم ٌِ الجزري ٌِ في ِ
نليمان
نتن وتحلين ِل
ِ
نان للشننيخِ سن ِ
دلتاظن ِه ومقارنن ٌِ الننَ بمننا يما لُهننا مننن مننت ِن تحتن ٌِ األطتننا ِل والنلمن ِ
المن ِ
ُ
باعتبار الَ من األدل ٌِ المهم ٌِ فني
استظهار ِو وتطبي ِق ِه
القرآن على
ئ
الجمزوري ِ  ،مما
يعين قار َ
ِ
ِ
ِ
تمام ِه  ،وجعلَه ُالصا لوج ِهن ِه  ،ودن ينتن َ بنه ودن
ت قواع ِد التجوي ِد – فجزاو هللا ُيرا على ا
إ با ِ
ِ
ميزان دعما ِل ِه .
يتقبلَهُ ويجعلَه في
ِ
وصلى هللا على سيدِنا محم ٍد وعلى آل ِه وصحب ِه وسلَّم ..
محمد بن شحادو النول
المشرف العام على دورات القرآن اللريم
بالجمعيٌ الُيريٌ بالمنطقٌ الشرقيٌ
 1424/11/7ـ
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تقريظ ف يلٌ الشيخ جمال بن إبرا يم القرش
ِب ْس ِم ِ
الر ِح ِيم
حمن َّ
هللا َّ
الر ِ
" الحمن ُد هللِ النناي نَن َّنز َل التُرقننانَ علننى َع ْبن ِد ِو ليلننونَ للعننالمينَ نَناِيرا " والصننالة ُ والسننال ُم علننى ُين ِنر
صطتى وبع ُد ..
عبادِو الاين ا ْ
َّ
فإن المتذم َل في نتاُِ َمن قب ِلنا سلفٍ وُلفٍ ليعل ُم دنهم لم يَ َدعوا لنا جانبا من ِع ٍلم وال فنًّا من
صلوو .
وطرقوو ف ُلنا نحن الالحقين عالٌ عليهم
التنون إال
نتص ُل ما دَجملوو دو ِ
نجم ُل ما ف َّ
ِ
َ
ِ
والتنظيم  ،وسبقوا م بالسر ِد والتتصي ِل  .ولقد
العرض
سنَّا
فما لان لنا من ف ٍل إال دننا دح َ
َ
َ
نتن الجزرين ٌِ
لننان ممننن سننبقَ بهنناا التتصنني ِل الشنني ُخ  :مننال القنناري  -رحمننه هللاُ  -صن ُ
ناحب شننرحِ من ِ
ض المنتنَ
والمسمى بـ "المن ُح التلريٌُ" والاي اعتنى به دُي الشنيخ  :علني حسنن  ..بعند دن َع َنر َ
دُر َجهُ في وب ِه اا
ي حتى د َ َج ْزتُهُ به م تناو َل شر َح الشيخِ القاري
ِ
ق حتى َ
بالتلُيص والتدقي ِ
عل َّ
ت
اقتصر على المعنى
مُل  ،حيث
غير
ت ومنا يتتنر ُ
المنتن ودحنا َل التعليقنا ِ
الرئيس ألبيا ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
موجزا َ
ِ
يسنر  ،لمنا
العلم
ب اا
من األقوا ِل إلى
ِ
الهامش ،ليسه َل على طال ِ
ِ
المبتدئ الوصو ُل إلى غايته في ٍ
ِ
دت َّم ب َ
تمييز مو ِ الشا ِد بالشرحِ .
تم
ط األبيا ِ
ِ
المتننين
يمنر بمنتن تحتنٌ األطتنال  -عقند بنين
ولما ردى دن
َ
التن البد لنه منن دن َّ
ِ
السالَ لهاا ِ
ت الحاجٌُ .
مقابلٌ حتى تت َّم التائدة ُ  ،ولم يذ ُل جهدا في
التن إاا اقت ِ
ِ
االستئناس بذقوا ِل دئم ٌِ اا ِ
ومما نحمدُو فيه ْ
المبنرزين فني منطقتنه  -المنطقنٌَ الشنرقيٌَ  -دن
َّ
دن دتا َح الترصنٌَ للمشنايخِ
َّ
للتحسنين
وير ْوا فيه رد َيهم حتى ُرُ علنى ناا النحن ِو الناي منا زال قنابال
يط ِلعوا على اا العم ِل َ
ِ
آدم .
والتبدي ِل ل ُلل عم ِل ِ
ابن َ
وإنني ألرى دن اا الجه َد جدير ْ
بذن يُستتا َد منه ودن يُد َعى لصاح ِب ِه بالبرل ٌِ والقَبول .
جمال بن إبرا يم القرش
المشرف على دورات إعداد المعلمين
بالجمعيٌ الُيريٌ بالمنطقٌ الشرقيٌ
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المقَ ِد َمة

ُينر
علم اإلنسانَ ما لم يعلن ْم ،
علم
ِ
عم ل ُ
ِ
ي النِ ِ
ودصنلي ودسنل ُم علنى ِ
الحم ُد هلل ول أ
بالقلم َ ،
ير المن َِن  ،الاي َ
يوم الدين ...
عبا ِد ِو الاينَ اصطتى النبي ِ األمي ِ  ،وعلى آله وصح ِب ِه و َمن تبع ُهم
بإحسان إلى ِ
ٍ
دما بعد
َّ
الحروف  .ثانيها معرفٌُ صتاتها.
يتوقف على دربع ٌِ
القرآن
"فإن تجوي َد
ِ
ُ
ٍ
ِ
دمور  :أوالها معرفٌُ مُارُِ
األحلام .
ب من
ب الترلي ِ
ثالثها  :معرفٌُ ما يتجد ُد لها بسب ِ
ِ
أخيرا  :ريا ٌُ
اللسان ول رة ُ
التلرار ."1
ً
ِ
ِ
شنمس
الُينر
لأمنام دبني
فنن التجوين ِد ،
المقل في
و اا  ..جه ُد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
منتن المقدمن ٌِ الجزرين ٌِ فني ِ
تلُنيص شنرحِ ِ
ناب "المننن ُح التلري نٌُ فنني شننرحِ المقد َم ن ٌِ
ندين محم ن ٍد بننن محمنند بننن محمنند الجننزري ِ  .والنناي اعتمنندتُ فيننه لتن َ
الن ِ
غينر ِو  -إاا
ِ
الجزريَّ ٌِ " لت يل ٌِ الشيخِ مال علي بن سلطان محمند القناري  -مرجعنا رئيسنا  ،ومستذنسنا بشنرحِ
المصادر األُرى المساندةِ في او المسذل ٌِ دو تلَ .
األمر  -م اإلشارةِ إلى تلَ
لزم
غم ِ
ُ
ِ
ت العبارة ُ دو َ
القنرآن
ت األم لٌُ القرآنيٌُ على القاعدةِ الواحدةِ دُاتُ  -غالبا -الم ا َل األو َل ورودا فني
لما دنه إاا تعد َد ِ
ِ
2
ُ
نحف  .دمننا ننبط األبيننات فعلننى الرواين ٌِ التنني تلقيتُهننا عننن مشننايُي النناين يتصن ُل س ننَ ُد م
ب المصن ِ
علننى ترتين ِ
بالناظم رحمه هللا .
ِ
التنن -
دوجز عبارةٍ ،
تقريب الدالل ٌِ في
المُتصر و
الهدف من اا
ولقد لانَ
لتناسب ل َّل طال ِ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ب ناا ِ
ينر منن
ب يسه ُل حملُهُ ولاا فقد ابتعدْتُ عن دو ُج ِه
المُتصين منهم
ِ
وغير المُتصين  -في لتيِ ٍ
الُنالف فني ل ٍ
ِ
باللب والجو ِر .
عدم اإلُال ِل
الرئيس منها م
المسائ ِل مقتصرا على الت ْه ِم
ِ
ِ
ِ
ب هللاِ تعننالى  ..ننم أل ن ِل
دام واتصن َل ُدمننٌ للتننا ِ
راجيننا َ
هللا تعننالى دن يلننونَ نناا الجهن ُد مننن القلين ِل النناي َ
صتِ ِه !
القرآن  ..د ِل هللاِ وُا َّ
ِ
ني النسن َخ األولنى منن العمن ِل
بي في اا
دننووَ عنن دصنحا ِ
ِ
المقام دن ِ
ب الت نيل ٌِ الناينَ تبنادلوا م ِع َ
وجدير َ
ودب َد ْوا إ افٌ دو حافا دو تعديال دو تصحيحا ..
و م المشائخ  :محمد بنن شنحادة الننول  ،جمنال بنن إبنرا يم القنرش  ،حسنن سنيد عبند المجيند  ،حنزام
الحمننادي  ،سننعيد األحننول ُ ،النند بننن عيسننى الللننندر  ،منيننر صننالحات  ،عننالء النندين العرابنني  ،دبننو القاسننم
شننولت  ،محمنند التطننايري  ،ياسننر سننليمان  ..ومننن الجمعيننٌ الُيريننٌ النسننائيٌ األُتننان الت ننليان ليلننى زيننادة
اء !
ُير الجزَ ِ
وفاطمٌ َّ
الدرة  ..فجزا ُ ُم هللاُ عني وع َّما دب َد ْووُ َ
علي حسن سليمان
الدمام – المملكة العربية السعودية
الجمعٌ  1423/10/9ـ

 1نهايٌ القول المتيد للشيخ محمد ملي نصر.
 2يالحظ في بط بعض األبيات عدم موافقتها للقواعند النحوينٌ المباشنرة فني اإلعنراب والنَ ألن المدلنف – رحمنه هللا – عمنل ببناب الحلاينٌ فني النحنو والناي يعنني  :إينراد
اللتظ المسمو على يئته من غير تنيير  .لقول الناظم :
سذ َ ْلت ُ ُمووُ َو ْ
ف
ِف
س َما َو ْال َو ْ
ص ْ
اُتُل ْ
ص َل ِ
ُردأوا َلاَا قُ ْل ِبئْ َ
ولل َما َ
ِ
ُ
ُ
سذ َ ْلت ُ ُمووُ  إبرا يم 34فسبق بحرف الجر ( من ) بينما لم يلن بالمتن سبب ظا ر للجر .
ا
م
ل
ل
ن
م
م
ل
َا
ت
ا
ء
و

تعالى:
قوله
في
ا
مجرور
بالقرآن
لل ) نقال عن حلايته
ِ
ِ َ َ
فالجر في ( ِ
َ َ
5
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ُ
األو ُل
المبحث َّ

ضو َع ُ
ب
َم ْو ُ
ات ْال ِكتَا ِ

أوال نُ ْب َذةٌ ع َِن اإل َم ِام َح ْفص
ثانيا نُ ْب َذةٌ ع َِن اإل َم ِام ا ْب ِن ا ْل َج َز ِري ِ
ثالثا نُ ْب َذةٌ ع َِن ال َّ
ش ْيخِ ُ
ان ا ْل َج ْم ُز ِ
وري ِ
سلَ ْي َم ِ
سنَ ِد ِه
رابعًا نُ ْب َذةٌ ع َِن ال َّ
ش ْيخِ ُم ََّّل ا ْلقَ ِاري و َ
ص ِاري
سا نُ ْب َذةٌ ع َِن ال َّ
ش ْيخِ َزك َِريَّا األ ْن َ
خام ً
سنَدِي فِي َمتْ ِن ا ْل ُمقَ ِد َم ِة ا ْل َج َز ِريَّ ِة
سا َ
ساد ً

ُ
المبحث الثَّا ِني

إل َم ِام ا ْب ِن ا ْل َج َز ِري ِ
أوال َمتْ ُن ا ْل ُمقَ ِد َم ِة فِي فَ ِن التَّجْ ِوي ِد ِل ِ
ان ِلل َّ
ش ْيخِ ُ
ان ا ْل َج ْم ُز ِ
وري ِ
سلَ ْي َم ِ
ثانيا َمتْ ُن تُحْ َف ِة األ ْطفَا ِل َوا ْل ِغ ْل َم ِ

المبحث الثَّا ِل ُ
ُ
ث

ْال ُمقَ ِد َمةُ في فَ ِن الت َّ ْج ِوي ِد
أوال ُمقَ ِد َمةُ ا ْل َمتْ ِن
وف
اب َم َخ ِارجِ ا ْل ُح ُر ِ
ثانيًا بَ ُ
ت
الصفَا ِ
ثالثًا بَ ُ
اب ِ
اب التَّجْ ِوي ِد
رابعًا بَ ُ
ت
ض الت َّ ْنبِي َها ِ
يق َو َب ْع ِ
خام ً
سا َب ُ
اب الت َّ ْرقِ ِ
ت
الراءا ِ
ساد ً
سا بَ ُ
اب َّ
اب فِي الت َّ ْف ِخ ِيم
سابعًا بَ ُ
(َّ )1
ت
الال َما ِ
ْ
ق
الء
وف اال ْستِ ْع ِ
(ُ )2ح ُر ُ
واإلطبَا ِ
وف
س ِت ْع َما ِل ِصفَا ِ
ض الت َّ ْنبِي َها ِ
ت ِفي ا ْ
ثامنًا  :بَ ْع ُ
ت ا ْل ُح ُر ِ
اب اإل ْد َ
غ ِام واإل ْظ َه ِار
تاسعًا َ :ب ُ
ضا ِد َوال َّ
اب ال َّ
اء.
ظ ِ
عاشرا  :بَ ُ
ً
ضا ِد َوال َّ
ستِ ْع َما ِل ال َّ
اء
ِيرا ِ
ظ ِ
ت فِي ا ْ
حادي عشر  :بَ ُ
اب التَّحْ ذ َ
ساكنَ ِة
والنون المش َّد َدتَي ِْن
الميم
اب
والميم ال َّ
ثاني عشر  :بَ ُ
ِ
ِ
ِ
سا ِلنَ ٌِ
ْ
الم ِيم ال َّ
دح َلا ُم ِ
والتنوين
النون السا ِكنَ ِة
ثالث عشر  :أحكَا ُم
ِ
ِ
المد
رابع عشر  :أَحْ كَا ُم ِ
َاء
ف َو ِاال ْبتِد ِ
الو ْق ِ
باب َ
خامس عشر ُ :
اب ا ْل َم ْق ُ
صو ِل
طوعِ َوا ْل َم ْو ُ
سادس عشر  :بَ ُ
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Label1

ت
اب التَّا َء ا ِ
سابع عشر َ :ب ُ
ص ِل
اب َه ْم ِز ا ْل َو ْ
ثامن عشر  :بَ ُ
تاسع عشر َ :خاتِ َمةُ ا ْل َمتْن

اج ُع
ا ْل َم َر ِ

ت
س ا ْل َم ْوضُوعَا ِ
فَه َْر ُ

9

المبحث األول
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الر َوا َي ِة
ص ِ
أوال  :نُ ْبذَة ٌ َع ِن َح ْف ٍ
اح ِ
ص َ
ب ِ
و حتص بن سليمان بن المنيرة بن دبي داود األسندي اللنوفي البنزاز – نسنبٌ لبين البنز دي
ال ياب  ،ولنيته دبو عمر  ،ولد سنٌ تسعين من الهجرة .
دُا القراءة عر ا وتلقينا عن عاصم  ،ولان ربيبه – ابن زوجته  -قال عننه النداني  :ننزل
ببنداد فذقرد بها  ،وجاور بملٌ فذقرد بها .
وقيل عنه  - :دعلم دصحاب عاصم بقراءة عاصم فلان مرجحا على شعبٌ 3ب بط الحروف .
 لان األولون يعدونه في الحتظ فوق دبي بلر بن عياش . ولانوا يصتونه ب بط الحروف التي قرد ا على عاصم . لانت القراءة التي يقرد بها ترتت إلى علي . روي عنه دنه قال  :قلت لعاصم إن دبا بلنر شنعبٌ يُنالتني فني القنراءة ! فقنال  :دقردتنَ بمنا
دقردني به دبو عبد الرحمن السلمي عن علي  ، ودقردت دبنا بلنر بمنا دقردنني بنه زر بنن حبنيش عنن
عبد هللا بن مسعود . 
روى القراءة عنه دناس ل يرون عر ا وسماعا منهم حسنين بنن محمند المنروزي  ،وعمنرو
بن الصباح وعبيد بن الصباح  ،والت ل بن يحيى األنباري  ،ودبو شعيب القواس .
توفي – رحمه هللا – سنٌ مانين ومائٌ جريٌ على الصحيح .4

 3دبو بلر شعبٌ بن عياش وحتص دشهر راويين دُاا عن عاصم .
 4لالستزادة راج تاريخ القراء العشرة ورواتهم .
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ثانياا  :نُ ْبذَة ٌ َ
ع ِن اب ِْن ْال َجزَ ِري ِ
أ َ ْلقَابُهُ َوا ْس ُمهُ َو ُك ْن َيتُهُ

و الحافظ الحجٌ ال بت المندقق ،فريند العصنر ،وننادر الند ر ،إمنام األئمنٌ ،قا ني الق ناة،
سند المقرئين ،ردس المحققين الت الء ،رئنيس المندققين الننبالء ،شنيخ شنيوخ اإلقنراء غينر مننازَ ،
عمدة د ل األداء ،صاحب التصانيف التي لم يسبق م لها ،و محمد بن محمد بن محمد بنن علني بنن
يوسف الجزري الدمشقي العمري الشيرازي الشنافعي ،ولنيتنه دبنو الُينر  ،ودطلنق علنى نتسنه لقنب
السلتي لما دتى في منظومته في علم الروايٌ في الحديث والمسمى بالهدايٌ في علم الروايٌ :
محمد بن الجزري السلتي
يقول راجي عتو رب ردف
ف بابن الجزري ،ونسب إلى الجنزري نسنبٌ إلنى جزينرة ابنن عمنر بنبالد الشنرق بلندة
ُ
ع ِر َ
في ترلستان ] وفي القاموس  :بلد شمال الموصل ترليا ] تحيط به دجلٌ م ل الهالل.

ِوالدَتُهُ
ولد _ رحمه هللا _ يوم الجمعٌ ليلٌ السبت الُامس والعشرين من شهر رم ان سننٌ إحندى
وُمسين وسبعمائٌ جريٌ ( ،الموافنق  30منن شنهر ننوفمبر 1350ميالدينٌ ) بدمشنق الشنام  .و نو
لردي األصل  .قصٌ والدته  :لان دبوو تاجرا  ،وملث دربعين سننٌ لنم ينرزق ولندا ،فحنب وشنرب
من ماء زمزم ،وسذل هللا تعالى دن يرزقه ولدا عالما  ،فولد له ابنه محمد اا بعد صالة التراويح .

ي
ت َ ْح ِ
صيلُهُ ْال ِع ْل ِم ُّ
اتجهت نتسه اللبينرة إلنى علنوم القنراءات فتلقا نا عنن جهابناة عصنرو ،ودسناطين وقتنه ،منن
علمنناء الشننام ومصننر والحجنناز إفننرادا وجمعننا بم ننمون لتننب ل يننرة ،لالشنناطبيٌ والتيسننير واللننافي
والعنوان واإلعالن والمستنير والتالرة والتجريد وغير ا من دمهات اللتنب ودصنول المراجن  ،ولنم
يلنن اإلمنام ابنن الجنزري رحمنه هللا عالمنا فني التجوينند والقنراءات فحسنب بنل لنان عالمنا فني شننتى
العلوم من تتسير وحديث وفقه ودصول وتوحيد وبالغٌ ونحو وصرف ولنٌ وغير ا .

ُ
شيُو ُخهُ
ليس من السهل دن يستقصي المرء الشيوخ الاين دُا عنهم اإلمنام ابنن الجنزري رحمنه هللا -
وللننن نننالر منننهم مننا قدمتننه لنننا لتننب التننراجم ولتننب الشننراح لمنظوماتننه  .ممننن تلقننى عنننهم علننوم
سالَر  ،والشنيخ دحمند
القراءات والتجويد  - :من علماء دمشق  :العالمٌ دبو محمد عبد الو اب بن ال أ
بن إبرا يم الطحان ،والشيخ دبو المعالي محمد بن دحمد اللبنان ،والشنيخ دحمند بنن رجنب ،والقا ني
دبو يوسف دحمد بن الحسين اللتري الحنتي .
مننن علمنناء مصننر  :الشننيخ دبننو بلننر عبنند هللا بننن الجننندي ،والعالمننٌ دبننو عبنند هللا محمنند بننن
الصائغ ،والشيخ دبو محمد عبد الرحمن بن البندادي ،والشيخ عبد الو اب القروي .
مننن علمنناء المدينننٌ المنننورة  :لمننا رحننل إلننى ملننٌ ألداء فري ننٌ الحننب سنننٌ  768ننـ  ،قننرد
بم مون لتابي اللافي والتيسير على الشيخ دبي عبد هللا محمد بنن صنالح الُطينب ،اإلمنام بالمديننٌ
المنورة .
وممن تلقى عنهم الحديث والتقه واألصول والمعاني والبيان  :تلقى او العلوم رحمنه هللا منن
ُلننق ل يننر مننن شننيوخ مصننر منننهم  :الشننيخ ننياء النندين سننعد هللا القزويننني ،ودان لننه باإلفتنناء سنننٌ
 778ننـ ،والشننيخ صننالح النندين محمنند بننن إبننرا يم بننن عبنندهللا المقدسنني الحنبلنني ،واإلمننام المتسننر
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المحندث الحننافظ المنندرخ دبنني التننداء إسننماعيل بننن ل يننر صنناحب التتسننير المعننروف ،و ننو دول مننن
دجازو باإلفتاء والتدريس سنٌ  774ـ ،ولالَ شيخ اإلسالم البلقيني سنٌ  785ـ .

َاص ِب ِه
ِم ْن َمن ِ
جلس تحت قبٌ النسر بالجام األمنوي للتعلنيم واإلقنراء سننين عديندة ،وولني مشنيٌُ اإلقنراء
اللبرى بتربٌ دم الصالح بعد وفاة شيُه دبي محمد عبند الو ناب السنالر  ،وولني ق ناء دمشنق عنام
 793ـ ،ولاا ولني الق ناء بشنيراز ،وبننى بلنل منهمنا للقنراء مدرسنٌ سنما ما بندار القنرآن  .ولني
مشيٌُ اإلقراء بالعادليٌ ،م مشيٌُ دار الحديث األشرفيٌَّ  .وولي مشيٌُ الصنالحيٌ ببينت المقندس
وقتا .

َم َؤلَّفَاتُهُ

لان رحمه هللا غزير اإلنتاُ في ميدان التذليف ،في دل ر من علم منن العلنوم اإلسنالميٌ ،وإن
لان علم القراءات و العلم الاي اشتهر به ،وغلب عليه  .ويعلنس تننو مو نوعات مدلتاتنه تننو
عناصننر قافتننه ،إلننى جانننب لتننب القننراءات وعلننوم القننرآن ،لتبننا فنني الحننديث ومصننطلحه ،والتقننه
ودصوله ،والتذريخ والمناقب ،وعلوم العربيٌ ،وغير النَ  .ويقنول األسنتاا علني بنن محمند العمنران
محقق لتاب منجد المقرئين ومرشد الطالبين لأمام ابن الجزري  :فقد تجاوز عدد مصنتاته التسنعين
لتابا ودلبر قائمٌ في تعداد مدلتاته ي التني صننعها األسنتاا /محمند مطين الحنافظ ،ونشنر ا مرلنز
جمعٌ الماجد عام ( 1414ـ) فقد الر فيها سبعٌ و مانين عنوانا من لتب القنراءات والتجويند فيهنا
:
-1تحبير التيسير في القراءات العشر ـ مطبو .
 -2تقريب النشر في القراءات العشر ـ مطبو .
 -3التمهيد في علم التجويد ـ مطبو .
 -4طيبٌ النشر في القراءات العشر ـ نظم ـ مطبو .
 -5منجد المقرئين ومرشد الطالبين ـ مطبو .
 -6النشر في القراءات العشر ـ مطبو .
 - 7إتحاف المهرة في تتمٌ العشرة .
 -8دصول القراءات .
 -9إعانٌ المهرة في الزيادة على العشرة ـ نظم .
 -10اإلعالم في دحلام اإلدغام ـ شرح في درجوزة دحمد المقري .
 -11األلناز الجزريٌ ،و ي درجوزة منها دربعين مسذلٌ من المسائل المشللٌ في القرآن .
 -12اال تداء إلى معرفٌ الوقف واالبتدا .
 -13تحتٌ اإلُوان في الُلف بين الشاطبيٌ والعنوان .

َوفَاتُهُ
تننوفي رحمننه هللا تعننالى ،ننحوة يننوم الجمعننٌ لُمننس ُلننون مننن دول الننربيعين سنننٌ ننالث
و ال ننين و مانمائننٌ بمنزلننه بسننوق اإلسننلافيين بمدينننٌ شننيراز  .ودفننن بنندار القننرآن التنني دنشننذ ا عننن
ا نتين و مانين سنٌ رحمه هللا تعالى ور ني عننه ،وجعنل الجننٌ منزلنه وم نواو ،وجنزاو عنن القنرآن
اللريم ُير ما يجزي به الصالحين المُلصين .
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ثالثُا  :نُ ْبذَةٌ ع َِن ال َّ
ش ْيخِ ُ
ان ا ْل َج ْم ُز ِ
وري ِ
سلَ ْي َم ِ
قال عنه الشيخ علي بن محمد ال با :5
 -ولد بطنتدا ( طنطا )بمصر في ربي األول سنٌ ب

وستين بعد المائٌ واأللف من

الهجرة .
 و و شافعي الما ب . تتقه على مشايخ ل يرين بطنتدا . ودُا القراءات والتجويد عن النور الميهي . شهرته ( األفندي ) .يقول الشيخ عبد التتاح المرصتي عن حياته  :لان حيًّا سنٌ مان وتسعين ومائٌ ودلف من
الهجرة درب و مانين وسبعمائٌ ودلف من الميالد .

ش ْيخِ ُم ََّّل ا ْلقَ ِاري
رابعًا  :نُ ْبذَةٌ ع َِن ال َّ

و علي بن محمد سلطان وقيل علي بن سلطان الهروي المعروف بالقاري نور الدين  ،فقينه
حنتي من صدور العلم في عصرو .
ولد في ( راة ) وسلن ملٌ المشرفٌ وتوفي بها  .ولنه لتنب ل ينرة فني القنراءات والحنديث
وغير ا منها :
شننرح الشنناطبيٌ فنني القننراءات السننب وشننرح المقدمننٌ الجزريننٌ فنني التجوينند ومرقنناة المتنناتيح
شرح مشلاة المصابيح في الحديث الشريف للقا 0ي عياض وللها مطبوعٌ .
6
توفي – رحمه هللا – سنٌ درب عشرة ودلتا من الهجرة النبويٌ .

سنَدُهُ
َ
يقننول الشننيخ عننن نتسننه  :ودمننا سننندي فنني تحقيننق القننراءات وتنندقيق الروايننات فعلننى المشننايخ
العظننام والقننراء اللننرام مننن د َج ِلهننم فنني نناا التننن الشننريف ودلملهننم شننيخ القننراء بملننٌ النننراء وحينند
عصرو وفريد د رو العالم العامل والصالح اللامل الشنيخ سرراج الردين عمرر اليمنري الشروافي بلَّننه
هللا سبحانه المقام العالي الوافي وجزاو عنني وعنن سنائر المسنلمين الجنزاء اللنافي  ،وقند قنرد علنى
جماعٌ قردوا على اإلمام العالمٌ محمد بن القطان ُطيب المديننٌ المننورة وإمامهنا و نو قنرد علنى
الشيخ زين الدين عبرد الغنري الهيتمري المصرري و نو علنى ُاتمنٌ القنراء والمحند ين الشنيخ شرمس
الدين محمد بن محمد بن محمرد الجرزري و نو دُنا عنن شرمس الردين برن الكيراني عنن اللبران عنن
التقي الصالح كمال الدين العباسي عن اإلمام ولي هللا أبي القاسم الشاطبي عن ابرن نجرا عنن ابرن
هذيل عن أبي عمرو الداني وسندو مالور في لتابه التيسنير منتهينا إلنى البشنير النناير  وعلنى آلنه
ودصحابه ودحبابه وعلى األئمٌ المجتهدين في دنوا علوم الدين وعلنى إُواننه منن النبينين  ،وسنالم
7
على المرسلين  ،والحمد هلل رب العالمين .

 5دايٌ القاري .
 6دايٌ القاري .
ُ 7اتمٌ المنح التلريٌ .
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ص ِاري
سا  :نُ ْبذَةٌ ع َِن ال َّ
ش ْيخِ َزك َِريَّا األ ْن َ
خام ً
و دبو يحي بن محمد بن دحمد بن زلريا األنصاري المصري الشافعي .
لان قا يا وإماما في التتسير حافظا للحديث  ،عالما باللنٌ واألصول ( دي دصول التقه ) مقدَّما في
القراءات والتجويد .
له مدلتات ل يرة معروفٌ في العلوم الشرعيٌ والتجويد منها :
تحتٌ نجباء العصر والدقائق المحلمٌ في شرح المقدمٌ  .ميالدو سنٌ نالث وعشنرين و مانمائنٌ منن
8
الهجرة  ،وتوفي – رحمه هللا – سنٌ ست وعشرين وتسعمائٌ من الهجرة .

8

دايٌ القاري
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الرحيم
الرحمن
بسم هللاِ
ِ
ِ
ِ

سا :
ساد ا

*** ِإ َج َ
ج َز ِريَّ ِة ***
ازةٌ في َمتْ ِن ا ْل ُمقَ ِد َم ِة ا ْل َ
الرحيم
هللا الرحم ِن
بسم ِ
ِ
ِ
"

إِ َج َ
ازةٌ في َمتْ ِن ا ْل ُمقَ ِد َم ِة ا ْل َج َز ِريَّ ِة

"

الحمد هلل رب العالمين والصَّلة والسَّلم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين وبعد ..يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الكريم الرحمن :دبو
عبد الرحمن جمال بن إبرا يم القرش
حمصرري الجنسرية والمولرود
دما بعد فنإن األخ فني هللا /علي حسنيسحييلن
بمحافظة الجيزة جمهورية مصر العربية بتاريخ 1967/6/1قد قرد علي متن المقدمرة
في فن التجويد المسمى بالجزرية حتظا في مدينٌ الندمام  ..وقند دُبرتنه دنني تلقينت ناا
المتن عن صاحب الت نيلٌ الشنيخ األسنتاا الندلتور دحمند الزعبني الحسنني و نو يروينه
عن مسند العصر في زماننه الشنيخ المحندث محمند ياسنين فناداني رحمنه هللا و نو يروينه
عننن العالمننٌ الشننيخ محمنند بننن موسننى الُزامنني السننوداني  ،عننن عمنندة المقننرئين بملننٌ
الملرمٌ الشيخ محمد الشربيني الدمياطي عن الشيخ دحمد اللُبوط الشافعي  ،عنن الشنيخ
محمد شطا  ،عن الشيخ حسن بن دحمند العنوادلي  ،عنن الشنيخ دحمند بنن عبند النرحمن
اإلبشيهي  ،عن الشيخ عبند النرحمن الشنافعي  ،عنن الشنيخ دحمند بنن عمنر اإلسنقاطي ،
عن الشيخ سلطان بن دحمد المزاحي  ،عن الشيخ سيف الندين بنن عطناء هللا الت نالي ،
عننن الشننيخ شننحااة اليمننني  ،عننن الشننيخ ناصننر النندين الطننبالوي ،عننن شننيخ اإلسننالم
زلريننا األنصنناري  ،عننن الشننيخ دبنني العبنناس دحمنند بننن دبنني بلننر القلقيلنني النننويري عننن
المدلف إمام  ،القراء الحافظ قا ي الق اة شمس الندين دبني الُينر محمند بنن محمند بنن
محمد الجزري رحمه هللا تعالى .
ولما بلغ الشيخ  :علي حسن معرفٌ فني التجويند دجزتنه بهناا الننظم المبنارَ وهللا
نسذل دن ينت به د ل القرآن في لل وقت وحين  ..ودوصيه بما دوصاني بنه مشنايُي دن
يتحرى الصنواب فيمنا يروينه  ،ودعهند إلينه دن ال ينذنف عنن الرجنو عنن الُطنذ ودن ال
يتب وى نتسه في ما منه سقط  ،ودن ينرحم الصننير وينوقر اللبينر  ..ودن يحتنظ منتن:
الشنناطبيٌ والنندرة والطيبننٌ ودسننذل هللا اللننريم دن يجعننل القننرآن العظننيم شننا دا لنني ولننه .
وصلى هللا على محمد وعلى دله وصحبه وسلم .
لتبه التقير إلى رحمٌ ربه الرحمن /أبو عبد الرحمن جمال بن إبراهيم القرش
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المبحث الثاني
إل َم ِام ا ْب ِن ا ْل َج َز ِري ِ
أوال َ :متْ ُن ا ْل ُمقَ ِد َم ِة فِي فَ ِن التَّجْ ِوي ِد ِل ِ
قررت اللجنة العلمية المنعقدة بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بالمنطقة الشرقية اعتماد ضبط هذا الكتاب ليكون أصَّل ينطلق منه الطَّلب،
وذلك لجميع مراكز التحفيظ بالمنطقة .من أعضاء اللجنة :أصحاب الفضيلة
الشيخ :محمد بن شحادة الغول ،سامي بن أحمد المبيَّض ،علي بن موسى
الشهري ،إسحاق أبو شرار ،عطا السيد إدريس ،محمد الفطايري ،ياسر
الشاهد ،علي حسن سليمان.
ان ِلل َّ
ش ْيخِ ُ
ان ا ْل َج ْم ُز ِ
وري ِ
سلَ ْي َم ِ
ثانيًا َ :متْ ُن تُحْ فَ ِة األ ْطفَا ِل َوا ْل ِغ ْل َم ِ
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إل َم ِام ا ْب ِن ا ْل َج َز ِري ِ
أوال َ :متْنُ ا ْل ُمقَ ِد َم ِة ِفي فَ ِن الت َّ ْج ِوي ِد ِل ِ
م
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( ُم َق ِد َمةُ ا ْل َمتْ ِن ) بسم هللا الرحمن الرحيم
ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل َج َز ِري ِ الشَّافِ ِعي
سام ِع
اجي َ
ع ْف ِو َرب ِ
يَقُو ُل َر ِ
َ
علَى نَ ِب ِي ِه َو ُم ْ
ا ْل َح ْم ُد هلل َو َ
ص َطفَــاهُ
صلَّـى هللاُ
آن َم ْع ُم ِحبِ ِه
ُم َح َّمد وآ ِل ِه َوصَحْ بِــ ِه
َو ُم ْق ِر ِئ ا ْلقُ ْر ِ
َوبَ ْع ُد إِ َّن َه ِذ ِه ُمقَ ِد َم ْ
ــة
علَى قَ ِار ِئ ِه أَ ْن َي ْعلَ َم ْه
ِفي َما َ
قَ ْب َل الش ُُّروعِ أَ َّو ًال أَ ْن يَ ْعلَ ُموا
علَ ْي ِه ُم ُم َحتَّـ ُم
ب َ
اج ٌ
ِإ ْذ َو ِ
ِليَ ْل ِف ُ
ت
ت
صـحِ اللُّغا ِ
الصفَا ِ
ظوا ِبأ َ ْف َ
َم َخ ِار َج ا ْل ُح ُر ِ
وف َو ِ
ف
س َم في
ف
ِ
َو َما الَّذِي ُر ِ
المصاح ِ
ُم َح ِر ِري التَّجْ ِوي ِد َوا ْل َم َواقِ ِ
ِم ْن ك ُِل َم ْق ُ
اء أ ُ ْنثَى لَ ْم تَك ُْن ت ُ ْكتَ ْب ِبها
صول ِب َها
َوتَ ِ
طوع َو َم ْو ُ
وف
اب َم َخ ِارجِ ا ْل ُح ُر ِ
بَ ُ
ارهُ َم ِن ْ
اختَبَ ْر
َ
عش َْر
س ْبعَةَ َ
َم َخ ِار ُ
وف َ
ج ا ْل ُح ُر ِ
علَى الَّذِي يَ ْختَ ُ
اء تَ ْنتَ ِهي
ف َوأ ُ ْختَا َها َو ِهي
وف َمد ِل ْل َه َو ِ
ف ا ْل َج ْو ِ
ُح ُر ُ
فَأ َ ِل ُ
س ِط ِه فَ َع ْي ٌن َحــا ُء
ق َه ْم ٌز َها ُء
ث ُ َّم ِأل َ ْق َ
ث ُ َّم ِل َو ْ
صى ا ْل َح ْل ِ
أَ ْدنَا ُه َ
َاف
ـاف
أَ ْق َ
ان فَ ْو ُ
صى ِ
الل َ
ق ث ُ َّم ا ْلك ُ
غ ْي ٌن َخا ُؤ َها َوا ْلقَ ُ
س ِ
س ُ
الش ُ
ين يَا
َوال َّ
ط فَ ِجي ُم ِ
سفَ ُل َوا ْل َو ْ
أَ ْ
ضا ُد ِم ْن َحافَتِ ِه ِإ ْذ َو ِليَــا
َاال ْ
َوالََّّل ُم أَ ْدنَا َها ِل ُم ْنتَ َها َهـــا
س َر أَ ْو يُ ْمنَا َها
اس ِم ْن أَ ْي َ
ض َر َ
َوالنُّ ُ
الرا يُدَانِي ِه ِل َظهْر أَ ْد َخــ ُل
ون ِم ْن َط َرفِ ِه تَحْ تُ اجْ عَلُوا
َو َّ
َوال َّ
ستَ ِك ْن
طا ُء َوالدَّا ُل َوتَا ِم ْنهُ َو ِم ْن
ُ
ع ْليَا الثَّنَايَا َوال َّ
ير ُم ْ
ص ِف ُ
َوال َّ
ظا ُء َوالذَّا ُل َوثَا ِل ْلعُ ْليَــــا
س ْفلَى
ق الثَّنَايَا ال ُّ
ِم ْنهُ َو ِم ْن فَ ْو ِ
اف الثَّنَا َيا ا ْل ُمش ِْرفَ ْ
ـة
ِم ْن َط َرفَ ْي ِه َما َو ِم ْن َب ْط ِن ال َّ
شفَ ْة فَا ْلفَا َم َع ا ْط َر ِ
َو ُ
غنَّةٌ َم ْخ َر ُج َها ا ْل َخ ْيشُــو ُم
او َبا ٌء ِميــ ُم
ِلل َّ
شفَتَ ْي ِن ا ْل َو ُ
ت
الصفَا ِ
َب ُ
اب ِ
الض َّد قُ ْل
ستَ ِف ْل
ُم ْنفَتِ ٌح ُم ْ
ِصفَات ُ َها َجه ٌْر َو ِر ْخ ٌو ُم ْ
ص َمتَةٌ َو ِ
شدِي ُد َها لَ ْف ُ
سكَتْ
ظ أَ ِج ْد قَط بَكَتْ
س َها فَ َحثَّهُ ش َْخ ٌ
َ
ص َ
َم ْه ُمو ُ
ص َ
ص ْر
ع َم ْر
َوبَ ْي َن ِر ْخو َوال َّ
س ْب ُع ُ
شدِي ِد ِل ْن ُ
ض ْغط قِ ْظ َح َ
ع ْلو ُخ َّ
َو َ
صا ُد َ
وف ا ْل ُم ْذلَقَ ْة
ضا ٌد َطا ُء َظا ٌء ُم ْطبَقَ ْة
َو َ
ب ا ْل ُح ُر ُ
َوفِ َّر ِمن لُّ ِ
الل ُ
س ُ
ــين
ـين
ير َها َ
َ
ب َجد َو ِ
اي ِ
قَ ْلقَلَةٌ قُ ْط ُ
ص ِف ُ
صا ٌد َو َز ٌ
ص ِح َحا
س َكنَا َوا ْن َفتَ َحا
اف ُ
او َو َيا ٌء َ
قَ ْبلَ ُه َما َو ِاال ْن ِح َر ُ
َو ٌ
في َّ
ين َ
الش ُ
ستَ ِط ْل
الرا َو ِبتَ ْك ِرير ُج ِع ْل
ضادًا ا ْ
شي ِ
َو ِللتَّفَ ِ
الَّل ِم َو َّ
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اب الت َّ ْج ِوي ِد
بَ ُ
َمن لَّ ْم يُ َج ِو ِد ا ْلقُ ْر َ
آن آثِ ُم
َو ْاأل َ ْخذُ ِبالتَّجْ ِوي ِد َحتْ ٌم َّال ِز ُم
صــَّل
اإللَهُ أَنــ ْـ َزال
َو َه َك َذا ِم ْنهُ ِإلَ ْينَا َو َ
ِألَنَّهُ ِب ِه ْ ِ
َاء َوا ْلقــِ َراء ْة
َّلو ْة
َو ِزينَةُ األَد ِ
َو ُه َو أَ ْيضًا ِح ْل َيةُ ِ
الت َ
ستَ َحقَّ َها
وف َحقَّ َها
ِم ْن ِصفَة لَّ َها َو ُم ْ
َو ُه َو إِ ْع َطا ُء ا ْل ُح ُر ِ
َواللَّ ْف ُ
ـير ِه ك َِمثْ ِل ِه
ص ِل ِه
احـد ِأل َ ْ
َو َر ُّد ك ُِل َو ِ
ظ فِي َن ِظ ِ
ُم َك َّمَّلً ِم ْن َ
ف
ف
س ِ
ِباللُّ ْط ِ
غ ْي ِر َما تَ َكلُّ ِ
ق ِبَّل تَ َع ُّ
ف ِفي النُّ ْط ِ
ِإ َّال ِريَا َ
ام ِرئ ِب َف ِكـــ ِه
س بَ ْينَهُ َوبَ ْي َن تَ ْر ِكــ ِه
ضةُ ْ
َولَ ْي َ
ت
ض الت َّ ْن ِبي َها ِ
يق َوبَ ْع ُ
بَ ُ
اب الت َّ ْرقِ ِ
ف
ف
فَ َرقِقَ ْن ُم ْ
َو َحاذ َِر ْن تَ ْف ِخي َم لَ ْف ِظ األ َ ِل ِ
ستَ ِفَّلً ِم ْن أَحْ ُر ِ
الم هلل لَنَــــا
َك َه ْم ِز ا ْل َح ْم ِد أَعُوذُ ِإ ْه ِدنَا
ِ
هللا ث ُ َّم ِ
َو ْليَتَلَ َّ
هللا َوال الض
ف َو َ
علَى ِ
ض
ط ْ
صة َو ِم ْن َم َر ْ
َوا ْل ِم ِيم ِم ْن َم ْخ َم َ
الش َّد ِة َوا ْل َجه ِْر الَّذِي
ص َ
َواحْ ِر ْ
علَى ِ
اطــل ِب ِه ْم بِذِي
َوبَ ِ
اء بَ ْرق بَ ِ
ص ْب ِر
ب ال َّ
ــوة اجْ ـتُثَّتْ َو َحـ ُّج ا ْلفَجْ ِر
ِفي َها َو ِفي ا ْل ِج ِيم َك ُح ِ
َر ْب َ
فك َ
َان أَ ْب َينَا
س َكنَا
َو ِإ ْن َيك ُْن ِفي ا ْل َو ْق ِ
َو َب ِينَ ْن ُمقَ ْل َقَّلً ِإ ْن َ
س ُ
ق
س َ
َو َحا َء َح ْ
ص أ َ َحطتُ ا ْل َح ُّ
ص َح َ
سقُوا
طو َي ْ
ستَ ِقي َم َي ْ
ين ُم ْ
َو ِ
ت
الراءا ِ
بَ ُ
اب َّ
س ِر َحي ُ
س َكنَتْ
َك َذاكَ بَ ْع َد ا ْل َك ْ
ْث َ
س َرتْ
الرا َء ِإ َذا َما ُك ِ
ق َّ
َو َرقِ ِ
ستِ ْعَّل
فا ْ
ِإن لَّ ْم تَك ُْن ِم ْن قَ ْب ِل َح ْر ِ
ستْ أَصَّْل
أَ ْو كَانَ ِ
ت ا ْل َك ْ
س َرةُ لَ ْي َ

Label1

سر يُو َج ُد
ف فِي فِ ْرق ِل َك ْ
يرا ِإ َذا تُشَــ َّد ُد
َوا ْل ُخ ْل ُ
َوأَ ْخ ِ
ف تَ ْك ِر ً
اب َّ
ت)
الَّل َما ِ
بَ ٌ
اب في الت َّ ْف ِخ ِيم ( بَ ُ
َوفَ ِخ ِم َّ
ع َْن فَتْح ْاو َ
هللا
هللا
ضم َكعَ ْب ُد ِ
س ِم ِ
الَّل َم ِم ِن ا ْ
اق
ستِ ْع ِ
وف ِاال ْ
ُح ُر ُ
َّلء َو ِ
اإل ْطبَ ِ
َّلء فَ ِخ ْم َو ْ
صا
ص َ
اخ ُ
ستِ ْع ِ
ف ِاال ْ
َو َح ْر َ
صا
ِاال ْطبَ َ
اق أَ ْق َوى نَحْ َو قَا َل َوا ْلعَ َ
ف بِنَ ْخلُق ُّك ْم َوقَ ْع
اق ِم ْن أَحَطتُ َم ْع
اإل ْطبَ َ
بَ َ
س ْطتَ َوا ْل ُخ ْل ُ
َوبَيِ ِن ْ ِ
وف
س ِت ْع َما ِل ِصفَا ِ
ض الت َّ ْن ِب َيها ِ
َب ْع ُ
ت ِفي ا ْ
ت ا ْل ُح ُر ِ
ُون في َجعَ ْلنا
ص َ
َوا َح ِر ْ
علَى ال ُّ
ب َم ْع َ
أَ ْن َع ْمتَ َوا ْل َم ْغ ُ
سك ِ
ضلَ ْلنا
ضو ِ
شتِبَا ِه ِه ِب َمحْ ُ
سى
ورا َ
فا ْ
صى
ورا َ
ع َ
َو َخ ِل ِ
ع َ
ص ا ْن ِفتَا َ َمحْ ذُ ً
َخ ْو َ
ظ ً
ش ْر ِك ُك ْم َوتَتَ َوفَّى فِتْنَتَـــا
ش َّدةً ِبكَاف َو ِبتَـــا
َك ِ
َو َراعِ ِ
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اب اإل ْد َ
غ ِام واإل ْظ َه ِار
بَ ُ
ب َو َبل َّال َوأَ ِب ْن
سك َْن
َوأَ َّولَ ْي ِمثْل َو ِج ْنس ِإ ْن َ
أَ ْد ِغ ْم َكقُل َّر ِ
في يَ ْو ِم َم ْع قَالُوا َو ُه ْم َوقُ ْل نَ َع ْم
وب فَا ْلتَقَ ْم
َ
س ِبحْ هُ ال ت ُ ِز ْغ قُلُ َ
ضا ِد َوال َّ
اب ال َّ
اء
ظ ِ
بَ ُ
َميِ ْز ِم َن ال َّ
َوال َّ
اء َو ُكلُّ َها تَ ِجي
ج
ظ ِ
ضا َد بِا ْ
ستِ َطالَة َو َم ْخ َر ِ
ظ ْع ِن ِظ ُّل ال ُّ
فِي ال َّ
ع ْظ ِم ا ْل ِح ْف ِظ
ظه ِْر ُ
ع ْظ َم َظه ِْر اللَّ ْف ِظ
أَ ْي ِق ْظ َوأَ ْن ِظ ْر َ
َظا ِه ْر لَ َظى ش َُوا ُ
َّلم ُ
ظ َك ْظ ِم َظلَ َما
ظ ْف ِر ا ْنتَ ِظ ْر َظ َما
ا ْغلُ ْظ َظ ِ
أ َ ْظفَ َر َ
س َوى
ْف َجا َوعْظ ِ
ِع ِض َ
ظنًّا َكي َ
س َوا
ين َظ َّل النَّحْ ِل ُز ْخ ُرف َ
شعَ َرا نَ َظ ُّل
َو َظ ْلتَ َظ ْلت ُ ْم َو ِب ُروم َظلُّوا
َالحجْ ِر َظلَّتْ ُ
ك ِ
َو ُك ْنتَ فَ ًّ
يَ ْظلَ ْل َن َمحْ ُ
يع النَّ َظ ِر
ورا َم َع ا ْل ُمحْ تَ ِظ ِر
ظ ً
ظا َو َج ِم ِ
اص َر ْة
ناض َر ْة
الر ْع ِد َو ُهود قَ ِ
إال ِب َو ْي ٌل َه ْل َوأُولَى ِ
َوا ْلغَ ْي ِظ ال َّ
ع َلى ال َّ
َوا ْل َح ُّ
ــامي
طعَ ِام
ض َ
س ِ
وفي َظنِين ِ
َّلف َ
ظ ال ال َح ِ
الخ ُ
ت
ِيرا ِ
بَ ُ
اب الت َّ ْحذ َ
ض ال َّ
َوإِ ْن تََّلقَيَا البَيَ ُ
ظا ِل ُم
الز ُم
أَ ْنقَ َ
ض َظه َْر َك يَعَ ُّ
ان ِ
ض ُ
ع ْظتَ َم ْع أَفَ ْ
َوا ْ
ضت ُ ُم
ط َّر َم ْع َو َ
علَ ْي ِه ُم
ف َها ِج َبا ُه ُه ْم َ
َو َ
ص ِ
ساكنَ ِة
الم ِيم
والنون المش َّد َدتَ ْي ِن ِ
اب ِ
والم ِيم ال َّ
َب ُ
ِ
ِميم إ َذا ما ش ُِددَا َوأَ ْخ ِفيَ ْن
َوأَ ْظ ِه ِر ا ْلغُنَّةَ ِم ْن نُون َو ِم ْن
المي َم ْ
علَى ال ُم ْختَ ِار ِم ْن أ ْه ِل األدَا
بَاء َ
سك ُْن ِبغُنَّة لَدَى
إن تَ ْ
ِ
َواحْ َذ ْر لَدَى َواو َوفَا أَ ْن تَ ْختَ ِفي
ف
َوأَ ْظ ِه َر ْن َها ِع ْن َد باقِي األحْ ُر ِ
ين
ون ال َّ
سا ِك َن ِة والت َّ ْن ِو ِ
أحكَا ُم النُّ ِ
ار ا ْد َ
ب ْ
اخفَا
َو ُح ْك ُم تَ ْن ِوين َونُـون يُ ْلفَى
غا ٌم َوقَ ْل ٌ
إ ْظ َه ٌ
ق أ َ ْظ ِه ْر َوا َّد ِغ ْم
في َّ
فَ ِع ْن َد َح ْر ِ
والرا ال بِغُنَّة لَ ِز ْم
ف ال َح ْل ِ
الَّل ِم َّ
ع ْن َونُــوا
إال ِب ِك ْل َمة َك ُد ْنيا َ
وم ُن
َوأَ ْد ِغ َم ْن ِبغُنَّــة في يُ ِ
روف أ ُ ِخ َذا
ِاال ْخفَا لَدَى با ِقي ال ُح
ب ِع ْن َد ال َبا ِبغُنَّة َك َذا
ِ
والقَ ْل ُ
المد
أَ ْحكَا ُم ِ
وجائِ ٌز َو ْه َو َوقَص ٌْر ثَبَتَا
ب أَتَى
الز ٌم
وواج ٌ
ِ
وا ْل َم ُّد ِ
َّلز ٌم ْ
سا ِك ُن َحالَ ْي ِن َو ِبال ُّطو ِل يُ َمد
ف َمد
َ
إن َجا َء بَ ْع َد َح ْر ِ
فَ ِ
ب ْ
ُمت َّ ِص ًَّل إِ ْن ُج ِمعَا ِب ِك ْلــ َم ِة
إن َجا َء قَ ْب َل َه ْم َز ِة
اج ٌ
َو َو ِ
سك ُ
س َجَّل
َو َجائِ ٌز إذا أتَى ُم ْن َف ِصَّل
أَ ْو ع ََر َ
ُون َو ْقفًا ُم ْ
ض ال ُّ
َاء
ف َو ِاال ْبتِد ِ
الو ْق ِ
باب َ
ُ
وف
وف
الوقُ ِ
و َب ْع َد تَجْ ِويد َِك ِل ْل ُح ُر ِ
البُ َّد ِم ْن َم ْع ِرفَ ِة ُ
س ْن
س ُم ِإ َذ ْن
ِ
واال ْب ِتد ِ
ثََّلثَةٌ تَا ٌم َوكاف َو َح َ
ي ت ُ ْق َ
َاء َو ْه َ
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ق أَ ْو َ
كان َم ْعنًى فَا ْبتَدِي
ي ِل َما تَ َّم فَ ِإن لَّ ْم يُو َج ِد
تَعَلُّ ٌ
َو ْه َ
فَالتَّا ُم فَا ْل َكافِي َولَ ْف ً
امنَعَ ْن
س ْن
ظا فَ ْ
ُوس اآلي ِ َج ِو ْز فَا ْل َح َ
َّإال ُرؤ َ
َو َ
ف ُم ْ
ض َط ًّرا َويُ ْبدَا قَ ْبـلَهُ
غ ْي ُر َما تَ َّم قَ ِبيــ ٌح َولَهُ
يُوقَ ُ
آن ِم ْن َو ْقف َو َج ْب
وال َح َرام َ
َولَي َ
ْس في القُ ْر ِ
سبَ ْب
غ ْي َر َما لَهُ َ
اب ا ْل َم ْق ُ
صو ِل
طوعِ َوا ْل َم ْو ُ
بَ ُ
ف ِل َم ْق ُ
صول َوتَا
طوع َو َم ْو ُ
َواع ِْر ْ
اإلمام فِي َما قَ ْد أَتَى
ف
في ُم ْ
ص َح ِ
ِ
فَ ْ
َم ْع َم ْل َجأ وال إلـــــــــــــــــه َّإال
اق َطع ِب َعش ِْر َك ِل َمات أن َّال
اسين ثَا ِني ُهو َد الَ
علَى
يُش ِْر ْك َن تُش ِْر ْك يَ ْد ُخ َل ْن ت َ ْعلُوا َ
َ
َوتَ ْعبُدُوا يَ
الر ْع ِد َوا ْل َم ْفتُو َ ِصـ ْل وعن َّما
أن الَّ يَقُولـُوا الَ أَقـُو َل ِإن َّما
ِب َّ
سا
نُ ُهوا ْاق َطعُوا ِمن َّما ِب ُروم َوالنِـ َ
ف ا ْل ُمنَافِ ِق َ
سا
س َ
ـين أَم َّم ْن أَ َّ
ُخلـْ ُ
سـا َو ِذ ْبح َح ْي ُ
ــر ِإ َّن ما
ـث َما
فُ ِصلَ ِ
َوأَن لَّ ِم ا ْل َم ْفتُو َ َك ْ
ت النِ َ
س ُ
اال ْنعَا َم َوا ْل َم ْفتُو َ يَ ْدع َ
ُـون َمعـَا
ف اال ْنفــَا ِل َو َنحـْـل َوقَعَا
َو ُخ ْل ُ
سأ َ ْلت ُ ُمو ُه َو ْ
ف
س َما َوا ْل َو ْ
ـف
ص َل ِص ْ
ُردُّوا َك َذا قُ ْل ِبئْ َ
اخت ُ ِل ْ
ُـل َما َ
َوك ِ
َخلَ ْفت ُ ُمونِي َوا ْ
شت َ َر ْوا فِي َما ْاق َطـعَا
وحي أَفَ ْ
ضـت ُ ُم ا ْ
شتَ َهتْ يَ ْبلُوا َمعَـا
أُ ِ
ش َع َرا َو َ
غ ْي َر ذِي ِصـــَّلَ
ثَا ِنـي فَ َعـ ْل َن َوقَ َعتْ ُروم ِكـَّلَ
تَ ْن ِزي ِل ُ
ِفي ال ُّ
ف
ف
فَأ َ ْينَ َما كَالنَّحْ ِل ِصـ ْل َو ُم ْخت َ ِل ْ
ب َو ِ
سا ُو ِص ْ
الن َ
ظلَّ ِة األَحْ َزا ِ
علَى
س ْـو َ
َو ِصـ ْل فَ ِإلَّـ ْم ُهو َد أَلَّـن نَّجْ عََّل
نَجْ َم َع َك ْيَّل تَحْ َزنُوا تَأ ْ َ
علَ ْي َ
عَن َّم ْن يَشَا ُء َم ْن تَ َولَّى يَ ْو َم ُهـ ْم
ج َوقَ ْطعُ ُه ْم
َحـج َ
ـر ٌ
ـك َح َ
تَ ِح َ
َو َما ِل َهــ َذا َوالَّذ َ
اإل َم ِام ِصـ ْل َو َو ِهَّل
ِيــن َهؤُال
ين فِي ِ
َك َذا ِم َن ا ْل َو َها َويَا ال تَ ْف ِص ِل
َو َو َزنُو ُه ُم َوكَالُو ُه ْم ِصـــ ِل
ت
اب التَّاءا ِ
بَ ُ
َو َرحْ َمتُ ُّ
ف ِبالتَّـا َزبـَ َر ْه
َاف ا ْلبَقَ َر ْة
الز ْخ ُر ِ
اف ُروم ُهـو َد ك ِ
َاالع َْر ِ
ِن ْع َمت ُ َها ثَ ُ
ان َهـم
ـَّلث نَحْ ل ابـْ َر َهـ ْم
يـرات ُ
َمعًا ِ
أخ َ
عقُـو ُد الث َّ ِ
اطر كال ُّ
ِع ْم َر ُ
ُ
ــور
ــور
لقمـان ثُـ َّم فَ ِ
ان لَ ْع َنتَ ِب َها َوالنُّـــــــ ِ
ط ِ
ف ِع ْم َر َ
ص
ص ْ
ان القَ َ
َوا ْم َرأَتُ يُو ُ
س َ
ـع يُ َخص
س ِم ْ
تَحْ ِري ُم َم ْع ِصيَتْ ِبقَ ْد َ
ف َ
غافِ ِر
اط ِـر
َ
سـنَّتْ فَ ِ
كـَُّلًّ َواال ْنفَـا ِل َو َح ْـر ِ
ان ُ
ش َج َرتَ ال ُّد َخ ِ
ـرتْ بَ ِقيَّـتْ َوا ْبنَـتٌ َو َك ِل َمتْ
ع ْين َجنَّـتٌ فِي َوقَعَـتْ
قُ َّرتُ َ
فِ ْط َ
اف َو ُك ُّل َما ْ
ف
اخت ُ ِل ْ
س َط االع َْر ِ
أ َ ْو َ
ف
َج ْمــعًا َوفَ ْـردًا فِيه ِبالت َّ ِ
اء ع ُِر ْ
ص ِل
الو ْ
اب َه ْم ِز َ
بَ ُ
ص ِل ِم ْن فِ ْعل بِ َ
ضم
وا ْبدَأْ بِ َه ْم ِز ا ْل َو ْ
َان ثَا ِل ٌ
ث ِم َن ا ْل ِف ْع ِل يُ َ
إِ ْن ك َ
ضم
س ِر َوا ْلفَتْحِ َوفِي
اء َ
س ْرهُ َحا َل ا ْل َك ْ
َوا ْك ِ
غ ْي َر َّ
س ُر َها َو ِفي
الَّل ِم َك ْ
س َم ِ
َاال ْ
سم َمـــ َع اثْنَتَ ْيــــــــ ِن
ـــن
ام َرأَة َوا ْ
َو ْ
ا ْبن َم َع ا ْبنَ ِة ْ
ام ِرئ واثْنَ ْي ِ
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104
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ــرك َْة
ـرك َْة
ِإال إذا ُر ْمتَ فَبَ ْع ُ
َو َحاذ ِِر ا ْل َو ْق َ
ض َح َ
ف ِبك ُِل ا ْل َح َ
ض ِم في َر ْفع َو َ
َارةً ِبال َّ
ضــم
شــم
ِإال ِبفَتْح أَ ْو ِبنَصْب َوأَ ِ
ِإش َ
َخاتِ َمةُ ا ْل َمتْ ِن
َوقَد تَقَ َّ
آن تَ ْق ِد َم ْة
ي ا ْل ُمقَ ِد َم ْة
ِمنِي ِلقَ ِار ِئ ا ْلقُ ْر ِ
ضى نَ ْظ ِم َ
س ََّل ُم
ّلِل لَــ َها ِختَا ُم
َوا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
ث ُ َّم ال َّ
ص ََّلةُ بَ ْعـ ُد َوال َّ
ــوا ِل ِه
ص َط َفى َوآ ِل ِه
َ
علَى النَّبِي ِ ا ْل ُم ْ
َوصَحْ بِ ِه َوتَابِ ِعي ِم ْن َ
ش ْد
الر َ
اي في ا ْل َع َد ْد
أَ ْب َيات ُ َها قَ ٌ
َم ْن يُتْ ِق ِن التَّجْ ِوي َد َي ْظفَ ْر ِب َّ
اف َو َز ٌ
ا ْنتَ َهى َمتْ ُن ْال ُمقَ ِد َم ِة فِي فَ ِن الت َّ ْج ِوي ِد ِب َح ْم ِد هللاِ تَ َعالَى
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ان ِلل َّ
ش ْيخِ ُ
ان ا ْل َج ْم ُز ِ
وري ِ
سلَ ْي َم ِ
ثانيًا َ :متْنُ ت ُ ْحفَ ِة األ ْطفَا ِل َوا ْل ِغ ْل َم ِ
1
2
3
4
5

ُمقَ ِد َمةُ ا ْل َمتْ ِن
سلَ ْي َم ُ
وري
ور
د َْو ًما ُ
ان ُه َو ا ْل َج ْم ُز ِ
يَقُو ُل راجي َرحْ َم ِة ا ْلغَفُ ِ
ُم َح َّمد وآ ِل ِه و َمن تَـــــــــــــَّل
ع َلــى
ص ِليًا َ
ا ْل َح ْم ُد ِ
هلل ُم َ
ين والـ ُمدُو ِد
في
وبع ُد هذا النَّ ْظ ُم للمــ ُ ِري ِد
النون والت َّ ْن ِو ِ
ِ
يهي ِ ذي الكَما ِل
عن
س َّم ْيتُهُ بتحفَ ِة األ ْطفَــا ِل
شيخنَا ِ
ِ
َ
الم ِ
أن ينف َع ال ُّ
أَ ْرجو به ْ
واألجْ َر وال َقبُو َل والثَّــوابــــــا
طـَّلبا
ين
ون ال َّ
سا ِك َن ِة َوالت َّ ْن ِو ِ
أَ ْحكَا ُم النُّ ِ
لنون ْ
أرب ُع أحكام فَ ُخ ْذ تَ ْب ِيينــِي
وللتنوين
سك ُْن
إن تَ ْ
ِ
ِل ِ
ف
أحرف
اإلظهار قب َل
فاألو ُل
للحلق ستٌ ُّر ِت َبتْ ف ْلتَ ْع ِـر ِ
ِ
ُ
ِ
ٌ
ٌ
ٌ
غين خــــــا ُء
تان ثم
عين حـــا ُء
همز فها ٌء ثم
مه َملَ ِ
ان ِإ ْد َ
في ير ُملُ َ
ون عند ُه ْم قـ ْد ثَبَتَتْ
ستَّة أَتَـتْ
غا ٌم ِب ِ
والث َّ ِ
س ٌم يُ ْد َ
ع ِل َمـــــــــا
غ َمـا
لكنها
فيه بغنة ِبيَ ْن ُمو ُ
قسمان قِ ْ
ِ
ت ُ ْد ِغ ْم ك ُد ْنيا ثم ِص ْنوان تـَـَّل
إال إذا كانَا ب ِك ْل َمة فــَّل
غنَّ ْ
بغير ُ
في َّ
والرا ث ُ َّم ك َِر َرنَّـــ ْه
ـــة
الَّل ِم َّ
والثان إدغا ٌم ِ
ِ
والثَّا ِل ُ
ـاء
البـاء
اإلقَّلب عن َد
ث
مي ًما بِغُنَّة َم َع اإلخفــــــــ ِ
ِ
ُ
والراب ُع اإلخفا ُء عند الفاض ِل
للفاضــ ِل
واجب
الحروف
من
ِ
ٌ
ِ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
 15في خمسة من بع ِد عشر ُ
رمزها
ت قد َّ
ض َّم ْنت ُ َهـا
في ِك ْل ِم هذا البي ِ
ف َذا ثَنَا َك ْم َجا َد ش َْخ ٌ
ِ 16ص ْ
ص قَ ْد َس َما ُد ْم َط ِيبًا ِز ْد في تُقًى َ
ض ْع ظال ًمــــــا
ش َّد َدتَ ْي ِن
ون ا ْل ُم َ
ُح ْك ُم ِ
الم ِيم َوالنُّ ِ
ف ُ
 17و ُ
غ َّ
غنَّة بَدَا
ـن مي ًما ثم نونًا شدِدا
وسم كَّلًّ َح ْـر َ
ِ
سا ِكنَ ِة
أَ ْحكَا ُم ا ْل ِم ِيم ال َّ
والمي ُم ْ
سك ُْن تَجي قَ ْب َل ا ْل ِه َجا
إن ت َ ْ
ِ
ال أَ ِلـف لَيِنَة ِلذِي ا ْل ِح َجا
18
إخفا ٌء ا ْد َ
 19أحكا ُمـها ثَّلثَةٌ ْ
لمن َ
هار فَقَ ْط
ضبَ ْط
غا ٌم َوإِ ْظ ُ
اء
الباء
فاألو ُل اإلخفا ُء عن َد
20
س ِم ِه ال َّ
ي للقُ َّر ِ
ِ
َو َ
َّ
ش ْفـ ِو َّ
يرا يا فَتَى
ان إدغا ٌم ِب ِمثْـ ِلها أتَى
س ِم إدْغا ًما َ
َو َ
ص ِغ ً
 21والث َّ ِ
 22والثَّا ِل ُ
ش ْف ِويَّ ْة
س ِم َها َ
ار في البَ ِقيَّ ْة
ِم ْن أَحْ ُرف َو َ
ث اإل ْظ َه ُ
 23واحْ َذ ْر لَدَى واو َوفَا ْ
أن ت َ ْخت َ ِفي
ف
ِلقُ ْر ِب َها َو ِالتِحاد فَاع ِْـر ِ
الم ا ْل ِف ْع ِل
الم ( ال ) َو ِ
ُح ْك ُم ِ
ف
َّلم (ال)
حـر ِ
ف
أُوالهما
ِ 24ل ِ
حاالن قب َل األ َ ُ
ِ
إظهارها ف ْلتَ ْعـــ ِـر ِ
ُ
عش َْرة ُخ ْذ ِع ْل َمهُ
اربَع م ْع َ
ع ِقي َمــهُ
 25قب َل ْ
ف َ
ِم ِن ا ْب ِغ َح َّج َك َو َخ ْ
23

26
27
28
29
30
31
32
33
34

َ
ــع
عش َْرة أيضًا
و َ
أربـــع
ثانيه َما إدغا ُمها في
ِ
ورمز َها فَ ِ
ِ
ُ
ْ
ف ذا نِعَ ْم
ِط ْب ث ُ َّم ِص ْل ُرحْ ًما تَفز ِض ْ
سو َء َظن ُز ْر ش َِريفًا ِل ْلكـَ َر ْم
َد ْع ُ
س ِمها قَ ْم ِريَّ ْ
سيَّ ْ
َّ
ــة
ــة
والَّل َم ُاالولى َ
س ِم َها ش َْم ِ
واالم ُاال ْخ َرى َ
في نح ِو قُ ْل نع ْم وقُ ْلنا والتَقَــى
َوأَ ْظ ِه َر َّن ال َم فِ ْعل ُم ْطلَقَـــا
س ْي ِن
في ا ْل ِمثْلَ ْي ِن وا ْل ُمتَقَ ِاربَ ْي ِن وا ْل ُمتَ َجانِ َ
ت والمخارجِ اتفَقْ
الصفَا ِ
إِ ْن في ِ
َّلن فيهما أحـق
حرفان فا ِلمثْ ِ
ِ
ت ْ
ْ
اختَلفا يُلَقَّبـــــــا
اربـــا
وفي الصفا ِ
وإن يكونا مخر ًجا تَقَ َ
في َم ْخ َرج َ
ت ُح ِققا
قاربَ ْي ِن أو يَكونا اتَّفَقَـــا
دون الصفا ِ
ُم ِ
سك ْ
س ْي ِن ث ُ َّم ْ
س ِمــــــــيَ ْن
َـــن
أَ َّو ُل كُل فال َّ
غير َ
إن َ
ِبال ُمتَجانِ َ
ص َ
كبير ْ
ْأو ُح ِركَ
الحرفان في ُكل فَقُـ ْل
واف َه َم ْنهُ ِبال ُمثُــــــ ْل
ِ
كُل ٌ
سا ُم ا ْل َم ِد
أَ ْق َ
والم ُّد أصلي وفرعي لـــهُ
س ِم أوال طبيعيًّا َو ُهــــــو
و َ
الحروف تُجْ تَلَب
وال بِدون ِه
سبــب
ف له على
ْ
ما ال تَ َوقُّ ٌ
ُ
ْ
سكون
غير همز أو
أي حرف ِ
ْ
ب ْل ُّ
يكون
ي
جا بع َد مد فالطبيع َّ

35
36
37
قوف على
 38واآلخ ُر
الفرعي َم ْو ٌ
ُّ
ُ 39ح ُروفُـهُ ثَّلثةٌ فَ ِعيـــــــــــــــها
س ُر قب َل اليا وقب َل الوا ِو ضم
 40والك ْ
َ 41و ُ
س ِكنَا
اللين منها اليـا
وواو ُ
ٌ
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

س َجــــَّل
سبب كهمز أو سكون ُم ْ
ْ

وحيـها
ي في نُ ِ
من لَ ْف ِظ واي و ْه َ
شر ٌ
ط وفت ٌح قب َل أَ ْلف يُ ْلتَـَز ْم
ْ
إن ا ْن ِفتَا ٌ قَ ْب َل كُل أ ُ ْع ِلنَـــــا
ِ

أَ ْحكَا ُم ا ْل َم ِد
ُ
والجواز واللزو ْم
جوب
ِل ْل َم ِد أحكا ٌم ثَّلثةٌ تَــدُو ْم
الو ُ
ي ُ
َو ْه َ
إن جا َء ٌ
فواجب ْ
همز بع َد مد
في ِك ْل َمة وذا بمتص ْل يُ َعـــد
ٌ
وقصر ْ
ٌ
كل بكلمة وهذا المنفصــ ْل
إن فُ ِصـ ْل
وجائز مد
ٌ
ومثْ ُل ذا ْ
ُ
السكون
ض
َ
ُ
إن ع ََر َ
نستعــــين
كتعلمون
وقفًا
ِ
ُ
المـد وذا
الهمز على
أو قُ ِد َم
ِ
بَ َد ْل كآمنوا وإيمانًا ُخـــ َذا
وصَّْل ووقفا بع َد مد ُ
ُ
ــوال
السكون أ ُ ِصــَّل
إن
والز ٌم ِ
ط ِ
الَّلز ِم
أَ ْق َ
سا ُم ا ْل َم ِد ِ
ْ
َوتِ ْل َك ِك ْل ِمي و َح ْرفي َمعَــ ْه
أربعـــة
أقسا ُم الزم لديه ْم
صــــــــــ ُل
ف مثقَّـــــ ُل
فهذه أربعةٌ تُفَ َّ
كَّلهما مخفَّ ٌ
ْ
ٌ
وقع
مع
ــع
فإن بك ْل َمة
حرف مد فه َْو ِك ْل ِمي ْ
سكون اجت َم ْ
ِ
الحروف ُو ِجــدا
ِ
س َطهُ فحرفي بـَــدا
والم ُّد و ْ
أو في ثَُّلثي ِ
ف كُل إذا لم يُ ْد َ
ِك ََّل ُهما ُمثَقَّ ٌل ْ
غ َمـــا
إن أ ُ ْد ِغمـــا
ُم َخفَّ ٌ
24

ــو ْر
أو َل ال ُّ
س َ
ي َّ
 53والَّلز ُم ال َح ْرفِ ُّ

ص
حروف ك ْم َ
 54يَجْ َمعُ َها
س ْل نَ َق ْ
ع َ
ُ

ف
س َوى
وما ِ
الحرف الثَّل ِثي ال أ َ ِل ْ
ِ

ــر
ُو ُجو ُدهُ وفي ثَ َمان ا ْن َح َ
ص ْ

ع ْي ُن ذو وجْ َه ْي ِن وال ُّ
طو ُل أ َ َخص
و َ

ـف
فم ُّدهُ مدًّا طبيعيًّا أ ُ ِلــــــــــ ْ
ص ْر
في لَ ْف ِظ َحي طا ِهر ق ِد ا ْن َح َ

55
ــو ْر
 56وذاكَ أيضًا في فواتِحِ ال ُّ
س َ
س َحي ًْرا َم ْن قَ َط ْعكَ ذا ا ْ
شت َ َه ْر
َــر
 57ويَجْ َم ُع الفواتِ َح األ َ ْربَع َّ
ِص ْلهُ ُ
عش ْ
َخاتِ َمةُ ا ْل َمتْ ِن
ام ِه ِبَّل تَنَــا ِهي
َ
هللا
58
َوتَ َّم َذا النَّ ْظ ُم ِب َح ْمــ ِد ِ
علَى تَ َم ِ
 59أ ْبيَاتُها ( نَد بَدَا ) ِلذِي النُّ َهى
تاري ُخها ( بُش َْرى ِل َم ْن يُتْ ِقنُ َها )
ِ
األنبياء أحْ َمـدَا
على ِختَ ِام
سَّل ُم أَبَــدَا
 60ث ُ َّم ال َّ
ِ
صَّلةُ وال َّ
ســام ِع
قارئ َوك ُِل
ب َوك ُِل تا ِب ِع
ِ
 61واآل ِل والصَّحْ ِ
وك ُِل ِ
ان بِ َح ْم ِد هللاِ تَعَالَى
ا ْنتَ َهى َمتْ ُن ت ُ ْحفَ ِة األ ْطفَا ِل َوا ْل ِغ ْل َم ِ

25

المبحث الثالث

26

ا ْل ُمقَ ِد َمةُ في فَ ِن الت َّ ْج ِوي ِد
أوال ُمقَ ِد َمةُ ا ْل َمتْ ِن
وف
ثانيًا
اب َم َخ ِارجِ ا ْل ُح ُر ِ
َب ُ
ت
الصفَا ِ
ثالثًا بَ ُ
اب ِ
اب التَّجْ ِوي ِد
رابعًا بَ ُ
ت
ض الت َّ ْنبِي َها ِ
يق َوبَ ْع ِ
خام ً
سا بَ ُ
اب الت َّ ْرقِ ِ
ت
الراءا ِ
ساد ً
سا بَ ُ
اب َّ
اب فِي الت َّ ْف ِخ ِيم
سابعًا بَ ُ
ت
( )1الال َما ِ
ْ
ق
الء
وف اال ْس ِت ْع ِ
(ُ )2ح ُر ُ
واإلط َبا ِ
وف
ستِ ْع َما ِل ِصفَا ِ
ض الت َّ ْنبِي َها ِ
ت فِي ا ْ
ثامنًا  :بَ ْع ُ
ت ا ْل ُح ُر ِ
اب اإل ْد َ
غ ِام واإل ْظ َه ِار
تاسعًا  :بَ ُ
ضا ِد َوال َّ
اب ال َّ
اء.
ظ ِ
عاشرا  :بَ ُ
ً
ضا ِد َوال َّ
ستِ ْع َما ِل ال َّ
اء
ِيرا ِ
ظ ِ
ت فِي ا ْ
حادي عشر  :بَ ُ
اب التَّحْ ذ َ
ساكنَ ِة
والنون المش َّد َدتَي ِْن
الميم
اب
والميم ال َّ
ثاني عشر  :بَ ُ
ِ
ِ
ِ
سا ِلنَ ٌِ
ْ
الم ِيم ال َّ
دح َلا ُم ِ
والتنوين
النون السا ِكنَ ِة
ثالث عشر  :أحكَا ُم
ِ
ِ
المد
رابع عشر  :أَحْ كَا ُم ِ
َاء
ف َو ِاال ْبتِد ِ
الو ْق ِ
باب َ
خامس عشر ُ :
اب ا ْل َم ْق ُ
صو ِل
طوعِ َوا ْل َم ْو ُ
سادس عشر  :بَ ُ
ت
سابع عشر :
اب التَّا َء ا ِ
َب ُ
ص ِل
اب َه ْم ِز ا ْل َو ْ
ثامن عشر َ :ب ُ
َخاتِ َمةُ ا ْل َمتْن
تاسع عشر :
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Label1

ا ْل ُمقَ ِد َمةُ في فَ ِن الت َّ ْج ِوي ِد
أوال مقدمة المتن
بسم هللا الرحمن الرحيم
سام ِع
اجي َ
ع ْف ِو َرب ِ
َيقُو ُل َر ِ

ُم َح َّم ُد ْبنُ ا ْل َج َز ِري ِ الشَّا ِف ِعي

(سنام ِ ) لرجائنه فيجيبنه لمنا رجناو  -دبنو الُينر شنمس
(يَقُولُ) الاي يرجنو صنتح ربنه المالنَ النـ
ِ
الدين محمد بن محمند ْ
(ال َجنزَ ِري ِ ) نسنبٌ إلنى جزينرة ابنن عمنر بنبالد المشرق(.ال َّ
شنافِ ِعي) نسنبٌ إلنى
اإلمام الشافعي .9
ا ْل َح ْم ُد هلل َو َ
صلَّى هللاُ

ص َ
َ
علَى نَ ِب ِي ِه َو ُم ْ
طفَاهُ

(ا ْل َح ْم ُد هلل ) ال ناء باللسان على الجميل منن نعمنٌ وغير نا ( .10هلل) ولتنظ الجاللنٌ اسنم لناات
واجننب الوجننود المسننتجم لصننتات اللمننال َ (.وصننلَّى هللاُ ) والصننالة مننن هللا رحمننٌ علننى نبيننه(
ص َ
طفَاهُ ) دي مُتارو محمد ﷺ .
َو ُم ْ
آن َم ْع ُم ِح ِب ِه
ُم َح َّمد وآ ِل ِه َوصَحْ ِب ِه
َو ُم ْق ِر ِئ ا ْلقُ ْر ِ
( ُم َح َّمد وآ ِل ِه ) و م مدمنو بني اشم وبني المطلب على األصنح وقينل نم دقاربنه ود نل بيتنه
وقيل جمي دتباعه من دمته .
صررحْ ِب ِه ) دي وعلننى صنحبه و ننم لننل مننن لقنني النبنني  مدمنننا بننه ولننو لحظننٌ ومننات علننى
( َو َ
آن ) معلمه العامل به َ (.م ْع ُم ِح ِبر ِه ) دي محنب القنرآن
اإليمان من غير تُلل بالردة َ ( .و ُم ْق ِر ِئ ا ْلقُ ْر ِ
.
َوبَ ْع ُد إِ َّن َه ِذ ِه ُمقَ ِد َم ْة
علَي ِْه ُم ُم َحت َّ ُم
ب َ
اج ٌ
ِإ ْذ َو ِ

علَى قَ ِارئِ ِه أ َ ْن يَ ْعلَ َمـ ْه
فِي َما َ
قَ ْب َل الش ُُّروعِ أ َ َّوال أ َ ْن َي ْعلَ ُموا

(و َب ْع ُد ) 11دي بعد البسملٌ و الحمدلٌ والصالة النبي ﷺ ( ِإ َّن َهر ِذ ِه ُمقَ ِد َم ْ
رة ) فهناو طائتنٌ منن
َ
12
َ
َ
علَى ق ِارئِ ِه أ ْن يَ ْعلَ َم ْه ) دي في بينان
مسائل علم القراءة ينبني اال تمام بها واالعتناء بشذنها ( .فِي َما َ
علَري ِْه ُم ُم َحرت َّ ُم قَبْر َل الش ُُّرروعِ ) فري تَلَ ِقري
رب َ
اج ٌ
ما يجب على لل قنارئ منن قنراء القنرآن علمنه ( إِ ْذ َو ِ
قراءة القرآن ( أ َ َّوال ً ْ
أن َي ْعلَ ُموا ) دي يتعلموا :

 9محمد بن إدريس بن العباس بن ع مان بن شاف بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن
 10الر ابن القيم في مدارُ الساللين دن الحمد يق بالقلب واللسان .

اشم بن عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي ﷺ

 11بني الظرف نا ألن الم اف إليه محاوف – سواء لان منويًّا دو غير منوي – ويعرب الظرف إاا الر الم اف إليه م ال البنا0ء
ِ َّ ِ 
صالةِ ْالتَجْ ِر  النور58
ّلِل األ َ ْم ُر مِ ْن قَ ْب ُل َومِ ْن بَ ْع ُد  الروم 4وم ال اإلعراب  مِ ْن قَ ْب ِل َ
الر َجز ودجزادو مستتعلن ست مرات .
 12و ي درجوزة من بحر َّ
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ت
الصفَا ِ
َم َخ ِار َج ا ْل ُح ُر ِ
وف َو ِ

ِليَ ْل ِف ُ
ت
صحِ اللُّغا ِ
ظوا ِبأ َ ْف َ

وف ) الهجائيٌ و ي تسعٌ وعشرون حرفا على ُالف وستذتي عدة مُارجها إن
( َم َخ ِار َج ا ْل ُح ُر ِ
شاء هللا  .13ويقصد بالحروف نا حرف الهجاء وليس حرف المعنى لباء الجر والم القسم (
ت ) دي ويعلموا الصتات التي للحروف  ،والمراد مشهور ا و ي سبعٌ
الصفَا ِ
َم َخ ِار َج ا ْل ُح ُر ِ
وف َو ِ
عشر لما دن الصتات سب عشرة وسيذتي بيانها  -إن شاء هللا ِ ( -ليَ ْل ِف ُ
ظوا ) 14دي لينطقوا ويقردوا
ت ) دي
صحِ اللُّغا ِ
( بِأ َ ْف َ
بذفصح من لنات سائر العرب والمقصود لنٌُ قريش لنٌُ قوم نبينا محمد ﷺ اللننٌُ التني ننزل

ﲏ
ﲎ
بها القرآن لننٌ د نل الجننٌ لقولنه تعنالى ﭐﱡﭐﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ
ﲖﲘﲙﲚ ﲛﱠ إبراهيم٤ :
ﲗ
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔﲕ

ف
س َم في
ف
ِ
َو َما الَّذِي ُر ِ
المصاح ِ
ُم َح ِر ِري التَّجْ ِوي ِد َوا ْل َم َوا ِق ِ
حنال الوقنف
والَ للونهم ( ُم َح ِر ِري التَّجْ ِوي ِد ) دي محققي تجويد 15القرآن ( َوا ْل َم َواقِ ِ
رف ) وم ِ
ف ) دي لتنب فني المصناحف الع مانينٌ 16ألن معرفنٌ
سر َم فري
ِ
ومحال االبتداء ( َو َمرا الَّرذِي ُر ِ
المصراح ِ
ِ
الرسم دحد درلان القراءة  ،والرلنان اآلُران التواتر وموافقٌ العربيٌ .
ُن ت ُ ْكتَب بها17
ِم ْن ك ُِل َم ْق ُ
اء أ ُ ْنثَى لَ ْم تَك ْ
صول بِ َها
َوت َ ِ
طوع َو َم ْو ُ
ِ
راء أ ُ ْنثَرى لَر ْم
ويعرفوا الاي رسم مقطوعا من الللمات دو موصوال ( ِب َها ) دي بالمصاحف ( َوت َ ِ
تناء التذنينث التني لنم تلتنب بتناء مربوطنٌ بنل بتناء
تَك ُْن ت ُ ْكتَب ِبها) دي بهاء 18والمعني ليعلم موا
مجرورة دو لما تسمى مبسوطٌ ومتتوحٌ .

ُروُ الحرف وظهورو وتمييزو عن غيرو بواسطٌ صوت .
 13المخرج فهو مو
والصوت و واء يتموُ بتصادم جسمين.
والحرف صوت يعتمد على مخرج محقق لنذن يعتمند الحنرف علنى جنزء منن دجنزاء الحلنق دو اللسنان من ال .دو مخررج مقردر لمُنرُ حنروف المند ال ال نٌ
األلف والياء والواو فاأللف م ال ال معتمد له في شيء من دجزاء التم بحيث دنه ينقط في الَ الجنزء بنل نو نواء متجمن فني الحلنق والتنم  .ويخرتص الحنرف
ع َرض يحله على ُالف في الَ .
باإلنسان بُالف الصوت  .والحركة َ
 14وفي نسٌُ لينطقوا ومددى الللمتين واحد إال دن النطق يشمل الحروف الهجائيٌ بُالف اللتظ فإنه مو و للمرلنب ولنو علنى سنبيل النالبينٌ لمنا يشنير إلينه
قوله تعالى َ ما يَ ْل ِت ُ
ظ مِ ن قَ ْو ٍل ق. 18
 15والتجويد لغة  :التحسين  .واصطَّل ًحا  :تالوة القرآن بإُراُ لل حرف منن مُرجنه وإعطائنه حقنه منن الصنتات الالزمنٌ ومسنتحقه منن الصنتات العار نٌ.
وطرقه األُا من دفواو المشايخ العارفين بطرق دداء القراءة بعد معرفٌ ما يحتاُ إليه القارئ من مُارُ الحروف وصتتها والوقف واالبتداء والرسم.
ٍ
وبحنث منن حايتنٌ بنن
 16جم القرآن في عهد دبي بلر وفي عهد ع مان ر ي هللا عنهما نتيجنٌ ل نرة االُنتالف فني وجنوو القنراءة ودُنول األعناجم باإلسنالم
اليمان  جم ع مان دعالم الصحابٌ ودصحاب الردي وجعل عليهم زيد بن ابت ر ي هللا عننه لعدالتنه وحسنن سنيرته وللوننه لاتنب النوحي بنين يندي رسنول
هللا ﷺ وقد قرد القرآن على النبي ﷺ بعد العر ٌ األُيرة و ي حالمٌ على المتقدمات  -لينتهوا إلى نسخ مصاحف م يرسلونها إلى األمصار وم لل مصنحف
مقرئ ليتلقى الناس عنه مشافهٌ ما د ُِون بالمصحف م يحرق ما دون او المصاحف المعتمدة  .و او المصاحف التي سميت بالع مانيٌ تت من برسنمها منا بنت
من القراءات المتواترة في العر ٌ األُيرة ومحتملٌ األحرف السبعٌ  .وقد نقل صاحب ( نهايٌ القنول المتيند عنن غنينٌ الطنالبين ) دننه قند اُتلنف فني عندد تلنَ
المصاحف وما علينه دل نر العلمناء دنهنا دربعنٌ وزاد نا النبعض إلنى ُمسنٌ نم إلنى مانينٌ مصنحف بقني بالمديننٌ نم إلنى لنل منن الشنام واللوفنٌ والبصنرة وملنٌ
والبحرين واليمن ودبقى واحدا لنتسه و و الاي قتل و و بين يديه.
 17اا البيت و نهايٌ افتتاحيٌ الجزريٌ دما صاحب تحتٌ األطتال والنلمان فقال في افتتاحيٌ منظومته :
وري
ور
د َْو ًما ُ
سلَ ْي َمانُ ه َُو ا ْل َجــ ْمزُ ِ
يَقُو ُل راجي َرحْ َم ِة ا ْلغَفُ ِ
ُم َح َّمد وآ ِل ِه و َمن تَــــــــــــــــَّل
علَــى
هلل ُمصَلِيـــــًا َ
ا ْلح َْم ُد ِ
ين والـ ُمــــدُو ِد
وبع ُد هذا النَّ ْظ ُم للمــ ُ ِري ِد
ون والت َّ ْن ِو ِ
في الن ِ
يهي ِ ذي الكَمـا ِل
س َّم ْيتُهُ بتحفَ ِة األ ْطفَــــــــا ِل
َ
عن شيخِ نَا المِ ِ
أ َ ْرجو به ْ
واألجْ َر والقَبُو َل والثَّــوابــــــــا
أن ينف َع ال ُّطـَّلبا
 18حاف الهمزة للقصر من دجل الوقف عليها لما و قراءة حمزة .
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اب َم َخ ِارجِ ا ْل ُح ُروف
بَ ُ
عش َْر
س ْبعَةَ َ
َم َخ ِار ُ
وف َ
ج ا ْل ُح ُر ِ

ارهُ َم ِن ْ
اختَبَ ْر
َ
علَى الَّذِي يَ ْخت َ ُ

رن ْ
اختَبَ ْرر ) النَ منن
س ْبعَةَ َ
( َم َخ ِار ُ
وف َ
ج ا ْل ُح ُر ِ
عش َْرر ) مُرجنا علنى القنول الناي اُتنارو ( َم ِ
د ننل المعرفننٌ بهننا و ننو الُليننل بننن دحمنند شننيخ سننيبويه ودتباعننه مننن المحققننين و ننو النناي عليننه
الجمهننور 19.ويحصننر دنننوا المُننارُ الحلننق واللسننان والشننتتان ويعمهننا التننم وزاد جماعننٌ منننهم
الشنناطبي والننناظم الجننوف والُياشننيم فصننارت المخررارج العامررة خمسررة  :الجننوف والحلننق واللسننان
والشتتان والُيشوم تتتر منها مخرارج خاصرة و ني سربعة عشرر :منن الجنوف مُنرُ واحند ومنن
الحلق ال ٌ ومن اللسان عشرة ومن الشتتين ا نان ومنن الُيشنوم واحند  ،وإاا دردت معرفنٌ مُنرُ
دُل عليه مزة َ وص ٍل بذي حرلنٌ فحينث انقطن الصنوت
حرف فسلنه دو شددو و و األظهر م د َ ِ
لان مُرجه المحقق وحيث يملن انقطا الصوت في الجملٌ لان مُرجه المقدر.20
اء تَ ْنت َ ِهي
ف َوأ ُ ْختَا َها َو ِهي
وف َمد ِل ْل َه َو ِ
ف ا ْل َج ْو ِ
ُح ُر ُ
فَأ َ ِل ُ
ف ) دي ومُرُ األلف الجوف و و الُالء الداُل في التم فال حيز لها محقق
ف ا ْل َج ْو ِ
( فَأ َ ِل ُ
( َوأ ُ ْختَا َها ) دي النواو واليناء شنبيهتا ا فني دن تلوننا سنالنتين وحرلنٌ منا قبلهمنا منن جنسنهما
اء ت َ ْنت َ ِهرري ) وتسننمى الحننروف
وف َمررد ِل ْل َهر َرو ِ
فيلننون قبننل الننواو ننمٌ وقبننل الينناء لسننرة ( َو ِهرري ُحر ُرر ُ
الجوفيٌ دو الهوائيٌ وتسمى حروف المد وتسمى على األعنم حنروف العلنٌ سنواء دلاننت متحرلنٌ دو
سالنٌ ودُيرا تسمى حروف اللين  ،وسميت بحروف المد واللين ألنها تُرُ بامتداد ولين منن غينر
للتٌ على اللسان التسا مُرجها وسميت بالعلٌ لما يعتريها من إعالل وإبدال .21
ق َه ْم ٌز َها ُء
ث ُ َّم ِأل َ ْق َ
صى ا ْل َح ْل ِ

س ِط ِه فَ َع ْي ٌن َحا ُء
ث ُ َّم ِل َو ْ

ق ) دي دبعد الحلق من التم و و آُرو مما يلي الصدر حرفان ( َه ْم ٌز ) م
( ث ُ َّم ِأل َ ْق َ
صى ا ْل َح ْل ِ
س ِط ِه  )22دي لوسط الحلق حرفان ( فَعَ ْي ٌن َحا ُء ) مهملتان دي غير منقنوطتين
( َها ُء) ( ث ُ َّم ِل َو ْ
حتى ال تشتبهان بالنين والُاء .
أ َ ْدنَاهُ َ
اف
غ ْي ٌن َخا ُؤ َها َوا ْلقَ ُ

َاف
ان فَ ْو ُ
أ َ ْق َ
صى ِ
الل َ
ق ث ُ َّم ا ْلك ُ
س ِ

( أ َ ْدنَررراهُ َ
غررر ْي ٌن َخا ُؤ َهرررا ) دي دقنننرب الحلنننق إلنننى التنننم مُنننرُ الننننين والُننناء المعجمتنننان دي
المنقوطتان للتترقٌ بينهما وبين العين والحناء وقنال ( َخا ُؤ َهرا ) بإ نافٌ الُناء إلنى الننين لمشنارلتها
راف ) دي مُرجهنا (
لها في صتاتها إال في الجهر فإنها مهموسٌ والنين مجهورة لما سنيذتيَ ( .وا ْلقَ ُ
ق ) ببناء الظرف على ال م على تقدير م اف دي فوق اللاف ألن ما يلي الحلق
ان فَ ْو ُ
أ َ ْق َ
صى ِ
الل َ
س ِ
َراف)
من اللسان يعد فوقا  ،فالقاف آُر اللسان مما يلي الحلق وما فوقنه منن الحننَ األعلنى ( ثُر َّم ا ْلك ُ
سفَ ُل ) دي م ما تحته من الحنَ األعلى دو المراد دسنتل منن القناف ،
دي مُرجها دقصى اللسان ( أ َ ْ
 19ودسقط سيبويه مُرُ حرف الجوف فجعلها ستٌ عشر ودسقط التراء الَ م جعل مُرُ النون والالم والراء مُرجنا واحندا والجمهنور علنى دن للنل واحند
منها مُرجا لما سيذتي .
 20م ال الباء الاي ينتهي الصوت في الشتتين فالشتتان مُرجه المحقق  .دما حروف المد (و .ا .ي) فُروجها ينتهي بانقطا واء التم فمُرجها مقدَّر .
 21واعلم دنه قدم حروف المد على سائر الحروف لعموم مُرُ المديٌ ولونها بالنسبٌ إلى مُنارُ البقينٌ بمنزلنٌ اللنل فني جاننب الجنزء وإن لنان منن المناسنب
تذُير ا باعتبار دن حيز ا مقدر فال تقدم على ما حيزو محقق  .ولما لنان منادة الصروت الهنواء الُنارُ منن داُنل اإلنسنان لنان دولنه آُنر الحلنق وآُنرو دول
الشتتين فرتب الناظم رحمه هللا الحروف باعتبار الصوت موافقا للجمهور حيث قال( :فذلف الجوف) ورتب تسنميٌ المُنارُ باعتبنار و نعها األصنلي حينث
جعل األقصى و و األبعد مما يلي الصدر  ،واألدنى و و األقرب لمقابله .
 22بتسلين السين و ي في القاموس لنٌ عيتٌ وفي نسٌُ ( ومن وسطه ) بالتحريَ .
30
–

–

ويسمى الحرفان لهويان ألنهما يُرجان من آُنر اللسنان عنند اللهناة 23و ني اللحمنٌ المشنرفٌ علنى
الحلق .
ْ
َ
س ُ
َوال َّ
ضا ُد ِم ْن َحافَتِ ِه ِإذ َو ِل َيا
الشيُن يَا
ط فَ ِجي ُم ِ
سفَ ُل َوا ْل َو ْ
أ ْ
س ُ
الشيُن َيا ) دي وسنط اللسنان من منا يحااينه منن وسنط الحننَ األعلنى يوجند
ط فَ ِجي ُم ِ
( َوا ْل َو ْ
مُرُ الجيم م الشين م الياء الم ناة تحت دي المنقوطٌ نقطتين تحتها  ،وقد قدم بع هم الشين على
شنجر التنم دو منن
الجيم  .وتسمى او الحروف
بالشجريٌ دي الجيم والشنين واليناء ألنهنا تُنرُ منن ْ
ْ
شجر اللسان وما يقابله والشجر متتح التم دو مجم اللحيين  ،والمراد بالياء اللينٌ غير المديٌ .
ْ
س ُ
الشي ُن َيا
ط فَ ِجي ُم ِ
سفَ ُل َوا ْل َو ْ
أَ ْ
َاال ْ
س َر أ َ ْو يُ ْمنَا َها
اس ِم ْن أ َ ْي َ
ض َر َ

َوال َّ
ضا ُد ِم ْن َحافَ ِت ِه ِإ ْذ َو ِل َيا
َوالََّّل ُم أ َ ْدنَا َها ِل ُم ْنت َ َها َهــا

ضا ُد ِم ْن َحافَتِ ِه ِإ ْذ َو ِليَا َاال ْ
( َوال َّ
اس ) 24دي ومُرُ ال اد من دول إحندى حنافتي اللسنان
ض َر َ
س َر أ َ ْو يُ ْمنَا َها ) وال نمير فني يمنا نا يعنود علنى
مستطيال إلى ما يليها من األ راس العليا ( ِم ْن أ َ ْي َ
األ راس دو الحافٌ و ما متالزمان  ،وُروجها من الجاننب األيسنر نو األسنهل واأليسنر واألل نر
ومن الجانب األيمن و و قليل وعسير دو منهما و و دقل ودعسر ودبلغ و و ما لان علينه الرسنول
وبعض الصحابٌ .
ْ
والمراد باأل نراس فني قولنه ( ِإذ َو ِليَرا َاال ْ
اس ) دي األ نراس العلينا منن دحند الجنانبين
ض َرر َ
مبتدئا مما حااى دوسط اللسان .
( َوالََّّل ُم أ َ ْدنَا َها ِل ُم ْنت َ َها َها ) ويبدد مُرُ النالم منن ددننى إحندى حنافتي اللسنان  -منن جهنٌ التنم  -إلنى
منتهى طرف اللسان وما يحااي الَ من الحنَ األعلى فويق ال ناحَ 25والنناب والرباعينٌ وال نينٌ
من التَ األعلى فيلون ابتداء مُرُ الالم دقرب إلى مقَّدم التم و و دوس الحروف مُرجا .
َوالنُّو ُن ِم ْن َ
ط َرفِ ِه تَحْ تُ اجْ عَلُوا

الرا يُدَانِي ِه ِل َ
ظهْر أ َ ْد َخ ُل
َو َّ

( َوالنُّو ُن ِم ْن َ
ط َرفِ ِه تَحْ تُ اجْ عَلُوا ) دي واجعلوا مُرُ الننون منن طنرف اللسنان و نو ردسنه
الررا يُدَانِير ِه )
ودوله م ما يليه منن الل نٌ العلينا منائال إلنى منا تحنت النالم قلنيال وقينل فوقهنا قلنيال ( َو َّ
والراء مُرجها يقارب مُرُ النون ( ِل َ
ظهْر أ َ ْد َخ ُل ) دي ددُل إلى ظهر اللسان قلنيال النحرافنه إلنى
القيٌ ألنها تُرُ من ْ
الالم.وتسمى او الحروف ال ال ٌ ْ
الق اللسان و و طرفه.
َوال َّ
طا ُء َوالدَّا ُل َوتَا ِم ْنهُ َو ِم ْن

ير ُم ْست َ ِل ْن
ُ
ع ْل َيا الثَّنَايَا َوال َّ
ص ِت ُ

( َوال َّ
طا ُء َوالدَّا ُل َوتَا ) دي او الحروف تُنرُ ( ِم ْنرهُ ) دي منن طنرف اللسنان ( َو ِم ْ
ع ْليَرا
رن ُ
27
الثَّنَايَا )26يعني من دعلى ال نايا العليا وما فوقه و و يبدد من دصول ال نايا العليا وحتى النط .
 23والجم  :لهى ولهيات و لهوات .
 24ودصننل للمننٌ ( اال ننراس ) األ ننراس فنقلننت حرلننٌ الهمننزة إلننى الننالم والتتنني بهننا عننن مننزة الوصننل  ،واأللننف فنني ( وليننا ) لأطننالق  ،وقولننه ( حافتننه)
بتُتيف التاء وقيل بذنها مُتتٌ للوزن .
 25م اعلم دن األسنان على دربعٌ دقسام منها دربعٌ تسمى ثنايا نتان من فنوق و نتنان منن تحنت منن مقندَّمها نم دربعنٌ ممنا تليهنا منن لنل جاننب واحندة تسنمى
سرا ومنن األ نراس دربعنٌ تسنمى ضرواحك نم ا ننا عشنر تسنمى طرواحن نم دربعنٌ نواجرذ ويقنال لهنا
رباعيات م دربعٌ لالَ تسمى أنيابًا م الباقي تسنمى أضرا ً
رس الحلم دو رس العقل وقد ال توجد في بعض دفراد اإلنسان .
 26ال نايا ي األسنان المتقدمٌ ا نتان فوق وا نتان تحت .
 27وتسمى او الحروف -الطاء والدال والتاء نطعيٌ لمجاورة مُرجها نط غار الحنَ األعلى و و سقته ال لُروجها منه .
31
–

َو َّ
الطا ُء َوالدَّا ُل َوتَا ِم ْنهُ َو ِم ْ
ـن
س ْفلَى
ق الثَّنَا َيا ال ُّ
ِم ْنهُ َو ِم ْن فَ ْو ِ
ط َرفَي ِْه َما َو ِم ْن َب ْ
ِم ْن َ
ط ِن ال َّ
شتَ ٌْ

ست َ ِكـــــ ْن
ع ْليَا ال َّنَايَا َوال َّ
ير ُم ْ
ُ
ص ِف ُ
َوال َّ
ظــــــــــــا ُء َوالذَّا ُل َوثَا ِل ْلعُ ْليَا
اف ال َّنَا َيا ْال ُم ْش ِرفَ ْ
فَ ْالتَا َم َ ْ
ـٌ
اط َر ِ

سرت َ ِك ْن ) الصررفير فنني اللغررة ننو حنندة فنني الصننوت دو ننو صننوت يشننبه صننوت
( َوال َّ
ير ُم ْ
صر ِف ُ
الطائر  .واصطالحا صوت زائد يُرُ من بين الشتتين يصحب حروفه ال ال ٌ  28وقند قندم النناظم
لحروف الصتير و ي  :الصاد والزاي والسين بذن ُروجها مستقر ( ِم ْنهُ ) دي من طرف اللسان (
س ْفلَى ) والحاصل دنها من طرف اللسان ومن بين ال نايا العليا والستلى. 29
ق الثَّنَايَا ال ُّ
َو ِم ْن فَ ْو ِ
رن َ
( َوال َّ
ظا ُء َوالذَّا ُل َوثَا ِل ْلعُ ْليَا ) دي و او الحروف ال ال ٌ ُاص لل ناينا العلينا ( ِم ْ
ط َرفَي ِْه َمرا )
دي دنهم يُرجون من ظهر طرف اللسان ودطراف ال نايا العليا .30وبالَ تمت مُارُ اللسان و ني
عشرة وحروفها مانيٌ عشر حرفا .31
ِم ْن َ
شفَ ْة
ط َرفَ ْي ِه َما َو ِم ْن بَ ْط ِن ال َّ

اف الثَّنَايَا ا ْل ُمش ِْرفَ ْة
فَا ْلفَا َم َع ا ْط َر ِ

ننم دُننا الننناظم فنني بيننان مُننارُ الشننتتين وحروفهمننا فقننال َ ( :و ِمر ْ
شرفَ ْة 32فَا ْلفَررا َمر َع
رن ال َّ
رن بَ ْطر ِ
اف الثَّنَا َيررا ا ْل ُم ْ
شر ِررفَ ْة ) والمعنننى دن التنناء تُننرُ مننن بطننن الشننتٌ السننتلى م ن دطننراف (الثَّنَايررا
ا ْطر َرر ِ
ا ْل ُمش ِْرفَ ْة ) الظا رة و ي العليا  .وقد دطلق للمٌ الشتٌ وقصد بها الستلى لعدم تذتِي النطق بالتاء م
العليا وألنه قرنها بال نايا العليا .
او بَا ٌء ِمي ُم
ِلل َّ
شفَتَي ِْن ا ْل َو ُ

َو ُ
غنَّةٌ َم ْخ َر ُج َها ا ْل َخ ْيشُو ُم

دي وتُرُ الواو والباء والميم من بين الشتتين ويالحظ دن الشتتين عند النطق بنالواو يحندث
بهما انتتاح م ان مامهما من طرفيهما م فرجٌ فني وسنطهما ،دمنا من البناء والمنيم يلنون انطباقنا
وليس انتتاحا واالنطباق م الباء من جهٌ داُل التم دقوى من االنطباق م الميم من وسطهما  .إان
مُارُ الشتتين ا نان وحروفها دربعٌ  :مُرُ للتاء ومُرُ للواو والباء والميم .
( َو ُ
غنَّةٌ َم ْخ َر ُج َهرا ا ْل َخ ْيشُرو ُم ) ودُينرا النننٌ و ني صنوت دغنن ال عمنل للسنان فينه  ،قينل نو
شررو ُم ) و ننو التتحننٌ التنني
شننبيه بصننوت النننزال إاا ننا ولنند ا 33ومُرجهننا دقصننى األنننف ( ا ْل َخ ْي ُ
تصل ما بين األنف والتم و ي مصاحبٌ للل من النون والميم المش َّددتين والمدغمتين والمُتاتين دما
المظهرتان والمتحرلتان فتيهما دصل الننٌ و و بمقدار حرلٌ واحدة .

 28يشبه الصوت الناتب عن الصاد صوت اإلوز والزاي صوت النحل والسين صوت الجراد .
 29وتسمى الصاد والزاي والسين الحروف األسلية ألنها من دسلٌ اللسان و ني مسنتدقه وقند جناء فني لسنان العنرب دن المسنتدق منن لنل شنيء  :نو منا َّ
دق مننه
َّ
واسترق .
 30يقال للظاء والاال وال اء لَثَوية ألنها تُرُ من منطقٌ الل ٌ و ي منبت األسنان دو اللحم النابت حول األسنان .
 31اا اللم من الحروف الُارُ من اللسان والاي يقارب ل ي الحروف  ،وال يلاد يُلو لالمنا منها يالرنا بقوله ﷺ لمعاا بن جبل ر ي هللا عننه دال دُبنرَ
بمالَ الَ لله؟ …… فذُا بلسانه وقال  :لف عليَ اا ! رواو الترماي .
 32بتتح الشين ويملن لسر ا .
 33قال نصر بن علي الشيرازي لذصوات الحمام والقمارى.
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ت
الصفَا ِ
بَ ُ
اب ِ
وتعريف الصنتٌ لغرةً :ني منا قنام بالشنيء منن المعناني الحسنيٌ لالبيناض والسنواد والمعناني
المعنويٌ لالعلم والجهل  .وتعريتها اصطَّل ًحا  :ليتيٌ تحدث للحرف عند حصوله في المُرُ تمينزو
عن غيرو .
وفائدة الصفة  -1 :عالوة على دنها تميز الحنرف عنن غينرو  -2تندلَ علنى الحنرف القنوي
تحسن لتظ الحروف المُتلتٌ في المُرُ .ومنن الصنتات منا نو منالزم للحنرف
من ال عيف -3 .
ِ
34
لالقلقلٌ  ،ومنها ما و عارض له لالترقيق والتتُيم .
م بدد الناظم بالر المشهور من الصتات فقال :
ست َ ِف ْل
ِصفَات ُ َها َجه ٌْر َو ِر ْخ ٌو ُم ْ

الض َّد قُ ْل
ُم ْنفَ ِت ٌح ُم ْ
ص َمتَةٌ َو ِ

دي الجهر والرُاوة واالستتال واالنتتاح واإلصمات  ،و د الجهر الهمنس  ،و ند الرُناوة
الشدة  ،و د االستتال االستعالء  ،و د االنتتاح االنطباق  ،و د اإلصمات االنزالق .
سكَتْ
س َها فَ َحثَّهُ ش َْخ ٌ
ص َ
َم ْه ُمو ُ

شدِي ُد َها لَ ْف ُ
ظ أ َ ِج ْد قَط َبكَتْ
َ

سكَتْ ) والهمس في اللغة الُتاء  .وفي االصرطَّل  :نو نعف
س َها فَ َحثَّهُ ش َْخ ٌ
ص َ
( َم ْه ُمو ُ
فنني التصننويت من جريننان النننتس عننند النطننق بننالحرف ل ننعف االعتمنناد علننى المُننرُ  ،وحروفننه
مجموعٌ في قولَ ( فح ه شُص سلت ) .
و نند الهمننس الجهررر و ننو فنني اللغررة اإلظهننار واإلعننالن  .وفنني االصررطَّل ننو قننوة فنني
التصويت م انحباس جريان النَّتَس عنند النطنق بنالحرف للمنال االعتمناد علنى المُنرُ  .وحروفنه
مجموعٌ في قولَ
ع ُ
َض اِي َ
ب ِجد ).
طلَ ٍ
ئغ ٍ
( َ
ار ٍ
ظ َم َو ْز ُن قَ ِ
شدِي ُد َها لَ ْفر ُ
ظ أ َ ِجر ْد قَرط بَكَرتْ ) والشردة فني اللغرة القنوة  .وفني االصرطَّل  :انحبناس جرينان
( َ
الصوت عند النطق بالحرف للمال االعتماد على المُرُ  .وحروفها مجموعنٌ فني قولنَ (د َ ِجن ْد قَنطٍ
بَ َلت )35أو ( د َ ِجد ََُ ت ُ َ
طبِق ).
و نند الشنندة الرُنناوة ومعنننى الرخرراوة فنني اللنننٌ اللننين  .دمننا فنني االصررطَّل فهنني جريننان
الصوت م الحرف ل عف االعتماد على المُرُ .
ع َم ْر
شدِي ِد ِل ْن ُ
َو َبي َْن ِر ْخو َوال َّ

ص َ
ص ْر
س ْب ُع ُ
ض ْغط ِق ْظ َح َ
ع ْلو ُخ َّ
َو َ

ع َم ْر ) دي وبين الرُاوة والشدة التوسط و و في اللغة االعتندال .
شدِي ِد ِل ْن ُ
( َوبَي َْن ِر ْخو َوال َّ
وفي االصطَّل اعتدال الصوت عند النطنق بنالحرف بنين الشندة والرُناوة  .وحروفنه مجموعنٌ فني
قولَ
س فهو الهواء الُارُ من داُل الرئٌ بدف الطب دي دون افتعنال اإلنسنان
 34من المهم في اا المقام التتريق بين الصتٌ والنتَس والصوت والحرف  .دما النَّفَ ُ
له فإاا افتعله اإلنسنان صنار صنوتا ولناا فالصروت نو الننَّتَس المسنمو الُنارُ بناإلرادة وعنرض لنه تمنوُ يُسْن َم ُ بسنبب تصنادم جسنمين دو بتصنادم الننَّتَس
اإلرادي المتموُ بالهواء السالن  ،م إاا تعرض اا الصوت للصتات صار حرفًا  .ومن نا يُ ْعلَ ُم معنى قنولهم  ( :إن الننَّتَس الُنارُ الناي نو صنتٌ حنرف إن
تليف لله بليتيٌ الصوت حتى يحصل صوت قوي لنان الحنرف الُنارُ مجهنورا وإن بقني بعنض الننَّتَس الُنارُ بنال صنوت يجنري من الحنرف لنان الحنرف
س ِمي الحرف شديدا  ،دما إاا جرى الصنوت جرياننا تا َّمنا يسنمى رُنوا
مهموسا  ،وإاا انحصر صوت الحرف في مُرجه انحصارا تا َّما فال يجري جريانا سهال ُ
 ،وربما لم ينحصر ولم يَجْ ِر فيسمى متوسطا بين الرُو والشديد ).
 35وأجد من اإلجادة وقط بمعنى حسب وبلت من التبليت نقول ب َّلته إاا غلبه بالحجٌ .
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ع َمننر  )36إان فحننروف الشنندة ( د َ ِج ن ْد قَننطٍ بَ َلننت ) والتوسننط( ِلن ْ
( ِلن ْ
ع َم نر) وبقيننٌ الحننروف فهنني
نن ُ
نن ُ
ث،ح،خ،ا،ز،س،ش،ص،ض،غ،ف ،ا ،ـ ،و،ي .
للرخاوة
ص َ
ص ْر ) دي حصر حروف االسنتعالء فني سنبعٌ يجمعهنا قولنَ
س ْب ُع ُ
ض ْغط قِ ْظ َح َ
ع ْلو ُخ َّ
( َو َ
37
ص َ ن ْنطٍ قِ ْ
نظ )  .واالسرتعَّلء لغرةً االرتتنا والعلنو واصرطَّل ًحا  :ارتتنا دقصنى اللسنان عنند
( ُُ َّ
النطق بالحرف إلى الحنَ األعلى  .ودشند الحنروف اسنتعالء القناف  ،وارتتنا معظنم اللسنان يلنون
عند النطق بالطاء نم الصناد وال ناد والظناء نم عنند القناف نم ي نعف عنند الُناء والننين  .38وال
تعتبر الجيم والشين والياء مستعليٌ ألنه قد استعلى بهنا وسنط اللسنان وال اللناف ألننه ال يسنتعلي بهنا
إال ما بين دقصى اللسان ووسطه إان المعتبر في االستعالء و دقصى اللسان .
و د االستعالء االستفال و و في اللغة االنُتاض وفي االصطَّل  :انحطاط اللسان إلى قا
ت ِع أز َم ْن يُ َج ِو ْد َح ْرفَهُ س َّل ِإ ْا شَلا ).
التم عند ُروُ الحرف .ويجم حروفه قولهم َ َ ( :ب َ
وف ا ْل ُم ْذلَقَ ْة
ب ا ْل ُح ُر ُ
َوفِ َّر ِمن لُّ ِ

طا ُء َ
ضا ٌد َ
صا ُد َ
ظا ٌء ُم ْطبَ َق ْة
َو َ

دي الصنناد وال نناد والطنناء والظنناء نني حننروف صننتٌ اإلطبرراق وبقيننٌ الحننروف منتتحننٌ ،
واإلطبنناق فنني اللغررة اإللصنناق و نندو االنتتنناح دو االفتننراق  .وتعريننف اإلطبنناق اصررطَّل ًحا  :تالقنني
طائتننٌ مننن اللسننان م ن الحنننَ األعلننى عننند النطننق بننالحرف م ن انحصننار الصننوت بينهمننا  .و نندو
االنتتاح فبعد دن تالقنت طائتنٌ منن اللسنان من الحننَ األعلنى فني اإلطبناق فنإن االنفترا نو تجنافي
اللسان عن الحنَ األعلى حتى يُرُ الصوت من بينهما عند النطق بالحرف .39
وف ا ْل ُم ْذلَقَ ْ
رة ) واإلذالق لننٌ  :حندة اللسنان وبالغتنه  .وفني االصرطَّل :
رب ا ْل ُح ُرر ُ
َ
(و ِف َّر ِمرن لُّ ِ
ُتننٌ الحننرف بُروجننه مننن الننق اللسننان والشننتٌ ( دي بع ننها يُننرُ مننن طننرف اللسننان  -ل ن ر -
وبع ها يُرُ من طرف الشتٌ ب ف م والَ بُتٌ وسنرعٌ) وجمعهنا فني قولنه ( فنر منن لنب )40
وما عدا حروف( فر من لب ) فهي مصمتة ومعنى اإلصمات المنرع .وفني االصرطَّل  :منن انتنراد
حروف اإلصمات دن تلون دصوال للللمات العربيٌ الرباعينٌ والُماسنيٌ .فلنل للمنٌ علنى دربعنٌ دو
ُمسٌ دحرف البد دن يلون فيها من الحنروف المصنمتٌ منن الحنروف المالقنٌ  ،وفعلنوا النَ لُتنٌ
المالقٌ فيعادلوا بها ال قيلٌ وإال لانت الللمٌ دعجميٌ م ال (عسجد ) فلل حروفها مصمتٌ .41
الل ُ
ين
ب َجد َو ِ
قَ ْلقَلَةٌ قُ ْط ُ

سي ُن
ير َها َ
َ
اي ِ
ص ِف ُ
صا ٌد َو َز ٌ

دما الصفير و و في اللغة نو حندة فني الصنوت دو نو صنوت يشنبه صنوت الطنائر  ،وقينل
يصوتُ به للبهائم .
َّ
 36دي لن يا عمر .

 37وال ُُص و البيت من القصب وال نط و ال يق وقِظ فعل دمر من قاظ بالملان إاا اشتد الحر  .والمعنى  :دقم في وقت حرارة الصيف في
ُص اي نط  .ولذ نه يريد دن يقول  :اقن من الدنيا بم ل الَ ! وقد جاء دن دحد التابعين لان له ُص منن قصنب يلنون فينه نو ودابتنه فنإاا
غزا نق ه وإاا رج بناو .
 38راج نهايٌ القول المتيد وغايٌ المريد .
حروف االستعَّلء ودقوى حروف االستعالء حروف اإلطباق ودقوى حروف اإلطباق الطاء م تتوسط الصراد والضراد دمنا الظراء فهني
 39اعلم دن دقوى الحروف
ُ
طنبُ  و َ ح َ
صنبُ  98األنبيناء دي َ ح َ نبُ  و َ ح َ
ظنبُ
د عتهم إطباقا  .ومن النرائب دن للمٌ وحيدة في القرآن قرئت بلل حروف اإلطباق و ي للمٌ َ ح َ
 وإن لانت منها من القراءات الشااة .

سن أم الحيَّنٌ فيلنون
نب وجندت دننه ربمنا سنمي بنه ُ
 40واللب و العقل بمعنى التاعل دي رب الجا ل من العاقل وبالرجو إلى لسان العرب ألجد معنى آُنر للأ ِ
المعنى (ا رب من سم الحيٌ ) وهللا دعلم .

 41ع َّد صاحب لتاب (حق التالوة ) صنتٌ اإلاالق واإلصنمات بعندد واحند ألن صنتٌ اإلصنمات ال تعلنق لهنا بنالنطق واللتنظ بنل إن
تعلقها باللنٌ ودصولها العربيٌ دو األعجميٌ .
34

وفي االصطَّل  :صوت زائد يُرُ من بين الشتتين عند النطق بحروفه ال ال ٌ ( ص.ز.س
) الصاد و ي دقوى الصتير وتشبه صوت اإلوز م الزاي وتشبه صوت النحل ودُينرا السنين و ني
األ عف صتيرا وتشبه صوت الجراد  .ويلون الصتير في السالن والمتحرَ .
رب َجررد ) والقلقلررة وفنني لنننٌ اللقلقننٌ فننإاا عرفنننا َّ
دن معنا ننا فنني اللغررة التحريننَ
( قَ ْلقَلَررةٌ قُ ْطر ُ
واال طراب دو الصياح عرفنا سر تسنميتها بالقلقلنٌ فإنهنا إاا سنلنت دو وقنف عليهنا تقلقنل المُنرُ
وا طرب حتى يُ ْس َم َ له نبرة قويٌ لما فيها منن شندة الصنوت الصناعد بهنا من ال ننط والنَ دون
غير ننا مننن الحننروف  .فلننان تعريتهننا اصررطَّل ًحا دنهننا صننوت زائنند يحنندث فنني المُننرُ بعنند نننط
المُرُ وحصول الحرف فيه بالَ ال نط  .والَ عند فتح المُرُ بُ َع ْي َد اا ال نط . 42وحروفنه
قطب ج ٍد)43
ُمسٌ مجموعٌ في قولَ (
ُ
صاد َوزَ اي ِس ُ
ين
ص ِت ُ
ير َا َ
َ
ْ
َ
َ
َ
س َكنا َوانفت َحا
او َويَا ٌء َ
َو ٌ

قَ ْلقَلٌَ قُ ْ
اللي ُن
ب َجـــــــــــ ٍد َو ِ
ط ُ
ص ِحـــــــ َحا
اف ُ
قَ ْبلَ ُه َما َو ِاال ْن ِح َر ُ

س َكنَا َوا ْنفَت َ َحا قَ ْبلَ ُه َما ) دي واللين و و في اللغة د الُشونٌ دي السهولٌ
( َو ِ
او َويَا ٌء َ
اللي ُن َو ٌ
وتعريته اصطَّل ًحا ُ :روُ الحرف بسهولٌ ويسر وقلٌ للتٌ على اللسان  .دما حرفاو فهما الواو
والياء السالنتان المتتوح ما قبلهما لذن تقف على ( قريش .والصيف .البيتُ .وف ) من قوله

تعالى:ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ
ﱎﱏ ﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱠ قريش٤ – ١ :

وسمي سلونهما سلونا حيا ألن مُرجهما محقق وسلون دحرف المد الجوفيٌ سلون ميِت ألن
مُرجها مقدر.
س َلنَا َوا ْن َتتَ َحــــــــــا
َواو َويَاء َ
في َّ
الرا َو ِبت َ ْك ِرير ُج ِع ْل
الَّل ِم َو َّ

ص ِح َحــــــا
اف ُ
قَ ْبلَ ُه َما َو ِاال ْن ِح َر ُ
الشي ُن َ
ست َ ِط ْل
ضادًا ا ْ
شي ِ
َو ِللت َّ َف ِ

ص ِرح َحا فري َّ
الررا ) دي صنحح جمهنور القنراء بنوت االنحنراف فني
اف ُ
قوله ( َو ِاال ْن ِح َر ُ
الرَّل ِم َو َّ
الننالم والننراء  .ويعننني االنحررراف فنني اللغررة الميننل  .وسننمي الننالم والننراء منحننرفين النحرافهمننا إلننى
طرف اللسان  .وفي الراء ميل إلى جهٌ الالم ولاا نرى األل غ يجعلها الما  .وقولنه ( َوبِت َ ْك ِريرر ُج ِعر ْل
) وال مير المستتر في ( ُج ِع ْل ) يعود على الراء دي توصف الراء بالتلرار و و إعادة الشيء ودقنل
التلرار مرة  ،ووصف الراء بالَ الرتعاد طرف اللسان به عند التلتظ .44
الشي ُن ) دي والتفشي ابت للشين و و في اللغة االنتشار واالتسا دما اصطَّل ًحا
شي ِ
( َو ِللتَّفَ ِ
فهو انتشار الهواء في التم عند النطق بالحرف .و و في السالن والمتحرَ إال دنه في السالن دظهنر
.

وفني الموقنوف علينه دملنن
 42والقلقلة موجودة في السالن والمتحرَ إال دنها ال تظهر في المتحرَ و ي فني السنالن دبنين م نال  اجْ ت ََر ُحنوا  الجا ينٌ21
م ال  يَ ُْ ُر ُُ 100النساء فإاا لنان الموقنوف علينه مشن َّددا لاننت دقنوى ودو نح م نال َ و ْال َحنبِ 189البقنرة وعلينه فقند قسنمها العلمناء إلنى ثَّلثرة مراترب :
صغرى إاا جاء دحد حروفها سالنا وسط الللمٌ دو نهايتها غير موقنوف علينه  .كبررى شرديدة إاا جناءت حروفهنا السنالنٌ نهاينٌ الللمنٌ الموقنوف عليهنا  .كبررى
أشد إاا جاءت حروفها مش َّددة نهايٌ الللمٌ الموقوف عليها .
الر َحى و( َجدٍ) بتُتيف الدال و العظمٌ دو الننى لذنه يقول لن عظيما في لل دمرَ وتجنب الصنائر وهللا دعلم
 43والقطب و ما يدور عليه األمر ومنه قطب َّ
َنب ووقنو المنرء فني التلنرار لحنن
ف ليُجْ تَن َ
 44الُالصٌ دن الراء له قبول التلرار لذن تقول على غير ال احَ دنه إنسان احَ دي قابل لل حَ و و يُ ْع َنر ُ
دن يلصق ظهر لسانه بذعلى حنله دصول ال نايا العليا لصقا محلمنا منرة واحندة ومتنى ارتعند حندث منن لنل منرة راء فيجتننب ْ
وعليه ْ
دن يُحْ ن ِدثَ منن المشندد
راءات ومن المُتف راءين .
35
–

–

( َ
ست َ ِط ْل ) دي اجعلها حرفا مستطيال واالستطالة فني اللغرة ني االمتنداد وسنمي بنالَ
ضادًا ا ْ
ألنه يستطيل حتى يتصل بمُرُ الالم.و ي في االصطَّل :امتداد الصوت من دول حافٌ اللسان إلنى
آُر ا  .وتلون في وسط الللمٌ وآُر ا وصال ووقتا وتلون ال اد سالنٌ دو مشددة  .والتنرق بنين
المستطيل والممدود دن المستطيل يجري في مُرجه والممدود في نتسه .45

 45وآُر باب الصتات اعلم دُي دن الصتات التي لها د عشر صتات خمس منها قويٌ و ي الجهر والشدة واالستعالء واإلطباق واإلصنمات وخمرس نعيتٌ
و ي الهمس والرُاوة واالستتال واالنتتاح واإلاالق دما السبع المتردة التي ال د لها فللهنا ( الصنتير القلقلنٌ االنحنراف التلنرار _ التتشني االسنتطالٌ )
قويٌ إال اللين ،ولل حرف من حروف الهجاء البد ودن يتصف بُمس من الصتات العشرة التني لهنا ند ،والحنرف الناي يجمن لنل الصنتات القوينٌ (لالطناء )
فهو دقوى الحروف  ،وما جم جمي الصتات ال عيتٌ فهو د عف الحروف لالهاء والتاء  ،وما اجتمن فينه األمنران فهنو متوسنط  ،و نعته وقوتنه بحسنب منا
نعيتٌ إان
ت منه وإلى ديهما يميل دل ر (م ال ) الضاد له ست صتات ُمس قويٌ وواحدة عيتٌ إان نو قنوي وال ناء لنه ُمنس صنتات واحندة قوينٌ ودربن
فهو عيف والباء له ست صتات الث عيتٌ و الث قويٌ و متوسنط حقيقني والننون لنه ُمنس صنتات نالث نعيتٌ وا نتنان قويتنان فهنو متوسنط يمينل إلنى
ال عف  .وهللا دعلم .
36
–

–

–

–

اللُّ ُح ُ
ت
الصفَا ِ
ون ال َج ِليَّةُ ِفي ِ
الهمزة لوال الشدة والجهر ب لوال الشدة لصارت
بننننالهمزة لصننننارت
ها ًء.
ث لوال الهمس لصارت
ذاال ً .
خ

لوال الهمس لصارت
غينًا .

ز

لوال الجهر لصارت
سينًا .

p

ت لوال الهمس لصارت
داال ً
ولوال االسنتتال لصنارت طرا ًء

.ولننوال الشنندة والمُننرُ لصننارت
سينًا

لوال مسها ورُاوتها
ج لوال الجهر والشدة
لصارت عينًا.
لصارت شينًا .
ولوال الهمس لصارت عينًا .
لوال الجهر لصارت
ذ
د لوال الجهر لصارت
ثا ًء .
تا ًء .
ولنننننننننننوال االسنننننننننننتتال
ولننننننننننننوال االسننننننننننننتتال
لصارت ظا ًء .
والمُرُ لصارت ضادًا.
ش لوال الهمس والرُاوة
س لوال الهمس لصارت
لصارت جي ًما .
زايًا .
ولوال االستتال لصارت صادا ً
.
ط ولوال اإلطباق
ض ولوال االستطالٌ
لصارت تاء .
والمُرُ
لصارت ظا ًء .
لننننننوال اإلطبنننننناق والرُنننننناوة
والمُرُ لصارت داال ً .

ص لوال الهمس واإلطباق
لصارت زايًا .
ولننننوال االسننننتعالء لصننننارت
سينًا .
ولوال اإلطبناق لصنارت سرينًا
.
ع
ظ لوال اإلطباق لصارت
ذاال ً

لوال الجهر لصارت
غ
لوال الجهر والتوسط
خا ًء .
لصارت حا ًء
ولنننوال الرُننناوة والمُنننرُ
ولنننننوال التوسنننننط والمُنننننرُ
لصارت قافًا
لصارت همزةً.

ولوال الجهر واإلطباق
لصارت ثا ًء مفخمة
ولننننننوال الجهننننننر واإلطبنننننناق
والمُنننننرُ لصنننننارت زايًرررررا
مفخمة.
لوال الهمس لصارت ق
ف
. v

لوال االستعالء والمُرُ ك لوال االستتال والمُرُ
لصارت كافًا.
لصارت قافًا
ولننوال الشنندة والمُننرُ لصننارت ولوال الهمس لصارت . G

غينًا .

ا
.

( األلف ) لوال الجهر
والمُرُ لصارت ها ًء

هـ

لوال الهمس والمُرُ
لصارت ألفًا

37

اب الت َّ ْج ِوي ِد
بَ ُ
َو ْاأل َ ْخذُ بِالتَّجْ ِوي ِد َحتْ ٌم َال ِز ُم

َمن لَّ ْم يُ َج ِو ِد ا ْلقُ ْر َ
آن آثِ ُم

إن ْ
يقول الناظم َّ :
دُنا القنارئ بتجويند القنرآن فنرض الزم وحنتم دائنم و نو فنرض لتاينٌ دمنا
46
والتجويررد فرري اللغررة التحسننين والتجميننل و نو نند الننرداءة  .دمننا
العمننل بننه فهننو فننرض عننين
اصطَّل ًحا فهو  :اإلتينان بنالقراءة مجنودة األلتناظ بريئنٌ منن النرداءة فني النطنق  .دو نو إُنراُ لنل
حرف من مُرجه وإعطادو حقه ومستحقه من الصتات الالزمٌ والعار ٌ .
( َمن لَّ ْم يُ َج ِو ِد ا ْلقُ ْر َ
آن آثِ ُم ) دي من لنم يصنحح القنرآن فيقنردو قنراءة تُنل بنالمعنى واإلعنراب
م علمه بجهله وإصرارو على عدم رف او الجهالٌ فهو آ م .
اإللَهُ أ َ ْن َزال
ألَنَّهُ ِب ِه ْ ِ

صَّل
َو َه َك َذا ِم ْنهُ ِإلَ ْينَا َو َ

ألن القرآن دنزله هللا وفيه األمر بالتجويد في قوله تعالى َ و َرتِ ْ
نل ْالقُ ْنرآنَ

تَ ْنرتِيال 

المزمنل4

ي  -لرم هللا وجهه ور ي عنه  -الترتيل نا بذنه تجويد الحروف ومعرفٌ
وقد َّ
عرف عل ٌّ
صَّل ) دي وبوصته مرتال وصل إلينا من اإلله عنز وجنل علنى لسنان
الوقوف َ (.و َه َك َذا ِم ْنهُ إِلَ ْينَا َو َ
جبريل  -عليه السالم – ببيان متواتر من اللوح المحتوظ وبيان النبي  وتعلم صحابته ر نوان هللا
عليهم م التابعين م دتبا التابعين م مشايُنا رحمهم هللا .
َّلو ْة
َو ُه َو أ َ ْيضًا ِح ْل َيةُ ِ
الت َ

َاء َوا ْل ِق َراء ْة
َو ِزينَةُ األَد ِ

دي التجويد زينٌ التالوة واألداء والقراءة والترق بينهم َّ
دن التَّلوة ي قراءة القرآن متتابعنا
لاألوراد والدراسٌ دما األداء فهو األُا عن المشايخ  ،والقراءة تشملهما .47
َو ُه َو إِ ْع َ
ست َ َحقَّـــ َها
وف َحقــ َ َها
ِم ْن ِصفَة َل َها َو ُم ْ
طا ُء ا ْل ُح ُر ِ
َواللَّ ْف ُ
ــير ِه َك ِمثْ ِل ِه
احــــد ِألَصْــــــــ ِل ِه
َو َر ُّد ك ُِل َو ِ
ظ ِفي َن ِظـــــ ِ
ويعننرف الننناظم التجوينند بقولننه ( َو ُهر َرو إِ ْع َ
وف َحقَّ َهررا … إلننخ البيننت ) دي ننو إعطنناء
طررا ُء ا ْل ُحر ُرر ِ
الحروف حقها من الصتات الالزمٌ التي ال تنتَ عنها لالهمس والجهنر والشندة والقلقلنٌ والتتشني …
إلخ وإعطاد ا مستحقها من الصتات العار ٌ لنالتتُيم والترقينق والنننٌ واإلدغنام واإلظهنار …إلنخ
و و دي ا إُراُ لل حرف بشلل صحيح بردِو إلى مُرجه الاي ُرُ مننه َ (.واللَّ ْفر ُ
يرر ِه
ظ ِفري نَ ِظ ِ
ك َِمثْ ِلر ِه ) دي َّ
إن دداءَ للللمننٌ دو الحننرف فني دول القننرآن يطننابق نتننس ددائنَ لهننا دو لشننبيهها فنني دي
ملان آُر بالقرآن فلو رققت الراء الملسورة في للمٌ
 46بتت او التر يٌ باللتاب والسنٌ وإجما األمٌ دما الكتاب فقوله تعنالى َ و َرت ْ
ِنل ْالقُ ْنرآنَ ت َ ْنرتِيال  المزمنل 4قنال علني بنن دبني طالنب لنرم هللا وجهنه :
الترتيل و تجويد الحروف ومعرفٌ الوقوف  .وقنال البي ناوي دي جنودو تجويندا  ،وقند لنان  يقنرد القنرآن مجنودا لمنا دننزل  .ومنن السرنة قولره  ( رب
قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ) دي إاا دُل بمبانيه دو معانيه دو بالعمل بما فيه ومن جملٌ العمل بما فينه ترتيلنه وتالوتنه حنق تالوتنه ألن هللا تعنالى دنزلنه مجنودا
مرتال وقد وصل إلينا لالَ من المشنايخ العنارفين بتحقيقنه وتدقيقنه المتصنل سنند م بنالنبي  عنن جبرينل عنن اللنوح المحتنوظ عنن هللا عنز وجنل شنرح ابنن
غازي ] عن نهايٌ القول المتيد بتصرف .
ف بذنه إعطاء لل حرف حقنه  ،وبينان الحنروف ،وإُنراُ
 47م إن التجويد على ثَّلث مراتب بالنسبٌ إلى سرعٌ القراءة وبطئها  :دوال التحقيق و و األتم ويُعَ َّر ُ
بع ها من بعض بالسلت والترسنل والتنددة ومالحظنٌ الجنائز منن الوقنوف  .انينا الحردر و نو إدراُ القنراءة وسنرعتها وتُتيتهنا وإقامنٌ اإلعنراب من مراعناة
جمي األحلام من غير تتريط دي من غير نقص  .ال ا  :التدوير و و التوسط بين التحقيق والحدر .واألخذ عن الشيخ على نوعين  :إما بنالعرض دو التلقنين دمنا
العرض فهو دن يقرد الطالب في ح رة الشيخ والشيخ يسم ويصحح  .دما التلقين فهو طريقٌ األولين بذن يسم الطالب من لسان الشيخ .
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ار ِ ْم  البقرة 7فإنَ تددي لل راء ملسورة بالقرآن نتس ددائَ لألولى ولاا مدأَ لللمٌ
 د َ ْب َ
ص ِ
النر ِح ِيم  التاتحنٌ 1بنال تتناوت لتلنون
الر ْح َم ِن التاتحنٌ 1يلون علنى مقندار مندَِ ليناء للمنٌ َّ 
َّ 
القراءة متساويٌ وعلى نسبٌ واحدة .
ُم َك َّمَّلً ِم ْن َ
ف
غي ِْر َما ت َ َكلُّ ِ

ق بَِّل َ ُّ ِ
بِاللُّ ْط ِ
ف فِي النُّ ْط ِ

تَعسف48

( ُم َك َّمَّلً ِم ْن َ
المتلنو لامنل
رف )و( منا ) ننا زائندة للتوليند _ دي حنال لنون اللتنظ
غي ِْرر َمرا ت َ َكلُّ ِ
ِ
رف )
سر ِ
رق بِرَّل ت َعَ ُّ
األداء مُرجنا وصنتٌ مننن غينر تللنف وال مشننقٌ ولنتلن القننراءة ( بِراللُّ ْط ِ
ف فِري النُّ ْطر ِ
يتنرط
فيحار في التحقينق دن ِ
يتنرط ويزيند وال ِ
يمطنط وفني الحندر دن يندمب ويُلنط  .والهندف دن ال ِ
وينقص  .فإن القراءة لالبياض إن قن َّل صنار سنمرة وإن زاد صنار بَ َرصنا  .فابتند قنراء زمانننا منا
سمي بالترقيص وما سمي بالترعيد وما سمي بالتطريب ومنا سنمي بنالتحزين إلنى آُنر منا اسنتُحدِث
وما يُست َ ْح َدث .
ْس بَ ْينَهُ َوبَي َْن ت َ ْر ِك ِه
َولَي َ

إِ َّال ِريَا َ
ام ِرئ ِ ِ ِ
ضةُ ْ

بفَكه49

مجنود وآُنر غينر
امنرئ
دي ليس ناَ من فرق بين تطبيق التجويند وتنرَ التجويند دي بنين
ٍ
ِ
المجود على القراءة والتلرار والسما من دلتاظ المشايخ الحااق األبرار.
مجود إال مداومٌ
ِ
ِ

 48قال المصنف رحمه هللا روينا بسند صحيح عن دبي ع مان النهدي قال  :صنلى بننا ابنن مسنعود ر ني هللا عننه بنـ (قنل نو هللا دحند ) ووهللا لنوددت دننه قنرد
سورة البقرة من حسن صوته وترتيله  .ا .نـ يقنول الشنيخ القناري  :ودُبرنني جماعنٌ منن شنيوُي وغينر م دُبنارا بلننت التنواتر عنن شنيُهم اإلمنام تقني الندين
محمد بن دحمد الصائغ المصري رحمه هللا تعنالى علينه وبرلاتنه ولنان دسنتااا فني التجويند دننه قنرد يومنا فني صنالة الصنبح ( وتتقند الطينر فقنال منا لني ال درى
الهد د ) ولرر اآليٌ فنزل طائر على ردس الشيخ ليستم قراءته حتى دلملها  ،فنظروا إليه فإاا و د د .
 49قيل إنه الر التَ وقصد به التم  .وقيل قصد اللسان .قال الناظم  -رحمه هللا  -وال دعلم سببا لبلوغ نهايٌ اإلتقان والتجويد ووصنول غاينٌ التصنحيح والتشنديد
م ل ريا ٌ األلسن والتلرار على اللتظ المتلقى من فم ال ُمحْ س ِِن .
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ت
ض الت َّ ْن ِبي َها ِ
يق َوبَ ْع ُ
بَ ُ
اب الت َّ ْرقِ ِ
ف
فَ َرقِقَ ْن ُم ْ
ست َ ِفَّلً ِم ْن أَحْ ُر ِ

ف
َو َحاذ َِر ْن ت َ ْف ِخي َم لَ ْف ِظ األ َ ِل ِ

والحننروف األصننليٌ تنقسننم تتُيمننا وترقيقننا إلننى ال ننٌ دقسننام مفخررم دائ ًمررا و نني حننروف االسننتعالء
المجموعٌ في قولنَ (ُنص ننط قظ) نم منا يعتريره التفخريم والترقيرق و منا(الالم والنراء) م بقينٌ
الحروف مرققة دائ ًما
يقننول  :إن الحننروف المرققننٌ للهننا مسننتتلٌ  -إال مننا لننان مننن الننالم والننراء وسننيذتي بيانهمننا -
رف ) 50دي احنار البتنٌ دن تتُنم األلنف إاا جناءت
والمستعليٌ للها متُمٌ ( َو َحاذ َِر ْن ت َ ْف ِخي َم لَ ْف ِظ األ َ ِل ِ
بعد دحد او الحروف المستتلٌ ألن القاعدة تقول :إن األلف تناب للحنرف الناي قبلهنا بندليل وجود نا
بوجودو وعدمها بعدمه فنإاا جناءت بعند حنرف مسنتعل تبعتنه فني التتُنيم م نال َ طنا َل األنبيناء44
ناي طننه 18وإن جنناءت بعنند حننرف مسننتتل تبعتننه فنني الترقيننق م ننال َ فننا ِل ُق
َقننا َل البقننرةَ 30
ع َ
صن َ
صبَاحِ األنعنام  46فاأللف ليس لها مُرُ محقق حتى توصف بترقيق دو تتُيم إان فهي تابعنٌ لمنا
اإل ْ
قبلها .
الم هلل لَنَـــــــــــــا
َك َه ْم ِز ا ْل َح ْم ُد أَعُوذُ اِ ْه ِدنَا
ِ
هللا ث ُ َّم ِ

ت بها
ويتاب تحايرو من التتُيم فيقول :واحار تتُيم ( َه ْم ِز ) لل من او الللمات إاا ابت َ َددْ َ
عننواُ  البقننرة  67ا ْ ن ِدنَا  التاتحننٌ 6حيننث جاورتهننا حننروف  -الننالم والعننين
ْ ال َح ْم ن ُد  التاتحننٌ  2د َ ُ
َّللاُ  البقنرة 15ويحناِر النناظم منن
والهاء  -و ي مرققٌ  .دو إاا جاورتها الم لتنظ الجاللنٌ المنلَّظنٌَّ 
الشدة فيها ولمجاورتها العين والهاء المتحدتين معها فني
تتُيم الهمزة إاا ابتددت بهاو الللمات للمال ِ
المُننرُ  ،وللننون العننين والننالم مننن الحننروف المتوسننطٌ بننين الرُنناوة والشنندة  ،ولننون الهنناء مننن
الم هلل لَنَررا ) دي ننم احننار
الحننروف الرُننوة  .و نناو دم لننٌ فقنط يشننهر الُطننذ فيهننا بننالتتُيم ( . 51ث ُر َّم ِ
تتُيم الالم األولى من (هلل) ألنها ملسورة  ،ولالَ الم  لَنَا  يوسف 97لمجاورتها النون .
َو ْليَتَلَ َّ
هللا َوال الض
ف َو َ
علَى ِ
ط ْ

ض
صة َو ِم ْن َم َر ْ
يم ِم ْن َم ْخ َم َ
َوا ْل ِم ِ

ابننن الجننزري تحننايرو مننن التتُننيم فنني غيننر محلننه م ننال الالمننين فنني َ و ْل َيتَلَ َّ
نف 
طن ْ

ويتنناب
اللهف 19والَ لمجاورة الالم األولى للياء الرُوة ومجاورة ال انيٌ الطاء المتُمٌ ولاا الالم في قولنه
تعالى :
علَى َّ ِ
َّللا  آل عمران  122دي الم حرف الجر الناي جناور فني النطنق النالم المتُمنٌ دو المنلظنٌ
َ و َ

في لتظ الجاللٌ ولاا الالم في قوله تعالى 

َوال ال َّنالِينَ  التاتحنٌ 7دي الم ال النافينٌ التني جناورت

 50البن الجزري ردي قديم النرو فني التمهيند يقنول بعندم تتُنيم األلرف بعند حنروف االسنتعالء فيقنول فني بناب األلنف  ":واحنار تتُيمنه إاا دتنى بعند حنرف منن
حروف االستعالء " ا .ـ ولاا في باب الخاء  " :واحار إاا فُمتها دن تتُم األلف معها فإنه ُطذ ال يجوز  "..ا .ـ
م رج عن الَ في النشر بقوله " :وما وق في لالم بعض دئمتنا من إطالق ترقيقها فإنمنا يريندون التحناير ممنا يتعلنه بعنض العجنم منن المبالننٌ فني لتظهنا
إلى دن يصيرو ا لالواو دو يريدون التنبيه على ما ي مرققٌ فيه  ،وأما نص بعض المتأخرين على ترقيقهرا بعرد الحرروف المفخمرة فهرو وهرم فيره ولرم يسربقه
إليه أحد وقد رد عليه األئمة المحققون من معاصريه " ..ا.هـ التمهيد تحقيق د /علي حسين البواب ]
 51قال الناظم في النشر  :إاا لان الحرف المالقي للهمزة حرفا مجانسها دو مقاربها لان التحتظ بسهولتها دشد وبترقيقها آلد نحو دَعُواُ  البقرة67
طى النجم  34د َ َح ْ
 ا ْ ِدنَا  التاتحٌَ 6ود َ ْع َ
طنَا  اللهف  91د َ َح أق  التوبٌ 108فل ير من الناس ينطق بهنا فني النَ لنالمتهو ا.هرـ يقولنون تهنو القنيء دي
تللته من غير حاجٌ .
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ص ن ٌٍ 
فنني النطننق ال نناد المتُمننٌ ننم احننار تتُننيم المننيم األولننى وال انيننٌ مننن للمننٌ َ م ُْ َم َ
لمجاورة األولى الُاء وال انيٌ الصاد ومجاورة الميم فني َ م َنرض  البقنرة  10النراء وللهنا متُمنٌ
المائنندة3

.

اطــل ِب ِه ْم ِبـــــــــــــذِي
اء َب ْرق َب ِ
َو َب ِ
ص ْبــــــــ ِر
ب ال َّ
فِي َها َوفِي ْال ِج ِيم َل ُح ِ

الش َّد ِة َوا ْل َجه ِْر الَّذِي
ص َ
َواحْ ِر ْ
علَى ِ
اجـت ُ َّ ْ
ــــر
ْــوةٍ ْ
ت َو َحـبِ ْالتَ ْجـــــــــ ِ
َرب َ

واحرص على ترقينق البناء فني َ وبَ ْنرق 19 البقنرة لمجاورتهنا النراء المتُمنٌ والقناف المسنتعليٌ ،
اطنل 139 األعنراف دمنا سنبب ترقيقهنا فمننهم منن قنال ُرقِ َق ْ
نت البناء لمجاورتهنا
ولناا ترقنق بناء َ وبَ ِ
األلف المديٌَّ  .ومن قال ُ :رقِقَ ْ
ت ألجل الطاء  .والنَ دظهنر ألن األلنف تابعنٌ لمنا قبلهنا علنى ردي
اطنل  متُمنٌ لحننا
الجمهنور فترقنق بعند المسنتتل وتتُنم بعند المسنتعلي فلنو قرئنت البناء فني َ وبَ ِ
52
لتبعتها األلف في التتُيم .
م احرص على ترقيق الباء في ِ ب ِه ْم 15البقرة لمجاورتها الهاء و ي رُوة ولاا الباء فني



َو ِبناِي 36 النسنناء لمجاورتهننا النناال الرُننوة ال ننعيتٌ  .وليحننار القننارئ  -لمننا قننال المصنننف فنني

النشنر  -فني ترقيقهنا منن ا ناب شندتها وجهر نا دم لنٌ ِ ب ِهن ْم 15 البقنرة ِ بن ِه 22 البقنرة ِ ب َهنا 
سننط  اللهننفَ  18وبِنناِي 36 النسنناء  بِ َال َنن ٌِ  آل عمننران 124
99البقننرة  بَننا ِل َغ 95 المائنندة  بَا ِ
سا َحتِ ِه ْم 177 الصافات  ..لاا فهو يقول :
بِ َ
اطــ ٍل ِب ِه ْم ِبـــــــــــــــــاِي
ق بَ ِ
َوبَ ِ
اء بَ ْر ٍ
ص ْبـــــــــــــ ِر
ب ال َّ
يم َك ُح ِ
فِي َها َوفِي ا ْل ِج ِ

الش َّد ِة َوا ْل َجه ِْر الَّذِي
ص َ
َواحْ ِر ْ
علَى ِ
ــــر
َرب َ
ْـــوة اجْ ـت ُثَّتْ َو َحـجِ ا ْلفَجْ ـــــــ ِ

فإاا سلنت الباء دو الجيم يجب رف درجٌ الحار من ا اب الشدة والجهر،م ال الباء في
نب َّ ِ
نبر ) بقولننه تعننالى
نب ) مننن قولننه تعننالى  ي ُِحبأننونَ ُه ْم َل ُحن ِ
( حن ِ
َّللا 165 البقننرة والبنناء فنني ( الصن ِ
صنب ِْر العصننر 3والبنناء فنني ( َر ْبن َنوةٍ ) مننن قولننه تعننالى َ و َآو ْينَا ُ َمننا ِإلَننى َر ْبن َنوةٍ  المدمنننون 50دو
بِال َّ
اجت ُ َّ ْ
ض  إبنرا يم 26وَ و ِ َّ ِ
ّلِل
َل َم َ ِل َجنَّ ٌٍ ِب َرب َْوةٍ  البقنرة 265والجيم في قوله تعالى ْ 
ق األ َ ْر ِ
ت ِم ْن فَ ْنو ِ
ت آل عمنران 97دوَ ي ْنو َم ْال َحنبِ ْاأل َ ْل َب ِنر التوبنٌ 3وَ و ْالتَ ْج ِنر  التجنر 1وقند ُنص
اس ِح أب ْال َب ْي ِ
علَى النَّ ِ
َ
الجيم والباء بالالر من بين حروف الجهر والشدة لل رة وقو اللحن فيهما ببعض األمصار فيقلبنون
الباء فاء والجيم شينا .53
فك َ
َان أ َ ْبيَنَا
س َكنَا
َو ِإ ْن يَك ُْن فِي ا ْل َو ْق ِ
َوبَ ِينَ ْن ُمقَ ْلقََّلً ِإ ْن َ
دي ِبين سلون الحرف المقلقل( ق.ط.ب.ُ.د ) السالن بيانا تا ًّمنا ْ
نف علينه
سن َلنَ ولنم يوقَ ْ
إن َ
اجتَ َر ُحنوا 
يقصد في الَ القلقلٌ الصنرى وسط الللمنٌ دو نهايتهنا منن غينر وقنف لحنرف الجنيمْ 
الجا يٌ 21والباء َ وا ْبتَغِ  اإلسراء 110الدال غير الموقوف عليها  قَ ْد َجا َء ُل ْم  المائدة 19والقاف
 52من المعلوم دن الباء مرققٌ دوما دما سبب إيراد الشيخ ألم لٌ الترقيق لما و مالحظ من وقو اللحن حين مجيء األلف دو المتُم بعد ا .
 53من اللحون التي تحدث للجيم تحويلها لشين ل يا الجهر والشدة دو إلى ياء ل يا الشدة واتحاد المُرُ  .البيان في زاد المقرئين ] الجزء األول .
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ِ ليُن ِت ْق اُو َس َع ٌٍ ِم ْن َس َع ِت ِه

الطالق7

فك َ
نف علينه
( َو ِإ ْن يَك ُْن فِي ا ْل َو ْق ِ
َان أ َ ْبيَنَرا ) دي دننه إاا وقن الحنرف المقلقنل نهاينٌ الللمنٌ ُ
ووقِ َ
نرق  البقنرة19
لان سلونه دل ر بياننا ودو نح.ويدُل فني النَ القلقلنٌ اللبنرى الشنديدة م نال َ وبَ ْ
نب  المسند َ 2ح َنرٍُ  الحنب ْ 78ال ِم َهنا ُد  البقنرة 206وتندُل لنالَ
س َ
ُ م ِحنيط  آل عمنرانَ  120ل َ
القلقلننٌ اللبننرى األشن أد والننَ إاا ُ
وو ِقننف عليننه.م ال ْ ال َحن َّنق  النسنناءَ  171وتَننبَّ 
شنندِد المقلقننل ُ
المسد1

ص ٌّد البقرة.217
َ و ْال َحبِ البقرةَ 189و َ
ق
َو َحا َء َح ْ
ص أَحَطتُ ا ْل َح ُّ
ص َح َ

س ُ
س َ
سقُو
طو َي ْ
ست َ ِقي َم َي ْ
ين ُم ْ
َو ِ

ص
الصناد فني َ ح ْ
صن َح َ

ولالَ بيِن ترقيق الحاء إاا جاورت حروف االستعالء المتُمٌ
يوسننف  51والطنناء فنني  د َ َحطننتُ  النمننل 22والقنناف فنني ْ ال َحن َّ
نق  النسنناء 171حتننى ال تتننذ ر بمجنناورة
المتُم .
سر ُ
سر َ
نتن ببيننان انتتنناح السننين واسننتتالها وُاصننٌ حننال
طو َي ْ
س رت َ ِقي َم َي ْ
رين ُم ْ
( َو ِ
س رقُو ) ولنناا اعن ِ
يم  التاتحنٌ 6ولناا سنين
عتها إاا لانت سالنٌ لئال تنقلب صادا فيُ م ْست َ ِق ٍيم النحنل 121دوْ ال ُمسْنت َ ِق َ
طونَ ) في قوله تعالى َ ي َلادُونَ َي ْس ُ
( َي ْس ُ
علَن ْي ِه ْم آ َيا ِتنَنا  الحنب( 72يسنقون) فني
طونَ ِبالَّناِينَ َيتْلُنونَ َ
علَيْنن ِه د ُ َّمننٌ ِم ْ
نناس يَسْننقُونَ  القصننص 23لمجاورتهننا الطنناء والقنناف و مننا
ننن النَّ ِ
قولننه تعننالى َ و َجنن َد َ
مسننتعليتان وشننديدتان ولننون السننين مسننتتلٌ رُننوة  .و نناا للننه راج ن إلننى إعطنناء الحننروف حقهننا
ومستحقها .

ت
الراءا ِ
بَ ُ
اب َّ
س ِر َحي ُ
س َكنَتْ
َك َذاكَ بَ ْع َد ا ْل َك ْ
ْث َ

س َرتْ
الرا َء ِإ َذا َما ُك ِ
ق َّ
َو َرقِ ِ

والترقيررق لغررةً ننو التنحيننف تقننول رجننل نحيننف دي قليننل اللحننم وعلسننه التتُننيم النناي ننو
التسمين .واصطَّل ًحا الترقيق  :و نحول يدُل على صوت الحرف فنال يمتلنا التنم بصنداو  .و ندو
التتُيم و و ِس َمن يدُل على صوت الحرف عند النطق به فيمتلا التم بصنداو .واألصنل فني النراء
التتُيم على قنول الجمهنور  .ويُنص ابنن الجنزري بالنالر ننا الحالنٌ األولنى للنراء و ني المرققنٌ
ناس إبنرا يم44
دائما  :الملسورة لسر دصلي م ال ِ  :ر ْزقا  طه 132دو لسر عنارض َ ودَننا ِِر النَّ َ
َ وا ْا ُل ِر اس َْم  المزمل 8فقد لسرت لئال يلتقي سالنان .ومنه يُتهم دنها إاا فُتِحت دو ُ َّمت فإنها تُت َُّنم

الردْ َيا 
ب  النبذ  37أ
م ال َ ر ِ

اإلسراء60

س ِر َحي ُ
س َك َنتْ ) دي ولالَ ترقق إاا جاءت سالنٌ بعد لسر دصلي متصل بها م ال
( َك َذاكَ بَ ْع َد ا ْل َك ْ
ْث َ
ع ْونَ 49 البقرة ِ م ْريَ ٌٍ  ود 17لَ ِش ْر ِا َمٌ  الشعراء 54ويدُل في النَ
َ ودَنا ِْر ُ ْم  مريم  39فِ ْر َ
الننراء الممالننٌ و نني عننند حتننص فنني مو ن واحنند َ م ْجر َننا  ننود .41وقنند اش نت ُ ِرط ن نا سننلونها
ولسر ا واتصال اللسرة بها م لزوم او اللسرة لها والَ لتقويٌ السبب الناي منن دجلنه دُرجنا نا
عن دصلها و و التتُيم .
سر ِرر َح ْير ُ
سر َكنَتْ ) نتهننم دنهننا تتُننم إاا لانننت سننالنٌ بعنند فتحننٌ دو
ومننن قولننه ( َكر َذاكَ بَ ْعر َد ا ْل َك ْ
رث َ
آن  يونسُ  37
مٌ م الْ القُ ْر ُ
ن  األنعام 6قَ ْريَ ٌٍ  الحجر4
غ ْرفٌَ  البقرة 249قَ ْر ٍ
42

ستِ ْعَّل
فا ْ
ِإ ْن لَ ْم تَك ُْن ِم ْن قَ ْب ِل َح ْر ِ

ستْ أَصَّْل
أ َ ْو كَا َن ِ
ت ا ْل َك ْ
س َرةُ لَ ْي َ

سرتِ ْعَّل ) دي وتُنرُ عنن ناا الترقينق دي تتُنم إاا لاننت ناو النراء
فا ْ
( ِإ ْن َل ْم تَك ُْن ِم ْن قَبْر ِل َح ْرر ِ
صا ِد  التجر14
السالنٌ قبل حرف استعالء في للمٌ واحدة وم الها في القرآن درب للمات :لَبِ ْال ِم ْر َ

صادا 107 التوبٌ  قِ ْر َ
اس  األنعام 7فِ ْرقَ ٌٍ 
ط ٍ
َ وإِ ْر َ
ج ِمنيال  المعنارُ
ص ِع ْر َُد َََّ  لقمنان 18فَا ْ
صنبْرا َ
صنبِ ْر َ
في للمٌ بعد ا لم تُتُم.م الَ :و َال ت ُ َ
د َ ْن دَنا ِْر قَ ْو َم ََ نوح.1
التوبٌ122

فإن افترق عنها حرف االستعالء
5

ستْ أَصَّْل ) وتُرُ عن ناا الترقينق دي تتُنم إاا لاننت ناو النراء السنالنٌ قبلهنا
( أ َ ْو كَانَ ِ
ت ا ْل َك ْ
س َرةُ لَ ْي َ
ارت َبْنت ُ ْم  المائندة  106د َ ِم
ار ِجعُنوا  يوسنفْ  81
ار َلعُنوا  الحنبْ 77
لسنر غينر دصنلي بنل عنارض ْ :

ارت َ َ ى  األنبياء 28ويملن دن نقول بوجه عام تتُم حالٌ مجيئها سالنٌ بعند
ارتَابُوا  النورِ 50ل َم ِن ْ
ْ
مزة الوصل مطلقا .
ست َ ِق ٌّر  القمر38
دما أحكام الراء الموقوف عليها بالسكون فهي :أوال ً الترقيق نحو ُ م ْ
وَ ق ْد قُد َِر القمنر 12ألن ما قبلها ملسور  .ولاا إاا لان قبلها ياء سالنٌ سنلونا حيًّنا م نال يناء اللنين

في و ال َ ي َْر  الشعراء 50دو ميتا م ال ياء المد  قَدِير  البقرة .20وإاا حال بين النراء وبنين
النا ْل ِر  األنبيناء 7فنال يحرمهنا النَ منن
الشن ْع َر  ينس 69و د َ ْ ن َل ِ
اللسرة قبلها حنرف سنالن نحنو ِ 
الترقيق دي ا .
ثانيًا التفخيم حال الوقف والَ إاا لان ما قبلهنا متتوحنا دو م نموما دو سنالنا نحنو
صن ِنر 
ْ ال َلن ْنو َ َر  اللننو ر 1قَن ْنو ُل ْالبَ َ
شن ِنر المنند ر  25بِالنأ ناُ ِر القمننرَ 23و ُ
س نعُ ٍر القمننرَ 24ل ْالقَ ْ
صب ِْر  العصر.3
المرسالت  32بِال َّ

ش َّد ُد
يرا ِإ َذا ت ُ َ
َوأ َ ْخ ِ
ف ت َ ْك ِر ً

سر يُو َج ُد
ف فِي فِ ْرق ِل َك ْ
َوا ْل ُخ ْل ُ

سر يُو َج ُد ) ويُتم لالمه عن الراءات بالُالف الواق حنول راء للمنٌ
ف ِفي ِف ْرق ِل َك ْ
( َوا ْل ُخ ْل ُ
ق َلن َّ
نيم  الشننعراء 63و نني راء سننالنٌ فنني وسننط
نالط ْو ِد ْال َع ِظن ِ
ق) فنني قولننه تعننالى  فَ َلننانَ ُلن أل ِفن ْنر ٍ
( ِفن ْنر ٍ
الللمٌ بعد لسر دصلي وبعد ا القاف و ي حرف استعالء ملسور في نتس الللمٌ  -فمن رقنق نظنر
إلى اللسر الواق قبلها ولم ينظر إلى حرف االستعالء الواق بعد ا ألنه ملسور  ،واللسر جعله فني
مرتبننٌ ننعيتٌ مننن التتُننيم فيلننون معننه ترقيننق الننراء مناسننبا .دمننا مننن ف َُّننم فقنند نظننر إلننى حننرف
االستعالء الواق بعد ا  ،ولم ينظر إلى اللسر الواق قبلها وال إلنى لسنر حنرف االسنتعالء وعاملهنا
صاداالتوبٌ  107قِ ْر َ
اس  األنعنام  7فِ ْرقَ ٌٍ  التوبنٌ (122دقنول:
ط ٍ
صا ِد التجرَ 1و ِإ ْر َ
معاملٌ  :لَبِ ْال ِم ْر َ
ومسذلٌ ( فرق ) فيها نقاش والمشهور فيها التتُيم وقتا النعدام اللسر وجواز الوجهين وصال ل بوت اللسر) علي حسن.

شر َّد ُد ) يقننول إاا لانننت الننراء مشندَّدة فننذُف تلرير ننا  .قننال ملنني
رف ت َ ْك ِرير ًررا ِإ َذا ت ُ َ
( َوأ َ ْخر ِ
رحمه هللا  :البد فني القنراءة منن إُتناء التلنرار وواجنب علنى القنارئ دن يُتني تلنرار النراء فمتنى
دظهننرو فقنند جعننل مننن الحننرف المشنندد حروفننا ومننن المُتننف حننرفين .والصننحيح دال تجع نل لسننانَ
الراء الواحندة بنراءات متعندِدة
ي طرب بالراء بل احتظها من مُرجها لئال تلون الفظا في مو
ص ِنححا فني النالم والنرا وبتلرينر
) ا .ـ ولالستزادة  ..راج التعليق على قول الناظم ( واالنحنراف ُ
ُج ِعل ) .
–
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ت )
اب ِفي الت َّ ْف ِخ ِيم ( الَّل َما ِ
بَ ُ
هللا
س ِم ِ
َوفَ ِخ ِم الَّل َم ِم ِن ا ْ

Label1

او َ
هللا
ضم َكعَ ْب ُد ِ
ع َْن فَتْح ْ

والالم دصلها الترقيق بعلس الراء  -يقول إن الالم تُتَ َُّم دو تنلنظ فني لتنظ الجاللنٌ ( هللا ) إاا
عبْن ُد
َّللاُ  المائدة115وِ إ َّن َربَّ ُل ُم َّ
وقعت بعد فتح دو م فتقول  قَا َل َّ
َّللاُ  األعراف 54دو  قَنا َل ِإنِني َ
هللاِ  مريم 30حتى وإن زيد عليه الميم فتقول اللَّ ُه َّم  المائدة 114وَ و ِإ ْا َقالُوا اللَّ ُه َّم  األنتنال . 32دمنا
َّللا ش ٌّ
إاا وقعت بعد لسر فترقق حتى ولو لانت اللسرة منتصنلٌ عننه دو عار نٌ فنقنول  د َ ِفني َّ ِ
َنَ
َّللاُ َم ْو َال ُل ْم  آل عمران   150قُ ِل اللَّ ُه َّم  آل عمران  26فترقَّق على دصلها .
إبرا يم  10بَ ِل َّ

اق
ستِ ْع ِ
وف اال ْ
ُح ُر ُ
َّلء واإل ْطبَ ِ
َّلء فَ ِخ ْم َو ْ
صا
ص َ
اخ ُ
س ِت ْع ِ
ف ِاال ْ
َو َح ْر َ

صا
ِاال ْطبَاقَ أ َ ْق َوى نَحْ َو قَا َل َوا ْل َع َ

الرنننا مننن قبننل دن حننروف االسننتعالء (ُننص نننط قننظ) للهننا متُمننٌ دائمننا ودن حننروف
اإلطباق األربعٌ( الصناد وال ناد والطناء والظناء) ني منن حنروف االسنتعالء فالنناظم ننا يوصني
بتُصيص وتمييز حروف اإلطباق بتتُيم دقوى من تتُيم بقيٌ حروف االستعالء غير المطبقٌ .
وم ننال المسننتعلي غيننر المطبننق القنناف فنني قَننا َل  البقننرة 30والمسننتعلي المطبننق الصنناد فنني
ناَ  األعننراف 117ويسننتتاد مننن الننَ دن كررل حررروف اإلطبرراق
صن َ
(ا ْلعَ َ
ق َ
ع َ
صررا) م ننال قولننه تعننالى د َ ْلن ِ
مستعلية وليس كل حروف االستعَّلء مطبقة .54
ف بِنَ ْخلُق ُك ْم وقع
اإل ْطبَاقَ ِم ْن أَحَطتُ َم ْع
بَ َ
س ْطتَ َوا ْل ُخ ْل ُ
َوبَيِ ِن ْ ِ
ويوجهنا النناظم ننا إلنى دن نبنين ونو نح صنتٌ اإلطبناق فني الطناء فني دَ َحطنتُ  النمنل 22و
نطت  المائنندة 28ويقنناس عليهنناَ ف َّرطننتُ  الزمننر 56لننئال تشننتبه الطنناء م ن التنناء إا الطنناء مطبقننٌ
سن َ
بَ َ
مستعليٌ مجهورة ،والتاء منتتحٌ مستتلٌ مهموسٌ فيلون إدغامها ناقصا غير لامل .
م دُبرنا عن الُالف الواق بين د ل األداء من المشايخ في إبقاء صتٌ اسنتعالء القناف من
قنرد(نُلق ُلم)
نين  المرسنالت 20دو عندم إبقائهنا نل ت ُ َ
اإلدغام في قوله تعنالى دَلَن ْم ن َُْلُق ُلنم ِمنن َّمناءٍ َّم ِه ٍ
باإلدغام الناقص دم (نُلق ألم) فيلون المنطوق على اا النحو ( ن َُْلُ ألم ) باإلدغام اللامل؟ وقد صرح
الناظم دن اُتيارو و اإلدغام اللامل .55
 54وقد قُ ِس َم ْ
ت مراتب التتُيم على ُمس مراتب من األعلى إلى األدنى دوال  :المتتوح بعندو دلنف  .انينا  :المتتنوح لنيس بعندو دلنف .
ب  الحب 73
ب  إبرا يمُِ 24ر َ
ال ا  :الم موم  .رابعا  :السالن ُامسا:الملسور.م ال(ال اد)  ال َّالِينَ  التاتحٌَ َ 7ر َ
َو َي ِْربُ  النور  35يُ ِ أل  النحل. 37
وجعلها بع هم دربعٌ مراتب إا جعل السالن يتب حرلٌ ما قبله و اا و الراجح إا ال تستوي النين  -م ال  -في ( ي ْنلبون ) من
تز ْ
غ).
النين في ( ال ِ
وغيرو وال اني ما ب الداني ومن واالو  .نم قنال  :لال منا حسنن  .وقنال:
 55يقول الناظم في لتاب التمهيد  :إن األول ما ب الملي
ِ
واُتياري ال اني وفاقا للداني  .وقال دي ا في النشر  :اإلدغام المحض دص أح روايٌ ودوجهُ قياسا.
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وف
ستِ ْع َما ِل ِصفَا ِ
ض الت َّ ْن ِبي َها ِ
بَ ْع ُ
ت فِي ا ْ
ت ا ْل ُح ُر ِ
ب َم ْع َ
ضلَ ْلنا
أَ ْنعَ ْمتَ َوا ْل َم ْغضُو ِ

ُون في َجعَ ْلنا
ص َ
َوا َح ِر ْ
علَى ال ُّ
سك ِ

دي واحرص علنى بينان السنلون فني النالم السنالنٌ م نال َ جعَ ْلنَنا  البقنرة 125وقياسنا عليهنا
صن ْنلنَا  القصننص 51و بَ ند َّْلنَا  األعننراف 95والننَ لننئال تصننير مدغمننٌ وال
َ ودَنزَ ْلنَننا البقننرة 57وَ و َّ
ب َم ْع َ
ضلَ ْلنا ) ولاا لن حريصنا علنى بينان سنلون ننون
متحرلٌ فيُتلف المعنى ( أ َ ْنعَ ْمتَ َوا ْل َم ْغضُو ِ
وميم
56
ب  التاتحٌ 7والالم ال انيٌ من  َ لَ ْلنَا  السجدة10
 د َ ْن َع ْم َ
ت  التاتحٌ 7وغين ْ ال َم ْن ُ و ِ
سى
ورا َ
ع َ
َو َخ ِل ِ
ص ا ْن ِفتَا َ َمحْ ذُ ً

شتِبَا ِه ِه بِ َمحْ ُ
فا ْ
صى
ورا َ
ع َ
َخ ْو َ
ظ ً

ويتحندث ابنن الجنزري – رحمننه هللا – عنن بناب االلتبراس فيقننول  :علينَ ببينان وتميينز صننتٌ
نَ َلنانَ
اب َربِ َ
عن َا َ
ورا) فني قولنه تعنالى  إِ َّن َ
االنتتاح عنن صنتٌ اإلطبناق دائمنا م نال االنتتناح ( َمحْ رذُ ً
َم ْحناُورا  اإلسنراء 57لننئال يشنتبه دو يلتنبس االنتتنناح باإلطبناق فنني( َمحْ ُ
رورا)بقولنه تعننالىَ و َمنا َلننانَ
ظ ً
نَ َم ْح ُ
ع َ
سننى دَن
ظننورا  اإلسننراء 20ولننالَ السننين المنتتحننٌ فنني ( َ
طننا ُء َربِن َ
ع َ
سررى)مننن قولننه تعننالىَ 
َ
ع َ

صرى) منن
يَ ْب َع َ ََ َرب َأَ َمقَاما َّم ْح ُمنودا اإلسنراء 79لنئال يشنتبه دو يلتنبس االنتتناح بإطبناق الصناد فني( َ
ع َ
قوله تعالى :
صى آ َد ُم َربَّهُ فَن ََوى طه 121والَ ألن الاال والظاء من مُرُ واحد ولاا السين والصاد منن
َ و َ
ع َ
مُننرُ واحنند فننإاا اتحنند الحرفننان مُرجننا ُميِننز بينهمننا بالصننتٌ – وعليننه فالنناال والسننين منتتحتننان
والظاء والصاد مطبقتان فيتُلص لل واحد منهما من صاحبه بانتتاح التنم وانطباقنه  .ويترتنب علنى
االنتتاح الترقيق  ،وعلى اإلطباق التتُيم .57

 56وين م إلى معنى نون دنعمت لل نون سالنٌ بعد ا حرف من حروف الحلق م ال ـَ ويَ ْنذ َ ْونَ  األنعامَ 26م ْن آ َمنَ  البقرة62
نن َُنو غنافرَ 34وت َ ْن ِحتُنونَ  األعنرافَ 74م ْ
ِ م ْنهُ  البقنرةَ 60م ْ
نن َحنا َّد  المجادلنٌ 22يَ ْن ِع ُ
سيُ ْن ِن ُنونَ 
نق  البقنرة 171فَ َ
ب َغلِيظٍ  ودَ  58و ْال ُم ْن َُنِقٌَُ  المائدةِ 3م ْن ُ َْوفٍ  قريش 4م يقول  :ال سلت على النون سلتٌ لطيتٌ لذننه
اإلسراءَ 51عاَا ٍ
يرينند بهننا إي نناح إظهار ننا  ،ودنهننا ال غنننٌ فيهننا فننإن الننَ ُطننذ محننض فالصننحيح دن يقننرد الللمننات المشننتملٌ علننى النننين السننالنٌ
ب التاتحٌْ ِ  7ن ا  ص 44دَ ْف ِر ْ
غ َعلَ ْينَا  البقرة 250دَ ْغنَى النجم  48يَ ْنشَى  النجم.16
لااْ ال َم ْن ُو ِ
ص ن َحبُونَ 
صن أنروا  بنننوح  7يُ ْس ن َحبُونَ بنننافر 71تلتننبس بننـ  يُ ْ
 57ومننن دم لننٌ االلتبرراس   :د َ َ
سن أنروا  بيننونس 54تلتننبس بننـ  د َ َ
باألنبياء43
ت باألحزاب 31تلتبس بـ َ ي ْقنَ ُ
ِ رجْ س بالمائدة 90تلتبس بـ ِ رجْ ز باألنتال 11و َ ي ْقنُ ْ
ط بالحجر56
َ م ْر ُلوم بالطور 44تلتبس بـ َ م ْرقُوم بالمطتتين ..9ولالستزادة راج البيان فري زاد المقررئين لت نيلٌ شنيُنا جمنال بنن إبنرا يم
القرش الجزء األول .
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ش ْر ِك ُك ْم َوتَت َ َوفَّى فِتْنَتَا
َك ِ

ش َّدةً ِبكَاف َو ِبتَا
َو َراعِ ِ

نقول ابتداء ً :إنه يجب في لل حرف دن نملنه من مُرجه نم نراعني فينه صنتاته منن جهنر
دو مننس دو شنندة دو رُنناوة دو غيننر الننَ والننناظم نننا يذمرنننا دن نراعنني الشنندة فنني لننل مننن اللنناف
والتاء ُاصٌ إاا تلررا دو تواليا ألن الشدة تمن الصوت دن يجري معهما م باتهما في مو عهما
ش ْر ِك ُك ْم ) من قوله تعالىَ و َي ْنو َم ْال ِق َيا َمن ٌِ َي ْلتُ ُنرونَ ِب ِش ْنر ِل ُل ْم
قويين فالحار من دن تتبعها رلالٌ نحو ( ِ
 فاطر 14و( تتوفا م ) منن قولنه تعنالى الَّناِينَ تَت َ َوفَّنا ُ ْم ْال َم َالئِ َلنٌُ  النحنل 28قنال ابنن الجنزري فني
التمهينند ( :إاا تلننررت اللنناف مننن للمننٌ دو للمتننين فالبنند مننن بيننان لننل منهمننا لننئال نقننرب اللتننظ مننن
نت 
نَ ُل ْن َ
اإلدغام لتللف اللسان بصعوبٌ التلرار نحو قوله تعالى َ منَا ِسن َل ُل ْم  البقنرة 200وِ إنَّ َ
طننه . 35ولنناا الحلننم فنني تنناء تَت َ َوفَّننا ُ ْم ْال َم َال ِئ َلنٌُ  النحننل 28وَ واتَّقُننوا ِفتْنَننٌ  األنتننال 25ودشننبا ه ،
فتراعى الشدة التي فيها لئال تصير رُوة لما ينطق بها بعض الناس…… إلخ لالمه .
والاي ينبني دن نالحظه في التاء و وجوب العناينٌ بهنا إاا لنان بعند ا طناء سنالنٌ دو ظناء
طن َْنوا  نود 112ال ت َ ْ
ط ِهينرا األحنزابَ 33وال ت َ ْ
ط َمعُنونَ البقنرة 75ت َ ْ
نحنو دَفَت َ ْ
ظ ِل ُمنونَ البقنرة279
َ وال ت ُ ْ
حى  طننه
ظلَ ُمننونَ  البقننرة 279دو صنناد نحننو  ت ُ ْ
ننرفُونَ  يننونس 32دو نناد نحننو  ت َ ْنن َ
ص َ
119وبصتٌ عامٌ إاا جاء بعد ا حرف مطبق .

اب اإل ْد َ
غ ِام واإل ْظ َه ِار
بَ ُ
ب َوبَل َّال َوأَبِ ْن
أ َ ْد ِغ ْم َكقُل َّر ِ

سك َْن
َوأ َ َّولَ ْي ِمثْل َو ِج ْنس إِ ْن َ

اإلدغام لغةً و  :إدُال الشيء في الشيء ومنه قولهم ددغمت اللجام في فم الترس.
دمنا اصرطَّل ًحا  :إدُنال حنرف سنالن فني آُنر متحنرَ ليصنير الحرفنان حرفنا واحندا مشندَّدا
ع ْنو ِد اللسنان إلنى المُنرُ األول دو
ويرتت اللسان عنه ارتتاعٌ واحدة .وفائدته :تُتينف اللتنظ ل قنل َ
مقاربه فاُتار العرب اإلدغام طلبا للُتٌ .
والحرفان إذا التقيا إما أن يكونا  :مثلين متتقين في المُرُ والصتٌ م ال البناء من البناء دو
التاء م التاء دو الياء م الياء .
متجانسين دي ُرجا من مُرُ واحد للنهما مُتلتان في الصتات لالدال والطناء والتناء لناا
الاال والظاء وال اء .
متقاربين دي تقاربا مُرجا وصتٌ لالنون والالم والقاف واللاف دو تقاربا في المُرُ فقط
دون الصتٌ لالم (ال) م الطاء دو ال اد دو تقاربا في الصتٌ فقط دون المُرُ لالم (ال) م
الاال .
ويبدد الناظم في بيان ما يجب إدغامه وما يمتن فيقول  :إاا التقى الم الن دو الجنسان وس َلن
ب َو َبل َّال ) ددغم األول في ال اني م ال َ بل َّال َيَُافُونَ  المد ر 53قُل
األول منهما (أ َ ْد ِغ ْم َكقُل َّر ِ
ب  المدمنونَ 93ل َّال َبل َّرانَ  المطتتين 14عند من لم
لَّ ُل ْم  سبذَ 30ل لَّ ُلم  الروم 28قُل َّر ِ
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يسلت على الالم بال ُالف  .وم ل الَ بقيٌ الحروفَ و َلم ِمن قَ ْر َي ٌٍ  األعراف4
َّللا  األعراف…189إلخ .58
ارت ُ ُه ْم  البقرة 16د َ ْقَلَت َّد َ
 النمل 28فَ َما َربِ َحت ِت َج َ
ع َوا َّ َ
س َلـــــ ْن
َود َ َّولَ ْي ِم ْ ٍل َو ِج ْن ٍس ِإ ْن َ
في َي ْو ِم َم ْع قَالُوا َو ُه ْم َوقُ ْل نَ َع ْم

ا ْا َب ِب ِلتَا ِبي

ب َوبَل َّال َوأَبِ ْن
د َ ْد ِغ ْم َلقُل َّر ِ
وب فَا ْلتَقَ ْم
َ
س ِبحْ هُ ال ت ُ ِز ْغ قُلُ َ

وإاا لان األول من المتما لين حرف ٍ
مد – عنند منن دلننى مُنرُ الجنوف  -فإننه يظهنر بنال ُنالف
عند الياء والواو لما دشار إليه في قوله ( َوأَبِ ْن في يَ ْو ِم َم ْع قَالُوا َو ُه ْم ) فعند الياء المديٌ في قوله تعالى :
س  النناس 5وعنند النواو
ِ في َي ْو ٍم َلنانَ ِم ْقن َد ُ
سننَ ٌٍ  المعنارُ 4و  الَّناِي ي َُوسْن ِو ُ
نف َ
اروُ ُ َْمسِنينَ د َ ْل َ
المديٌ  قَالُوا َو ُ ْم  الشعراء 96والسبب و المحافظٌ على المد لئال ي ي باإلدغام .59
وب فَا ْلتَقَ ْم ) يست نى من إدغام المتجانسين إدغام الالم السالنٌ م النون
( َوقُ ْل نَعَ ْم َ
سبِحْ هُ ال ت ُ ِز ْغ قُلُ َ
السالنٌ فتظهر الالم م ال قُ ْ
نل نَ َعن ْم  الصنافات 18ألن الننون ال يندغم فيهنا شنيء ممنا ددغمنت ني فينه منن
حروف (يرملون) .60
سننبِحْ هُ  ق 40والمرجن فيننه دن القاعرردة
وكررذا يجننب بيننان الحنناء السننالنٌ عننند الهنناء فنني قولننه  فَ َ

تقول :إن الحلقي ال يدغم في ما و ددُل منه والهاء ددُل من الحاء  ،بُالف الهناء فني الهناء َ ما ِلينه
س ِبحْ هُ  ق 40بإظهارو ألن ل يرا من النناس يقن فني إدغامنه
َلَ ََ  الحاقٌ 28،29وقد ُص الناظم بيان َ ف َ
بننناء علننى قننرب المُننرجين  -وال يعلمننون دن الحنناء دقننوى مننن الهنناء والقاعنندة دن األقننوى ال ينندغم إدغامننا
لامال في األ عف  .وكذا يجب بيان النين عنند القناف فني قولنه تعنالىَ ربَّنَنا َال ت ُ ِنز ْ
غ قُلُو َبنَنا  آل عمنران8
ألن حروف الحلق بعيدة من اإلدغام لصعوبتها .وكذا يجب بيان الالم عند التناء نحنوَ ف ْالتَ َق َمنهُ ْال ُحنوتُ 
الصنافات  - 142والتني دشنار إليهنا بنـ ( النتقم ) – لبعند مُرجهمنا  .دمنا إدغنام الم التعرينف فني التناء فلل نرة
استعمالها إان لئال تشتبه بها ويجري عليها حلمها وي اف لل رة استعمالها اعتبار َّ
دن (التقم) للمنٌ واحندة
فيحصل بإدغامها إجحاف بالبنيٌ  .61م الحروف من حيث ي قسمان  :قمريٌ وشمسيٌ ولل منهما دربعنٌ
عشر حرفا فالقمريٌ يجمعها قولَ ( إبغ حجَ وُف عقيمه ) فتظهنر الم التعرينف عنند ا  ،والشمسنيٌ منا
عدا ا وتدغم الم التعريف فيها .

 58يقول الشيخ الجمزوري في تحتٌ األطتال والنلمان باب اإلدغام :
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ت والمخارجِ اتفَقْ
الصفَا ِ
إِ ْن في ِ
ْ
اربـــــــا
وإن يلونا مُرجا تَقَ َ
قاربَي ِْن أو يَكونا اتَّفَقَــــــــا
ُم ِ
ْ
سي ِْن ُ َّم ْ
َــــــن
سل
بِال ُمتَجانِ َ
إن َ
َ
ُ
ْأو ح ُِركَ
الحرفان في كُل فقـ ْل
ِ

إاا لان األول من المتما لين حرف لين فإنه يدغم م الَ آووا َّونَ َص ُروا  األنتال.72

َّلن فيهما أحـق
حرفان فالِمثْ ِ
ِ
ت ْ
اُت َلتا يُلَقَّبـــــــا
وفي الصتا ِ
ت حُقِقا
في َم ْخ َرج دونَ الصفا ِ
س ِمــــــــيَ ْن
د َ َّو ُل ُل ٍل فال َّ
نير َ
ص َ
كبير ْ
ُ
ْ
ُ
واف َه َمنه بِال ُمثـــــــــ ْل
كُل
ٌ

 قُ ْنل نَعَن ْم 

ناس  البقنرة 8ودظهنرت فنني
نار  البقننرة 24و النَّ ِ
 60يقنول ابنن الجنزري فنني التمهيند ( :فنإن قلننت  :ل َِنم ددغمنت النالم السننالنٌ نحنو النَّ َ
ي علنى
الصافات 18ولل منهمنا واحند ؟ قلرت ألن ناا فعنل قند دُعِن َّل بحناف عيننه فلنم يعنل انينا بحناف المنه لنئال يصنير فني الللمنٌ إجحناف و( ال ) حنرف مبنن ٌّ
السلون لم يحاف منه شيء ولم يعل بشيء .إلخ .
ف
ف
َِّلم ال
يقول الشيخ سليمان الجمزوري في باب حلم الم ال والم التعل :
هارها ف ْلتَعْــــ ِـر ِ
ــر ِ
ل ِ
أُوالهما إظ ُ
حاالن قب َل األَحـــــــــــ ُ
ِ
عقِي َمـــهُ
عش َْرة ُخ ْذ ِع ْل َمـــــــهُ
ف َ
اربَع مع َّ
مِ ِن ا ْب ِغ َح َّجكَ َو َخ ْ
قب َل ْ
َ
َ
َ
ْ
ـــع
ــ
ف
ا
ه
ورمز
ًا
ض
ي
أ
ة
ر
ش
ع
َ
و
ـع
ــــــ
ــ
أربــــــ
في
ا
ه
م
إدغا
ا
م
ثانيه
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
سو َء َظن زُ ْر ش َِريفًا ِل ْلكـَ َر ْم
ف ذا نِعَ ْم
َد ْع ُ
طِ ْب ث ُ َّم ِص ْل ُرحْ ًما تَفُ ْز ِض ْ
سيَّ ْ
ْ
ــة
ــــــــــــــــة
س ِمهَا ش َْم ِ
واالم ُاال ْخ َرى َ
س ِمها َق ْم ِريَّ
والَّل َم ُاالولى َ
ُ
ُ
في نح ِو ق ْل نع ْم وق ْلنا والتَقَــــى
َوأ َ ْظ ِه َرنَّ ال َم فِعْل ُم ْطلَقَـــــــــــــــــــــا
دما الم التعل فقال :
 61سؤال ما و سبب اإلظهار في الالم القمريٌ ؟ الجواب و تباعد المُرجين  .وما سبب اإلدغام في الالم الشمسيٌ ؟ و تقارب المُرجين .
47
…

