
 ُمْختََصُر َشْرحِ 
 

 املَقدَِّمِة اْلَجَزِريَِّة
 ِفي  

 

 َفنِّ التَّْجِويِد 
 

ِ ت ِد الَجَزِري  ِد بِن ُمَحمَّ  هـ 833ِلإلماِم  أَبِي الَخيِر ُمَحمَّ

 

اَن بِْن َوبَِهاِمِشِه ُمقَابَلَةٌ بَْيَن َمتْنَيِ اْلَجَزِريَِّة َوتُْحفَِة األْطفَاِل َواْلِغْلَماِن ِللشَّْيخِ ُسلَْيمَ 

 ِ  ُحَسْيِن اْلَجْمُزوِري 
 

 

 
 اْختِصاُر وضبُط وتعِليقُ 
 َعلي حَسن سليَمان

 
 تَْقديُم فَضيلَِة الشَّيخينِ 

 

ٍد بِن شحاَده الغُول                              َجَماِل بِن إبَراهيَم الِقْرش  ُمحمَّ
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ـك        افَيَا أيَُّها اْلقَاِري بِِه ُمتََمس ِ

ـًل                                             ُمِجًلا لَهُ فِي ُكل ِ َحاٍل ُمبَج ِ

  َهنِيئاا َمِريئاا َواِلدَاَك َعلَْيِهَما   

 َمًلبُِس أَْنَواٍر ِمَن التَّاجِ َواْلُحًل                         

  فََما َظنُُّكْم بِالنْجِل ِعْندَ َجَزائِهِ    

ْفَوةُ اْلَمًل                                           أولئَك أَْهُل هللاِ َوالصَّ

ْبِر َوالتقَى      أُولُو اْلبِر ِ َواإلْحَساِن َواْلصَّ

 ُحًلُهْم بَِها َجاَء اْلقَُراُن ُمفَصًَّل                                        

 نَافِـساا  َعلَْيَك بَِها َما ِعْشَت فِيَها مُ   

 َوبِْع نَْفَسَك الدُّْنيَا بِأَْنفَاِسَها اْلعًُل                                        

ةا       َجَزى هللاُ بِاْلَخْيَراِت َعنا أَئِمَّ

 لَنَا نَقَلُوا اْلقُْرآَن َعْذباا َوَسْلَسًل                                         
 

 

 ني ووجه التهاني المسماة بالشاطبية لإلمام الشاطبيمن مقدمة منظومة حرز األما
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  تقريظ فضيلة الشيخ محمد بن شحادة الغول   

 
ِحيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللِا الرَّ

 
ِ العالميَن ، والصالةُ والسالُم على الهادي األميِن سيِدنا محمٍد وعلى آلِه  الحمُد هللِ رب 

 ديِن .وصحبِِه وتابعيه بإحساٍن إلى يوِم ال
 وبعُد  

  ِ يقوُل : " القراءةُ سننٌ  متبعنٌ  يذُناُ ا   -رحمهُ هللاُ تعالى  –فإنَّ شيَخ المقرئيَن ابَن الجزري 

ٌِ بحيُث ينددي لنلأ دحنٍد بحسنِب اجتهناِدِو ، ولنو  الالحُق عِن السابِق " وليسْت مَن األموِر االجتهادي
َُ القننرآُن عنننن فصنناحتِِه الب ََ لُننر ٌِ ، ولتتشَّننْت فيننه اللحنننوُن الجليننٌُ والُتينننٌُ لنناَن األمننُر لنننال ينننن

ُُ األلتاَظ عن مقاصِد ا .  والستشرى التحريُف اللتظيأ والمعنويأ الاي يُر
ِ يجننُد دنَّ السننلَف لننم يترلننوا شننيئ ا للُلننِف فنني  نناا المجنناِل     والمتتبننُ  لقواعننِد األداِء القرآننني 

 العلماُء بشرِحها وتتصيِلها . فذلتوا اللتَب في الَ ولتبوا المنظوماِت وقامَ 
 ولنُت قِد اطلعُت على البحِث المقدِم مَن األخ / علي حسن سليمان .. والمعنون بـ  

ٌِ في فن ِ التجويِد ( فوجدُت دنه قند بناَل جهند ا ملحوظ نا فني  نبِط  ٌِ الجزري ) مُتصُر شرحِ المقدم
ٌِ الننَ بمننا يما لُهننا مننن مننت ٌِ األطتنناِل والنلمنناِن للشننيخِ سننليماِن المننتِن وتحليننِل دلتاِظننِه ومقارننن ِن تحتنن

ٌِ فني  ٌِ المهم ِ ، مما يعيُن قارَئ القرآِن على استظهاِرِو وتطبيِقِه   باعتباِر الَ من األدل الجمزوري 

ا لوجِهنِه ، ودن ينتنَ  بنه ودن  –إ باِت قواعِد التجويِد  ا على ا تماِمِه ، وجعلَه ُالص  فجزاو هللا ُير 

 ه في ميزاِن دعماِلِه .يتقبلَهُ ويجعلَ 
 وصل ى هللا على سيِدنا محمٍد وعلى آلِه وصحبِه وسلَّم ..

 محمد بن شحادو النول                                                                          
 القرآن اللريم       المشرف العام على دورات                                                              

 بالجمعيٌ الُيريٌ بالمنطقٌ الشرقيٌ                                                                  
  ـ7/11/1424                                       
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 تقريظ ف يلٌ الشيخ جمال بن إبرا يم القرش
 

ِحيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللِا الرَّ
 
ا " والصننالةُ والسننالُم علننى ُيننِر  " َل التُرقنناَن علننى َعْبننِدِو ليلننوَن للعننالميَن نَننِاير  الحمننُد هللِ النناي نَننزَّ

 عباِدو الاين اْصطتى وبعُد ..
فإنَّ المتذمَل في نتاُِ َمن قبِلنا سلٍف وُلٍف ليعلُم دنهم لم يََدعوا لنا جانب ا من ِعلٍم وال فنًّا من  

لوو .التنوِن إال وطَرقوو  ُل ما دَجملوو دو نجِمُل ما فصَّ    فُلنا نحن الالحقين عالٌ  عليهم   نتص ِ
فما لان لنا من ف ٍل إال دننا دحَسنَّا العرَض والتنظيَم ، وسبقوا  م بالسرِد والتتصيِل . ولقد  

ٌِ  -رحمننه هللاُ  -لننان ممننن سننبَق بهنناا التتصننيِل الشننيُخ : مننال القنناري   صنناحُب شننرحِ مننتِن الجزرينن
والمسمى بـ "المنُح التلريٌُ" والاي اعتنى به دُي الشنيخ : علني حسنن  .. بعند دن َعنَرَض المنتَن 
عليَّ حتى دََجْزتُهُ به    م تناوَل شرَح الشيخِ القاري بالتلُيِص والتدقيِق حتى دَُرَجهُ في  وبِه  اا 

ا غيَر مُل ٍ ، حيث اقتصَر على المعنى الرئيِس ألبياِت المنتنِ  ودحناَل التعليقناِت ومنا يتتنرُ   موِجز 
من األقواِل إلى الهامِش ،ليسهَل على طالِب  اا العلِم المبتدِئ الوصوُل إلى غايته في يسنٍر ، لمنا 

 دتمَّ  بَط األبياِت م  تمييِز مو  ِ الشا ِد بالشرحِ .
ََ لهاا التن ِ البد لنه منن دن يمنرَّ بمنتن تحتنٌ األطتنال   ين المتننيِن عقند بن -ولما ردى دن السال

ٌِ  اا التن ِ إاا اقت ِت الحاجٌُ .  مقابلٌ  حتى تتمَّ التائدةُ ، ولم يذُل جهد ا في االستئناِس بذقواِل دئم
زين فني منطقتنه    دن  -المنطقنٌَ الشنرقيٌَ  -ومما نحمُدو فيه دْن دتاَح الترصنٌَ للمشنايخِ المبنرَّ

رُ علنى  ناا النحنِو الناي منا زال قنابال للتحسنيِن يطَِّلعوا على  اا العمِل ويَرْوا فيه رديَهم حتى ُ
 والتبديِل لُلل عمِل ابِن آدَم .

ٌِ والقَبول .   وإنني ألرى دن  اا الجهَد جدير  بذْن يُستتاَد منه ودن يُدَعى لصاحبِِه بالبرل

                                                                   
 جمال بن إبرا يم القرش                                                                         

 المشرف على دورات إعداد المعلمين                                                                        
 يٌ الُيريٌ بالمنطقٌ الشرقيٌبالجمع                                                                         
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َمة  المقَد ِ

الحمُد هلل وليأ الن ِعِم ل يُر المنَِن ، الاي علَم بالقلِم ، علَم اإلنساَن ما لم يعلنْم ، ودصنل ِي ودسنلُم علنى ُينِر 
ِ ، وعلى آله وصحبِِه وَمن تبعُهم بإحساٍن إلى يوِم الدين ...  ِ األمي   عباِدِو الايَن اصطتى النبي 

 ما بعدد
ٌِ دموٍر :         معرفٌُ صتاتها.  ثانيهامعرفٌُ مُارُِ الحروِف .  أوالها"فإنَّ تجويَد القرآِن يتوقُف على دربع

 معرفٌُ ما يتجدُد لها بسبِب الترليِب من األحلاِم . ثالثها : 
 ".1ريا ٌُ اللساِن ول رةُ التلراِر  أخيًرا :
ٌِ فني فنن ِ التجوينِد ، لأمناِم دبني الُينِر شنمِس و اا .. جهُد المقل ِ في تلُنيِص شن      ٌِ الجزرين رحِ منتِن المقدمن

 ٌِ ِ . والنناي اعتمنندُت فيننه لتنناَب "المنننُح التلريننٌُ فنني شننرحِ المقدَمنن الننديِن محمننٍد بننن محمنند بننن محمنند الجننزري 
ٌِ الشيخِ مال علي بن سلطان محمند القناري  ٌِ " لت يل إاا  -رحِ  غينِرِو مرجع نا رئيس نا ، ومستذنس نا بشن -الجزريَّ

ٌِ دو تلَ . -غم ِت العبارةُ دو لزَم األمُر   م  اإلشارةِ إلى تلَ المصادِر األُرى المساندةِ في  او المسذل
الم اَل األوَل ورود ا فني القنرآِن -غالب ا  -لما دنه إاا تعدَدِت األم لٌُ القرآنيٌُ على القاعدةِ الواحدةِ دُاُت 

ٌِ التنني تلقيتُهننا عننن مشننايُي النناين يتصننُل سنننَُد م  2 ننبُط األبينناتعلننى ترتيننِب المصننحِف . دمننا  فعلننى الرواينن
 بالناظِم رحمه هللا .

ٌِ في دوجِز عبارةٍ ، لتناسَب للَّ طالِب  ناا التنن ِ   -ولقد لاَن الهدُف من  اا المُتصِر  و تقريَب الدالل
فقد ابتعْدُت عن دوُجِه الُنالِف فني ل ينٍر منن  في لتي ٍِب يسهُل حملُهُ   ولاا -المُتصين منهم وغيِر المُتصين 

ِ والجو ِر . ا على التْهِم الرئيِس منها م  عدِم اإلُالِل باللب   المسائِل مقتصر 
راجي ننا هللاَ تعننالى دن يلننوَن  نناا الجهننُد مننن القليننِل النناي داَم واتصننَل   ُدمننٌ  للتنناِب هللاِ تعننالى ..  ننم أل ننِل     

تِِه !القرآِن .. د ِل هللاِ وُ  اصَّ
ٌِ النايَن تبنادلوا مِعنَي النسنَخ األولنى منن العمنِل  وَ عنن دصنحاِب الت نيل ِ وجدير  بَي في  اا المقاِم دن دننو 

ا ..  ودبَدْوا  إ افٌ  دو حاف ا دو تعديال دو تصحيح 
و م المشائخ : محمد بنن شنحادة الننول ، جمنال بنن إبنرا يم القنرش ، حسنن سنيد عبند المجيند ، حنزام 

، سننعيد األحننول ، ُالنند بننن عيسننى الللننندر ، منيننر صننالحات ، عننالء النندين العرابنني ، دبننو القاسننم الحمننادي 
شننولت ، محمنند التطننايري ، ياسننر سننليمان .. ومننن الجمعيننٌ الُيريننٌ النسننائيٌ األُتننان الت ننليان ليلننى زيننادة 

ا دبَدْووُ ُيَر الجَزاِء ! ة .. فجزاُ ُم هللاُ عني وعمَّ  وفاطمٌ الدرَّ
                                                                                                                                      

 علي حسن سليمان                                                                                 
                                                                                                                                                                             المملكة العربية السعودية  –الدمام                                                                                 

  ـ9/10/1423الجمعٌ                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 نهايٌ القول المتيد للشيخ محمد ملي نصر.   1
عمنل ببناب الحلاينٌ فني النحنو والناي يعنني : إينراد  –حمنه هللا ر –يالحظ في  بط بعض األبيات عدم موافقتها للقواعند النحوينٌ المباشنرة فني اإلعنراب والنَ ألن المدلنف  2

 اللتظ المسمو  على  يئته من غير تنيير . لقول الناظم :
وا َلاَا قُْل ِبئَْسَما َواْلَوْصَل ِصْف         َما ولل ِ                                            تُِلْف           ُردأ ُْ  َسذَْلتُُمووُ َوا

ا في قوله تعالى:  لل ِ في )  فالجر ن ُلل ِ َما َسذَْلتُُمووُ  ( نقال  عن حلايته بالقرآن مجرور   فسبق بحرف الجر ) من ( بينما لم يلن بالمتن سبب ظا ر للجر . 34إبرا يم  َوَءاتَاُلم م ِ
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 َمْوُضوَعاُت اْلِكتَابِ 
لُ    المبحُث األوَّ

 أوال    نُْبَذةٌ َعِن اإلَماِم َحْفص       
ِ ثانيا    نُْبَذةٌ َعِن اإلَماِم اْبِن اْلَجزَ       ِري 
     ِ  ثالثا    نُْبَذةٌ َعِن  الشَّْيخِ ُسلَْيَماِن اْلَجْمُزوِري 
 رابعًا    نُْبَذةٌ َعِن  الشَّْيخِ ُمَّلَّ اْلقَاِري وَسنَِدهِ    
 خامًسا  نُْبَذةٌ َعِن  الشَّْيخِ َزَكِريَّا األْنَصاِري   
َمِة اْلَجَزِريَّةِ       سادًسا َسنَِدي فِي َمتِْن اْلُمقَد ِ

 المبحُث الثَّانِي

ِ أوال       َمِة فِي فَن ِ التَّْجِويِد ِلإِلَماِم اْبِن اْلَجَزِري   َمتُْن اْلُمقَد ِ

     ِ  ثانيا َمتُْن تُْحَفِة األْطفَاِل َواْلِغْلَماِن ِللشَّْيخِ ُسلَْيَماِن اْلَجْمُزوِري 

 المبحُث الثَّاِلثُ 
َمةُ في فَن ِ التَّْجِويدِ    اْلُمقَد ِ

َمةُ اْلَمتْنِ أ      وال    ُمقَد ِ
 ثانيًا     بَاُب َمَخاِرجِ اْلُحُروفِ    
فَاتِ      ثالثًا     بَاُب الص ِ
 رابعًا    بَاُب التَّْجِويدِ    
 خامًسا  بَاُب التَّْرقِيِق َوبَْعِض التَّْنبِيَهاتِ   
اءاتِ     سادًسا   بَاُب الرَّ
 سابعًا  بَاُب فِي التَّْفِخيمِ   

 َماتِ ( الالَّ 1)
 ( ُحُروُف االْستِْعالِء واإلْطبَاقِ 2)

 ثامنًا : بَْعُض التَّْنبِيَهاِت فِي اْستِْعَماِل ِصفَاِت اْلُحُروفِ 
 تاسعًا : بَاُب اإلْدَغاِم واإلْظَهارِ 
اِد َوالظَّاِء.  عاشًرا : بَاُب الضَّ

 
اِد َوالظَّ   اءِ حادي عشر : بَاُب التَّْحِذيَراِت فِي اْستِْعَماِل الضَّ

َدتَْيِن والميِم السَّاكنَةِ   ثاني عشر : بَاُب الميِم والنوِن المشدَّ
-       ٌِ  دْحَلاُم الِميِم السَّاِلنَ

 ثالث عشر : أحَكاُم النوِن الساِكنَِة والتنوينِ 
 رابع عشر : أَْحَكاُم المد ِ 

 خامس عشر : باُب الَوْقِف َوااِلْبتَِداءِ 
 اْلَمْوُصولِ سادس عشر : بَاُب اْلَمْقُطوعِ وَ 

Label1
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 سابع عشر :  بَاُب التَّاَء اتِ         
 ثامن عشر : بَاُب َهْمِز اْلَوْصلِ 

 تاسع عشر : َخاتَِمةُ اْلَمتْن     

 
 اْلَمَراِجعُ         
 فَْهَرُس اْلَمْوُضوَعاتِ          
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َوايَةِ أوال : نُْبذَةٌ َعِن َحْفٍص صَ   اِحِب الر ِ

نسنبٌ لبين  البنز دي  – و حتص بن سليمان بن المنيرة بن دبي داود األسندي اللنوفي البنزاز 
 ال ياب ، ولنيته دبو عمر ، ولد سنٌ تسعين من الهجرة .

ا وتلقين ا عن عاصم ، ولان ربيبه  قال عننه النداني : ننزل   -ابن زوجته  –دُا القراءة عر  
 جاور بملٌ فذقرد بها . ببنداد فذقرد بها ، و

ا على شعبٌ -وقيل عنه :   ب بط الحروف . 3دعلم دصحاب عاصم بقراءة عاصم فلان مرجح 
 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   -

قال : قلت لعاصم إن دبا بلنر شنعبٌ يُنالتني فني القنراءة  ! فقنال : دقردتنَ بمنا  روي عنه دنه
، ودقردت دبنا بلنر بمنا دقردنني بنه زر بنن حبنيش عنن  دقردني به دبو عبد الرحمن السلمي عن علي 

 . عبد هللا بن مسعود 
ا وسماع ا منهم حسنين بنن محمند المنروزي ، وعمنر  و روى القراءة عنه دناس ل يرون عر  

 بن الصباح  وعبيد بن الصباح ، والت ل بن يحيى األنباري ، ودبو شعيب القواس .
 .4سنٌ  مانين ومائٌ  جريٌ على الصحيح  –رحمه هللا  –توفي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 دبو بلر شعبٌ بن عياش وحتص دشهر راويين دُاا عن عاصم . 3
 اء العشرة ورواتهم .لالستزادة راج  تاريخ القر 4
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 ِ  ثانياا : نُْبذَةٌ َعِن اْبِن اْلَجَزِري 

 أَْلقَابُهُ َواْسُمهُ َوُكْنيَتُهُ 

العصنر، وننادر الند ر، إمنام األئمنٌ، قا ني الق ناة،  و الحافظ الحجٌ ال بت المندقق، فريند 
 ، 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 
شنافعي، ولنيتنه دبنو الُينر ، ودطلنق علنى نتسنه لقنب يوسف الجزري الدمشقي العمري الشيرازي ال

 السلتي لما دتى في منظومته في علم الروايٌ في الحديث والمسمى بالهدايٌ في علم الروايٌ : 

 عتو رب ردف        محمد بن الجزري السلتي راجييقول 

لندة ُعِرَف بابن الجزري، ونسب إلى الجنزري نسنبٌ إلنى جزينرة ابنن عمنر بنبالد الشنرق   ب 
 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 
ميالدينٌ ( بدمشنق الشنام . و نو 1350منن شنهر ننوفمبر  30وُمسين وسبعمائٌ  جريٌ، ) الموافنق 

ي األصل  . قصٌ والدته : لان دبوو تاجرا  ، وملث دربعين سننٌ لنم ينرزق ولندا ، فحنب وشنرب لرد
 من ماء زمزم، وسذل هللا تعالى دن يرزقه ولدا  عالما  ، فولد له ابنه محمد  اا بعد صالة التراويح . 

 تَْحِصيلُهُ اْلِعْلِميُّ 

ة عصنرو، ودسناطين وقتنه، منن اتجهت نتسه اللبينرة إلنى علنوم القنراءات فتلقا نا عنن جهابنا
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 

فحسنب بنل لنان عالمنا  فني شننتى  يلنن اإلمنام ابنن الجنزري رحمنه هللا عالمنا  فني التجوينند والقنراءات
 العلوم من تتسير وحديث وفقه ودصول وتوحيد وبالغٌ ونحو وصرف ولنٌ وغير ا .

 ُشيُوُخهُ 

 -ليس من السهل دن يستقصي المرء الشيوخ الاين دُا عنهم اإلمنام ابنن الجنزري رحمنه هللا 
تلقننى عنننهم علننوم  وللننن نننالر منننهم مننا قدمتننه لنننا لتننب التننراجم ولتننب الشننراح لمنظوماتننه . ممننن

من علماء دمشق : العالمٌ دبو محمد عبد الو اب بن السأالَر ، والشنيخ دحمند  -القراءات والتجويد : 
بن إبرا يم الطحان، والشيخ دبو المعالي محمد بن دحمد اللبنان، والشنيخ دحمند بنن رجنب، والقا ني 

 دبو يوسف دحمد بن الحسين اللتري الحنتي . 

خ دبننو بلننر عبنند هللا بننن الجننندي، والعالمننٌ دبننو عبنند هللا محمنند بننن مننن علمنناء مصننر : الشنني
 الصائغ، والشيخ دبو محمد عبد الرحمن بن البندادي، والشيخ عبد الو اب القروي .

 ننـ ، قننرد 768مننن علمنناء المدينننٌ المنننورة : لمننا رحننل إلننى ملننٌ ألداء فري ننٌ الحننب سنننٌ 

د هللا محمد بنن صنالح الُطينب، اإلمنام بالمديننٌ بم مون لتابي اللافي والتيسير على الشيخ دبي عب
 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 

إبننرا يم بننن عبنندهللا المقدسنني الحنبلنني، واإلمننام المتسننر   ننـ، والشننيخ صننالح النندين محمنند بننن778
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المحندث الحننافظ المنندرخ دبنني التننداء إسننماعيل بننن ل يننر صنناحب التتسننير المعننروف، و ننو دول مننن 
  ـ .785 ـ، ولالَ شيخ اإلسالم البلقيني سنٌ 774دجازو باإلفتاء والتدريس سنٌ 

 ِمْن َمنَاِصبِهِ 

للتعلنيم واإلقنراء سننين عديندة، وولني مشنيٌُ اإلقنراء  جلس تحت قبٌ النسر بالجام  األمنوي
اللبرى بتربٌ دم الصالح بعد وفاة شيُه دبي محمد عبند الو ناب السنالر ، وولني ق ناء دمشنق عنام 

 ـ، ولاا ولني الق ناء بشنيراز، وبننى بلنل منهمنا للقنراء مدرسنٌ سنما ما بندار القنرآن  . ولني 793

الحديث األشرفيٌَّ  . وولي مشيٌُ الصنالحيٌ ببينت المقندس  مشيٌُ اإلقراء بالعادليٌ،  م مشيٌُ دار
 وقتا  . 

 َمَؤلَّفَاتُهُ 
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  

افتننه، إلننى جانننب لتننب القننراءات وعلننوم القننرآن، لتبننا  فنني الحننديث ومصننطلحه، والتقننه عناصننر  ق
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 

ودلبر قائمٌ في تعداد مدلتاته  ي التني صننعها األسنتاا/ محمند مطين  الحنافظ، ونشنر ا مرلنز  لتابا  
 ـ(   فقد الر فيها سبعٌ و مانين عنوانا  من لتب القنراءات والتجويند فيهنا 1414جمعٌ الماجد عام )

 : 

 تحبير التيسير في القراءات العشر ـ مطبو  . -1 

 ـ مطبو  . تقريب النشر في القراءات العشر  -2
 التمهيد في علم التجويد ـ مطبو  .  -3
 طيبٌ النشر في القراءات العشر ـ نظم ـ مطبو  . -4
 منجد المقرئين ومرشد الطالبين ـ مطبو  .  -5
 النشر في القراءات العشر ـ مطبو  .  -6
 إتحاف المهرة في تتمٌ العشرة . - 7
 دصول القراءات . -8
 على العشرة ـ نظم . إعانٌ المهرة في الزيادة -9
 اإلعالم في دحلام اإلدغام ـ شرح في درجوزة دحمد المقري . -10
 األلناز الجزريٌ، و ي درجوزة  منها دربعين مسذلٌ من المسائل المشللٌ في القرآن . -11
 اال تداء إلى معرفٌ الوقف واالبتدا . -12
 تحتٌ اإلُوان في الُلف بين الشاطبيٌ والعنوان . -13

 تُهُ َوفَا

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 

 يم ُير ما يجزي به الصالحين المُلصين .اللر
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 ِ  ثالثُا : نُْبذَةٌ َعِن  الشَّْيخِ ُسلَْيَماِن اْلَجْمُزوِري 
 

 : 5ا  بقال عنه الشيخ علي بن محمد ال 
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 
 هجرة   درب  و مانين وسبعمائٌ ودلف من الميالد .ال

 

 رابعًا : نُْبذَةٌ َعِن الشَّْيخِ ُمَّلَّ اْلقَاِري 
 و علي بن محمد سلطان وقيل علي بن سلطان الهروي المعروف بالقاري نور الدين ، فقينه 

 حنتي من صدور العلم في عصرو . 
ه لتنب ل ينرة فني القنراءات والحنديث ولد في )  راة ( وسلن ملٌ المشرفٌ وتوفي بها .  ولن

 وغير ا منها :
شننرح الشنناطبيٌ فنني القننراءات السننب  وشننرح المقدمننٌ الجزريننٌ فنني التجوينند ومرقنناة المتنناتيح 

  ي عياض وللها مطبوعٌ .0شرح مشلاة المصابيح في الحديث الشريف للقا

  6سنٌ درب  عشرة ودلتا من الهجرة النبويٌ . –رحمه هللا  –توفي 

 
 هُ َسنَدُ 

 
يقننول الشننيخ عننن نتسننه : ودمننا سننندي فنني تحقيننق القننراءات وتنندقيق الروايننات فعلننى المشننايخ 
العظننام والقننراء اللننرام مننن دَجل ِهننم فنني  نناا التننن الشننريف ودلملهننم شننيخ القننراء بملننٌ النننراء وحينند 

ننه بلَّ  سرراج الردين عمرر اليمنري الشروافيعصرو وفريد د رو العالم العامل والصالح اللامل الشنيخ 
هللا سبحانه المقام العالي الوافي  وجزاو عنني وعنن سنائر المسنلمين الجنزاء اللنافي ، وقند قنرد علنى 

ُطيب المديننٌ المننورة وإمامهنا و نو قنرد علنى  محمد بن القطانجماعٌ قردوا على اإلمام العالمٌ 
شرمس يخ و نو علنى ُاتمنٌ القنراء والمحند ين الشن زين الدين عبرد الغنري الهيتمري المصرريالشيخ 

عنن  اللبرانعنن  شرمس الردين برن الكيرانيو نو دُنا عنن  الدين محمد بن محمد بن محمرد الجرزري
ابرن عنن  ابرن نجرا عن  أبي القاسم الشاطبيعن اإلمام ولي هللا  كمال الدين العباسيالتقي الصالح 

وعلنى آلنه  وسندو مالور في لتابه التيسنير منتهي نا إلنى البشنير النناير  أبي عمرو الدانيعن  هذيل
ودصحابه ودحبابه وعلى األئمٌ المجتهدين في دنوا  علوم الدين وعلنى إُواننه منن النبينين ، وسنالم 

 7على المرسلين ، والحمد هلل رب العالمين .

 
 

                                                           
  دايٌ القاري . 5
  دايٌ القاري . 6
 ُاتمٌ المنح التلريٌ . 7
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 خامًسا : نُْبذَةٌ َعِن  الشَّْيخِ َزَكِريَّا األْنَصاِري

 
 افعي . و دبو يحي بن محمد بن دحمد بن زلريا األنصاري المصري الش 

ا في  ا باللنٌ واألصول ) دي دصول التقه ( مقدَّم  ا في التتسير حافظ ا للحديث ، عالم  لان قا ي ا وإمام 
 القراءات والتجويد .

 له مدلتات ل يرة معروفٌ في العلوم الشرعيٌ والتجويد منها : 
و مانمائنٌ منن  تحتٌ نجباء العصر والدقائق المحلمٌ في شرح المقدمٌ . ميالدو سنٌ  نالث وعشنرين

 8سنٌ ست وعشرين وتسعمائٌ من الهجرة . –رحمه هللا  –الهجرة ، وتوفي 
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 سادساا :                               بسِم هللاِ الرحمِن الرحيمِ 
 
 
 

َمِة اْلَجَزِريَِّة ***    ***إَِجاَزةٌ في َمتِْن اْلُمقَد ِ
 

 ِن الرحيمِ بسِم هللِا الرحم
 

َمِة اْلَجَزِريَِّة   "  "إَِجاَزةٌ في َمتِْن اْلُمقَد ِ

الحمد هلل رب العالمين والصَّلة والسَّلم على سيدنا محمد وعلى آله       
دبو  يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الكريم الرحمن:..معين وبعد جوصحبه أ

 جمال بن إبرا يم القرشعبد الرحمن 
مصرري  الجنسرية والمولرود علي حسنيسحييلن   حي هللا /دما بعد فنإن األخ فن

المقدمرة متن   قد قرد علي  1/6/1967بمحافظة الجيزة  جمهورية مصر العربية  بتاريخ
وقند دُبرتنه دنني تلقينت  ناا .. حتظا في مدينٌ الندمام  الجزريةفي فن التجويد المسمى ب

بني الحسنني و نو يروينه المتن عن صاحب الت نيلٌ الشنيخ األسنتاا الندلتور دحمند  الزع
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 

الشيخ  حسن بن دحمند العنوادلي ، عنن  الشنيخ دحمند بنن عبند النرحمن  محمد شطا ، عن
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 ، 

الطننبالوي، عننن  شننيخ اإلسننالم   عننن الشننيخ  شننحااة اليمننني  ، عننن الشننيخ ناصننر النندين 
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 . 
بهناا الننظم المبنارَ وهللا  معرفٌ فني التجويند دجزتنه علي حسن ولما بلغ الشيخ : 

ودوصيه بما دوصاني بنه مشنايُي دن .. نسذل دن ينت  به د ل القرآن في لل وقت وحين 
يتحرى الصنواب فيمنا يروينه ، ودعهند إلينه دن ال ينذنف عنن الرجنو  عنن الُطنذ ودن ال 

ودن يحتنظ منتن: يتب   وى نتسه في ما منه سقط ، ودن ينرحم الصننير وينوقر اللبينر .. 
ودسننذل هللا اللننريم دن يجعننل القننرآن العظننيم شننا دا لنني ولننه . طبيٌ والنندرة والطيبننٌ الشننا

                      .وصلى هللا على محمد وعلى دله وصحبه وسلم 
 أبو عبد الرحمن جمال بن إبراهيم القرش لتبه التقير إلى رحمٌ ربه الرحمن/  
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ِ  أوال : َمتْنُ        َمِة فِي فَن ِ التَّْجِويِد ِلإِلَماِم اْبِن اْلَجَزِري   اْلُمقَد ِ
اللجنة العلمية المنعقدة بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ررت ق

، بالمنطقة الشرقية اعتماد ضبط هذا الكتاب ليكون أصَّل ينطلق منه الطَّلب
أعضاء اللجنة: أصحاب الفضيلة من وذلك لجميع مراكز التحفيظ بالمنطقة. 

علي بن موسى ض، يَّ سامي بن أحمد المبالشيخ: محمد بن شحادة الغول، 
محمد الفطايري، ياسر عطا السيد إدريس، إسحاق أبو شرار، الشهري، 

 سليمان.الشاهد، علي حسن 
       ِ  ثانيًا : َمتُْن تُْحفَِة األْطفَاِل َواْلِغْلَماِن ِللشَّْيخِ ُسلَْيَماِن اْلَجْمُزوِري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المبحث الثاني
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َمِة فِي فَن ِ التَّْجِويِد ِلإِلَماِم اْبنِ  ِ  أوال : َمتُْن اْلُمقَد ِ  اْلَجَزِري 
 

َمةُ اْلَمتِْن (  بسم هللا الرحمن الرحيم م  ) ُمقَد ِ

ِ الشَّافِِعي يَقُوُل َراِجي َعْفِو َرب   ساِمعِ  1 ُد ْبُن اْلَجَزِري   ُمَحمَّ
ى هللاُ  2  َعلَى نَبِي ِِه َوُمْصَطفَــاهُ  اْلَحْمُد هلل َوَصلَـّ
د  وآِلِه َوَصْحبِــهِ  3  قُْرآِن َمْع ُمِحب ِهِ َوُمْقِرِئ الْ  ُمَحمَّ
 

َمــةْ  4  فِيَما َعلَى قَاِرئِِه أَْن يَْعلََمهْ  َوبَْعُد إِنَّ َهِذِه ُمقَد ِ
مُ  5 اًل أَْن يَْعلَُموا إِْذ َواِجٌب َعلَْيِهُم ُمَحتَـّ  قَْبَل الشُُّروعِ أَوَّ
فَاتِ  6  ِليَْلِفُظوا بِأَْفَصـحِ اللُّغاتِ  َمَخاِرَج اْلُحُروِف َوالص ِ
ِري التَّْجِويِد َواْلَمَواقِفِ  7  َوَما الَِّذي ُرِسَم في المصاِحفِ  ُمَحر ِ
 َوتَاِء أُْنثَى لَْم تَُكْن تُْكتَْب بِها ِمْن ُكل ِ َمْقُطوع  َوَمْوُصول  بَِها 8

 بَاُب َمَخاِرجِ اْلُحُروفِ 
 ِن اْختَبَرْ َعلَى الَِّذي يَْختَاُرهُ مَ  َمَخاِرُج اْلُحُروِف َسْبعَةَ َعَشرْ  9
 ُحُروُف َمد   ل ِْلَهَواِء تَْنتَِهي فَأَِلُف اْلَجْوِف َوأُْختَاَها َوِهي 10
 ثُمَّ ِلَوْسِطِه فَعَْيٌن َحــاءُ  ثُمَّ أِلَْقَصى اْلَحْلِق َهْمٌز َهاءُ  11
 أَْقَصى الل َِساِن فَْوُق ثُمَّ اْلَكافُ  أَْدنَاهُ َغْيٌن َخاُؤَها َواْلقَـافُ  12
يُن يَا 13 اُد ِمْن َحافَتِِه ِإْذ َوِليَــا أَْسفَُل َواْلَوْسُط فَِجيُم الش ِ  َوالضَّ
 َوالََّّلُم أَْدنَاَها ِلُمْنتََهاَهـــا ااَلْضَراَس ِمْن أَْيَسَر أَْو يُْمنَاَها 14
ا يَُدانِيِه ِلَظْهر  أَْدَخــلُ  َوالنُّوُن ِمْن َطَرفِِه تَْحُت اْجعَلُوا 15  َوالرَّ
اُل َوتَا ِمْنهُ َوِمنْ  16 ِفيُر ُمْستَِكنْ  َوالطَّاُء َوالدَّ  ُعْليَا الثَّنَايَا َوالصَّ
 َوالظَّاُء َوالذَّاُل َوثَا ِلْلعُْليَــــا ِمْنهُ َوِمْن فَْوِق الثَّنَايَا السُّْفلَى 17

 نَايَا اْلُمْشِرفَـةْ فَاْلفَا َمَع اْطَراِف الثَّ  ِمْن َطَرفَْيِهَما َوِمْن َبْطِن الشَّفَةْ  18
 َوُغنَّةٌ َمْخَرُجَها اْلَخْيُشــومُ  ِللشَّفَتَْيِن اْلَواُو بَاٌء ِميــمُ  19

فَاتِ   بَاُب الص ِ
دَّ قُلْ  ِصفَاتَُها َجْهٌر َوِرْخٌو ُمْستَِفلْ  20  ُمْنفَتٌِح ُمْصَمتَةٌ َوالض ِ
 أَِجْد قَط  بََكتْ  َشِديُدَها لَْفظُ  َمْهُموُسَها فََحثَّهُ َشْخٌص َسَكتْ  21
 َوَسْبُع ُعْلو  ُخصَّ َضْغط  قِْظ َحَصرْ  َوبَْيَن ِرْخو  َوالشَِّديِد ِلْن ُعَمرْ  22
ِ اْلُحُروُف اْلُمْذلَقَةْ  َوَصاُد َضاٌد َطاُء َظاٌء ُمْطبَقَةْ  23  َوفِرَّ ِمن لُّب 
 ــينُ قَْلقَلَةٌ قُْطُب َجد  َوالل ِ  َصِفيُرَها َصاٌد َوَزاٌي ِسـينُ  24
َحا َواٌو َويَاٌء َسَكنَا َواْنَفتََحا 25  قَْبلَُهَما َوااِلْنِحَراُف ُصح ِ
ا َوِبتَْكِرير  ُجِعلْ  26 ِم َوالرَّ يُن َضاًدا اْستَِطلْ  في الَّلَّ ي الش ِ  َوِللتَّفَش ِ
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 بَاُب التَّْجِويدِ 
ِزمُ  27 دِ  َواأْلَْخذُ بِالتَّْجِويِد َحتٌْم الَّ ِ  اْلقُْرآَن آثِمُ  َمن لَّْم يَُجو 
لَهُ أَنـــَْزال 28  َوَهَكَذا ِمْنهُ إِلَْينَا َوَصــَّل أِلَنَّهُ بِِه اإْلِ
 َوِزينَةُ األََداِء َواْلقــَِراءةْ  َوُهَو أَْيًضا ِحْلَيةُ الت َِّلَوةْ  29
 ِمْن ِصفَة   لََّها َوُمْستََحقََّها َوُهَو إِْعَطاُء اْلُحُروِف َحقََّها 30
َْصِلهِ وَ  31  َواللَّْفُظ فِي َنِظـيِرِه َكِمثِْلهِ  َردُّ ُكل ِ َواِحـد  أل ِ
ْن َغْيِر َما تََكلُّفِ  32 َّلً م ِ  بِاللُّْطِف فِي النُّْطِق ِبَّل تَعَسُّفِ  ُمَكمَّ
ـــهِ  َولَْيَس بَْينَهُ َوبَْيَن تَْرِكــهِ  33  إاِلَّ ِريَاَضةُ اْمِرئ  بَِفك ِ

 بَْعُض التَّْنبِيَهاتِ بَاُب التَّْرقِيِق وَ 
 َوَحاِذَرْن تَْفِخيَم لَْفِظ األَِلفِ  فََرق ِقَْن ُمْستَِفَّلً ِمْن أَْحُرفِ  34
 هللِا ثُمَّ الِم هلل لَنَــــا َكَهْمِز اْلَحْمِد أَُعوذُ ِإْهِدنَا 35
 ضْ َواْلِميِم ِمْن َمْخَمَصة  َوِمْن َمرَ  َوْليَتَلَطَّْف َوَعلَى هللِا َوال الض   36
ِة َواْلَجْهِر الَِّذي َوبَاِء بَْرق  بَاِطــل  ِبِهْم بِِذي 37 دَّ  َواْحِرْص َعلَى الش ِ
ْبرِ  38 ِ الصَّ  َرْبــَوة  اْجـتُثَّْت َوَحـجُّ اْلفَْجرِ  فِيَها َوِفي اْلِجيِم َكُحب 
 ْبَينَاَوإِْن يَُكْن فِي اْلَوْقِف َكاَن أَ  َوبَي ِنَْن ُمقَْلَقَّلً إِْن َسَكنَا 39
 َوِسيَن ُمْستَِقيَم يَْسُطو يَْسقُوا َوَحاَء َحْصَحَص أََحطُت اْلَحقُّ  40

اءاتِ   بَاُب الرَّ
اَء إَِذا َما ُكِسَرتْ  41  َكَذاَك بَْعَد اْلَكْسِر َحْيُث َسَكنَتْ  َوَرق ِِق الرَّ

 ةُ لَْيَسْت أَْصَّلأَْو َكانَِت اْلَكْسرَ  إِن لَّْم تَُكْن ِمْن قَْبِل َحْرِف اْستِْعَّل 42

 َوأَْخِف تَْكِريًرا إَِذا تَُشــدَّدُ  َواْلُخْلُف فِي فِْرق  ل َِكْسر  يُوَجدُ  43

َماِت (  بَاٌب في التَّْفِخيِم ) بَاُب الَّلَّ
َم ِمِن اْسِم هللاِ  44 ِم الَّلَّ  َعْن فَتْح  اْو َضم   َكعَْبُد هللاِ  َوفَخ ِ

 بَاقِ ُحُروُف ااِلْستِْعَّلِء َواإِلطْ 
ْم َواْخُصَصا 45  ااِلْطبَاَق أَْقَوى نَْحَو قَاَل َواْلعََصا َوَحْرَف ااِلْستِْعَّلِء فَخ ِ
ْطبَاَق ِمْن أََحطُت َمعْ  46  بََسْطَت َواْلُخْلُف بِنَْخلُقكُّْم َوقَعْ  َوبَي ِِن اإْلِ

 بَْعُض التَّْنبِيَهاِت فِي اْستِْعَماِل ِصفَاِت اْلُحُروفِ 
 أَْنعَْمَت َواْلَمْغُضوِب َمْع َضلَْلنا ْص َعلَى السُُّكوِن في َجعَْلناَواَحرِ  47
 َخْوَف اْشتِبَاِهِه بَِمْحُظوًرا َعَصى َوَخل ِِص اْنِفتَاَ  َمْحذُوًرا َعَسى 48
 َكِشْرِكُكْم َوتَتََوفَّى فِتْنَتَـــا َوَراعِ ِشدَّةً بَِكاف  َوِبتَـــا 49

Label1
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 َهارِ بَاُب اإلْدَغاِم واإلظْ 
لَْي ِمثْل  َوِجْنس  إِْن َسَكنْ  50 ِ َوَبل الَّ َوأَبِنْ  َوأَوَّ ب   أَْدِغْم َكقُل رَّ
 َسب ِْحهُ ال تُِزْغ قُلُوَب فَاْلتَقَمْ  في يَْوِم َمْع قَالُوا َوُهْم َوقُْل نَعَمْ  51

اِد َوالظَّاءِ   بَاُب الضَّ
اَد بِاْستَِطالَة  َوَمْخَرجِ  52  ِمَن الظَّاِء َوُكلَُّها تَِجيَمي ِْز  َوالضَّ
 أَْيِقْظ َوأَْنِظْر َعْظَم َظْهِر اللَّْفظِ  فِي الظَّْعِن ِظلُّ الظُّْهِر ُعْظِم اْلِحْفظِ  53
 اْغلُْظ َظَّلِم ُظْفِر اْنتَِظْر َظَما َظاِهْر لََظى ُشَواُظ َكْظِم َظلََما 54
 َظلَّ النَّْحِل ُزْخُرف  َسَوا ِعِضينَ  أَْظفََر َظنًّا َكْيَف َجا َوْعظ  ِسَوى 55
 َكالِحْجِر َظلَّْت ُشعََرا نََظلُّ  َوَظْلَت َظْلتُْم َوبُِروم  َظلُّوا 56
 َوُكْنَت فَظًّا َوَجِميعِ النََّظرِ  يَْظلَْلَن َمْحُظوًرا َمَع اْلُمْحتَِظرِ  57
ْعِد َوهُ  إال بَِوْيٌل َهْل َوأُولَى ناِضَرةْ  58  ود  قَاِصَرةْ َواْلغَْيِظ ال الرَّ
 وفي َظنِين  الِخَّلُف َســاِمي َواْلَحظُّ ال الَحض ِ َعَلى الطَّعَامِ  59

 بَاُب التَّْحِذيَراتِ 
 أَْنقََض َظْهَرَك يَعَضُّ الظَّاِلمُ  َوإِْن تََّلقَيَا البَيَاُن الِزمُ  60
ِ َها ِجبَاُهُهْم عَ  َواْضُطرَّ َمْع َوَعْظَت َمْع أَفَْضتُمُ  61  لَْيِهمُ َوَصف 

َدتَْيِن والِميِم السَّاكنَةِ   بَاُب الِميِم والنوِن المشدَّ
َدا َوأَْخِفيَنْ  َوأَْظِهِر اْلغُنَّةَ ِمْن نُون  َوِمنْ  62  ِميم  إَذا ما ُشد ِ
 بَاء  َعلَى الُمْختَاِر ِمْن أْهِل األَدا الِميَم إْن تَْسُكْن بِغُنَّة  لََدى 63
 َواْحَذْر لََدى َواو  َوفَا أَْن تَْختَِفي َد باقِي األْحُرفِ َوأَْظِهَرْنَها ِعنْ  64

 أحَكاُم النُّوِن السَّاِكَنِة والتَّْنِوينِ 
 إْظَهاٌر اْدَغاٌم َوقَْلٌب اْخفَا َوُحْكُم تَْنِوين  َونُـون  يُْلفَى 65
ا ال بِ  فَِعْنَد َحْرِف الَحْلِق أَْظِهْر َوادَِّغمْ  66 ِم والرَّ  غُنَّة  لَِزمْ في الَّلَّ
ـة  في يُوِمنُ  67  إال بِِكْلَمة  َكُدْنيا َعْنَونُــوا َوأَْدِغَمْن بِغُنَـّ
 ااِلْخفَا لََدى باقِي الُحروِف أُِخَذا والقَْلُب ِعْنَد البَا بِغُنَّة  َكَذا 68

 أَْحَكاُم المد ِ 
 اوجائٌِز َوْهَو َوقَْصٌر ثَبَتَ  واْلَمدُّ الِزٌم وواِجٌب أَتَى 69
 َساِكُن َحالَْيِن َوبِالطُّوِل يَُمد   فََّلِزٌم إْن َجاَء بَْعَد َحْرِف َمد   70
 ُمتَِّصًَّل إِْن ُجِمعَا بِِكْلــَمةِ  َوَواِجٌب إْن َجاَء قَْبَل َهْمَزةِ  71
 أَْو َعَرَض السُُّكوُن َوْقفًا ُمْسَجَّل َوَجائٌِز إذا أتَى ُمْنَفِصَّل 72

 تَِداءِ باُب الَوْقِف َوااِلبْ 
 البُدَّ ِمْن َمْعِرفَِة الُوقُوفِ  وبَْعَد تَْجِويِدَك ِلْلُحُروفِ  73
 ثََّلثَةٌ تَاٌم َوكاف  َوَحَسنْ  وااِلْبتَِداِء َوْهَي تُْقَسُم إَِذنْ  74
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 تَعَلٌُّق أَْو كاَن َمْعنًى فَاْبتَِدي َوْهَي ِلَما تَمَّ فَِإن لَّْم يُوَجدِ  75
ْز فَاْلَحَسنْ  افِي َولَْفًظا فَاْمنَعَنْ فَالتَّاُم فَاْلكَ  76 ِ  إالَّ ُرُؤوَس اآليِ َجو 
ا َويُْبَدا قَْبـلَهُ  َوَغْيُر َما تَمَّ قَبِيــٌح َولَهُ  77  يُوقَُف ُمْضَطرًّ
 وال َحَرام  َغْيَر َما لَهُ َسبَبْ  َولَْيَس في القُْرآِن ِمْن َوْقف  َوَجبْ  78

 ولِ بَاُب اْلَمْقُطوعِ َواْلَمْوصُ 
 في ُمْصَحِف اإلماِم فِيَما قَْد أَتَى َواْعِرْف ِلَمْقُطوع  َوَمْوُصول  َوتَا 79
 ــه إالَّ ــــــــــــــَمْع َمْلَجأ  وال إلـ فَاْقَطع بِعَْشِر َكِلَمات  أن الَّ  80
 َعلَى تَْعلُوا يَْدُخَلنْ  تُْشِركْ  يُْشِرْكنَ  الَ  ُهودَ  ثَاِني يَاسينَ  َوتَْعبُُدوا 81
ا إِن الَ أَقـُولَ  يَقُولـُوا الَّ  أن 82 ْعدِ  مَّ ا وعن  ِصـلْ  َواْلَمْفتُو َ  بِالرَّ  مَّ
ا ِمن اْقَطعُوا نُُهوا 83 نْ  أَم اْلُمنَافِِقـينَ  ُخلـْفُ  َوالن ِـَسا بُِروم   مَّ  أَسََّسا مَّ
لَتِ  84  ما إِنَّ   ْســرُ كَ  اْلَمْفتُو َ  لَّمِ   َوأَن َما َحْيـثُ  َوِذْبح   الن َِسـا فُص ِ
 َوقَعَا َوَنحـْـل   االْنفــَالِ  َوُخْلفُ  َمعـَا يَْدُعـونَ  َواْلَمْفتُو َ  االْنعَامَ  85
 ِصفْ  َواْلَوْصلَ  بِئَْسَما قُلْ  َكَذا ُردُّوا َواْختُِلـفْ  َسأَْلتُُموهُ  َما َوُكـل ِ  86
 تََهْت يَْبلُوا َمعَـاأُوِحي أَفَْضـتُُم اشْ  فِيَما اْقَطـعَاَخلَْفتُُمونِي َواْشتََرْوا  87
 تَْنِزيِل ُشعََرا َوَغْيَر ِذي ِصـــَّلَ  َوقَعَْت ُروم  ِكـَّلَ  ثَانِـي فَعَـْلنَ  88
 فِي الظُّلَِّة األَْحَزاِب َوالن َِسا ُوِصفْ  َوُمْختَِلفْ  ِصـلْ َكالنَّْحِل  فَأَْينََما 89
مْ  َوِصـلْ  90 ن ُهودَ  فَِإلَـّ  َعلَى تَأَْسـوْ  تَْحَزنُوا ْيَّلكَ  نَْجَمعَ  نَّْجعََّل أَلَـّ
نْ  َعن َوقَْطعُُهمْ  َحـَرجٌ  َعلَْيـكَ  َحـج   91  ُهـمْ  يَْومَ  تََولَّى َمنْ  يََشاءُ  مَّ
 َوَوه َِّل ِصـلْ  اإِلَمامِ  فِي ِحينَ  تَ  َهُؤال الَِّذيــنَ وَ  َهــَذا َمالِ وَ  92
 تَْفِصلِ  ال َويَا اَوهَ  الْ  ِمنَ  َكَذا ِصـــلِ  َوَكالُوُهمْ  َوَوَزنُوُهمُ  93

 بَاُب التَّاءاتِ 
ْخُرفِ  َوَرْحَمتُ  94 ا الزُّ  اْلبَقََرةْ  َكافِ  ُهـودَ  ُروم   ااَلْعَرافِ  َزبـََرهْ  بِالتَـّ
 َمعًا أِخيـَرات  ُعقُـوُد الثَّاِن َهـم   ثَـَّلُث نَْحل  ابـَْرَهـمْ  نِْعَمتَُها 95
ـ بَِها لَْعَنتَ  َرانُ ِعمْ  كالطُّــورِ  فَاِطر   ثُـمَّ  لقمـانُ  96  ــورِ ـــــَوالنُـّ
 يَُخص   َسِمـعْ  بِقَدْ  َمْعِصيَتْ  تَْحِريمُ  القََصصْ  ِعْمَرانَ  يُوُسفَ  اْمَرأَتُ وَ  97
 َغافِرِ  َوَحـْرفِ  َواالْنفَـالِ  كـَُّلًّ  فَاِطـرِ  ُسـنَّتْ  الدَُّخانِ  َشَجَرتَ  98
ٌت فِي َوقَعَـتْ  99 ُت َعْين  َجنَـّ ْت َواْبنَـٌت َوَكِلَمتْ فِْطـَرْت  قُرَّ  بَِقيَـّ
 ُعِرفْ  ِبالتَّاءِ  فِيه َوفَـْرًدا َجْمــعًا اْختُِلفْ  َما َوُكلُّ  االْعَرافِ  أَْوَسطَ  100

 بَاُب َهْمِز الَوْصلِ 
 إِْن َكاَن ثَاِلٌث ِمَن اْلِفْعِل يَُضم   واْبَدأْ بَِهْمِز اْلَوْصِل ِمْن فِْعل  بَِضم   101
ِم َكْسُرَها َوفِي َحاَل اْلَكْسِر َواْلفَتْحِ َوفِي َواْكِسْرهُ  102  ااَلْسَماِء َغْيَر الَّلَّ
 نِ ــــــــَواْمَرأَة  َواْسم  َمـــَع اثْنَتَيْ  اْبن  َمَع اْبنَِة اْمِرئ  واثْنَْيـــنِ  103
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 إاِل إذا ُرْمَت فَبَْعُض َحــَرَكةْ  َوَحاِذِر اْلَوْقَف بُِكل ِ اْلَحـَرَكةْ  104
م ِ في َرْفع  َوَضــم   بِفَتْح  أَْو بِنَْصب  َوأَِشــم   إاِل 105  إَِشاَرةً بِالضَّ

 َخاتَِمةُ اْلَمتْنِ 
َمةْ  106  ِمن ِي ِلقَاِرِئ اْلقُْرآِن تَْقِدَمةْ  َوقَد تَقَضَّى نَْظِمَي اْلُمقَد ِ
ِ لَــَها ِختَامُ  107 ََّلةُ بَْعـُد َوالسَََّّلمُ  َواْلَحْمُد ّلِِلَّ  ثُمَّ الصَّ
ِ اْلُمْصَطَفى َوآِلهِ  108  َوَصْحبِِه َوتَابِِعي ِمْنــَواِلهِ  َعلَى النَّبِي 
َشدْ  أَْبيَاتَُها قَاٌف َوَزاٌي في اْلعََددْ  109  َمْن يُتِْقِن التَّْجِويَد َيْظفَْر بِالرَّ

 

َمِة فِي فَن ِ التَّْجِويِد بَِحْمِد هللاِ تَعَالَى  اْنتََهى َمتُْن اْلُمقَد ِ
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 ِ  ثانيًا : َمتُْن تُْحفَِة األْطفَاِل َواْلِغْلَماِن ِللشَّْيخِ ُسلَْيَماِن اْلَجْمُزوِري 
 

َمةُ اْلَمتْنِ   ُمقَد ِ

 َدْوًما ُسلَْيَماُن ُهَو اْلَجْمُزوِري يَقُوُل راجي َرْحَمِة اْلغَفُورِ  1

د  وآِلِه وَمن تَــ ىاْلَحْمُد هلِل ُمَصل ِيًا َعَلــ 2  ـَّلــــــــــُمَحمَّ

 في النوِن والتَّْنِويِن والـُمُدودِ  وبعُد هذا النَّْظُم للمــُِريدِ  3
ْيتُهُ بتحفَِة األْطفَــالِ  4 ِ ذي الَكمالِ  َسمَّ  عن شيِخنَا الِميِهي 

ـواب أَْرجو به أْن ينفَع الطُّـَّلبا 5  اــــــواألْجَر والَقبُوَل والثَـّ

 وِن السَّاِكَنِة َوالتَّْنِوينِ أَْحَكاُم النُّ 

 أربُع أحكام  فَُخْذ تَْبِيينــِي ِللنوِن إْن تَْسُكْن وللتنوينِ  6

ت ِبَْت فْلتَْعـِرفِ  فاألوُل اإلظهاُر قبَل أحرفِ  7  للحلِق سٌت رُّ

 ـاءُ ــمهَملَتاِن ثم غيٌن خـــ همٌز فهاٌء ثم عيٌن حـــاءُ  8
 في يرُملُوَن عندُهْم قـْد ثَبَتَتْ  أَتَـتْ والثَّاِن إِْدَغاٌم بِِستَّة   9

 ــاــــفيه بغنة  بِيَْنُمو ُعِلَمـــ لكنها قسماِن قِْسٌم يُْدَغَمـا 10

 تُْدِغْم كُدْنيا ثم ِصْنوان  تـَـَّل بِكْلَمة  فــَّل اإال إذا كانَ  11

ــةْ  12 ــهْ  والثاِن إدغاٌم بغيِر ُغنَـّ َرنَـّ ا ثُمَّ َكر ِ ِم والرَّ  في الَّلَّ

 ـاءِ ـــــميًما بِغُنَّة  َمَع اإلخفـــ والثَّاِلُث اإلقَّلُب عنَد البـاءِ  13

 من الحروِف واجٌب للفاِضــلِ  والرابُع اإلخفاُء عند الفاضلِ  14
ْنتَُهـا في خمسة  من بعِد عشر  رمُزها 15 مَّ  في ِكْلِم هذا البيِت قد ضَّ

 ــاــــُدْم َطي ِبًا ِزْد في تُقًى َضْع ظالمً  ِصْف َذا ثَنَا َكْم َجاَد َشْخٌص قَْد َسَما 16

َدتَْينِ   ُحْكُم الِميِم َوالنُّوِن اْلُمَشدَّ

دا 17  وسم ِ كَّلًّ َحـْرَف ُغنَّة  بََدا وُغـنَّ ميًما ثم نونًا شد ِ

 أَْحَكاُم اْلِميِم السَّاِكنَةِ 

 ِلِذي اْلِحَجا ال أَِلـف  لَي ِنَة   والِميُم إْن تَْسُكْن تَجي قَْبَل اْلِهَجا 18
 إخفاٌء اْدَغاٌم َوإِْظهاُر فَقَطْ  أحكاُمـها ثَّلثَةٌ لمْن َضبَطْ  19

ُل اإلخفاُء عنَد الباءِ  20 اءِ  فاألوَّ ِه الشَّْفـِويَّ للقُرَّ  َوَسم ِ

 َوَسم ِ إْدغاًما َصِغيًرا يا فَتَى والثَّاِن إدغاٌم بِِمثْـِلها أتَى 21

َها َشْفِويَّةْ  البَِقيَّةْ  والثَّاِلُث اإلْظَهاُر في 22  ِمْن أَْحُرف  َوَسم ِ

 فَاْعـِرفِ  ِلقُْربَِها َواِلت ِحاد   واْحَذْر لََدى واو  َوفَا أْن تَْختَِفي 23

 ُحْكُم الِم ) ال ( َوالِم اْلِفْعلِ 

 ـِرفِ ــأُوالهما إظهاُرها فْلتَْعـ ِلَّلِم )ال( حاالِن قبَل األَحـُرفِ  24

َك َوَخْف َعِقيَمــهُ  ْع َعْشَرة  ُخْذ ِعْلَمهُ قبَل اْربَع  م 25  ِمِن اْبِغ َحجَّ



 24 

 وَعْشَرة  أيًضا ورمَزَها فَــعِ  ثانيِهَما إدغاُمها في أربـــعِ  26
 َدْع ُسوَء َظن   ُزْر َشِريفًا ِلْلكـََرمْ  ْحًما تَفُْز ِضْف ذا نِعَمْ ْب ثُمَّ ِصْل رُ طِ  27

ها قَ  28 َم ااُلولى َسم ِ ـةْ والَّلَّ ـةْ  ْمِريَـّ َها َشْمِسيَـّ  واالم ااُلْخَرى َسم ِ

 في نحِو قُْل نعْم وقُْلنا والتَقَــى َوأَْظِهَرنَّ الَم فِْعل  ُمْطلَقَـــا 29

 في اْلِمثْلَْيِن واْلُمتَقَاِربَْيِن واْلُمتََجانَِسْينِ 

فَاِت والمخارجِ اتفَقْ  30  ـق  حرفاِن فاِلمثَّْلِن فيهما أح إِْن في الص ِ

 ـاـــــوفي الصفاِت اْختَلفا يُلَقَّبـ وإْن يكونا مخرًجا تَقَاَربـــا 31
 في َمْخَرج  دوَن الصفاِت ُحق ِقا قاِربَْيِن أو يَكونا اتَّفَقَـــامُ  32

ـ بِالُمتَجانَِسْيِن ثُمَّ إْن َسَكـــنْ  33 غيَر َسم ِ ُل ُكل   فالصَّ  ـيَنْ ــــــأَوَّ

َك الحرفاِن في كُ  34  لْ ــــُكل  كبيٌر واْفَهَمْنهُ بِالُمثُــ ل   فَقُـلْ أْو ُحر ِ

 أَْقَساُم اْلَمد ِ 

 ـوــــوَسم ِ أوال طبيعيًّا َوُهـ والمدُّ أصلي  وفرعي  لـــهُ  35

 وال بِدونِه الحروُف تُْجتَلَب ما ال تََوقٌُّف له على سبــبْ  36
 يكونْ  جا بعَد مد   فالطبيعيَّ  سكونْ بْل أيُّ حرف  غيِر همز  أو  37

 َّلــــسبْب كهمز  أو سكون  ُمْسجَ  واآلخُر الفرعيُّ َمْوقوٌف على 38

 من لَْفِظ واي  وْهَي في نُوِحيـها ُحُروفُـهُ ثَّلثةٌ فَِعيـــــــــــــــها 39

 ف  يُْلتَـَزمْ شْرٌط وفتٌح قبَل أَلْ  والكْسُر قبَل اليا وقبَل الواِو ضم   40

 اـــــإِن اْنِفتَاٌ  قَْبَل ُكل   أُْعِلنَ  نَاك ِ سُ َوالليُن منها اليـا وواٌو  41

 

 أَْحَكاُم اْلَمد ِ 

 ْهَي الُوجوُب والجواُز واللزومْ وَ  ْلَمد ِ أحكاٌم ثَّلثةٌ تَــُدومْ لِ  42

 في ِكْلَمة  وذا بمتصْل يُعَـــد   فواجٌب إْن جاَء همٌز بعَد مد   43

 المنفصــلْ  كل  بكلمة  وهذا وجائٌز مد  وقصٌر إْن فُِصـلْ  44

 وقفًا كتعلموَن نستعــــينُ  وِمثُْل ذا إْن َعَرَض السكونُ  45
َم الهمُز على المـد ِ وذا 46  بََدْل كآمنوا وإيمانًا ُخـــَذا أو قُد ِ

ــَّل 47 ال والزٌم إِن السكوُن أُص ِ ِ  وْصَّل ووقفا بعَد مد   ُطــو 

 أَْقَساُم اْلَمد ِ الَّلِزمِ 

 َوتِْلَك ِكْلِمي  وَحْرفي  َمعَــهْ  يهْم أربعـــةْ أقساُم الزم  لد 48

ــــلُ  49 ــــ كَّلهما مخفٌَّف مثقَـّ  ـلُ ـــــفهذه أربعةٌ تُفَصَّ

 مع حرِف مد   فْهَو ِكْلِمي  وقعْ  فإْن بكْلَمة  سكوٌن اجتَمــعْ  50
ِ الحروِف ُوِجــدا 51  هُ فحرفي  بـَــداوالمدُّ وْسطَ  أو في ثَُّلثي 

 ُمَخفٌَّف ُكل  إذا لم يُْدَغَمـــا ُهما ُمثَقٌَّل إْن أُْدِغمـــاِكَّلَ  52
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َل السُّــَورْ  53  ُوُجوُدهُ وفي ثََمان  اْنَحَصــرْ  والَّلزُم الَحْرفِيُّ أوَّ
 وَعْيُن ذو وْجَهْيِن والطُّوُل أََخص   يَْجَمعَُها حروُف كْم َعَسْل نَقَصْ  54

 ـفْ ـــــــفمدُّهُ مدًّا طبيعيًّا أُِلـــ أَِلفْ  وما ِسَوى الحرِف الثَّلِثي ال 55

 في لَْفِظ َحي   طاِهر  قِد اْنَحَصرْ  وذاَك أيًضا في فواتِحِ السُّــَورْ  56

 ِصْلهُ ُسَحْيًرا َمْن قََطْعَك ذا اْشتََهرْ  َشــرْ عَّ  ويَْجَمُع الفواتَِح األَْربَع 57

 َخاتَِمةُ اْلَمتْنِ 

 َعلَى تََماِمِه بَِّل تَنَــاِهي ْمــِد هللاِ َوتَمَّ َذا النَّْظُم ِبحَ  58
 ) بُْشَرى ِلَمْن يُتِْقنَُها ( اتاِريُخه ) نَد  بََدا ( ِلِذي النَُّهى اأْبيَاتُه 59

 على ِختَاِم األنبياِء أْحَمـَدا ثُمَّ الصََّّلةُ والسََّّلُم أَبَــَدا 60

ْحِب َوُكل ِ تابِعِ  61  َوُكل ِ ســاِمعِ  وُكل ِ قاِرئ   واآلِل والصَّ
 
 

 اْنتََهى َمتُْن تُْحفَِة األْطفَاِل َواْلِغْلَماِن بَِحْمِد هللاِ تَعَالَى
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َمةُ في فَن ِ التَّْجِويدِ                                       اْلُمقَد ِ
 

َمةُ اْلَمتْنِ أوال      ُمقَد ِ
 ثانيًا     بَاُب َمَخاِرجِ اْلُحُروفِ    
فَاتِ      ثالثًا     بَاُب الص ِ
 رابعًا    بَاُب التَّْجِويدِ    
 خامًسا  بَاُب التَّْرقِيِق َوبَْعِض التَّْنبِيَهاتِ    
اءاتِ      سادًسا   بَاُب الرَّ

 سابعًا  بَاُب فِي التَّْفِخيمِ 
 اتِ ( الالمَ 1)
 ( ُحُروُف االْستِْعالِء واإلْطبَاقِ 2)

 ثامنًا : بَْعُض التَّْنبِيَهاِت فِي اْستِْعَماِل ِصفَاِت اْلُحُروفِ 
 تاسعًا : بَاُب اإلْدَغاِم واإلْظَهارِ 
اِد َوالظَّاِء.  عاشًرا : بَاُب الضَّ

اِد َوالظَّاءِ   حادي عشر : بَاُب التَّْحِذيَراِت فِي اْستِْعَماِل الضَّ
َدتَْيِن والميِم السَّاكنَةِ ث  اني عشر : بَاُب الميِم والنوِن المشدَّ
-       ٌِ  دْحَلاُم الِميِم السَّاِلنَ

 ثالث عشر : أحَكاُم النوِن الساِكنَِة والتنوينِ 
 رابع عشر : أَْحَكاُم المد ِ 

 خامس عشر : باُب الَوْقِف َوااِلْبتَِداءِ 
 ْوُصولِ سادس عشر : بَاُب اْلَمْقُطوعِ َواْلمَ 

 سابع عشر :        بَاُب التَّاَء اتِ         
 ثامن عشر : بَاُب َهْمِز اْلَوْصلِ 

 تاسع عشر :        َخاتَِمةُ اْلَمتْن     
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Label1
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َمةُ في فَن ِ التَّْجِويدِ   اْلُمقَد ِ
  

 

 أوال مقدمة المتن

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ِ الشَّافِِعي            يَقُوُل َراِجي َعْفِو َرب   ساِمعِ   ُد ْبُن اْلَجَزِري   ُمَحمَّ

 
دبنو الُينر شنمس   -)يَقُوُل( الاي يرجنو صنتح ربنه المالنَ النـ )سناِم ِ ( لرجائنه فيجيبنه لمنا رجناو   

ِ ( نسنبٌ إلنى جزينرة ابنن عمنر بنبالد المشرق.)الشَّنافِِعي( نسنبٌ إلنى  الدين محمد بن محمند )اْلَجنَزِري 
 . 9اإلمام الشافعي 

 
 اْلَحْمُد هلل َوَصلَّى هللاُ               َعلَى نَبِي ِِه َوُمْصَطفَاهُ 

 
. )هلل( ولتنظ الجاللنٌ اسنم لناات 10( ال ناء باللسان على الجميل منن نعمنٌ وغير نا  اْلَحْمُد هلل)

واجننب الوجننود المسننتجم  لصننتات اللمننال .) َوصننلَّى هللاُ ( والصننالة مننن هللا رحمننٌ  علننى نبيننه) 
 . ملسو هيلع هللا ىلص( دي مُتارو محمد   َطفَاهُ َوُمصْ 

د  وآِلِه َوَصْحبِِه                َوُمْقِرِئ اْلقُْرآِن َمْع ُمِحب ِهِ   ُمَحمَّ
 
د  وآِلهِ )   و م مدمنو بني  اشم وبني المطلب على األصنح وقينل  نم دقاربنه ود نل بيتنه  ( ُمَحمَّ

 وقيل جمي  دتباعه من دمته .

مدمن ننا بننه ولننو لحظننٌ ومننات علننى  حبه و ننم لننل مننن لقنني النبنني  دي وعلننى صنن ) َوَصررْحبِِه (      

دي محنب القنرآن  ) َمْع ُمِحب ِرِه (معلمه العامل به . ) َوُمْقِرِئ اْلقُْرآِن (اإليمان من غير تُلل بالردة . 
 . 
 

َمْة                  فِيَما َعلَى قَاِرئِِه أَْن يَْعلََمـهْ   َوبَْعُد إِنَّ َهِذِه ُمقَد ِ
ال أَْن يَْعلَُمواإِ   ْذ َواِجٌب َعلَْيِهُم ُمَحتَُّم                 قَْبَل الشُُّروعِ أَوَّ

 
َمرْة (  ملسو هيلع هللا ىلصدي بعد البسملٌ و الحمدلٌ والصالة النبي   ( 11)َوبَْعدُ  فهناو طائتنٌ منن  )إِنَّ َهرِذِه ُمقَد ِ

دي في بينان يَْعلََمْه ( لَى قَاِرئِِه أَْن فِيَما عَ . )12مسائل علم القراءة ينبني اال تمام بها واالعتناء بشذنها
َعلَرْيِهُم ُمَحرتَُّم قَْبرَل الشُّرُروعِ ( فري تَلَق ِري  إِْذ َواِجربٌ ) يجب على لل قنارئ منن قنراء القنرآن علمنه ما 

الً أْن يَْعلَُموا (  دي يتعلموا : قراءة القرآن ) أَوَّ
 

                                                           

 . ملسو هيلع هللا ىلصمحمد بن إدريس بن العباس بن ع مان بن شاف  بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن  اشم بن عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي  9
 

 مد يق  بالقلب واللسان .الر ابن القيم في مدارُ الساللين دن الح 10
 ء 0ويعرب الظرف إاا الر الم اف إليه م ال البنا –سواء لان منويًّا دو غير منوي  –بني الظرف  نا ألن الم اف إليه محاوف  11

   األَْمُر ِمْن قَْبُل َوِمْن بَْعُد ِ  58النور  ِمْن قَْبِل َصالةِ اْلتَْجِر  وم ال اإلعراب  4الروم ّلِِلَّ
 ز ودجزادو مستتعلن ست مرات .جَ ي درجوزة من بحر الرَّ و  12
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فَاِت                لِ   يَْلِفُظوا بِأَْفَصحِ اللُّغاتِ َمَخاِرَج اْلُحُروِف َوالص ِ
 

)َمَخاِرَج اْلُحُروفِ  ( الهجائيٌ و ي تسعٌ وعشرون حرف ا على ُالف وستذتي عدة مُارجها إن 
شاء هللا 13. ويقصد بالحروف  نا حرف الهجاء وليس حرف المعنى لباء الجر والم القسم ) 

فَاِت  ٌ ي للحروف ، والمراد مشهور ا و ي سبع( دي ويعلموا الصتات التَمَخاِرَج اْلُحُروِف َوالص ِ
عشر لما دن الصتات سب  عشرة وسيذتي بيانها - إن شاء هللا - ) ِليَْلِفُظوا (14 دي لينطقوا ويقردوا 

( دي  بِأَْفَصحِ اللُّغاتِ )   

اللننٌُ التني ننزل  ملسو هيلع هللا ىلص بذفصح من لنات سائر العرب والمقصود لنٌُ قريش  لنٌُ قوم نبينا محمد 

 ينىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ٱُّٱد نل الجننٌ لقولنه تعنالى  بها القرآن لننٌ

 ٤إبراهيم:  َّ هئ  مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي  ري ٰى

ِري التَّْجِويِد َواْلَمَواقِِف             َوَما الَِّذي ُرِسَم في المصاِحفِ   ُمَحر ِ
ِري التَّْجِويِد ( والَ للونهم )  حنال ِ الوقنف ( وم) َواْلَمَواقِرِف القرآن  15دي محققي تجويدُمَحر ِ

ألن معرفنٌ  16( دي لتنب فني المصناحف الع مانينٌ َوَمرا الَّرِذي ُرِسرَم فري المصراِحفِ ومحال ِ االبتداء )
 الرسم دحد درلان القراءة ، والرلنان اآلُران التواتر وموافقٌ العربيٌ .

 17تُْكتَب بِهاِمْن ُكل ِ َمْقُطوع  َوَمْوُصول  بَِها               َوتَاِء أُْنثَى لَْم تَُكْن 
َوتَراِء أُْنثَرى لَرْم ويعرفوا الاي رسم مقطوع ا من الللمات دو موصوال  ) بَِها ( دي بالمصاحف )

والمعني ليعلم موا   تناء التذنينث التني لنم تلتنب بتناء مربوطنٌ بنل بتناء  18( دي بهاءتَُكْن تُْكتَب بِها
 مجرورة دو لما تسمى مبسوطٌ ومتتوحٌ .

 
 
 

                                                           
 فهو مو   ُروُ الحرف وظهورو وتمييزو عن غيرو بواسطٌ صوت . المخرج   13
  و  واء يتموُ بتصادم جسمين. والصوت    
لمُنرُ حنروف المند ال ال نٌ  درمخررج مقرلنذن يعتمند الحنرف علنى جنزء منن دجنزاء الحلنق دو اللسنان من ال  .دو  مخرج محققصوت يعتمد على  الحرفو     

الحنرف  ويخرتص.  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
 َعَرض  يحله على ُالف في الَ . والحركةباإلنسان بُالف الصوت  . 

للمتين واحد إال دن النطق يشمل الحروف الهجائيٌ بُالف اللتظ فإنه مو و  للمرلنب ولنو علنى سنبيل النالبينٌ لمنا يشنير إلينه وفي نسٌُ لينطقوا ومددى ال 14
 . 18ق َما يَْلِتُظ ِمن قَْولٍ  قوله تعالى 

زمنٌ ومسنتحقه منن الصنتات العار نٌ. : تالوة القرآن بإُراُ لل حرف منن مُرجنه وإعطائنه حقنه منن الصنتات الالاصطَّلًحا : التحسين . و التجويد لغةو 15
 اء والرسم.وطرقه األُا من دفواو المشايخ العارفين بطرق دداء القراءة بعد معرفٌ ما يحتاُ إليه القارئ  من مُارُ الحروف وصتتها والوقف واالبتد

 

ٍ منن حايتنٌ بنن نتيجنٌ ل نرة االُنتالف فني وجنوو القنراءة ودُن  ي هللا عنهماروفي عهد ع مان جم  القرآن في عهد دبي بلر   16 ول األعناجم باإلسنالم وبحنث 

لعدالتنه وحسنن سنيرته وللوننه لاتنب النوحي بنين يندي رسنول   ر ي هللا عننهجم  ع مان دعالم الصحابٌ ودصحاب الردي وجعل عليهم زيد بن  ابت  اليمان 
مصاحف  م يرسلونها إلى األمصار وم  لل مصنحف لينتهوا إلى نسخ  -بعد العر ٌ األُيرة و ي حالمٌ على المتقدمات  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قرد القرآن على النبي  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ن بالمصحف  م يحرق ما دون  او المصاحف المعتمدة . و او المصاحف التي سميت بالع مانيٌ تت من  ِ برسنمها منا  بنت مقرئ ليتلقى الناس عنه مشافهٌ ما ُدو 
ب ) نهايٌ القنول المتيند عنن غنينٌ الطنالبين ( دننه قند اُتلنف فني عندد تلنَ من القراءات المتواترة في العر ٌ األُيرة ومحتملٌ األحرف السبعٌ . وقد نقل صاح

بصنرة وملنٌ 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 وال
 يديه. والبحرين واليمن ودبقى واحد ا لنتسه و و الاي قتل و و بين

  اا البيت  و نهايٌ افتتاحيٌ الجزريٌ دما صاحب تحتٌ األطتال والنلمان فقال في افتتاحيٌ منظومته :  17
 ْمُزوِريــَدْوًما ُسلَْيَماُن ُهَو اْلجَ     َمِة اْلغَفُوِر      راجي َرحْ  يَقُولُ                                                                   

د     ُمَصل ِيـــــًا َعلَــى        اْلَحْمُد هللِ                                                                     ــــَّلـــــِلِه وَمن تَـــــــوآ ُمَحمَّ
 ـُدودِ وِن والتَّْنِويِن والـُمـــفي الن           وبعُد هذا النَّْظُم للمــُِريِد                                                                   
ْيتُهُ بتح                                                                   ِ ذي الَكم األْطفَــــــــاِل         فَةِ َسمَّ  الِ ـعن شيِخنَا الِميِهي 

ـوابـواألْجَر  به أْن ينفَع الطُّـَّلبا        أَْرجو                                                                      ـا ــــــوالقَبُوَل والثَـّ
 حاف الهمزة للقصر من دجل الوقف عليها لما  و قراءة حمزة . 18
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 ُحُروفبَاُب َمَخاِرجِ الْ 

 
 َمَخاِرُج اْلُحُروِف َسْبعَةَ َعَشْر            َعلَى الَِّذي يَْختَاُرهُ َمِن اْختَبَرْ 

 
نا علنى القنول الناي اُتنارو )  َمَخاِرُج اْلُحُروِف َسْبعَةَ َعَشررْ )  ( النَ منن َمرِن اْختَبَرْر ( مُرج 

قننين و ننو النناي عليننه د ننل المعرفننٌ بهننا و ننو الُليننل بننن دحمنند شننيخ سننيبويه ودتباعننه مننن المحق
ويحصننر دنننوا  المُننارُ الحلننق واللسننان والشننتتان ويعمهننا التننم وزاد جماعننٌ منننهم  19الجمهننور.

: الجننوف والحلننق واللسننان  خمسررة المخررارج العامررةالشنناطبي والننناظم الجننوف والُياشننيم فصننارت 
 : منن الجنوف مُنرُ واحند ومننسربعة عشررو ني  مخرارج خاصرةوالشتتان والُيشوم تتتر  منها 

الحلق  ال ٌ ومن اللسان عشرة ومن الشتتين ا نان ومنن الُيشنوم واحند ، وإاا دردت معرفنٌ مُنرُ 
ل عليه  مزةَ وصٍل بذي حرلنٌ    فحينث انقطن  الصنوت  ُِ حرف فسلنه دو شددو و و األظهر  م دَد

 .  20لان مُرجه المحقق وحيث يملن انقطا  الصوت في الجملٌ لان مُرجه المقدر
 ْوِف َوأُْختَاَها َوِهي              ُحُروُف َمد   ل ِْلَهَواِء تَْنتَِهيفَأَِلُف اْلجَ 

 
 ( دي ومُرُ األلف الجوف و و الُالء الداُل في التم فال حيز لها محقق    فَأَِلُف اْلَجْوفِ ) 
( دي النواو واليناء شنبيهتا ا فني دن تلوننا سنالنتين وحرلنٌ منا قبلهمنا منن جنسنهما  َوأُْختَاَها)

( وتسننمى الحننروف َوِهرري ُحررُروُف َمررد   ل ِْلَهررَواِء تَْنتَِهرري ن قبننل الننواو  ننمٌ وقبننل الينناء لسننرة )فيلننو
الجوفيٌ دو الهوائيٌ وتسمى حروف المد وتسمى على األعنم حنروف العلنٌ سنواء دلاننت متحرلنٌ دو 

ا تسمى حروف اللين ، وسميت بحروف المد واللين ألنها تُرُ بامتداد ولين من ن غينر سالنٌ ودُير 
 . 21للتٌ على اللسان التسا  مُرجها وسميت بالعلٌ لما يعتريها من إعالل وإبدال 

 
 ثُمَّ أِلَْقَصى اْلَحْلِق َهْمٌز َهاُء                   ثُمَّ ِلَوْسِطِه فَعَْيٌن َحاءُ 

 
 (  م  ْمزٌ هَ ( دي دبعد الحلق من التم و و آُرو مما يلي الصدر حرفان )  ثُمَّ أِلَْقَصى اْلَحْلقِ ) 
(  مهملتان دي غير منقنوطتين  فَعَْيٌن َحاءُ ( دي لوسط الحلق حرفان ) 22 ثُمَّ ِلَوْسِطهِ ( ) َهاءُ ) 

 حتى ال تشتبهان بالنين والُاء .
 

 أَْدنَاهُ َغْيٌن َخاُؤَها َواْلقَاُف                 أَْقَصى الل َِساِن فَْوُق ثُمَّ اْلَكافُ 
 

( دي دقنننرب الحلنننق إلنننى التنننم مُنننرُ الننننين والُننناء المعجمتنننان دي  ُؤَهررراأَْدنَررراهُ َغرررْيٌن َخا) 
( بإ نافٌ الُناء إلنى الننين لمشنارلتها   َخاُؤَهراالمنقوطتان للتترقٌ بينهما وبين العين والحناء وقنال ) 

( دي مُرجهنا ) َواْلقَراُف لها في صتاتها إال في الجهر فإنها مهموسٌ والنين مجهورة لما سنيذتي. ) 
( ببناء الظرف على ال م على تقدير م اف دي فوق اللاف ألن ما يلي الحلق ى الل َِساِن فَْوُق أَْقصَ 

( ثُرمَّ اْلَكرافُ من اللسان يعد فوق ا ،  فالقاف آُر اللسان مما يلي الحلق وما فوقنه منن الحننَ األعلنى ) 
مراد دسنتل منن القناف ، ( دي م  ما تحته من الحنَ األعلى دو ال أَْسفَلُ دي مُرجها دقصى اللسان ) 
                                                           

نا واحند ا والجمهنور علنى دن للنل واحند ودسقط سيبويه مُرُ حرف الجوف فجعلها ستٌ عشر ودسقط التراء الَ  م جعل مُرُ النون والالم والر  19 اء مُرج 
ا لما سيذتي .  منها مُرج 

 ُرجها مقدَّر .م ال الباء الاي ينتهي الصوت في الشتتين   فالشتتان مُرجه المحقق . دما حروف المد )و. ا .ي( فُروجها ينتهي بانقطا   واء التم   فم 20
21
مُرُ المديٌ ولونها بالنسبٌ إلى مُنارُ البقينٌ بمنزلنٌ اللنل فني جاننب الجنزء وإن لنان منن المناسنب واعلم دنه قدم حروف المد على سائر الحروف لعموم  

الهنواء الُنارُ منن داُنل اإلنسنان   لنان دولنه آُنر الحلنق وآُنرو دول  الصروتتذُير ا باعتبار دن حيز ا مقدر فال تقدم على ما حيزو محقق . ولما لنان منادة 
الحروف باعتبار الصوت موافق ا للجمهور حيث قال: )فذلف الجوف( ورتب تسنميٌ المُنارُ باعتبنار و نعها األصنلي حينث  –هللا رحمه   –الشتتين فرتب الناظم 

 جعل األقصى و و األبعد مما يلي الصدر ، واألدنى و و األقرب لمقابله .
 

 بتسلين السين و ي في القاموس لنٌ  عيتٌ وفي نسٌُ ) ومن وسطه ( بالتحريَ .  22
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و ني اللحمنٌ المشنرفٌ علنى  23ويسمى الحرفان  لهويان ألنهما يُرجان من آُنر اللسنان عنند اللهناة
 الحلق .

يُن يَا               أَْسفَلُ  اُد ِمْن َحافَتِِه إِْذ  َواْلَوْسُط فَِجيُم الش ِ  َوِليَاَوالضَّ
 

يُن يَا)  لسنان من  منا يحااينه منن وسنط الحننَ األعلنى يوجند ( دي وسنط ال َواْلَوْسُط فَِجيُم الش ِ
مُرُ الجيم  م الشين  م الياء الم ناة تحت دي المنقوطٌ نقطتين تحتها ، وقد قدم بع هم الشين على 
الجيم . وتسمى  او الحروف بالشْجريٌ دي الجيم والشنين واليناء ألنهنا تُنرُ منن شنْجر التنم دو منن 

 ح التم دو مجم  اللحيين ، والمراد بالياء اللينٌ غير المديٌ  . شْجر اللسان وما يقابله والشجر متت
 

يُن يَا اُد ِمْن َحافَتِِه إِْذ َوِليَا              أَْسفَُل َواْلَوْسُط فَِجيُم الش ِ  َوالضَّ
 ااَلْضَراَس ِمْن أَْيَسَر أَْو يُْمنَاَها              َوالََّّلُم أَْدنَاَها ِلُمْنتََهاَهــا

 
اُد ِمْن َحافَتِِه إِْذ َوِليَا ااَلْضَراسَ وَ )  الضَّ

( دي ومُرُ ال اد من دول إحندى حنافتي اللسنان  24
( وال نمير فني يمنا نا يعنود علنى ِمْن أَْيَسَر أَْو يُْمنَاَها مستطيال إلى ما يليها من األ راس  العليا ) 

ألسنهل واأليسنر واألل نر األ راس دو الحافٌ و ما متالزمان ، وُروجها من الجاننب األيسنر  نو ا

 ومن الجانب األيمن و و قليل وعسير دو منهما و و دقل ودعسر ودبلغ و و ما لان علينه الرسنول
 وبعض الصحابٌ . 

( دي األ نراس العلينا منن دحند الجنانبين  إِْذ َوِليَرا ااَلْضرَراسَ والمراد باأل نراس فني قولنه ) 
 مبتدئ ا مما حااى دوسط اللسان .

إلنى  -منن جهنٌ التنم  -( ويبدد مُرُ النالم منن ددننى إحندى حنافتي اللسنان أَْدنَاَها ِلُمْنتََهاَها َوالََّّلُم ) 
والنناب والرباعينٌ وال نينٌ  25منتهى طرف اللسان وما يحااي الَ من الحنَ األعلى فويق ال ناحَ

 ا .من التَ األعلى فيلون ابتداء مُرُ الالم دقرب إلى مقَّدم التم و و دوس  الحروف مُرج  
 

ا يَُدانِيِه ِلَظْهر  أَْدَخلُ   َوالنُّوُن ِمْن َطَرفِِه تَْحُت اْجعَلُوا                َوالرَّ
 

( دي واجعلوا مُرُ الننون منن طنرف اللسنان و نو ردسنه َوالنُّوُن ِمْن َطَرفِِه تَْحُت اْجعَلُوا ) 
ا يَُدانِيرِه وقينل فوقهنا قلنيال  )  ودوله م  ما يليه منن الل نٌ العلينا منائال  إلنى منا تحنت النالم قلنيال   ( َوالررَّ

( دي ددُل إلى ظهر اللسان قلنيال  النحرافنه إلنى ِلَظْهر  أَْدَخُل والراء مُرجها يقارب مُرُ النون ) 
 الالم.وتسمى  او الحروف ال ال ٌ اْلقيٌ ألنها تُرُ من اْلق اللسان و و طرفه.

 
ِتيُر ُمْستَِلنْ ُعْلَيا الثَّنَايَا                    َوالطَّاُء َوالدَّاُل َوتَا ِمْنهُ َوِمْن   َوالصَّ

 
َوِمرْن ُعْليَرا ( دي منن طنرف اللسنان ) ِمْنرهُ ( دي  او الحروف تُنرُ ) َوالطَّاُء َوالدَّاُل َوتَا ) 
 .27( يعني من دعلى ال نايا العليا وما فوقه   و و يبدد من دصول ال نايا العليا وحتى النط  26الثَّنَايَا

 
                                                           

 لجم :  لهى ولهيات و لهوات .وا 23
تننه( ودصننل للمننٌ ) اال ننراس ( األ ننراس فنقلننت حرلننٌ الهمننزة إلننى الننالم والتتنني بهننا عننن  مننزة الوصننل ، واأللننف فنني ) وليننا ( لأطننالق ، وقولننه ) حاف  24

 بتُتيف التاء وقيل بذنها مُتتٌ للوزن .
 نتان من فنوق و نتنان منن تحنت منن مقندَّمها  نم دربعنٌ ممنا تليهنا منن لنل جاننب واحندة تسنمى  ياثنا م اعلم دن األسنان على دربعٌ دقسام منها دربعٌ تسمى    25

ويقنال لهنا  نواجرذ نم دربعنٌ  طرواحن نم ا ننا عشنر تسنمى  ضرواحكومنن األ نراس دربعنٌ تسنمى  أضراًسرا م الباقي تسنمى  أنيابًا م دربعٌ لالَ تسمى  رباعيات
 بعض دفراد اإلنسان . رس الحلم دو  رس العقل وقد ال توجد في 

 ال نايا  ي األسنان المتقدمٌ ا نتان فوق وا نتان تحت . 26
 نطعيٌ لمجاورة مُرجها نط  غار الحنَ األعلى و و سقته ال لُروجها منه . –الطاء والدال والتاء -وتسمى  او الحروف   27
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ِفيُر ُمْستَِكــ َوالطَّاُء َوالدَّاُل َوتَا ِمْنهُ َوِمـْن                   ُعْليَا ال َّنَايَا            نْ ـــَوالصَّ
 اَوالذَّاُل َوثَا ِلْلعُْليَ  ِمْنهُ َوِمْن فَْوِق الثَّنَاَيا السُّْفلَى                  َوالظَّــــــــــــاءُ                   

ٌْ              ِمْن َطَرفَْيِهَما                   ٌْ      َوِمْن بَْطِن الشَّتَ  فَاْلتَا َمَ  اْطَراِف ال َّنَايَا اْلُمْشِرفَـ
 

ررِفيُر ُمْسررتَِكنْ )   ننو حنندة فنني الصننوت دو  ننو صننوت يشننبه صننوت  اللغررةفنني  الصررفير(  َوالصَّ
ا صوت زائد  يُرُ من بين الشتتين يصحب حروف وقند قندم النناظم  28ه ال ال ٌ الطائر . واصطالح 
( دي من طرف اللسان ) ِمْنهُ  لحروف الصتير و ي : الصاد والزاي والسين بذن ُروجها مستقر )

 . 29( والحاصل دنها من طرف اللسان ومن بين ال نايا العليا والستلىَوِمْن فَْوِق الثَّنَايَا السُّْفلَى 
( ِمرْن َطَرفَْيِهَمرا دي و او الحروف ال ال ٌ ُاص لل ناينا العلينا )  (َوالظَّاُء َوالذَّاُل َوثَا ِلْلعُْليَا ) 

. وبالَ تمت مُارُ اللسان و ني 30دي دنهم يُرجون من ظهر طرف اللسان ودطراف ال نايا العليا
 .31عشرة وحروفها  مانيٌ عشر حرف ا 

 

 اِف الثَّنَايَا اْلُمْشِرفَةْ َوِمْن بَْطِن الشَّفَْة           فَاْلفَا َمَع اْطرَ  ِمْن َطَرفَْيِهَما
 

فَاْلفَررا َمررَع  32َوِمررْن بَْطررِن الشَّررفَةْ  ننم دُننا الننناظم فنني بيننان مُننارُ الشننتتين وحروفهمننا فقننال : )
الثَّنَايررا ( والمعنننى دن التنناء تُننرُ مننن بطننن الشننتٌ السننتلى منن  دطننراف )اْطررَراِف الثَّنَايَررا اْلُمْشررِرفَْة 

ا . وقد دطلق للمٌ الشتٌ وقصد بها الستلى لعدم تذت ِي النطق بالتاء م  ( الظا رة و ي العلي اْلُمْشِرفَةْ 
 العليا وألنه قرنها بال نايا العليا .

 
 ِللشَّفَتَْيِن اْلَواُو بَاٌء ِميُم                َوُغنَّةٌ َمْخَرُجَها اْلَخْيُشومُ 

 
ند النطق بنالواو يحندث دي وتُرُ الواو والباء والميم من بين الشتتين ويالحظ دن الشتتين ع

بهما انتتاح م  ان مامهما من طرفيهما م  فرجٌ فني وسنطهما ،دمنا من  البناء والمنيم يلنون انطباق نا 
ا واالنطباق م  الباء من جهٌ داُل التم دقوى من االنطباق م  الميم من وسطهما . إان  وليس انتتاح 

 لواو والباء والميم .مُارُ الشتتين ا نان وحروفها دربعٌ : مُرُ للتاء ومُرُ ل
ا النننٌ و ني صنوت دغنن ال عمنل للسنان فينه ، قينل  نو َوُغنَّةٌ َمْخَرُجَهرا اْلَخْيُشروُم ( ) ودُينر 

( و ننو التتحننٌ التنني  اْلَخْيُشررومُ ومُرجهننا دقصننى األنننف )  33شننبيه بصننوت النننزال إاا  ننا  ولنند ا
دتين والمدغمتين والمُتاتين دما تصل ما بين األنف والتم و ي مصاحبٌ للل من النون والميم المشدَّ 

 المظهرتان والمتحرلتان فتيهما دصل الننٌ و و بمقدار حرلٌ واحدة .
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 راد .يشبه الصوت الناتب عن الصاد صوت اإلوز والزاي صوت النحل والسين صوت الج 28
29
ألنها من دسلٌ اللسان و ني مسنتدقه وقند جناء فني لسنان العنرب دن المسنتدق منن لنل شنيء :  نو منا دقَّ مننه  الحروف األسليةوتسمى الصاد والزاي والسين  

 واسترقَّ .
 ن .ألنها تُرُ من منطقٌ الل ٌ و ي منبت األسنان دو اللحم النابت حول األسنا لَثَويةيقال للظاء والاال وال اء  30
دال دُبنرَ  ر ي هللا عننهلمعاا بن جبل  ملسو هيلع هللا ىلص اا اللم من الحروف الُارُ من اللسان والاي يقارب  ل ي الحروف ، وال يلاد يُلو لالمنا منها يالرنا بقوله   31

 فذُا بلسانه وقال : لف عليَ  اا ! رواو الترماي . ……بمالَ الَ لله؟ 
 بتتح الشين ويملن لسر ا . 32
 ذصوات الحمام والقمارى.قال نصر بن علي الشيرازي ل  33
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فَاتِ   بَاُب الص ِ
 

:  ني منا قنام بالشنيء منن المعناني الحسنيٌ لالبيناض والسنواد والمعناني لغرةً وتعريف الصنتٌ 
ند حصوله في المُرُ تمينزو : ليتيٌ تحدث للحرف ع اصطَّلًحاالمعنويٌ لالعلم والجهل . وتعريتها 

  عن غيرو .
تندلَ علنى الحنرف القنوي   -2عالوة على دنها تميز الحنرف عنن غينرو  -1وفائدة الصفة : 

ن لتظ الحروف المُتلتٌ في المُرُ .ومنن الصنتات منا  نو منالزم للحنرف  -3من ال عيف .  تحس ِ

 .  34لالقلقلٌ ،  ومنها ما  و عارض له لالترقيق والتتُيم
 الناظم بالر المشهور من الصتات فقال : م بدد 

 
دَّ قُلْ   ِصفَاتَُها َجْهٌر َوِرْخٌو ُمْستَِفْل               ُمْنفَِتٌح ُمْصَمتَةٌ َوالض ِ

 
دي الجهر والرُاوة واالستتال واالنتتاح واإلصمات ، و د الجهر الهمنس ، و ند الرُناوة 

 الق .نزنطباق ، و د اإلصمات االالشدة ، و د االستتال االستعالء ، و د االنتتاح اال
 

 َمْهُموُسَها فََحثَّهُ َشْخٌص َسَكْت             َشِديُدَها لَْفُظ أَِجْد قَط  بََكتْ 
 

:  نو  نعف  االصرطَّل الُتاء . وفي  اللغةفي  والهمس( َمْهُموُسَها فََحثَّهُ َشْخٌص َسَكْت ) 
فنني التصننويت منن  جريننان النننتس عننند النطننق بننالحرف ل ننعف االعتمنناد علننى المُننرُ ، وحروفننه 

 مجموعٌ في قولَ ) فح ه شُص سلت ( .
 ننو قننوة فنني  االصررطَّل اإلظهننار واإلعننالن . وفنني  اللغررةو ننو فنني  الجهرررو نند الهمننس 

علنى المُنرُ . وحروفنه  التصويت م  انحباس جريان النَّتَس عنند النطنق بنالحرف للمنال االعتمناد
 مجموعٌ في قولَ 

 ) َعُظَم َوْزُن قَاِرٍئ َغض ٍ ِاي َطلٍَب ِجد  (.
: انحبناس جرينان  االصرطَّل القنوة . وفني  اللغرةفني  والشردة( َشِديُدَها لَْفرُظ أَِجرْد قَرط  بََكرْت ) 

ِجنْد قَنٍط الصوت عند النطق بالحرف للمال االعتماد على المُرُ . وحروفها مجموعنٌ فني قولنَ )دَ 
ََ تَُطب ِق (.أو ) ( 35بََلت  دَِجُد

فهنني جريننان  االصررطَّل فنني اللنننٌ اللننين . دمننا فنني  الرخرراوةو نند الشنندة الرُنناوة ومعنننى 
 الصوت م  الحرف ل عف االعتماد على المُرُ .

 
 َوبَْيَن ِرْخو  َوالشَِّديِد ِلْن ُعَمْر          َوَسْبُع ُعْلو  ُخصَّ َضْغط  قِْظ َحَصرْ 

 
االعتندال .  اللغةو و في التوسط ( دي وبين الرُاوة والشدة  َوبَْيَن ِرْخو  َوالشَِّديِد ِلْن ُعَمرْ ) 

اعتدال الصوت عند النطنق بنالحرف بنين الشندة والرُناوة . وحروفنه مجموعنٌ فني  االصطَّل وفي 
 قولَ 

                                                           
فهو الهواء الُارُ من داُل الرئٌ بدف  الطب    دي دون افتعنال اإلنسنان  النَّفَسُ من المهم في  اا المقام التتريق بين الصتٌ والنتَس والصوت والحرف . دما  34

وعنرض لنه تمنوُ يُْسنَمُ  بسنبب تصنادم جسنمين دو بتصنادم الننَّتَس  نو الننَّتَس المسنمو  الُنارُ بناإلرادة  فالصروتله   فإاا افتعله اإلنسنان صنار صنوت ا   ولناا 
. ومن  نا يُْعلَُم معنى قنولهم : ) إن الننَّتَس الُنارُ الناي  نو صنتٌ حنرف إن  حرفًااإلرادي المتموُ بالهواء السالن ،  م إاا تعرض  اا الصوت للصتات صار 

ا وإن بقني بعنض الننَّتَس الُنارُ بنال صنوت يجنري من  الحنرف لنان الحنرف تليف لله بليتيٌ الصوت حتى يحصل صوت قوي لنان الحنرف الُنار ُ مجهنور 
ي الحرف شديد ا ، دما إاا جرى الصنوت جريان ن ا فال يجري جريان ا سهال  ُسم ِ ا تامَّ ا مهموس ا ، وإاا انحصر صوت الحرف في مُرجه انحصار  نا يسنمى رُنو  ا تامَّ

 بين الرُو والشديد (. ، وربما لم ينحصر ولم يَْجِر فيسمى متوسط ا
 بمعنى حسب وبلت من التبليت نقول بلَّته إاا غلبه بالحجٌ . قطمن اإلجادة و أجدو  35



 34 

ر( وبقيننٌ الحننروف فهنني ( إان فحننروف الشنندة ) دَِجننْد قَننٍط بََلننت ( والتوسننط) ِلننْن ُعَمنن36) ِلننْن ُعَمننر 
 ث،ح،خ،ا،ز،س،ش،ص،ض،غ،ف ،ا،  ـ، و،ي .         للرخاوة
( دي حصر حروف االسنتعالء فني سنبعٌ يجمعهنا قولنَ َوَسْبُع ُعْلو  ُخصَّ َضْغط  قِْظ َحَصْر ) 

ُُصَّ َ نْنٍط قِنظْ  : ارتتنا  دقصنى اللسنان عنند  اصرطَّلًحااالرتتنا  والعلنو و واالسرتعَّلء  لغرةً ( . 37)
بالحرف إلى الحنَ األعلى . ودشند الحنروف اسنتعالء  القناف ، وارتتنا  معظنم اللسنان يلنون النطق 

. وال 38عند النطق بالطاء  نم الصناد وال ناد والظناء  نم عنند القناف  نم ي نعف عنند الُناء والننين 
ا تعتبر الجيم والشين والياء مستعليٌ ألنه قد استعلى بهنا وسنط اللسنان وال اللناف ألننه ال يسنتعلي بهن

 إال ما بين دقصى اللسان ووسطه إان المعتبر في االستعالء  و دقصى اللسان .
: انحطاط اللسان إلى قا  االصطَّل االنُتاض وفي  اللغةو و في االستفال و د االستعالء 

ْد َحْرفَهُ سلَّ إِْا َشلا (. ِ  التم عند ُروُ الحرف .ويجم  حروفه قولهم : )  َبََت ِعزأ َمْن يَُجو 
 

 
ِ اْلُحُروُف اْلُمْذلَقَةْ وَ   َصاُد َضاٌد َطاُء َظاٌء ُمْطبَقَْة           َوفِرَّ ِمن لُّب 

 
وبقيننٌ الحننروف منتتحننٌ ،   اإلطبرراقدي  الصنناد وال نناد والطنناء والظنناء  نني حننروف صننتٌ 

: تالقنني  اصررطَّلًحااإللصنناق و نندو االنتتنناح دو االفتننراق . وتعريننف اإلطبنناق  اللغررةواإلطبنناق  فنني 
مننن اللسننان منن  الحنننَ األعلننى عننند النطننق بننالحرف منن  انحصننار الصننوت بينهمننا . و نندو  طائتننٌ

 نو تجنافي  االنفترا االنتتاح فبعد دن تالقنت طائتنٌ منن اللسنان من  الحننَ األعلنى فني اإلطبناق فنإن 
 .39اللسان عن الحنَ األعلى حتى يُرُ الصوت من بينهما عند النطق بالحرف 

ِ اْلُحررُ  :  االصرطَّل لننٌ  : حندة اللسنان وبالغتنه . وفني  وُف اْلُمْذلَقَرْة ( واإلذالق)َوفِرَّ ِمرن لُّرب 
 -ل ن ر  -ُتننٌ الحننرف بُروجننه مننن الننق اللسننان والشننتٌ ) دي بع ننها يُننرُ مننن طننرف اللسننان 

( 40والَ بُتٌ وسنرعٌ( وجمعهنا فني قولنه ) فنر منن لنب ب ف م وبع ها يُرُ من طرف الشتٌ 
: منن  انتنراد  االصرطَّل .وفني  المنرعومعنى اإلصمات مصمتة  فهي وما عدا حروف) فر من لب (

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 

 . 41لانت الللمٌ دعجميٌ م ال   )عسجد ( فلل حروفها مصمتٌ   المالقٌ فيعادلوا بها ال قيلٌ وإال
 

 َوالل ِينُ َصِفيُرَها َصاٌد َوَزاٌي ِسيُن          قَْلقَلَةٌ قُْطُب َجد  
 

 نو حندة فني الصنوت دو  نو صنوت يشنبه صنوت الطنائر ، وقينل  اللغةو و في  الصفيردما 
ُت به للبهائم  .   يصوَّ

                                                           
 دي لن يا عمر . 36
ُُ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  37 وال

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 ُص اي  نط . ولذ
 غزا نق ه وإاا رج  بناو .

 

 راج  نهايٌ القول المتيد وغايٌ المريد . 38
فهني  الظراءدمنا  الضرادو الصراد م تتوسط  الطاءوف اإلطباق ودقوى حر حروف اإلطباقودقوى حروف االستعالء  حروُف االستعَّلءاعلم دن دقوى الحروف  39

 َحَظنبُ  و   َحَطنبُ  و   َحَ نبُ   دي األنبيناء 98َحَصنبُ  د عتهم إطباق ا . ومن النرائب دن للمٌ وحيدة في القرآن قرئت بلل حروف اإلطباق و ي للمٌ 
  . وإن لانت منها من القراءات الشااة 

ِ وجندت دننه ربمنا سنمي بنه ُسنمأ الحيَّنٌ فيلنون واللب  و العقل بمعن  40 ى التاعل دي  رب الجا ل من العاقل   وبالرجو  إلى لسان العرب ألجد معنى آُنر للأنب 
 المعنى )ا رب من سم الحيٌ ( وهللا دعلم .

لنطق واللتنظ بنل إن عدَّ صاحب لتاب )حق التالوة ( صنتٌ اإلاالق واإلصنمات بعندد واحند ألن صنتٌ اإلصنمات ال تعلنق  لهنا بنا  41
 تعلقها باللنٌ ودصولها العربيٌ دو األعجميٌ .
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ُ من بين الشتتين عند النطق بحروفه ال ال ٌ ) ص.ز.س : صوت زائد يُر االصطَّل وفي 
ا السنين و ني  ( الصاد و ي دقوى الصتير وتشبه صوت اإلوز  م الزاي وتشبه صوت النحل ودُينر 

ا وتشبه صوت الجراد . ويلون الصتير في السالن والمتحرَ .  األ عف صتير 
التحريننَ  اللغررةعرفنننا دنَّ معنا ننا فنني  وفنني لنننٌ اللقلقننٌ فننإاا القلقلررة( و قَْلقَلَررةٌ قُْطررُب َجررد  ) 

واال طراب دو الصياح عرفنا سر تسنميتها بالقلقلنٌ فإنهنا إاا سنلنت دو وقنف عليهنا تقلقنل المُنرُ 
وا طرب حتى يُْسَمَ  له نبرة قويٌ لما فيها منن شندة الصنوت الصناعد بهنا من  ال ننط والنَ دون 

زائنند يحنندث فنني المُننرُ بعنند  نننط دنهننا صننوت  اصررطَّلًحاغير ننا مننن الحننروف . فلننان تعريتهننا 
. وحروفنه  42المُرُ وحصول الحرف فيه بالَ ال نط . والَ عند فتح المُرُ بُعَْيَد  اا ال نط

 ( 43ُمسٌ مجموعٌ في قولَ ) قطُب جدٍ 
 

 ينُ َوالل ِ قَْلقَلٌَ  قُْطُب َجـــــــــــٍد ا َصاد  َوَزاي  ِسيُن        َصِتيُر َ                              
 َحاـــــــَواٌو َويَاٌء َسَكنَا َواْنفَتََحا         قَْبلَُهَما َوااِلْنِحَراُف ُصح ِ                              

 
السهولٌ   د الُشونٌ دي اللغةو و في  اللين( دي و َواٌو َويَاٌء َسَكنَا َواْنفَتََحا قَْبلَُهَما َوالل ِينُ )  

ا الواو هولٌ ويسر وقلٌ للتٌ على اللسان . دما حرفاو فهمُروُ الحرف بس اصطَّلًحا :وتعريته 
ن قوله لذن تقف على ) قريش. والصيف. البيت. ُوف ( موالياء السالنتان المتتوح ما قبلهما 

 خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱتعالى:
     ٤ – ١قريش:  َّ  جي يه ىه مه جه ين  ىن من

ون دحرف المد الجوفيٌ سلون مي ِت  ألن وسمي سلونهما سلون ا حي ا ألن مُرجهما محقق وسل
 مُرجها مقدر. 

 
َحــــــا َواو  َويَاء  َسَلنَا َواْنَتتََحــــــــــا           قَْبلَُهَما                    َوااِلْنِحَراُف ُصح ِ

يُن َضاًدا اْستَطِ  ي الش ِ ا َوبِتَْكِرير  ُجِعْل          َوِللتََّفش ِ ِم َوالرَّ  لْ في الَّلَّ
 

َحاقوله ) ا َوااِلْنِحَراُف ُصرح ِ ِم َوالررَّ ( دي صنحح جمهنور القنراء  بنوت االنحنراف فني  فري الرَّلَّ
الميننل . وسننمي الننالم والننراء منحننرفين النحرافهمننا إلننى  اللغررةفنني  االنحرررافالننالم والننراء . ويعننني 

ا .   َوبِتَْكِريرر  ُجِعرلْ وقولنه ) طرف اللسان . وفي الراء ميل إلى جهٌ الالم ولاا نرى األل غ يجعلها الم 
( يعود على الراء دي توصف الراء بالتلرار و و إعادة الشيء ودقنل  ُجِعلْ ( وال مير المستتر في )

 .44التلرار مرة ،  ووصف الراء بالَ الرتعاد طرف اللسان به عند التلتظ 
يُن )  ي الش ِ  اصطَّلًحار واالتسا  دما االنتشا اللغة ابت للشين و و في  التفشي( دي وَوِللتَّفَش ِ

فهو انتشار الهواء في التم عند النطق بالحرف. و و في السالن والمتحرَ إال دنه في السالن دظهنر 
 . 

                                                           
وفني الموقنوف علينه دملنن    21الجا ينٌ اْجتََرُحنوا  موجودة في السالن والمتحرَ إال دنها ال تظهر في المتحرَ و ي فني السنالن دبنين م نال  والقلقلة 42

ُُ   م ال  ُر ُْ ِ  د ا لاننت دقنوى ودو نح م نال  فإاا لنان الموقنوف علينه مشندَّ النساء  100يَ :  ثَّلثرة مراتربالبقنرة وعلينه فقند قسنمها العلمناء إلنى 189َواْلَحنب 
كبررى إاا جناءت حروفهنا السنالنٌ نهاينٌ الللمنٌ الموقنوف عليهنا .  كبررى شرديدة إاا جاء دحد حروفها سالن ا وسط الللمٌ دو نهايتها غير موقنوف علينه .صغرى 

  دة نهايٌ الللمٌ الموقوف عليها .إاا جاءت حروفها مشدَّ  أشد
 

43
ا في لل دمرَ وتجنب ا  َحى و)َجٍد( بتُتيف الدال  و العظمٌ دو الننى لذنه يقول لن عظيم   وهللا دعلم  لصنائر والقطب  و ما يدور عليه األمر ومنه قطب الرَّ
دي قابل لل حَ و و يُْعنَرُف ليُْجتَنَنَب   ووقنو  المنرء فني التلنرار لحنن  الُالصٌ دن الراء له قبول التلرار لذن تقول على غير ال احَ دنه إنسان  احَ 44

نا منرة واحندة ومتنى ارتعند حندث منن لنل منرة راء    فيجتننب دْن يُْحنِدَث منن المشندد  –دصول ال نايا العليا  –وعليه دْن يلصق ظهر لسانه بذعلى حنله  لصق ا محلم 
 راءات ومن المُتف راءين .
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 ني االمتنداد وسنمي بنالَ  اللغرةفني  االستطالة( دي اجعلها حرف ا مستطيال  وَضاًدا اْستَِطْل ) 
تداد الصوت من دول حافٌ اللسان إلنى :اماالصطَّل ألنه يستطيل حتى يتصل بمُرُ الالم.و ي في 

آُر ا . وتلون في وسط الللمٌ وآُر ا وصال  ووقت ا وتلون ال اد سالنٌ دو مشددة  . والتنرق بنين 
 .45المستطيل والممدود دن المستطيل يجري في مُرجه والممدود في نتسه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 نعيتٌ  خمرسمنها قويٌ و ي الجهر والشدة واالستعالء واإلطباق واإلصنمات و خمسصتات عشر اعلم دُي دن الصتات التي لها  د  وآُر باب الصتات 45

الٌ ( االسنتط –التلنرار _ التتشني  –االنحنراف  –القلقلنٌ  –المتردة التي ال  د لها فللهنا ) الصنتير  السبعو ي الهمس والرُاوة واالستتال واالنتتاح واإلاالق دما 
لطناء ( قويٌ إال اللين ،ولل حرف من حروف الهجاء البد ودن يتصف بُمس من الصتات العشرة التني لهنا  ند ،والحنرف الناي يجمن  لنل الصنتات القوينٌ )لا

وقوتنه بحسنب منا فهو دقوى الحروف ، وما جم  جمي  الصتات ال عيتٌ فهو د عف الحروف لالهاء والتاء ، وما اجتمن  فينه األمنران فهنو متوسنط ، و نعته 
له ست صتات ُمس قويٌ وواحدة  عيتٌ إان  نو قنوي وال ناء لنه ُمنس صنتات واحندة قوينٌ ودربن   نعيتٌ إان  الضاد ت منه وإلى ديهما يميل دل ر  )م ال (

هنو متوسنط يمينل إلنى فهو  عيف والباء له ست صتات  الث  عيتٌ و الث قويٌ  و متوسنط حقيقني والننون لنه ُمنس صنتات  نالث  نعيتٌ وا نتنان قويتنان ف
 ال عف . وهللا دعلم .
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  لوال الشدة والجهر        الهمزة
بننننالهمزة لصننننارت            

  هاًء.

 لوال الهمس لصارت    ت pلوال الشدة لصارت    ب
  داالً       

 طراءً ولوال االسنتتال لصنارت 
.ولننوال الشنندة والمُننرُ لصننارت 

 سينًا
 لوال الهمس لصارت   ث 

 ذاالً .      
 لوال الجهر والشدة      ج

 . شينًالصارت        
 

 ورُاوتها لوال  مسها        
 .عينًالصارت         

 . عينًاولوال الهمس لصارت 

 لوال الهمس  لصارت     خ  
 . غينًا       

 لوال الجهر لصارت     د 
 .  تاءً      
ولننننننننننننوال االسننننننننننننتتال       

 .ضاًداوالمُرُ لصارت 

 لوال الجهر لصارت      ذ
 . ثاءً        
لنننننننننننوال االسنننننننننننتتال و       

 . ظاءً لصارت 

 لوال الجهر لصارت        ز
 . سينًا        

 لوال الهمس لصارت  س 
 . زايًا      

 صاداً ولوال االستتال لصارت 
. 

 لوال الهمس والرُاوة     ش
 . جيًمالصارت        

 لوال الهمس واإلطباق     ص 
 . زايًالصارت           

ولننننوال االسننننتعالء لصننننارت 
 . سينًا

 سرينًاصنارت ولوال اإلطبناق ل
. 

 ولوال االستطالٌ   ض
 والمُرُ       

 . ظاءً لصارت        
لننننننوال اإلطبنننننناق والرُنننننناوة 

 . داالً والمُرُ لصارت 

 ولوال اإلطباق      ط 
 .تاء   لصارت       

 لوال اإلطباق  لصارت    ظ
 ذاالً        
 ولوال الجهر واإلطباق            
 ثاًء مفخمة لصارت        

وال الجهننننننر واإلطبنننننناق ولنننننن 
زايًرررررا والمُنننننرُ لصنننننارت  

  مفخمة.

 لوال الجهر والتوسط      ع
  حاءً لصارت        

ولنننننوال التوسنننننط والمُنننننرُ  
  .همزةً لصارت 

 لوال الجهر لصارت    غ  
 . خاءً        
ولنننوال الرُننناوة والمُنننرُ    

  قافًالصارت 

 لوال الهمس لصارت    ف  
        v  . 

 االستعالء والمُرُلوال      ق
  .كافًالصارت        

ولننوال الشنندة والمُننرُ لصننارت 
 . غينًا

 لوال االستتال والمُرُ      ك
  قافًالصارت        

 . Gولوال الهمس لصارت 

 لوال الجهر  ) األلف (       ا
 هاءً والمُرُ لصارت        

. 

 لوال الهمس والمُرُ      هـ
  ألفًالصارت         

 

 
 

 

فَاتِ   اللُُّحوُن الَجِليَّةُ فِي الص ِ
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 بَاُب التَّْجِويدِ 
 

ِد اْلقُْرآَن آثِمُ  ِ  َواأْلَْخذُ بِالتَّْجِويِد َحتٌْم اَلِزُم           َمن لَّْم يَُجو 
 

نا القنارئ بتجويند القنرآن فنرض الزم وحنتم دائنم و نو فنرض لتاينٌ دمنا  ُْ يقول الناظم : إنَّ د
و  نند الننرداءة . دمننا التحسننين والتجميننل و نن التجويررد فرري اللغررة  و 46العمننل بننه فهننو فننرض عننين

فهو : اإلتينان بنالقراءة مجنودة األلتناظ بريئنٌ منن النرداءة فني النطنق . دو  نو إُنراُ لنل  اصطَّلًحا
 حرف من مُرجه وإعطادو حقه ومستحقه من الصتات الالزمٌ والعار ٌ .

ِد اْلقُْرآَن آثِمُ ) ِ واإلعنراب ( دي من لنم يصنحح القنرآن فيقنردو قنراءة تُنل بنالمعنى  َمن لَّْم يَُجو 
 م  علمه بجهله وإصرارو على عدم رف   او الجهالٌ فهو آ م .

 
لَهُ أَْنَزال                َوَهَكَذا ِمْنهُ إِلَْينَا َوَصَّل  ألَنَّهُ بِِه اإْلِ

 

 4المزمنل َوَرت ِنْل اْلقُنْرآَن تَنْرتِيال  ألن القرآن دنزله هللا وفيه األمر بالتجويد في قوله تعالى   

الترتيل  نا بذنه تجويد الحروف ومعرفٌ  -لرم هللا وجهه ور ي عنه  -ف عليٌّ عرَّ وقد 
( دي وبوصته مرتال  وصل إلينا من اإلله عنز وجنل علنى لسنان  َوَهَكَذا ِمْنهُ إِلَْينَا َوَصَّلالوقوف .) 

ن هللا وتعلم صحابته ر نوا ببيان متواتر من اللوح المحتوظ وبيان النبي   –عليه السالم  -جبريل 

 عليهم  م التابعين  م دتبا  التابعين  م مشايُنا رحمهم هللا .
 

 َوُهَو أَْيًضا ِحْليَةُ الت َِّلَوْة          َوِزينَةُ األََداِء َواْلِقَراءةْ 
 

 ي قراءة القرآن متتابع نا  التَّلوةدي التجويد زينٌ التالوة واألداء والقراءة   والترق بينهم دنَّ 
 .47تشملهما  القراءةفهو األُا عن المشايخ ، و األداءاسٌ دما لاألوراد والدر

ــَها                 ـََها         ِمْن ِصفَة   َلَها َوُمْستََحقَـّ  َوُهَو إِْعَطاُء اْلُحُروِف َحقـ 
 ِمثِْلهِ ــيِرِه كَ ـــَوَردُّ ُكل ِ َواِحــــد  أِلَْصــــــــِلِه        َواللَّْفُظ فِي َنِظــ                            

 
إلننخ البيننت ( دي  ننو إعطنناء  … َوُهررَو إِْعَطرراُء اْلُحررُروِف َحقََّهرراويعننرف الننناظم التجوينند بقولننه )

 …الحروف حقها من الصتات الالزمٌ التي ال تنتَ عنها لالهمس والجهنر والشندة والقلقلنٌ والتتشني 
إلنخ …دغنام واإلظهنار إلخ وإعطاد ا مستحقها من الصتات العار ٌ لنالتتُيم والترقينق والنننٌ واإل

و إلى مُرجه الاي ُرُ مننه .)  ا إُراُ لل حرف بشلل صحيح  برد ِ َواللَّْفرُظ فِري نَِظيرِرِه و و دي  
( دي إنَّ دداءَ للللمننٌ دو الحننرف فني دول القننرآن يطننابق نتننس ددائنَ لهننا دو لشننبيهها فنني دي  َكِمثِْلرهِ 

 ملان آُر بالقرآن فلو رققت الراء الملسورة في للمٌ 

                                                           

قنال علني بنن دبني طالنب لنرم هللا وجهنه :  4المزمنل َوَرت ِنْل اْلقُنْرآَن تَنْرتِيال   فقوله تعنالى  الكتاب بتت  او التر يٌ باللتاب والسنٌ وإجما  األمٌ   دما  46

) رب   السرنة قولره يقنرد القنرآن مجنود ا لمنا دننزل . ومنن   يند ا ، وقند لنان الترتيل  و تجويد الحروف ومعرفٌ الوقوف . وقنال البي ناوي دي جنودو تجو

ألن هللا تعنالى دنزلنه مجنود ا قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ( دي إاا دُل بمبانيه دو معانيه دو بالعمل بما فيه   ومن جملٌ العمل بما فينه ترتيلنه وتالوتنه حنق تالوتنه 

عنن جبرينل عنن اللنوح المحتنوظ عنن هللا عنز وجنل   شنرح ابنن   ايخ العنارفين بتحقيقنه وتدقيقنه المتصنل سنند م بنالنبي مرتال وقد وصل إلينا لالَ من المشن

 غازي [ عن نهايٌ القول المتيد بتصرف .
ُف بذنه إعطاء لل حر التحقيقبالنسبٌ إلى سرعٌ القراءة وبطئها : دوال   ثَّلث مراتب م إن التجويد على  47 ف حقنه ، وبينان الحنروف ،وإُنراُ و و األتم ويُعَرَّ

و نو إدراُ القنراءة وسنرعتها وتُتيتهنا وإقامنٌ اإلعنراب من  مراعناة  الحردربع ها من بعض بالسلت والترسنل والتنددة ومالحظنٌ الجنائز منن الوقنوف .  اني نا 
: إما بنالعرض دو التلقنين دمنا  الشيخ على نوعينألخذ عن واو و التوسط بين التحقيق والحدر . التدويرجمي  األحلام من غير تتريط دي من غير نقص . ال  ا : 

 فهو طريقٌ األولين بذن يسم  الطالب من لسان الشيخ . التلقين فهو دن يقرد الطالب في ح رة الشيخ والشيخ يسم  ويصحح . دما  العرض
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      دَْبَصاِرِ ْم فإنَ تددي لل راء ملسورة بالقرآن نتس ددائَ لألولى ولاا مدأَ لللمٌ  7البقرة 

     ِْحَمن َ ليناء للمنٌ  1التاتحنٌ الرَّ ِحيِم  يلون علنى مقندار مند ِ بنال تتناوت   لتلنون  1التاتحنٌ  النرَّ

 القراءة متساويٌ وعلى نسبٌ واحدة .
 

ْن َغْيرِ  َّلً م ِ  48َما تََكلُِّف         بِاللُّْطِف فِي النُّْطِق بَِّل تَعَسُّفِ  ُمَكمَّ
 

ْن َغْيرِر َمرا تََكلُّرفِ )  َّلً م ِ ِ لامنل  ُمَكمَّ (و) منا (  ننا زائندة للتوليند _ دي حنال لنون اللتنظ المتلنو 
نا وصنتٌ  مننن غينر تللنف وال مشننقٌ ولنتلن القننراءة )  (  عَسُّررفِ بِراللُّْطِف فِري النُّْطررِق بِرَّل تَ األداء مُرج 

ط  ط ويزيند وال يتنر ِ نط وفني الحندر دن يندمب ويُلنط . والهندف دن ال يتنر ِ فيحار في التحقينق دن يمط ِ
نا . فابتند  قنراء زمانننا منا  وينقص . فإن القراءة لالبياض إن قنلَّ صنار سنمرة وإن زاد صنار بََرص 

ى آُنر منا اسنتُحِدث سمي بالترقيص وما سمي بالترعيد وما سمي بالتطريب ومنا سنمي بنالتحزين إلن
 وما يُستَْحَدث .

 
 

هِ   49َولَْيَس بَْينَهُ َوبَْيَن تَْرِكِه           إِالَّ ِريَاَضةُ اْمِرئ  بِفَك ِ
 

د وآُنر غينر  ِ دي ليس  ناَ من فرق بين تطبيق التجويند وتنرَ التجويند دي بنين امنرٍئ مجنو 
د على القراءة والتلرار والسما  م ِ د إال مداومٌ المجو  ِ  ن دلتاظ المشايخ الحااق األبرار. مجو 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

ر ني هللا عننه بنـ )قنل  نو هللا دحند ( ووهللا لنوددت دننه قنرد   قال المصنف رحمه هللا روينا بسند صحيح عن دبي ع مان النهدي قال : صنلى بننا ابنن مسنعود 48
ا بلننت التنواتر عنن شنيُهم اإلمنام تقني الندين  سورة البقرة من حسن صوته وترتيله . ا. نـ يقنول الشنيخ القناري : ودُبرنني جماعنٌ منن شنيوُي وغينر م دُبنار 

نا فني صنالة الصنبح ) وتتقند الطينر فقنال منا لني ال  درى محمد بن دحمد الصائغ المصري رحمه هللا تعنالى علينه وبرلاتنه ولنان دسن تاا ا فني التجويند دننه قنرد يوم 
 الهد د ( ولرر اآليٌ فنزل طائر على ردس الشيخ ليستم  قراءته حتى دلملها ، فنظروا إليه فإاا  و  د د .

دعلم سبب ا لبلوغ نهايٌ اإلتقان والتجويد ووصنول غاينٌ التصنحيح والتشنديد  وال -رحمه هللا  -قيل إنه الر التَ وقصد به التم . وقيل قصد اللسان .قال الناظم   49
 .م ل ريا ٌ األلسن والتلرار على اللتظ المتلقى من فم الُمْحِسِن 
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 بَاُب التَّْرقِيِق َوبَْعُض التَّْنبِيَهاتِ 
 

 فََرق ِقَْن ُمْستَِفَّلً ِمْن أَْحُرِف                      َوَحاِذَرْن تَْفِخيَم لَْفِظ األَِلفِ 
 

ننا وترقيق ننا إلننى  ال ننٌ دقسننام  و نني حننروف االسننتعالء  ائًمررامفخررم دوالحننروف األصننليٌ تنقسننم تتُيم 
و منا)الالم والنراء( م بقينٌ  يعتريره التفخريم والترقيرقالمجموعٌ في قولنَ )ُنص  ننط قظ( نم منا 

    مرققة دائًماالحروف 
 -إال مننا لننان مننن الننالم والننراء وسننيذتي بيانهمننا  -يقننول : إن الحننروف المرققننٌ للهننا مسننتتلٌ 

( دي احنار البتنٌ دن تتُنم األلنف إاا جناءت  50ِخيَم لَْفِظ األَِلرفِ َوَحاِذَرْن تَفْ والمستعليٌ للها متُمٌ  ) 
بعد دحد  او الحروف المستتلٌ ألن القاعدة تقول :إن األلف تناب  للحنرف الناي قبلهنا بندليل وجود نا 

 44األنبيناء َطنالَ  بوجودو وعدمها بعدمه فنإاا جناءت بعند حنرف مسنتعل تبعتنه فني التتُنيم م نال 

فَنناِلُق  وإن جنناءت بعنند حننرف مسننتتل تبعتننه فنني الترقيننق م ننال  18طننه َصننايَ عَ 30البقننرة قَننالَ 

فاأللف ليس لها مُرُ محقق حتى توصف بترقيق دو تتُيم إان فهي تابعنٌ لمنا  46األنعنام  اإلْصبَاحِ 

 قبلها .
 ـــاَكَهْمِز اْلَحْمُد أَُعوذُ اِْهِدنَا                 هللِا ثُمَّ الِم هلل لَنَــــــــــ

 
 ( لل من  او الللمات إاا ابتََددَْت بها َهْمِز ويتاب  تحايرو من التتُيم فيقول: واحار تتُيم )       

  اْلَحْمننُد ٌ2التاتحنن   ُدَُعننوا 67البقننرة   اْ ننِدنَا ٌالننالم والعننين  -حيننث جاورتهننا حننروف  6التاتحنن

ُ  لمنلَّظنٌو ي مرققٌ . دو إاا جاورتها الم لتنظ الجاللنٌ ا -والهاء  ر النناظم منن  15البقنرة َّللاَّ ويحنا ِ

دة فيها ولمجاورتها العين والهاء المتحدتين معها فني  تتُيم الهمزة إاا ابتددت بهاو الللمات للمال الش ِ
المُننرُ ، وللننون العننين والننالم مننن الحننروف المتوسننطٌ بننين الرُنناوة والشنندة ، ولننون الهنناء مننن 

( دي  ننم احننار  ثُررمَّ الِم هلل لَنَررا)  . 51ط يشننهر الُطننذ فيهننا بننالتتُيمالحننروف الرُننوة . و نناو دم لننٌ فقنن

 لمجاورتها النون .  97يوسف لَنَا  تتُيم الالم األولى من )هلل( ألنها ملسورة ، ولالَ الم 

 
 َوْليَتَلَطَّْف َوَعلَى هللِا َوال الض            َواْلِميِم ِمْن َمْخَمَصة  َوِمْن َمَرضْ 

 

 َوْليَتَلَطَّننْف  بننن الجننزري تحننايرو مننن التتُننيم فنني غيننر محلننه م ننال الالمننين فنني ويتنناب  ا
والَ لمجاورة الالم األولى للياء الرُوة ومجاورة ال انيٌ الطاء المتُمٌ ولاا الالم في قولنه  19اللهف

 تعالى  :

   ِ المتُمنٌ دو المنلظنٌ دي الم حرف الجر الناي جناور فني النطنق النالم  122آل عمران  َوَعلَى َّللاَّ

نال ِيَن  في لتظ الجاللٌ ولاا الالم في قوله تعالى  دي الم ال النافينٌ التني جناورت  7التاتحنٌ َوال ال َّ

                                                           
عند حنرف منن بعند حنروف االسنتعالء فيقنول فني بناب األلنف :" واحنار تتُيمنه إاا دتنى ب األلرفالبن الجزري ردي قديم النرو فني التمهيند يقنول بعندم تتُنيم  50

 : " واحار إاا فُمتها دن تتُم األلف معها فإنه ُطذ ال يجوز .." ا. ـ الخاءحروف االستعالء " ا. ـ ولاا في باب 
ا لننٌ فني لتظهن م رج  عن الَ في النشر بقوله: " وما وق  في لالم بعض دئمتنا من إطالق ترقيقها فإنمنا يريندون التحناير ممنا يتعلنه بعنض العجنم منن المبا    

وأما نص بعض المتأخرين على ترقيقهرا بعرد الحرروف المفخمرة فهرو وهرم فيره ولرم يسربقه إلى دن يصيرو ا لالواو دو يريدون التنبيه على ما  ي مرققٌ فيه ، 
   التمهيد تحقيق د/ علي حسين البواب [ إليه أحد وقد رد عليه األئمة  المحققون من معاصريه .. "ا.هـ 

  67البقرة دَُعواُ   ر : إاا لان الحرف المالقي للهمزة حرف ا مجانسها دو مقاربها لان التحتظ بسهولتها دشد وبترقيقها آلد نحوقال الناظم في النش  51
  اْ ِدنَا ٌ6التاتح َودَْعَطى 34النجم   دََحْطنَا 91اللهف   دََحقأ ٌلنون تهنو  القنيء دي يقو هرـ.ا فل ير من الناس ينطق بهنا فني النَ لنالمتهو  108التوب

 تللته من غير حاجٌ .
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ٌٍ  فنني النطننق ال نناد المتُمننٌ  ننم احننار تتُننيم المننيم األولننى وال انيننٌ مننن للمننٌ  َمَصنن ُْ  3المائنندة َم

النراء وللهنا متُمنٌ   10البقنرة  َمنَرض   ميم فني  لمجاورة األولى الُاء وال انيٌ الصاد ومجاورة ال

. 
 

ِة َواْلَجْهِر الَِّذي          دَّ  َوبَاِء بَْرق  َباِطــل  بِِهْم بِـــــــــــــِذي            َواْحِرْص َعلَى الش ِ
بْ فِيَها                  ِ الصَّ ِ اْلتَْجــــــــتُ َّْت ِر           َرْبــَوةٍ اجْ ــــــــَوفِي اْلِجيِم َلُحب   ــــرِ ــَوَحـب 

 

لمجاورتهنا النراء المتُمنٌ والقناف المسنتعليٌ ،  البقنرة 19َوبَنْرق   واحرص على ترقينق البناء فني 

دمنا سنبب ترقيقهنا فمننهم منن قنال ُرق ِقَنْت البناء لمجاورتهنا  األعنراف 139َوبَاِطنل   ولناا ترقنق بناء 

ق ِقَْت ألجل الطاء . والنَ دظهنر   ألن األلنف تابعنٌ لمنا قبلهنا علنى ردي األلف المديٌَّ . ومن قال : رُ 

متُمنٌ لحن نا  َوبَاِطنل   الجمهنور فترقنق بعند المسنتتل وتتُنم بعند المسنتعلي فلنو قرئنت البناء فني 

 52لتبعتها األلف في التتُيم .

ولاا الباء فني لمجاورتها الهاء و ي رُوة  البقرة15بِِهْم   م احرص على ترقيق الباء في  

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

 بَِهنا  البقنرة  22بِنِه   البقنرة 15بِِهنْم  فني ترقيقهنا منن ا ناب شندتها وجهر نا دم لنٌ  -النشنر 

ٌِ   النسنناء  36َوبِننِاي  18اللهننف بَاِسننط    المائنندة 95بَنناِلَغ   البقننرة99   124آل عمننران  بِ اَل َنن

 بَِساَحتِِهْم 177لاا فهو يقول : الصافات .. 

 
ِة َواْلَجْهِر الَِّذي         َوبَاِء بَْرٍق بَاِطــٍل بِِهْم بِـــــــــــــــــِاي              دَّ  َواْحِرْص َعلَى الش ِ
ِ ال              بْ فِيَها َوفِي اْلِجيِم َكُحب  ِ اْلفَْجـــــــِر           َرْبـــَوة  اْجـتُ ـــــــــــــصَّ  ــــرِ ثَّْت َوَحـج 

 
 فإاا سلنت الباء دو الجيم يجب رف  درجٌ الحار من ا اب الشدة والجهر،م ال الباء في 

ِ ( مننن قولننه تعننالى  ِ  ) حننب  ِ َّللاَّ  قولننه تعننالىب والبنناء فنني ) الصننبِر ( البقننرة 165يُِحبأننونَُهْم َلُحننب 

ننْبرِ   دو 50المدمنننون َوآَوْينَاُ َمننا إِلَننى َرْبننَوةٍ  مننن قولننه تعننالى ( والبنناء فنني  ) َرْبننَوةٍ   3العصننر بِالصَّ

ٌٍ بَِرْبَوةٍ  ِ  و 26إبنرا يم اْجتُ َّْت ِمْن فَنْوِق األَْرِض  والجيم في قوله تعالى  265البقنرة  َلَم َِل َجنَّ َوّلِِلَّ

ِ اأْلَْلبَنِر  دو 97آل عمنران ِحبأ اْلبَْيتِ  َعلَى النَّاِس  وقند ُنص  1التجنر َواْلتَْجنِر  و 3التوبنٌيَنْوَم اْلَحنب 

الجيم والباء بالالر من بين حروف الجهر والشدة لل رة وقو  اللحن فيهما ببعض األمصار فيقلبنون 
 .53الباء فاء  والجيم شين ا 

 َوإِْن يَُكْن فِي اْلَوْقِف َكاَن أَْبيَنَا           َوبَي ِنَْن ُمقَْلقََّلً إِْن َسَكنَا  
 

نا إْن َسنَلَن ولنم يوقَنْف علينه    دي بي ِن سلون الحرف المقلقل) ق.ط.ب.ُ.د ( السالن بيان ا تامًّ

 اْجتََرُحنوا  يقصد في الَ القلقلٌ الصنرى وسط الللمنٌ دو نهايتهنا منن غينر وقنف لحنرف الجنيم

 والقاف  19المائدة قَْد َجاَءُلْم  الدال غير الموقوف عليها  110اإلسراء تَغِ َوابْ  والباء 21الجا يٌ 

                                                           
ا   دما سبب إيراد الشيخ ألم لٌ الترقيق لما  و مالحظ من وقو  اللحن حين مجيء األلف دو المتُم بعد  52  ا .من المعلوم دن الباء مرققٌ دوم 
 اد المُرُ .   البيان في زاد المقرئين [ الجزء األول .من اللحون التي تحدث للجيم تحويلها لشين ل يا  الجهر والشدة دو إلى ياء ل يا  الشدة واتح 53
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  ِِمْن َسعَتِه ٌٍ   7الطالق ِليُنِتْق اُو َسعَ

( دي دننه إاا وقن  الحنرف المقلقنل نهاينٌ الللمنٌ وُوقِنَف علينه َوإِْن يَُكْن فِي اْلَوْقِف َكاَن أَْبيَنَرا )

  19البقنرة َوبَنْرق   .ويدُل فني النَ القلقلنٌ اللبنرى الشنديدة م نال لان سلونه دل ر بيان نا ودو نح

  ُمِحنيط 120آل عمنران   َلَسنَب  2المسند  ٍَُحنَر  78الحنب  اْلِمَهناُد وتندُل لنالَ   206البقنرة

د المقلقننل وُوقِننف عليننه.م ال       َوتَننبَّ   171النسنناء اْلَحننقَّ  القلقلننٌ اللبننرى األشنندأ والننَ إاا ُشنند ِ

ِ   1المسد  .217البقرةَوَصدٌّ 189البقرةَواْلَحب 

 َوَحاَء َحْصَحَص أََحطُت اْلَحقُّ                َوِسيَن ُمْستَِقيَم يَْسُطو َيْسقُو
 

 َحْصنَحصَ   ولالَ بي ِن ترقيق الحاء إاا جاورت حروف االستعالء المتُمٌ   الصناد فني

حتننى ال تتننذ ر بمجنناورة  171النسنناء اْلَحننقَّ  والقنناف فنني  22نمننلال دََحطننُت  والطنناء فنني  51يوسننف 

 المتُم .
( ولنناا اعننتِن ببيننان انتتنناح السننين واسننتتالها وُاصننٌ  حننال َوِسرريَن ُمْسررتَِقيَم يَْسررُطو يَْسررقُو ) 

اا سنين ولن 6التاتحنٌ اْلُمْسنتَِقيَم  دو 121النحنلُمْستَِقيٍم   عتها إاا لانت سالنٌ لئال تنقلب صاد ا في

)يسنقون( فني  72الحنب يََلاُدوَن يَْسُطوَن بِالَّنِايَن يَتْلُنوَن َعلَنْيِهْم آيَاتِنَنا  في قوله تعالى   ) يَْسُطوَن (

ننٌ  ِمننْن النَّنناِس يَْسننقُوَن  قولننه تعننالى  لمجاورتهننا الطنناء والقنناف و مننا  23القصننص َوَجننَد َعلَْيننِه دُمَّ

ٌ رُننوة . و نناا للننه راجنن  إلننى إعطنناء الحننروف حقهننا مسننتعليتان وشننديدتان ولننون السننين مسننتتل
 ومستحقها .

اءاتِ   بَاُب الرَّ
 

اَء إَِذا َما ُكِسَرْت          َكَذاَك بَْعَد اْلَكْسِر َحْيُث َسَكنَتْ   َوَرق ِِق الرَّ
 

 ننو التنحيننف تقننول رجننل نحيننف دي قليننل اللحننم وعلسننه التتُننيم النناي  ننو  لغررةً  والترقيررق
الترقيق :  و نحول يدُل على صوت الحرف فنال يمتلنا التنم بصنداو . و ندو  اصطَّلًحاالتسمين. و

التتُيم و و ِسَمن  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 

ا : الملسورة   44إبنرا يمَودَننِاِر النَّناَس دو لسر عنارض  132طه ِرْزق ا  لسر دصلي م ال : دائم 

 َواْاُلِر اْسَم نم  8المزمل َُّ ت فإنها تُت فقد لسرت لئال يلتقي سالنان .ومنه يُتهم دنها إاا فُتِحت دو ُ مَّ

ِ  م ال  ْديَا   37النبذ َرب   60اإلسراء الرأ

( دي ولالَ ترقق إاا جاءت سالنٌ بعد لسر دصلي متصل بها م ال َحْيُث َسَكنَْت  َكَذاَك بَْعَد اْلَكْسرِ ) 

  َودَنِاْرُ ْم 39مريم   فِْرَعْوَن 49البقرة   ٌٍ ويدُل في النَ  54الشعراء لَِشْرِاَمٌ   17 ود ِمْريَ

ونها سننلا  ننن. وقنند اشننتُِرط 41 ننود َمْجرَ ننا  الننراء الممالننٌ و نني عننند حتننص فنني مو نن  واحنند 

ولسر ا واتصال اللسرة بها  م لزوم  او اللسرة لها والَ لتقويٌ السبب الناي منن دجلنه دُرجنا نا 
 عن دصلها و و التتُيم . 

( نتهننم دنهننا تتُننم إاا لانننت سننالنٌ بعنند فتحننٌ دو َكررَذاَك بَْعررَد اْلَكْسررِر َحْيررُث َسررَكنَْت ومننن قولننه ) 

ٌٍ  6األنعام قَْرٍن  249البقرة ُغْرفٌَ    37يونس اْلقُْرآُن   مٌ م ال   4الحجر قَْريَ
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 إِْن لَْم تَُكْن ِمْن قَْبِل َحْرِف اْستِْعَّل           أَْو َكاَنِت اْلَكْسَرةُ لَْيَسْت أَْصَّل
 

( دي وتُنرُ عنن  ناا الترقينق دي تتُنم إاا لاننت  ناو النراء إِْن لَْم تَُكْن ِمْن قَْبرِل َحرْرِف اْسرتِْعَّل ) 

 14التجر لَبِاْلِمْرَصاِد  قبل حرف استعالء في للمٌ واحدة وم الها في القرآن درب  للمات: السالنٌ

   َوإِْرَصاد ا 107ٌالتوب   قِْرَطاٍس 7األنعام  ٌٍ فإن افترق عنها حرف االستعالء   122التوبٌ فِْرقَ

ََ  في للمٌ بعد ا لم تُتُم.م ال: دَّ َُ ْر  ا َجِمنيال  18لقمنان َواَل تَُصع ِ   5المعنارُ   فَاْصنبِْر َصنْبر 

 ََ  .     1نوح دَْن دَنِاْر قَْوَم
وتُرُ عن  ناا الترقينق دي تتُنم إاا لاننت  ناو النراء السنالنٌ قبلهنا أَْو َكانَِت اْلَكْسَرةُ لَْيَسْت أَْصَّل ( )    

دَِم   106المائندة   ْبنتُْم اْرتَ   81يوسنف اْرِجعُنوا  77الحنب اْرَلعُنوا  لسنر غينر دصنلي بنل عنارض :

ويملن دن نقول بوجه عام تتُم حالٌ مجيئها سالنٌ بعند  28األنبياء ِلَمِن اْرتََ ى  50النور اْرتَابُوا 

  مزة الوصل مطلق ا .

  38القمر ُمْستَِقرٌّ  نحو  أوالً الترقيقفهي:  أحكام الراء الموقوف عليها بالسكوندما     

ألن ما قبلها ملسور  . ولاا إاا لان قبلها ياء سالنٌ سنلون ا حيًّنا م نال يناء اللنين  12القمنر قَْد قُِدرَ  و

. وإاا حال بين النراء وبنين 20البقرة قَِدير   دو ميت ا م ال ياء المد   50الشعراء ال َ ْيَر  في  و

نْعَر  اللسرة قبلها حنرف سنالن نحنو  ْلِر  و 69ينس الش ِ فنال يحرمهنا النَ منن  7نبيناءاأل دَْ نَل النا ِ

ا .   الترقيق دي  
ا دو سنالن ا نحنو  ثانيًا التفخيم                   نا دو م نموم  حال الوقف والَ إاا لان ما قبلهنا متتوح 

  اْلَلننْو ََر 1اللننو ر  ِقَننْوُل اْلبََشننر 25المنند ر   ِبِالنأنناُر 23القمننر  ٍَوُسننعُر 24القمننر  َلاْلقَْصننِر 

ْبِر   32تالمرسال  .3العصر بِالصَّ

 
 َواْلُخْلُف فِي فِْرق  ل َِكْسر  يُوَجُد           َوأَْخِف تَْكِريًرا إَِذا تَُشدَّدُ 

 
( ويُتم لالمه عن الراءات بالُالف الواق  حنول راء للمنٌ َواْلُخْلُف فِي فِْرق  ل َِكْسر  يُوَجُد  )

و نني راء سننالنٌ فنني وسننط  63الشننعراء ٍق َلننالطَّْوِد اْلعَِظننيِم فََلنناَن ُلننلأ فِننرْ  )فِننْرٍق( فنني قولننه تعننالى 

فمن رقنق نظنر  -الللمٌ بعد لسر دصلي وبعد ا القاف و ي حرف استعالء ملسور في نتس الللمٌ 
إلى اللسر الواق  قبلها ولم ينظر إلى حرف االستعالء الواق  بعد ا ألنه ملسور ، واللسر جعله فني 

ننم فقنند نظننر إلننى حننرف مرتبننٌ  ننعيتٌ مننن التتُننيم  َُّ   فيلننون معننه ترقيننق الننراء مناسننب ا. دمننا مننن ف
االستعالء الواق  بعد ا ، ولم ينظر إلى اللسر الواق  قبلها وال إلنى لسنر حنرف االسنتعالء وعاملهنا 

ٌٍ   7األنعنام قِْرَطاٍس   107التوبٌَوإِْرَصاد ا 1التجرلَبِاْلِمْرَصاِد  :معاملٌ   :) دقنول122التوبنٌ فِْرقَ

 .( علي حسنومسذلٌ ) فرق ( فيها نقاش والمشهور فيها التتُيم وقتا النعدام اللسر وجواز الوجهين وصال ل بوت اللسر
 –( يقننول إاا لانننت الننراء مشنندَّدة  فننذُف تلرير ننا . قننال ملنني   َوأَْخررِف تَْكِريررًرا إَِذا تَُشرردَُّد  ) 

رحمه هللا : البد فني القنراءة منن إُتناء التلنرار وواجنب علنى القنارئ دن يُتني تلنرار النراء فمتنى 
ل لسننانَ دظهننرو فقنند جعننل مننن الحننرف المشنندد حروف ننا ومننن المُتننف حننرفين .والصننحيح دال تجعنن

دة  ي طرب بالراء بل احتظها من مُرجها لئال تلون الفظ ا في مو   الراء الواحندة بنراءات متعند ِ
حا فني النالم والنرا وبتلرينر  ( ا. ـ ولالستزادة .. راج  التعليق على قول الناظم ) واالنحنراف ُصنح ِ

 ُجِعل ( .
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 بَاُب فِي التَّْفِخيِم  ) الَّلَماِت  (

 
ِم الَّل  َم ِمِن اْسِم هللِا                            َعْن فَتْح  اْو َضم   َكعَْبُد هللاِ َوفَخ ِ

 
م دو تنلنظ فني لتنظ الجاللنٌ ) هللا ( إاا  -والالم دصلها الترقيق بعلس الراء  َُّ يقول إن الالم تُتَ

ُ  وقعت بعد فتح دو  م فتقول  ُ  و115المائدة قَاَل َّللاَّ قَناَل إِن ِني َعْبنُد  دو  54األعراف  إِنَّ َربَُّلُم َّللاَّ

. دمنا  32األنتنال َوإِْا قَالُوا اللَُّهمَّ  و 114المائدة اللَُّهمَّ حتى وإن زيد عليه الميم فتقول  30مريم هللاِ 

ٌَّ  إاا وقعت بعد لسر فترقق حتى ولو لانت اللسرة منتصنلٌ عننه دو عار نٌ  فنقنول  ِ َشن دَفِني َّللاَّ

10إبرا يم   َمْواَلُلْم ُ  فترقَّق على دصلها . 26آل عمران    قُِل اللَُّهمَّ     150آل عمران  بَِل َّللاَّ

 

 ُحُروُف االْستِْعَّلِء واإلْطبَاقِ 
 

ْم َواْخُصَصا          ااِلْطبَاَق أَْقَوى نَْحَو قَاَل َواْلعََصا  َوَحْرَف ااِلْستِْعَّلِء فَخ ِ
 
ننا ودن حننروف الرنننا مننن قبننل دن حننروف ا  السننتعالء )ُننص  نننط قننظ( للهننا متُمننٌ دائم 

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 . 

والمسننتعلي المطبننق الصنناد فنني  30البقننرة قَنناَل  وم ننال المسننتعلي غيننر المطبننق القنناف فنني

ََ  ( م ننال قولننه تعننالىاْلعََصررا) كررل حررروف اإلطبرراق ويسننتتاد مننن الننَ دن  117األعننراف دَْلننِق َعَصننا

 .54 مستعلية وليس كل حروف االستعَّلء مطبقة
 

ْطبَاَق ِمْن أََحطُت َمْع          بََسْطَت َواْلُخْلُف بِنَْخلُقُكمْ   وقع َوبَي ِِن اإْلِ

 و 22النمنل دََحطنُت  ويوجهنا النناظم  ننا إلنى دن نبنين ونو نح صنتٌ اإلطبناق فني الطناء فني   

طننُت  ويقنناس عليهننا 28المائنندة بََسننطَت  لننئال تشننتبه الطنناء منن  التنناء إا الطنناء مطبقننٌ  56الزمننر فَرَّ

ا غير لا  مل .مستعليٌ مجهورة ،والتاء منتتحٌ مستتلٌ مهموسٌ فيلون إدغامها ناقص 
 م دُبرنا عن الُالف الواق  بين د ل األداء من المشايخ في إبقاء صتٌ اسنتعالء القناف من   

ِهنيٍن  اإلدغام في قوله تعنالى ناٍء مَّ نن مَّ لُقُلنم م ِ ُْ دو عندم إبقائهنا  نل تُقنَرد)نُلقُلم(  20المرسنالت دَلَنْم نَ

لُلأم ( باإلدغام اللامل؟ وقد صرح باإلدغام الناقص دم )نُلقلأم( فيلون المنطوق على  اا النحو  ُْ ) نَ
 .55الناظم دن اُتيارو  و اإلدغام اللامل 

                                                           
َمْت مراتب التتُيم على ُمس مراتب من األعلى إلى األدنى دوال  : المتتوح بعندو دلنف . اني نا : المتتنوح لنيس بعندو دلنف .   54 وقد قُس ِ

ال ِيَن   ال  ا : الم موم . رابع ا : السالن ُامس ا:الملسور.م ال)ال اد(    73الحب ُ ِرَب  24إبرا يم َ َرَب  7التاتحٌ ال َّ

 . 37النحل  يُِ لأ   35النور   َويَْ ِربُ 

في ) يْنلبون ( من   -م ال  -وجعلها بع هم دربعٌ مراتب إا جعل السالن يتب  حرلٌ ما قبله و اا  و الراجح إا ال تستوي النين     
 النين في ) ال تِزْغ ( .

 

لتاب التمهيد : إن األول ما ب الملي وغيِرو وال اني ما ب الداني ومن واالو .  نم قنال : لال منا حسنن . وقنال: يقول الناظم في  55
ا في النشر : اإلدغام المحض دصحأ روايٌ  ودوجهُ قياس ا.  واُتياري ال اني وفاق ا للداني . وقال دي  

Label1
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 ْعُض التَّْنبِيَهاِت فِي اْستِْعَماِل ِصفَاِت اْلُحُروفِ بَ 
 
 

 َواَحِرْص َعلَى السُُّكوِن في َجعَْلنا                 أَْنعَْمَت َواْلَمْغُضوِب َمْع َضلَْلنا
 

وقياس نا عليهنا  125البقنرة َجعَْلنَنا  السنلون فني النالم السنالنٌ م نال دي واحرص علنى بينان 

َودَنَزْلنَننا و 57البقننرة  ننْلنَا ْلنَا  و 51القصننص َوصَّ والننَ لننئال تصننير مدغمننٌ وال  95األعننراف بَنندَّ

نا علنى بينان سنأَْنعَْمَت َواْلَمْغُضوِب َمْع َضلَْلنا متحرلٌ فيُتلف المعنى )  لون ننون ( ولاا لن حريص 
 وميم

  دَْنعَْمَت ٌوغين  7التاتح  اْلَمْنُ وِب ٌوالالم ال انيٌ من  7التاتح  لَْلنَا َ 56 10السجدة 

 
 َوَخل ِِص اْنِفتَاَ  َمْحذُوًرا َعَسى                      َخْوَف اْشتِبَاِهِه بَِمْحُظوًرا َعَصى 

 
فيقننول : علينَ ببينان وتميينز صننتٌ  براسااللتعنن بناب  –رحمننه هللا  –ويتحندث ابنن الجنزري 

نا م نال االنتتناح ) ََ َلناَن  ( فني قولنه تعنالى َمْحرذُوًرااالنتتاح عنن صنتٌ اإلطبناق دائم  إِنَّ َعنَااَب َرب ِن

ا  َوَمنا َلنناَن  (بقولنه تعننالىَمْحُظروًرالننئال يشنتبه دو يلتنبس االنتتنناح باإلطبناق فنني) 57اإلسنراء َمْحناُور 

ََ َمحْ  ا َعَطنناُء َرب ِنن َعَسننى دَن  (مننن قولننه تعننالىَعَسررىولننالَ السننين المنتتحننٌ فنني ) 20اإلسننراء ُظننور 

ْحُمنود ا ا مَّ ََ َمقَام  ََ َربأ َ ( منن َعَصرىلنئال يشنتبه دو يلتنبس االنتتناح بإطبناق الصناد فني) 79اإلسنراء يَْبعَ 

 قوله تعالى  :

 َوَعَصى آَدُم َربَّهُ فَنََوى من مُرُ واحد ولاا السين والصاد منن والَ ألن الاال والظاء  121طه

ننا ُمي ِننز بينهمننا بالصننتٌ  وعليننه فالنناال والسننين منتتحتننان  –مُننرُ واحنند   فننإاا اتحنند الحرفننان مُرج 
والظاء والصاد مطبقتان فيتُلص لل واحد منهما من صاحبه بانتتاح التنم وانطباقنه . ويترتنب علنى 

 .57االنتتاح الترقيق ، وعلى اإلطباق التتُيم 
 

 
 
 

                                                           
 62البقرة   َمْن آَمنَ  26األنعام  َويَْنذَْونَ  الحلق م ال ـ وين م إلى معنى نون دنعمت لل نون سالنٌ بعد ا حرف من حروف  56
 ُِمْنه  60البقنرة  ََمنْن ُ نو 34غنافر  َوتَْنِحتُنوَن 74األعنراف  ََّمنْن َحناد   ٌ22المجادلن  يَْنِعنُق 171البقنرة  فََسيُْنِنُ نوَن 

نِقٌَُ   58 ود  َعاَاٍب َغِليٍظ  51اإلسراء َُ ْوفٍ  3المائدة َواْلُمْن َُ  م يقول : ال سلت على النون سلتٌ لطيتٌ لذننه  4قريش   ِمْن 

يرينند بهننا إي نناح إظهار ننا ، ودنهننا ال غنننٌ فيهننا فننإن الننَ ُطننذ محننض فالصننحيح دن يقننرد الللمننات المشننتملٌ علننى النننين السننالنٌ              

 .16النجم يَْنَشى   48النجم دَْغنَى 250البقرة   ْينَا دَْفِرْغ َعلَ  44ص ِ ْن  ا   7التاتحٌ اْلَمْنُ وبِ   لاا
 

وا  :  االلتبرراسومننن دم لننٌ  57 وا  تلتننبس بننـ   54بيننونس دََسننرأ  يُْصننَحبُوَن  تلتننبس بننـ  71بنننافريُْسننَحبُوَن   7بنننوح دََصننرأ
  43باألنبياء

   ِرْجستلتبس بـ  90بالمائدة  ِرْجزو  11باألنتال  ُْت يَْقنتلتبس بـ  31باألحزاب  يَْقنَُط56بالحجر  

   َمْرُلومتلتبس بـ  44بالطور   َمْرقُوملت نيلٌ شنيُنا جمنال بنن إبنرا يم  البيان فري زاد المقررئينولالستزادة راج  .. 9بالمطتتين

 القرش الجزء األول .
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 َراعِ ِشدَّةً بَِكاف  َوبِتَا                          َكِشْرِكُكْم َوتَتََوفَّى فِتْنَتَاوَ 
 

: إنه يجب في لل حرف دن نملنه من مُرجه  نم نراعني فينه صنتاته منن جهنر نقول ابتداء ً 
دو  مننس دو شنندة دو رُنناوة دو غيننر الننَ والننناظم  نننا يذمرنننا دن نراعنني الشنندة فنني لننل مننن اللنناف 

تاء ُاصٌ إاا تلررا دو تواليا ألن الشدة تمن  الصوت دن يجري معهما م   باتهما في مو عهما وال

ٌِ يَْلتُنُروَن بِِشنْرِلُلْم  ( من قوله تعالى ِشْرِكُكمْ قويين فالحار من دن تتبعها رلالٌ نحو )  َويَنْوَم اْلِقيَاَمن

 و) تتوفا م ( منن قولنه تعنالى 14فاطر  اُ ْم اْلَماَلئَِلنٌُ الَّنِايَن تَتََوفَّن قنال ابنن الجنزري فني  28النحنل

التمهينند: ) إاا تلننررت اللنناف مننن للمننٌ دو للمتننين فالبنند مننن بيننان لننل منهمننا لننئال نقننرب اللتننظ مننن 

ََ ُلْننَت  و 200البقنرة َمنَاِسنَلُلْم  اإلدغام لتللف اللسان بصعوبٌ التلرار نحو قوله تعالى   إِنَّن

ودشننبا ه ،  25األنتننال َواتَّقُننوا فِتْنَننٌ   و 28النحننل تَتََوفَّنناُ ْم اْلَماَلئَِلننٌُ  تنناء. ولنناا الحلننم فنني  35طننه

 إلخ لالمه . ……فتراعى الشدة التي فيها لئال تصير رُوة لما ينطق بها بعض الناس
والاي ينبني دن نالحظه في التاء  و وجوب العناينٌ بهنا إاا لنان بعند ا طناء سنالنٌ دو ظناء 

ا  75البقنرةتَْطَمعُنوَن دَفَ  نحنو  279البقنرةال تَْظِلُمنوَن  112 نودَوال تَْطنَنْوا  33األحنزابتَْطِهينر 

 َوال تُْظلَُمننوَن دو صنناد نحننو  279البقننرة  تُْصننَرفُوَن دو  نناد نحننو  32يننونس  تَْ ننَحى طننه 

 وبصتٌ عامٌ إاا جاء بعد ا حرف مطبق .119

 

 ْظَهارِ بَاُب اإلْدَغاِم واإل
 

ِ َوبَل الَّ َوأَبِنْ  ب  لَْي ِمثْل  َوِجْنس  إِْن َسَكْن                           أَْدِغْم َكقُل رَّ  َوأَوَّ
 

  و : إدُال الشيء في الشيء ومنه قولهم ددغمت اللجام في فم الترس.  اإلدغام لغةً 
ا واحند ا مشندَّد ا : إدُنال حنرف سنالن فني آُنر متحنرَ ليصنير الحرفنان حرف ن اصرطَّلًحادمنا 

:تُتينف اللتنظ ل قنل َعنْوِد اللسنان إلنى المُنرُ األول دو  فائدتهويرتت  اللسان عنه ارتتاعٌ  واحدة  .و
 مقاربه   فاُتار العرب اإلدغام طلب ا للُتٌ .

متتقين في المُرُ والصتٌ م ال البناء من  البناء دو  والحرفان إذا التقيا إما أن يكونا : مثلين
 تاء دو الياء م  الياء . التاء م  ال

دي ُرجا من مُرُ واحد للنهما مُتلتان في الصتات لالدال والطناء والتناء لناا  متجانسين
 الاال والظاء وال اء . 

ا وصتٌ  لالنون والالم والقاف واللاف دو تقاربا في المُرُ فقط  متقاربين دي تقاربا مُرج 
اربا في الصتٌ فقط دون المُرُ لالم )ال( م  دون الصتٌ  لالم )ال( م  الطاء دو ال اد دو تق

 الاال .
ويبدد الناظم في بيان ما يجب إدغامه وما يمتن  فيقول : إاا التقى الم الن دو الجنسان وسَلن   

ِ َوبَل الَّ ( األول منهما ) ب  افُوَن  ددغم األول في ال اني م ال أَْدِغْم َكقُل رَّ َُ قُل  53المد ر بَل الَّ يَ

ِ  28الروم َ ل لَُّلم   30سبذ ْم لَّلُ  ب  اَن  93المدمنون قُل رَّ عند من لم  14المطتتين َلالَّ َبل رَّ
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ٌٍ  يسلت على الالم بال ُالف . وم ل الَ بقيٌ الحروف ن قَْريَ اْاَ ب ب ِِلتَاِبي  4األعراف َوَلم م ِ

 28النمل  فََما َربَِحت ت َِجاَرتُُهْم 16البقرة  ْ َد َ  .58إلخ …189األعراف قَلَت دََّعَوا َّللاَّ

 
لَْي ِم ٍْل َوِجْنٍس إِْن َسلَ     ِ َوبَل الَّ   ْن                ـــــَودَوَّ ب   َوأَبِنْ  دَْدِغْم َلقُل رَّ
 فَاْلتَقَمْ  َسب ِْحهُ ال تُِزْغ قُلُوبَ   ْل نَعَْم                 في يَْوِم َمْع قَالُوا َوُهْم َوقُ   

 
فإننه يظهنر بنال ُنالف  -عنند منن دلننى مُنرُ الجنوف  –حرف مد ٍ  وإاا لان األول من المتما لين

 ( فعند الياء المديٌ في قوله تعالى :َوأَبِْن في يَْوِم َمْع قَالُوا َوُهْم عند الياء والواو لما دشار إليه في قوله ) 

  َْمِسنيَن د َُ ٌٍ  فِي يَْوٍم َلناَن ِمْقنَداُروُ  وعنند النواو  5النناس الَّنِاي يَُوْسنِوُس  و   4المعنارُ  ْلنَف َسننَ

 .59والسبب  و المحافظٌ على المد لئال ي ي   باإلدغام  96الشعراء قَالُوا َوُ ْم  المديٌ 

سالنٌ م  النون ( يست نى من إدغام المتجانسين إدغام الالم الَوقُْل نَعَْم َسب ِْحهُ ال تُِزْغ قُلُوَب فَاْلتَقَْم ) 

ألن الننون ال يندغم فيهنا شنيء ممنا ددغمنت  ني فينه منن  18الصنافات قُنْل نَعَنْم  السالنٌ فتظهر الالم م ال

 .60حروف )يرملون( 

القاعرردة والمرجنن  فيننه دن  40ق فََسننب ِْحهُ  يجننب بيننان الحنناء السننالنٌ عننند الهنناء فنني قولننه  وكررذا 

َماِلينه    منه والهاء ددُل من الحاء ، بُالف الهناء فني الهناء  : إن الحلقي ال يدغم في ما  و ددُلتقول

 ََ ا من النناس يقن  فني إدغامنه   40ق فََسب ِْحهُ  وقد ُص الناظم بيان  28،29الحاقٌ َ لَ بإظهارو ألن ل ير 

ننا -بننناء علننى قننرب المُننرجين   وال يعلمننون دن الحنناء دقننوى مننن الهنناء والقاعنندة دن األقننوى ال ينندغم إدغام 

 8آل عمنران َربَّنَنا اَل تُنِزْغ قُلُوبَنَنا  يجب بيان النين عنند القناف فني قولنه تعنالىوكذا لامال في األ عف . 

 فَاْلتَقََمنهُ اْلُحنوُت  الالم عند التناء نحنو يجب بيان وكذا . دة من اإلدغام لصعوبتهاألن حروف الحلق بعي
لبعند مُرجهمنا . دمنا إدغنام الم التعرينف فني التناء فلل نرة  –لنتقم ( والتني دشنار إليهنا بنـ ) ا -  142 الصنافات

)التقم( للمنٌ واحندة  استعمالها إان لئال تشتبه بها ويجري عليها حلمها وي اف لل رة استعمالها اعتبار دنَّ 
.  م الحروف من حيث  ي قسمان : قمريٌ وشمسيٌ ولل منهما دربعنٌ 61فيحصل بإدغامها إجحاف بالبنيٌ 

رف ا فالقمريٌ يجمعها قولَ ) إبغ حجَ وُف عقيمه ( فتظهنر الم التعرينف عنند ا ، والشمسنيٌ منا عشر ح
 عدا ا وتدغم الم التعريف فيها .

 

                                                           
فَاِت والمخارجِ اتفَْق          حرفاِن فاِلمثَّْلِن فيهما أحـق  إِ              يقول الشيخ الجمزوري في تحتٌ األطتال والنلمان باب اإلدغام : 58  ْن في الص ِ

ا تَقَاَربـــــــا        وإْن يلونا                                                                                           تَلتا يُلَقَّبــــــوفي    مُرج  ُْ  ـا الصتاِت ا
 في َمْخَرج  دوَن الصفاِت ُحق ِقا  كونا اتَّفَقَــــــــا         أو يَ  قاِربَْينِ مُ                                                                                           

ــــــــيَنْ إْن َسَلــــــْن             ُمَّ بِالُمتَجانَِسْيِن                                                                                            نيَر َسم ِ ُل ُلل ٍ فالصَّ  دَوَّ
َك الحرفاِن في ُكل   فَقُـْل          ُكل  كبيٌر واْفهَ                                                                                            ـــْل        ــــَمْنهُ بِالُمثُــأْو ُحر ِ

نََصُروا  إاا لان األول من المتما لين حرف لين فإنه يدغم م ال  59  .72األنتال آَووا وَّ
  قُنْل نَعَننمْ   ودظهنرت فنني 8البقنرة  النَّناِس  و 24البقننرة النَّناَر  يقنول ابنن الجنزري فنني التمهيند: ) فنإن قلننت : ِلنَم ددغمنت النالم السننالنٌ نحنو  60

ألن  ناا فعنل قند دُِعنلَّ بحناف عيننه فلنم يعنل  اني نا بحناف المنه لنئال يصنير فني الللمنٌ إجحناف و) ال ( حنرف مبننيٌّ علنى  قلرتولل منهمنا واحند ؟  18الصافات

 .إلخ .…السلون لم يحاف منه شيء ولم يعل بشيء 
 ـِرِف ـهاُرها فْلتَْعـــهما إظــُرِف         أُوالــــــــــحاالِن قبَل األَحـِلَّلِم ال                 يقول الشيخ سليمان الجمزوري في باب حلم الم ال والم التعل :  

َك َوخَ ـهُ          ِمِن ابْ ــــْشَرة  ُخْذ ِعْلَمــعَّ  قبَل اْربَع  مع                                                                                   هُ ــْف َعِقيَمـغِ َحجَّ
 ـــعِ يًضا ورمَزَها فَــَرة  أوَعشْ     ـعِ     ــــــــا في أربــــــثانيِهَما إدغاُمه                                                                                 

 َدْع ُسوَء َظن   ُزْر َشِريفًا ِلْلكـََرمْ   ا تَفُْز ِضْف ذا نِعَْم      ْحمً ِطْب ثُمَّ ِصْل رُ                                                                                   
ـــــــــــــــْة                                                                                            ها َقْمِريَـّ َها َشْمِسيَّ واالم االُ والَّلَم ااُلولى َسم ِ  ــةْ ْخَرى َسم ِ
 ـىوقُْلنا والتَقَـــ قُْل نعمْ في نحِو ـــــــــــــا      ــــَوأَْظِهَرنَّ الَم فِْعل  ُمْطلَقَــــ       :     دما الم التعل فقال                                                        

  و تباعد المُرجين . وما سبب اإلدغام في الالم الشمسيٌ ؟  و تقارب المُرجين . الجوابفي الالم القمريٌ ؟ ما  و سبب اإلظهار سؤال  61


