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، لطاعته، آمني ـامً أن يستعملنا دائ ▐ م نعمته علينا، ونسأل اهللاـااحلمد هللا عىل مت

جَ عن إطار السهولةِ يف األُسلوب للكتاب راعيت فيها أالَّ  الثامنةهذه هي الطبعة و  أَخرُ

، وزيادةِ ات، مع تصحيح األخطاء املطبعية السابقة ما استطعتُ ـواالختصارِ يف الكلم

 .ه عن فَهم املرادلُ شغَ ما يَ  دون اخلوض يف فيد القارئَ التي تُ  اإليضاحاتِ  بعضِ 

، لتصل إىل فهمِ القارئ يف طبعة الكتاب السابقة تطوير بعض املباحث سبقوقد 

، و صة والدة اإلمامِ املعلومات؛ كقِ بتعديل بعض بشكل أسهل،   بعضِ  زيادةِ ابنِ اجلزريِّ

ل، ومتعلِّقٍ بحساب اجلُ  مبحثٍ  العِبارات، وإضافةِ  بعضِ  األمثلة، وحتسنيِ  وعيَت مَّ رُ

ا منهم عىل خدمة العلم الرشيف، رسلَ التي أُ  املالحظاتُ  اء الكتاب؛ حرصً رَّ ت إيلَّ من قُ

فلهم سواء يف الطبعة السابقة أو يف هذا الطبعة، وبذالً للنصيحة لكتاب اهللا وللمسلمني، 

ا شكري وتقديري  .مجيعً

م يف القرآن الكريم بمختلِف قراءاته هتُ زْ جَ ن أَ مَ  آخرِ  اءِ ـأسم متت كذلك إضافةُ  كمـا

ن أراد احلصول عىل مَ ـل فرصةٌ أكربُ  تُتاحَ منهم بالقراءة عليهم، ولِ  واياته؛ حتى يستفادَ ورِ 

 .إجازة يف القرآن الكريم

هد لتكون خاليةً من األخطاء بإذن اهللا تعاىل، وال يف هذه الطبعة اجلَ  هذا، وقد بذلتُ 

ن قرأه، وأن جيعله يل ذخرً  أن ينفع به كلَّ  جل وعال ، فأسألهالكريمإال لوجه اهللا  الَ ـكم  امَ
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د كتاب اهللا دايوم ألقاه، وأن يكون منارة معينةً ملن أر  .▐ أن جيوِّ

من السمعة والرياء  اا لوجهه الكريم، خاليً أن جيعل عملنا كله خالصً  تعاىلوأسأل اهللا 

 .والنفاق، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 فاملؤلِّ 
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احلمد هللا، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلنيَ سيِّدنا حممدٍ وعىل آله 

 :أما بعدُ وصحبه أمجعني، 

ول  نْ الَ «: ^يقول الرسُ رِ النَّاسَ الَ مَ كُ رِ اهللا يَشْ كُ  .]وأمحد حديث حسن صحيح، رواه الرتمذيُّ [ » يَشْ

ن مَ  لَّ ك -   اهللاَ بعد شكري  - وإنه ملن دواعي الشكر والتقدير والعرفان أن أشكر

بعد  -ساهم معي يف إخراج هذا الكتاب هبذه الصورة، ألنه لوال تكاتفُ هذه اجلهود 

كرملَ  - اهللا عز وجل فضل صُّ بالشُّ ، وأخُ تُ قْ فِّ  : ا وُ

كتورفضيلةَ العالَّ  :أوالً  يْد حفظه اهللا ورعاه، الذي  مة الشيخ الدُّ وَ أيمن رشدي سُ

لت من علمه، فقرأت عليه ختمةً  من  للقرآن الكريم برواية حفصٍ عن عاصمٍ  كاملةً  هنَ

ا أجازين بمتن ورشح ـكم، ، وأجازين هبا^ إىل النبيِّ  د املتصلِ نَ ة بالسَّ طريق الشاطبيَّ 

ة بسنده إىل اإلمام ابن اجلزريِّ رمحه اهللا  .اجلزريَّ

ر حفظه اهللا ورعاه، الذي فرَّ  :اثانيً   اغ نفسه يل زمنً فضيلةَ الشيخ عادل إبراهيم أبو شعْ

برواية حفص عن عاصم من طريق طيِّبة النرش، كلَّه ، وأقرأين القرآن الكريمطويالً 

عليه ختمة كاملة للقرآن الكريم بالقراءات العرش من طريق  ا قرأتُ ـكم، وأجازين هبا

رة  .وأجازين هبا ،الشاطبية والدُّ
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ج عبد اجلليلفضيلةَ الشيخ  :ثالثًا  ، الذي)هـ١٤٣٩ت( األزهريِّ  ، املقرئِ حممود فرَ

ا أكثر ما ـا، فموأجازين هبر، ـالكرب من طريق طيِّبة النش رَ ـالعش القراءاتِ قرأت عليه 

، ورمحه رمحةً خري فجزاه اهللا عني كلَّ ! رغم مرضه وشدة إعيائه وتركيزه منحني من وقته

 .واسعة

عاذٍ حفظها اهللا؛ جلهدها معي، حيث إنني أملَ  :ارابعً  يـت السيدةَ القارئةَ زوجتي أمَّ مُ

 .هيافكتَـبَتْه بيدَ  كامالً  عليها الكتاب

ا عاذً  :خامسً عىل  ،الصغر والكرب ، املقرئَ اجلامعَ للقراءات العرشاأشكر ابني مُ

سن املذاقت فَ لتي أضْ ساتِه املَ ، وال أنسى الكتاب ه كاملَ ه ومراجعتِ تنسيقِ   .عىل الكتاب حُ

التـي كانـت  ةِ الكتـاب السـابق اتا أشكر كلَّ من ساهم بإبداء مالحظاته عىل طبعــكم

ئ، اجلزاء عىل ما قـدموا، فهـو خـري مكـافِ  وأسأل اهللا أن جيزيَ اجلميع خريَ ، يف حتسينه اسببً 

نا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني  .وصىل اهللا وسلمَ عىل سيِّدِ

******
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    ملىليل خل

نا حممدٍ  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، سيِّدِ

 :وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد

ب الَّذينَ  ستهمفقد طلب منِّي بعضُ الطالَّ ها يف علم التجويد  درَّ ةَ ورشحَ اجلزريَّ

حَ صدري لذلك رشعتُ  نَّ اهللا عيلَّ ورشَ صٍ ملا رشحتُه، وبعد أن مَ فيه، فأقول  كتابةَ ملخَّ

يًا ا مسرتضِ  :بعون اهللا مستوفِقً

 :تاريخ التأليف يف التجويد

انزل القرآن  دً هر التأليف ا بأحكامه، ثم ظ، أي مقروءً الكريم باللُّغة العربية مرتَّالً جموَّ

التجويد مستقالّ  علم  . بمسائله يف القرن الرابع اهلجريِّ يف

ى التلميذُ  ، فيتلقَّ سُ قبل ذلك مع القرآن الكريم مشافهةً وقد كان علمُ التجويد يُدرَ

ةٍ  ،همن شيخِ  القرآنَ  ةً بعد مرَّ تقِنَ القراءةَ  ،يقرؤه عليه مرَّ  .ويضبطَ األداء إىل أن يُ

لَ مَن ألَّ وكان  زاحمٍ  فأوَّ ، الذي ألَّف قصيدةً )# ٣٢٥ت ( اخلاقاينُّ يف التجويدِ أبو مُ

نةً من واحدٍ ومخسنيَ بيتًا رائيَّةً  اذَكرَ فيها عد مكوَّ التجويد، وكان هلا أثرٌ  من موضوعاتِ  دً
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هم ملعانيها، أو  نيَ قِ حِ اء الالَّ ـيف جهود العلم من خالل استشهادِهم بأبياهتا، أو رشحِ

هم منها  .اقتباسِ

زاحمٍ اخلاقاينُّ كلمةَ  مْ ـولَ  يف قصيدته؛ ولكنه استخدم كلمة ) التجويد( يستخدمْ أبو مُ

هُ  «: ، فقالوما اشتُقَّ منها) حسن األداء( اءَ نْ أَدَ سِ آنِ أَحْ رْ قُ ئَ الْ ارِ ا قَ يَ لْ  «: ، وقال»أَ دْ قُ قَ تُ فَ

ةً  يدَ اءِ قَصِ َدَ نِ األْ سْ  .»يفِ حُ

ه لكلمة  ،  ايشريُ إىل أن هذا املصطلحَ مل يكنْ مشهورً ) التجويد(وعدمُ استخدامِ وقتَئِذٍ

اهد ـوإن كان قد استخدمه بعضُ العلم يف  اللَّحنُ «: حني قال) # ٣٢٤ت(اءِ مثلَ ابنِ جمُ

رآنِ حلنانِ  ه من : القُ ، فاجليلُّ حلنُ اإلعراب، واخلفيُّ تركُ إعطاء احلرفِ حقَّ جيلٌّ وخفيٌّ

 .»فظِهجتويد ل

التنبيهُ عىل اللَّحن اجليلِّ « :كتابَه) اتقريبً #  ٤١٠ت (عيلُّ بنُ جعفرٍ  السعيديُّ ثمَّ ألَّف 

اء يف «: ، وكتابَه»واللَّحن اخلفيِّ  رَّ تابَعَ التأليفثُم ، »الالمِ والنوناختالفُ القُ يف علم  تَ

عاية لتجويد القراءة «: كتابَه) # ٤٣٧ت (القييسُّ  مكيُّ بنُ أيب طالبٍ فألَّف ؛ التجويد الرِّ

اينُّ ، وألَّف »وحتقيق لفظ التِّالوة يد يف اإلتقان والتَّجويد«: كتابَه) # ٤٤٤ت ( الدَّ ، »التحدِ

تُب، منها اوعددً  زاحمٍ اخلاقاينِّ رشح «: من الكُ  أبو الفضلِ الرازيُّ ، وألَّف »قصيدة أيب مُ

اب القرطبيُّ يف التجويد، وألَّف  اكتابً ) # ٤٥٤ت ( ح املوضَ «: كتابَ ) #٤٦٢ت( عبدُ الوهَّ

 .»يف التجويد

د يف كتابِه وري احلمَ الدراسات الصوتيَّة عند «: وقد أحىص األستاذُ الدكتور غانم قَدُّ

ما يزيد عىل مئةِ كتابٍ ورسالةٍ يف علمِ التجويد، منها ما هو خمطوط،  »اءِ التجويدـعلم

بَها من بدايةِ التَّأليف حتَّى أواخرِ القرن الثالثَ عرشَ اهلجريِّ  ومنها ما هو مطبوع، ورتَّ

 .بحسب وفاةِ مؤلِّفيها
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 :التعريفُ بمتنِ اجلزريَّة

ةُ  ز اجلزريَّ جَ ه ، متنٌ يف علم التجويد عىل بحر الرَّ نٌ من مئةٍ وسبعةِ أبيات، نظَمَ مكوَّ

لَّ أحكام علم التجويد، وتلقاه العلمـاء اإلمامُ ابنُ اجلزريِّ رمحه اهللاُ تعاىل ، مجع فيه جُ

بول منذ تأليفه  .والطالبُ بالقَ

 :التعريفُ بالكِتاب

يْتُ هذا الكتابَ  - مَّ لمِ «: سَ ة يف عِ مةِ اجلزريَّ ح املُقدِّ ْ ةِ رشَ يَّ تُ »التَّجويد فتْحَ ربِّ الربِ رْ ، وذكَ

لَ دراسـتُه  ، حتَّـى تسـهُ ـلٍّ ِ ـة أو تقصـريٍ خمُ لَّ الصةَ ما وصلتُ إليهِ من غـريِ إطالـةٍ ممُ فيه خُ

، ويكونَ تذكرةً للمنتهي إن شاء اهللا تعاىل  .للطالبِ املبتدئِ

ت املنظومةُ  حَ  : ة رشوح بني خمطوط ومطبوع، ومن املطبوعدَّ عِ  وقد رشُ

قائق املُ «كتاب  -١ ةالدَّ مَ كَ ا األنصاريِّ » حْ  .)هـ٩٢٦ت ( للشيخ زكريَّ

كْ «كتاب  -٢  . )هـ١٠١٤ ت( عيل القاري الَّ لمُ لِ  »ةة رشح املقدمة اجلزريَّ ريَّ املِنح الفِ

 ق عيل إبراهيم موسىازِ للشيخ عبد الرَّ  »ةة يف رشح املقدمة اجلزريَّ التجويديَّ  الفوائدُ « -٣

 .)هـ١٤٢٩ت (

الت،من  واألخريانِ  عْ  املـطَوَّ جَ  ويدِ داية القاري إىل جتَ هِ «: ا وإىل مثل كتابـإليهم فلريُ
رمحه اهللا، وكتاب  )هـ١٤٠٩ت ( يِّ فِ صَ رْ املَ السيد عجمي  الفتاحِ  للشيخ عبدِ  »يارِ البَ  كالمِ 

رمحه  )هـ١٤٠١ت ( للشيخ املقرئ حممود خليل احلرصيِّ  »أحكام قراءة القرآن الكريم«
 .رجعْ إىل غريها من الكتبن أراد االستزادة، أو يُ ملَ  اهللا

، مضبوطً بدأتُ  • ة لإلمام ابن اجلزريِّ رمحه  يهصل إلا تلقيته بالسند املتَّ ـكم اه بمتن اجلزريَّ

لَ حفظه هُ سْ ئي هذه املنظومةِ  ا أنصح كلَّ ـكم، اهللا تعاىل، حتى يَ ا فيها ـمَ ـفظها، لِ بحِ  قارِ

 . عظيمة من منفعةٍ 
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مته  • اجلزريَّة،  نَ مِ  الباب تتخلَّله الشواهدُ  ن موضوعَ يتضمَّ  أبواب، وجعلت الرشحَ  عىلوقد قسَّ

جِ  له شواهدَ أخر، وكلُّ  تُ إال اليشءَ اليسريَ ذكرْ   .لف بعبارةٍ حديثةٍ السَّ  هذا عىل هنَ

التي  املسائلِ  بعضِ حول  الكتابِ  يف آخرِ  قةِ املتفرِّ  الفوائدِ  بعضَ  تُ رْ ذكَ  الفائدةِ  ومن متامِ  •

دْ مل تَ   .نظومةيف املَ  رِ

يف املتن،  رْ ذكَ التي مل تُ  قاطِ بعض النِّ ل املنظومةِ  رشحي موضوعاتِ  خاللَ  ضتُ وقد عرَ  •

 .باملتن زامِ االلتِ  راعاةِ مُ  اولةِ حمُ  باب، معَ  وذلك يف كلِّ 

 عةِ مْ من السُّ  الوجهه الكريم، خاليً  اصً ميل هذا خالِ عَ  أن جيعلَ ▐ اهللاَ وأسأل 

 .فاقياء والنِّ والرِّ 

وعىل آله وصحبه  نا حممدٍ دِ عىل سيِّ   اهللاُ ىلَّ ني، وصَ العاملَ  هللا ربِّ  دعوانا أن احلمدُ  وآخرُ 

 .أمجعني مَ وسلَّ 

*     *     * 
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 التعريف بالناظم

 املعروفُ بـابنِ  يوسفَ  بنِ  عيلِّ  بنِ  دِ مَّ حمُ  بنِ  دِ مَّ حمُ  بنُ  دُ مَّ حمُ  ينِ الدِّ  شمسُ  هو أبو اخلريِ 

َ ، #  ٧٥١بدمشق سنة  لدوُ رمحه اهللا تعاىل،  اجلزريِّ  يفِّ وُ  .#  ٨٣٣بشريازَ سنة  وتُ

، )٦٧ص ( جامع أسانيد ابن اجلزريِّ  :كتابهيف  هـقصة والدتاجلزريِّ  ابنُ  اإلمام ذكر
َ  ؛زمزمَ  رشبتُ من ماءِ «: فريوي عن أبيه أنه قال ا يكون من أهل قَني اهللاُ يرزُ نْ ألِ ا ذكرً ولدً

، ]هـ٧٥٠أي [بوالدتك سنة مخسني  تُ وتزوجْ ] هـ٧٤٩[ تسعٍ  يف سنةِ  تُ القرآن، ورجعْ 
لدتَّ  مضان املعظَّم، سنة إحد ريل يف ليلة السبت اخلامس والعرشين من شهر  فوُ

قِيب صالة الرتاويح]هـ٧٥١[ومخسني   .»، عَ

َ  القراءاتِ  دَ فرَ ، وأَ اعامً  عرشَ  ثالثةَ  و ابنُ وهُ  القرآنَ ظ فِ وقد حَ   سبعةَ  ها وهو ابنُ عَ ومجَ

، الفقهَ  ذَ خَ ، وأَ احلديث اء، وسمعَ رَّ القُ  ى باألئمةِ قَ تَ والْ  اكرارً تَ  رصَ ، ورحل إىل مِ اعامً  عرشَ 

ه،  ريٍ ثِ كَ  بنُ  اعيلُ ـإسم داءِ أبو الفِ  ه باإلفتاءِ وأجازَ  بَّة النَّرس من  حتتَ  س لإلقراءِ لَ وجَ وغريُ قُ

َ ووَ رب، الكُ  اإلقراءِ  ةَ خَ يَ ، وويلَ مشْ األُمويِّ  اجلامعِ  ، وملا قامت # ٧٩٣دمشق سـنة  قضاءَ  يلِ

وريةُ  الفتنةُ  وم رَ  يف بالدِ  التَّيْمُ ، وقد قرأ عليه خلق  مَّ ثُ  النهرِ  ما وراءَ  إىل بالدِ  حلَ الرُّ إىل شريازَ

 .كثريون

 :مصنفاته

ِ النَّ «: ومنظوم، منها كتابُ  منثورٍ  بنيَ  كثريةٌ  فاتٌ له مصنَّ  ، »العرش اءاتِ ر القِ يفِ  رشْ

َ »رشالنَّ  ةِ بَ يِّ طَ «: ه يفمَ ونظَ   .»النرش يبِ قرِ تَ «: ه يف، واخترصَ

يَّةَ  ةَ رَّ الدُّ «: ما نظَ ـكم ، »يسريالتَّ  بريَ حتَ «: ف، وألَّ »ةيَّ ضِ رْ املَ  الثِ الثَّ  راءاتِ يف القِ ، املُضِ

 .»ةرشَ عىل العَ  يادةِ يف الزِّ  ،رةهَ غاية املَ «و

ت ،اجلزريَّة »مةِ قدِّ املُ  ةَ ومَ منظُ « اأيضً  مَ ظَ ونَ  ينا اآلنوهي الَّ  ،مهيدالتَّ «: ف، وألَّ ي بنيَ أيدِ

 .»يف علم التجويد



 

 ١٤ 

 ومِ لُ إىل عُ  دايةِ اهلِ «، و»نيئِ قرِ املُ  دِ جِ نْ مُ «، و»اءرَّ يف طبقات القُ  هايةِ النِّ  غايةِ «: بُ وله كتُ 

فا ذاتِ «، و»وحْ يف النَّ  اجلوهرةِ «و ،»وايةالرِّ   .»افَ لَ اخلُ  مَّ ثُ  بيِّ النَّ  يف سريةِ  ،الشِّ

 .ةوالعربيَّ  والفقهِ  واحلديثِ  فسريِ ذلك يف التَّ  ف غريَ وألَّ 

 

*     *     * 
  



 

 ١٥ 

 عاصماإلمام ترمجـة 

وَ  ود  ابنُ  عاصمُ : هُ ـة  :ويقال -أيب النَّجُ لَ ْدَ ـاألَ  -ابـن هبَ الَ  ديُّ سَ ـوْ ممَ  اإلقـراءِ  شـيخُ  ،هُ

 .ابعنيالتَّ  وفة، وأحدُ بالكُ 

 :هه وشيوخُ إسنادُ 

َ الرَّ  عىل أيبِ عبدِ  القرآنَ  قرأ عاصـمٌ  يِّ  نِ محْ لَمِ  ندِ ، وهبذا السَّ   ؓ ــ عن عـيلٍّ  ــ التابعيِّ  السُّ

رِّ بنِ عىلَ  وقرأَ ، رمحه اهللا اصً فْ حَ  أقرأَ  بَيْشٍ   زِ  .بةَ عْ شُ  ، وبه أقرأَ   ؓ مسعودٍ  بنِ  اهللاِ عن عبدِ  حُ

م وابنِ عامرٍ  ريٍ ـثِ ـابنِ كَ  بعدَ  وِّ ـلُ ويأيت إسنادُ عاصمٍ يف العُ  َ ـرمحَهُ
 .اـمعنهُ  ا اهللا وريضِ

  :هتالميذُ 
لُ ـ، والشُ مَ عْ األَ :  ، منهما عنه فكثريونَ وْ عاصمٍ الذين روَ  أما تالميذُ  فَضَّ  دٍ حمَّ ـمُ  بنُ  مُ

 َّ ، ومحَ ـبِّيُّ يب، وأبو بكرٍ بنُ شُ  ادُ الضَّ ن ممَّ  ، وهؤالءِ انَ ـميْ لَ سُ  بنُ  فصُ عيَّاش، وحَ  بةُ بنُ عْ شُ  عَ
 .رآنوا عليه القُ قرؤُ 

مَّ  أيب رباح، وأبو صالحٍ  بنُ  عطاءُ  :احلديث ن رو عنهوممَّ  ا من ـمأهنَّ  معَ  -ان ـالسَّ
بِيبٍ الزَّ  و بنُ ، وأبو عمرِ  - شيوخه فيانانِ ادانِ ـات، واحلَمَّ يَّ العالء، ومحزةُ بن حَ ، ، والسُّ

 .هم كثريبة، وغريُ عْ وشُ 

 :عليه األئمةِ  ه وثناءُ مكانتُ 

ها؛ وألجل ذلك وغريِ قراءتِ  ا إسنادَ سبق أن بيَّـنَّ  وه مُ وقدَّ  ةُ مَّ أثنى عليه األئِ  دْ ه فقَ ه وعلوَّ

ا روايتَ يف القِ  وْ مجع التي أَ  املتواترةِ  القراءاتِ  مةِ ه يف مقدِّ وا قراءتَ بول، واعتربَ ه بالقَ راءة، وتلقَّ

 .عىل أنه يُقرأُ هبا القرآن الناسُ 

 أهلِ  راءةُ قِ :  ؟ فقال إليك أيُّ القراءة أحبُّ :  أباه حنبلٍ  بنِ  أمحدَ  بنُ  اهللاِ عبدُ  سأل

 .)٢٥٧/ ٥سري أعالم النبالء ( .عاصم فقراءةُ  كنْ يَ  إن ملْ ، فَ  املدينة



 

 ١٦ 

ود بنِ  ن عاصمِ أقرأَ مِ  احدً أَ  ما رأيتُ : يعيُّ بِ السَّ  وقال أبو إسحاقَ   ).املرجع السابق( أيب النَّجُ
دلةَ  بنُ  عاصمُ :  يلُّ جْ اهللا العِ  عبدِ  بنُ  وقال أمحدُ  يف  اكان رأسً  ، ةٍ وقراءةٍ نَّ سُ  صاحبُ  هبَ

 .)٢٥٨/ ٥سري أعالم النبالء ( .القرآن
ى األئمةُ حديثَه بالقَ  ٌ ثقة صالحٌ : أمحدَ  بول، فقال فيه اإلمامُ وقد تلقَّ ريِّ قه كذلك ثَّ ووَ  ،خَ

 .احلديث سنُ حَ :  وقال اهليثمي،  ه الصدقحملُّ :  ، وقال أبو حاتم ومجاعة رعةَ أبو زُ 
َ وُ تُ   .من اهلجرة ١٢٠ ةَ نَ اء سَ زَ اجلَ  خريَ  ةِ مَّ رمحه اهللا وجزاه عن األُ  يفِّ

*     *     * 

 حفـص اإلمام ترمجـةُ 

وَ  يُّ األَ ـحفصُ بنُ سلَيم :هُ ِ ارضِ يُّ الغَ ورِ صاحبُ  ،مهُ الَ وْ مَ يُّ دِ سَ انَ بنِ املغريةِ الدُّ

 ).ابنُ زوجته(يـبُه بِ ورَ  عاصمٍ 

 : هه وشيوخُ إسنادُ 

لمنَ أخذَ القراءة عن عاصمٍ وأتقَ  َّن رَ  باإلمامةِ  اءُ ـها، فشهد له العُ  و احلـديثَ فيها، وممِ

مةُ : عنهم لقَ دٍ  بنُ  عَ ثَ رْ  .، وعاصمٌ يعيُّ بِ السَّ  ، وأبو إسحاقَ مَ

 : هتالميذُ 

ــ ــ ن أشــهرِ مِ ــن أخــذ مَ بيــدُ : ااعً ـوسمــ اعنــه القــراءة عرضً ــ بــنُ  عُ ــبَّاح، وعَ الصَّ  و بــنُ رُ مْ

بَّ  قَّاق نَ مـاثأيب عُ  بنُ  دانُ ، ومحَ احلدادُ  فٌ لَ اح، وخَ الصَّ ـ، الدَّ  بـنُ  هشـامُ : اوممن رو عنه أيضً

 .، وغريمهاو الناقدُ رٌ مْ ، وعَ شيخُ البخاريِّ  ارٍ ـمَّ عَ 

 : اء عليهـثناءُ العلم

مً دُّ أما يف القراءة فيعُ  قدَّ ـعبةَ  عىل أيب بكرٍ  اونه مُ ـرُ  الـراويوهـو ، اشيَّـعَ  بـنِ  شُ عـن  اآلخَ

 .هبا عىل عاصم التي قرأَ  احلروفِ  عاصم، ويصفونه بضبطِ 



 

 ١٧ 

، فالزمه وأتقـن قراءتـه، )زوجته ابنَ  :أي( يبَ عاصمٍ بِ فقد كان رَ  ريبٍ وليس ذلك بغَ 

 .امرارً  قد قرأ عىل عاصمٍ  -نادياملُ  قال ابنُ  مـاك -وكان 

ثون يف حفصٍ  فإنه  ،يف قراءته رُ ثِّ ه للحديث، وذلك ال يؤَ من جهة ضبطِ  وتكلم املُحدِّ

 .ومل يكن شأنه كذلك يف احلديث ،هلا اا بالقراءة متقنً كان متخصصً 

 َ يفِّ وُ  .من اهلجرة )١٨٠(اجلزاء سنة  رمحه اهللا وجزاه عن القرآن وأهله أحسنَ  حفصٌ  تُ

*     *     * 

 قِ محقِّ ـال مةِ العالَّ  عىلَ فضيلةِ من طريقِ الشاطبية  بروايته الكريمَ  القرآنَ  تُ وقد قرأْ 
يد، وق الشيخِ  وَ ، وأخربين أنه حمد هللا عىل ذلكـد أجازين هبا والالدكتور أيمن رشدي سُ
ها من الرِّ  -تلقاها   .ةرصيَّ واملِ  ةِ الشاميَّ  يارِ يف الدِّ  عىل مشايخِ اإلقراءِ  -راءاتِ والقِ  واياتِ وغريَ
غر العرشِ  القراءاتِ  ضمن هايتُ تلقَّ و ةة والدُّ الشاطبيَّ  من طريقِ  الصُّ  الدكتور الشيخ عىل ،رَّ
ر الدمشقيِّ طه سُ  بقراءته عىل الشيخ حممدر، عْ أبو شَ  إبراهيمَ  بنِ  عادلِ   ).هـ١٤٢٩ت (كَّ

ى الشيخ عادل أبو شعرٍ قراءةَ عاصم من طريقِ الشاطبية   عىل الشيخِ كمـا تلقَّ
ليمٍ ، )هـ١٤٣٣ت ( شقيِّ الدمَ  ييشِّ ابِ رَ الطَّ  جيدِ مَ ـال عبدِ  بنِ  بكريِّ  وهو عىل حممد سَ

شقَ  اء دمَ رَّ لْواينِّ شيخ قُ فاعيِّ الـحُ  ).هـ١٣٦٣ت (الرِّ
عىل الشيخ عادل أبو شعر،  رشِ النَّ  ةِ بَ يِّ من طريق طَ  روايةَ حفصٍ عن عاصمٍ  أفردتُ و 

ود  وهو عىل الشيخ أيمن سويد، وهو عىل الشيخ عبدِ  يونِ السُّ  ).هـ١٣٩٩ت (العزيزِ عُ
 عىل فضيلة رشْ بة النَّ الكرب من طريق طيِّ  ضمن قراءيت للعرشِ  روايةُ حفصٍ  تْ كمـا دخلَ 

ج عبدِ اجلليل األزهريِّ  أمحدَ بنِ ، وهو عىل الشيخ أمحدَ )هـ١٤٣٩ت ( الشيخ حممود فرَ
نِ   ). هـ١٤٢٤ت (، وهو عىل الشيخ أمحدَ عبدِ العزيزِ الزيَّاتِ )هـ١٤٢٩ت (مصطفى أبو احلَسَ

يد  أيمن رشدي دَ الشيخِ وأنا أذكر سنَ  وَ يف القرآن الكريم  –حفظه اهللا تعاىل  -سُ

 يونِ عُ  عبدِ العـزيزِ من طريقِ الشاطبية، بقراءته عىل الشيخ  برواية حفصٍ عن عاصمٍ 

 .من باب االختصار ؛ودلسُّ ا
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 العشـر   ود  يون الس  ع   العزيز   عبد   فقد قرأ الشـيخ  
ر   ة  الشـاطبي   من طريق   القراءات   ة  والد 

 علي  بـن   حممد   بـن   أمحد   د  وهو عىل والـده السي   ،ان  و  ل  ال   الرفـاعي   يم  ـل  ـد س  حمم   عىل الشـيخ  

 املرزوقي   رمضـان   بن   أمحـد   ، وهو عىل السـيد  (#7031ت ) الشهري بال لـوان   الرفـاعي  

ب ي دي   إبراهيـم   ، وهو عىل السـيد  (#7121ت) ، وهو عىل (هـ7101كان حيًّا ) الع 

هوري   حسن   بن  بد  اهلل ع بن   الرمحن   عبد    اح  ـم  أيب الس  ، وهو عىل أمحد  (#7711ت) األ ج 

ري   قاسم   د  بن  حمم   وهو عىل أيب اإلكرام  ، (#7713بعد ت ) بقري  ال ، (#7777ت) البق 

 بن   ، وهو عىل  عل  (#7303ت) ة  اليمني  اذ  ح  ش   بن   الرمحن   عبد   ين  الد   ين  وهو عىل  ز  

س   غانم   بن   بن  خليل   د  حم  ـم
ديس   إبراهيم   بن   د  ، وهو عىل  حمم  (#7331ت) املقد  م   الس 

 إمام   عىل وهو ،(# 211 ت) وطي  ي  األ م   أسد   بن   أمحد   هاب  الش   عىل ، وهو(# 101ت)

 الق  
 
 م  حم   بن   د  حم  ـم   بن   د  حم  ـم ثي  د  واملح   راء

 (.#200ت) اجلزري   ف  سيو بن   عل   بن   د 

، وهو عىل (هـ121ت ) ة  اليمني  اذ  ح  عىل والده ش   االيمني  أيض   وقرأ عبد  الرمحن  ( ح)

 ا بن  زكري   اإلسالم   ، وهو عىل شيخ  (# 122ت ) الطبالوي   سال   بن   حممد   ين  الد   ناص  

بي  (# 112ت ) األنصاري   حممد   ق   الع 
، وهو (# 201ت ) ، وهو عىل رضــوان  بن  حممد 

 م  ، وهو عىل أيب حم  اجلزري   ابن   عىل اإلمام  
ويقال  غدادي  الب   علي  بن   أمحد   بن   الرمحن   عبد   د 

 م  ، وهو عىل حم  (# 127ت ) الواسطي  ثم املرصي  : له
ائغ الص   اخلالق   عبد   بن   أمحد   بن   د 

 ر  الق   ، وهو عىل إمام  (# 227ت ) جاع  ش   بن   ، وهو عىل  عل  (# 110ت)
 
ه   القاسم  بن   اء ري 

ف 

 الشاطبي  ( #013ت) الشاطبي  
ز  »: ة املعروفة بـصاحب  القصيدة  ر 

ه  األ   ح  ج  ان وو  م 

يل  بن   عل   ، وهو عىل أيب السن  «الت هان ذ  ان  ـسـليم ، وهو عىل أيب داود  (# 021ت )ه 

 الدان   ان  بن  ـثمو ع  ، وهو عىل اإلمام أيب عمر  (#112ت )جـاح ن   ن  با
، (# 111ت ) سعيد 

م  بن   بن   طاهر   حسن  ـوهو عىل أيب ال ل بون عبد  امل نع   ، وهو عىل أيب السن  (# 011ت )غ 

 م  حم   بن   عل  
 (.# 022ت ) صالح  اهلاشمي   بن   د 



 ١٩ 

فارسٍ  إبراهيمَ بنِ أمحدَ بنِ  الِ ـعىل الكم اأيضً  الصائغُ  أمحدَ  وقرأ حممدُ بنَ ) ح(
نِ )# ٦٧٦ت( التميميِّ  ، وهو )# ٦١٣ ت( الكِنديِّ  احلسنِ  زيدِ بنِ  ، وهو عىل أيب اليُمْ

بطِ : بـ املعروفِ  غـداديِّ البَ  عيلٍّ  بنِ  اهللاِ عبدِ عـىل  : ، صايبِ اتاب)# ٥٤١ت(اط يَّ اخلَ  سِ
 العبايسِّ  المِ السَّ  عبدِ  بنِ  ، وهو عىل عزِّ الرشفِ عبدِ القاهرِ »يف القراءات بهجِ املُ «
ينيِّ  احلسنِ  ، وهو عىل حممدِ بنِ )#٤٩٣ت( زِ  بنِ  ، وهو عىل عيلِّ )# ٤٤٠ ااان ييّ ( الكارَ

، وهو )# ٣٠٧ت( املذاور، وهو عىل أمحدَ بنِ سهلٍ األُشناينِّ  صالحٍ اهلاشميِّ  بنِ  حممدِ 
بيدِ بنِ  عىل أيب حممدٍ  لَيمـ بنِ  يفصِ ، وهو عىل )# ٢١٩ ت( النهشيلِّ  بَّاحِ الصَّ  عُ بنِ  انَ سُ

، )# ١٢٧ ت( أيب النَّجود عاصمِ بنِ ، وهو عىل إمام الكوفة )# ١٨٠ت(از زَّ البَ  املغريةِ 
لَ يَ  بنِ  اهللاِ عبدِ  الرمحنِ  أيب عبدِ  التابعنيَ  إِ وهو عىل أقر  بنِ  رِّ ، وعىل زِ )# ٧٤ ت( ميِّ بيبٍ السُّ

بـَيشِ  ةَ  بنِ  يُ باشَ  يباينِّ إياسٍ الشَّ  بنِ  و سعدِ ، وعىل أيب عمرٍ )#٨٢ ت( األسديِّ  يُ
 ، وقرأ)# ٣٢ ت(  ؓمسعود  اهللا بنِ  نا عبدِ دِ عىل سيِّ  الثالثةُ  ، وقرأ هؤالءِ )#٩٦ت(

لَ  ي املؤمنني  ارٌّ أيضً ميُّ وزِ السُّ نا عثمسيِّ عىل أمريَ  نا عيلِّ دِ ، وسيِّ )# ٣٥ت ( عفانَ  انَ بنِ ـدِ
 نا أُيبِّ بنِ ــدِ عىل سيِّ  اميُّ أيضً لَ ا، وقرأ السُّ ـريض اهللا تعاىل عنهم) # ٤٠ت( أيب طالبٍ  بنِ ا

ا، وقرأ ابنُ ـتعاىل عنهمريض اهللا ) #٤٥ ت(بت ثا دنا زيدِ بنِ ، وسـيِّ )# ٣٥ت (اعب 
ر واجلَاللة، ـوعثم مسعودٍ  دْ انُ وعيلٌّ وأُيبٌّ وزيدٌ رضوان اهللا تعاىل عليهم عىل صايب القَ

سالةِ  هبِط الوييِ والرِّ رِّ الال ني، وقائدِ مرسلِ ـال ني، وإمامِ مِ النبيِّ ، خاتَ ومَ لِ ـغُ نا ني، سيِّ محجَّ دِ
نا  وشفيعِ

 دٍ حمَّ ـالقاسمِ مي ـأب
 تعاىل عليه وعىل آله صىلَّ اهللا

 .وسلَّم وصحبه
 

*     *     * 
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َّ
 اجلزري

َ
 منت

َّ
ى إيل

َّ
ةاإلسناد الذي أد

َّ
 اجلزري

َ
 منت

َّ
ى إيل

َّ
  اإلسناد الذي أد

  عن الناظم رمحه اهللعن الناظم رمحه اهلل

ْيت   ه غْيب   تلقَّ دي من ِحْفظي يف ََملٍِس واحٍد، عىل َسي   اهذا النظَم املبارَك، وقرأت 

َوْيد حفظه اهلل، وأجازين به، وأخ رشدي وَشْيخي الشيِخ أيمن اه عن شيخه س  ربين أنه تلقَّ

ود رمحه اهلل تعاىل، أمنِي اإلفتاء وشيِخ العّلَّ  يون السُّ راء يف مدينة  مِة املـقرِئ عبِد العزيز ع  الق 

  العرص، وتاِج  ه فريدِ اه عن شيخِ ه أنه تلقَّ خرَبَ مِحْص، وأَ 
ِ
راء ، األستاذِ  الق   الشيِخ  بِمرْصَ

  بَّاع، شيِخ الضَّ  حممدٍ  بنِ  عل  
ِ
راء و يار املرصيَّ بالد   املقارئِ  وعمومِ  الق  ة رمحه اهلل تعاىل، وه 

و عن خاتِ  اخلطيِب  سنيٍ ح   بنِ  الرمحنِ  عبدِ  الشيِخ  ه اجلليلِ اه عن أستاذِ تلقَّ  ار، وه  عَّ ة الشَّ

قني، شمسِ  اء ومقارِئ ِمرْصَ األسبق، وهو  أمحدَ  بنِ  ين حممدِ ة والد  لَّ املِ  املحق  رَّ امل َتَوِّل  شيِخ ق 

ق، العمدةِ عن شيخِ  ي  الشهيِ  أمحدَ  املدق ق، السيدِ  ه املحق  ر  ، وهو عن شيِخ  الدُّ  بالت هامي 

رَّ  ونة، وهو عن شيخِ  املعروِف  دٍ حممَّ  بنِ  أمحدَ  الشيِخ  العاملِ  ه، العالِ اء وقتِ ق  ِق بَسَلم   ه املحق 

، كبِي املقرئنيَ يدِ بَ الع   إبراهيمَ  السيدِ  ِق املدق   الكبي، العَلم  يف وقته، وهو عن األستاذِ  ي 

، وهو عن العال العّلَّ  بِن حسنٍ اهلل  عبدِ  بنِ عبِد الرمحِن  الشهي، الشيِخ  وري   مةِ األ ْجه 

مَ  أمحَد البََقِري  املعروِف  الشيِخ  الفاضلِ  اإلمامِ  رَّ  شيِخ  مةِ اح، وهو عن العّلَّ ـبأيب السَّ اء ق 

، وهو عن شيِخ ق راء وقته أيض   بنِ  حممدِ  ينِ الد   ِمرْصَ يف وقته، شمسِ   الشيِخ  اقاسٍم الَبَقِري 



٢٢ 

، وهو عن والدِ  الرمحنِ  عبدِ  يتُه يف مجيع اآلفاق، الشيخِ شِ اليَمنيِّ ر صِ تَهَ  ةَ اذَ حَ ه الذي اشْ

، وهو عن شيخِ  ، وهو عن  ساملٍ  بنِ  دِ ين حممَّ الدِّ  مة نارصِ زمانه العالَّ  أهلِ  اليَمنيِّ الطَّبْالويِّ

، وهو عن شيخِ ـشيخ اإلسالم أيب ي ا األنصاريِّ ي النَّعيم ـوقته، أب شيوخِ  حيى زاريَّ

ضوانَ  ، وهو عن ناظمِ  رِ بيِّ قْ ثني، شمسِ  ها شيخِ بنِ حممدٍ العُ راء واملحدِّ ين، املِلَّة والدِّ  القُ

د اهللا اجلميع برمحته، وأسكنهم فسيح جنَّته، آمنيزَ اجلَ  مدٍ حم بنِ  حممدِ  بنِ  حمدِ ـم ، تغمَّ  .ريِّ

*     *     *
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ÓW‡‡ÓM‡‡Ú²‡G  ‹ ‹‹‹‡ç‡]‡9Óu‡Ó²‡Óð‹ÓË‹‹  ‹‹ ÚrÔJ‡HÚdý ∫‡Ó^

ÚsÐÓ√‹ÓË¨™õô qÓÐ∫ÓË =»]—‹qÔ3∫‡Ó̂  ÚržÚœÓ√

Ú Ód‡hÔ^  ‹ U‡Ó�‹  «Ó–≈‹  ‹ Ó¡«]d‡�«‹ ‹  o‡=‡3Ó—ÓË

™öÚF²ÚÝ« ·ÚdÓŠ æqÚ³‡Ó3‹Ús�‹ÚsÔJ‡Óð‹ÚrÓ� ÚÊ≈

ÔbÓłuÔ¹‹ ºdÚhÓJ�ªÌ‚ÚdG∫w9 ÔnÚKÔ�Ú�«ÓË

˝‹¶«‹˚‹‹ ær‡ÚÝ« ‹ æs�‹  ÓÂ™õö�«  ‹ær‡=�Ó9ÓË

UÓBÔBÚš«ÓË Ú̈r=�Ó9 ¡™öÚF²ÚÝ•ô« Ó·ÚdÓŠÓË

ÚlÓ�¨‹ÔXDÓŠÓ√∫Ús� Ó‚UÓ³‡ÚÞ́ù« s=‡OÓ‡ÐÓË

U‡ÓM‡ÚK‡ÓFÓł w9 ÊuÔJ‡̂h�« vÓKÓŽ Ú’dÚŠ«ÓË

vÓhÓŽ¨«Î—ËÔcÚ×Ó�‹∫ÓÕUÓ²HÚ½« ‹h=KÓšÓË

U‡Ó‡²‡Ð‹ÓË‹‹‹  ‹‹ Ì·U‡‡ÓJ‡Ð‹‹ ‹‹  Î…]b‡‡ý‹ ‹  ‹‹æŸ«Ó—‹ÓË

‡‡ ÚsÓJ‡ÓÝ ÚÊ≈ ‡‡ ºfÚMłÓË ºqÚ¦�∫ÚwÓ�‹]ËÓ√‹ÓË

µ∞

›  «Ó¡«]d‡�« Ô»U‡ÓÐ ¤

› ÌWÓ‡3‹=d‡ÓH‡Ó²‡Ô�‹ ºÂU‡ÓJ‡ÚŠÓ√‹ÓË‹  U‡Ó�™õö‡�«‹ Ô»U‡ÓÐ ¤

ÓÊ 

٢٧



ÊuK� ‡‡ W¹—e'«

‡‡ÚLÓI‡Ó²‡Ú	UÓG¨‹‡‡ÓÐuÔK‡Ô3‹ ≠⁄•‹‹e‡Ôð‹ ™ô¨Ôt‡‡Ú×‡=³‡‡‡ÓÝ

w‡−‡Óð‹‹ U‡ÓN‡̂K‡Ô̂ ‹ÓË¨‹¡U‡]E�«‹ ‹Ós‡�‹‹ Úe‡=O‡Ó�

k‡ÚH‡‡]K	« ‹d‡ÚN‡Óþ‹ Ór‡ÚE‡ÓŽ ≠d‡E‡½Ó√‹ÓË Úk‡IÚ‡‡¹Ó√

U‡ÓLÓþ  ≠d‡E‡Ó²‡½«  ºd‡‡ÚH‡Ôþ  ÓÂ™ö‡Óþ  Úk‡ÔK‡‡Úž«

«ÓuÓÝ‹ Ì·ÔdÚšÔ“‹‹ æqÚ×]M�«‹ ]qÓþ¨Ó5CŽ

q̂‡ÓE‡Ó½  ‹«Ód‡ÓF‡Ôý  ÚX‡]K‡Óþ‹¨ d‡Ú‡−×Ú�UÓ^

d‡ÓE]M�«‹   ÓlO‡LÓłÓË‹ ¨ ‹U‡ÎÒ‡E‡‡ÓG   ÓX‡MÔ̂ ‹ÓË

ÚÁÓdVUÓ3  ÏœuÔ¼ÓË  ÔbÚŽ]d‡�« ™ô  Ôk‡Ú‡O‡ÓGÚ	«ÓË

w‡�U‡ÓÝ‹  ‹Ô·™ö‡�Ú�«‹‹‹  ºs‡O‡M‡Óþ ‹ w‡9ÓË

Ôr‡�U‡]E�« ‹ îÓF‡Ó¹‹‹̈ ‹Ó„‹Ód‡ÚN‡Óþ‹ ÓiÓI‡½Ó√

ÚrÓFÓ½ ÚqÔT∫ÓË¨ÚrÔ¼ÓË Ú«uÔ�UÓ3∫ÚlÓ� æ̈ÂÚuÓ¹ w9

æÃÓd‡Ú�‡Ó�ÓË‹  ÌW‡Ó�U‡ÓD‡²‡ÚÝU‡Ð ∫ ÓœU‡]C�«ÓË

kÚH×Ú	« ÔrÚEÔŽ dÚ‡N̂E	« q̂þ sÚF]E	«∫w9

ÓrÓKÓþ   ºrÚEÓH   Ôÿ«ÓuÔý   vÓEÓ�‹ ‹≠dNàÓþ

ÈÓuÝ‹≠kŽÓË¨UÓł ÓnÚ‡OÓ̂ ‹UÎÒ‡M‡Óþ¨ÓdÓHÚþÓ√

Ú«u‡̂K‡Óþ  ºÂËÔd‡ÐÓË‹¨‹Úr‡Ô²‡‡ÚK‡‡Óþ‹¨‹ÓX‡ÚK‡‡ÓþÓË

d‡‡E‡‡Ó²‡‡‡Ú×ÔLÚ	«‹ ÓlÓ�‹ «Î—u‡ÔEÚ×Ó�¨ÓsÚK‡ÓK‡ÚEÓ¹

ÚÁÓd{UÓ½‹ vÓ�ËÔ√‹ÓË ©ÚqÓ¼® ©‹ÏqÚ‡¹ÓË®‹‡Ð ™õô≈

æÂU‡ÓF]D�«‹‹vÓK‡ÓŽ‹‹ î‡Ó×Ú	« ™ô‹‹ k̂Ó‡×Ú	«‹ÓË

∫ ÔÂ“™ô‹‹   ÔÊU‡ÓO‡Ó³‡Ú�«‹ ‹‹  U‡ÓO‡Ó3™ö‡Óð ‹ ‹ ‹ÚÊ≈‹ÓË

∂∞

› ¡U‡]E‡�«‹ÓË‹ œU‡]C‡�«‹ Ô»U‡ÓÐ ¤

٢٨



ÊuK� ‡‡ W¹—e'«

ËÔrNÚ‡O‡ÓK‡ÓŽ‹‹‹ ≠rÔNÔ¼U‡Ó³ł‹∫‹U‡Ó¼ ‹‹ =n‡ÓVÓË

Ús‡ÓO‡H‡ÚšÓ√‹ÓË‹¨ «Óœ=b‡Ôý ‹‹ U‡Ó� ‹‹«Ó–≈‹‹ ‹  ºrO�

«Óœ́Ó_«‹‹ æqÚ¼Ó√ ‹Ús�‹‹ —UÓ²‡Ú�ÔLÚ�«‹ vÓKÓŽ‹ Ì¡UÓÐ

wH‡Ó²‡Ú�Óð ÚÊÓ√ ‹UÓ9‹ÓË‹ ÌË«ÓË‹ ÈÓbÓ�‹ Ú—ÓcÚŠ«ÓË

U‡ÓHÚš≈¨ ‹ÏV‡ÚK‡Ó3ÓË¨‹ ÏÂU‡ÓžÚœ«‹¨ Ï—U‡ÓNÚþ≈

ÚÂe‡Ó�‹‹  ÌW‡]MÔGÐ  ™ô‹ ‹‹«]d�«‹ÓË ‹‹ æÂ™õö�« ‹‹ w‡9

«uÔ‡½Óu‡ÚM‡ÓŽ‹‹   U‡Ó‡OÚ‡‡½Ôœ‹∫‡Ó^‹   ÌW‡ÓLÚKJÐ   ‹‹™õô≈

«ÓcšÔ√‹ ·ËÔdÔ×Ú�« w3UÓÐ ÈÓbÓ� ‹UÓHÚš•ô«

U‡Ó²‡Ó³‡ÓŁ‹ ‹  Ïd‡ÚB‡Ó3‹ÓË‹  ‹‹Óu‡Ú¼ÓË ‹¨‹ ‹‹Ïe‡zUÓł‹ÓË

Òb‡ÓLÔ¹  ‰u‡̂D�UÐÓË‹‹¨ sÚ‡OÓ�U‡ÓŠ‹ Ôs‡̂ U‡ÓÝ

ËÔr‡Ô²‡‡ÚCÓGÓ√‹‹ÚlÓ� ‹ÓXÚEÓŽÓË‹ ÚlÓ� ]dÔDÚ{«‹ÓË

Ús‡�ÓË‹ ‹ ÌÊu‡Ô½‹  Ús‡�‹  ÓW‡]M‡ÔGÚ�«‹‹  d‡NÚþÓ√‹ÓË

ÈÓbÓ�‹  ‹ÌW]‡MÔGÐ ‹‹  ÚsÔJ‡ÚhÓ‡ð‹   ÚÊ≈‹ ‹  ÓrOLÚ�«

·ÔdÚŠÓ´_« ‹ w‡3U‡ÓÐ ‹ ÓbÚMŽ‹  U‡ÓNÚ‡½ÓdNÚþÓ√‹ÓË

∫vÓH‡ÚK‡Ô¹   ÌÊuÔ‡½‹ÓË   ºs¹u‡ÚM‡Óð‹  ÔrÚJ‡ÔŠÓË

Úrž]œ«ÓË Ú̈dNÚþÓ√ oÚK‡Ó×Ú�« ·ÚdÓŠ ÓbÚMFÓ9

Ôs‡�u‡Ô¹‹‹‹ ∫ ‹w‡9‹ ‹ ‹ÌW‡]M‡ÔGÐ‹‹‹  Ús‡ÓL‡žÚœÓ√‹ÓË

«Óc‡Ó^‹¨‹ ÌW‡]M‡ÔGÐ  ‹UÓ‡³Ú�«  ÓbÚMŽ  ÔV‡ÚK‡ÓI‡Ú�«‹ÓË

v‡Óð‹Ó√  ÏV‡ł«ÓË‹ÓË‹‹¨‹ ÏÂ“™ô‹‹‹∫‹‹ ^b‡ÓLÚ�«ÓË

Òb‡Ó� ‹·Úd‡ÓŠ‹ ÓbÚFÓÐ ‹Ó¡U‡Ół‹ ÚÊ≈‹∫ ÏÂ“™ö‡Ó9

∑∞

› =b‡ÓL‡Ú�«‹ Ô»U‡ÓÐ ¤

› W‡ÓM‡̂ U‡]h�«‹ ærOLÚ�«ÓË sÚ‡OÓðÓœ]bÓAÔLÚ�«‹ ærOLÚ�«ÓË ÊûM�« Ô»U‡ÓÐ ¤

› s‡¹u‡ÚM‡]²‡�«ÓË‹ W‡ÓM‡̂ U‡]h�«‹ Êu‡̂M‡�«‹ æÂU‡ÓJ‡ÚŠÓ√‹ Ô»U‡ÓÐ ¤

Ê 

٢٩



ÊuK� ‡‡ W¹—e'«

W‡ÓL‡ÚK‡J‡Ð‹‹ ‹‹ U‡‡ÓF‡L‡Ôł‹‹ ‹ ÚÊ≈  ‹‹‹™ö‡B‡]²‡Ô�

™ö‡Ó−ÚhÔ� UÎHÚ3ÓË‹ ÔÊuÔJ‡̂h�« ‹Ó÷ÓdÓŽ ÚËÓ√

·uÔ‡3Ôu‡Ú�«‹  ‹ W‡Ó9d‡ÚF‡Ó�‹  ‹ Ús‡�   ‹]bÔ‡Ð  ™ô

Ús‡ÓhÓŠÓË‹¨‹ Ì·U‡Ó^‹ÓË‹¨ ÏÂU‡Óð‹‹∫‹ÎW‡Ó‡Ł™ö‡ÓŁ

ÍbÓ‡²ÚÐU‡Ó9 ‡‡ vÎMÚFÓ�‹‹ ÓÊU‡Ó^‹‹ÚËÓ√ ‡‡‹ Ïo‡^K‡ÓF‡Óð

ÚsÓhÓ×Ú�UÓ9¨ Ú“=uÓł Í´ü« Ó”ËÔƒÔ— ™õô≈‹

Ôt‡ÓK‡Ú³‡Ó3 «ÓbÚ‡³Ó‡¹ÓË‹¨ «ÎÒd‡ÓD‡ÚC‡Ô� Ôn‡Ú‡3Óu‡Ú�«

ÚV‡Ó³‡ÓÝ‹  Ôt‡Ó�  U‡Ó�‹  Ôd‡ÚO‡Óž‹ ‹ ÏÂ«Ód‡ÓŠ ‹‹™ô‹ÓË

vÓ‡ðÓ√ ÚbÓ3 UÓLO9 æÂUÓ�´ù«‹nÓ×ÚBÔLÚ�«‹w9

™õô≈‹‹‹ Ót‡àÓ�≈‹ ‹ ™ô‹ÓË‹‹¨‹ ÓQ‡‡‡Ó−‡ÚK‡‡Ó�‹∫‹ Úl‡Ó�

…Óe‡ÚL‡Ó¼  Óq‡Ú³‡Ó3 ‹Ó¡U‡Ół‹ ÚÊ≈ ∫ ÏV‡ł«ÓËÓË

™ö‡B‡ÓH‡ÚM‡Ô�‹‹ ‹ vÓ‡ðÓ√ ‹ ‹ «Ó–≈‹  ∫ ‹ Ïe‡zU‡ÓłÓË

·ËÔd‡Ô×‡ÚK‡�‹‹    Ó„b‡¹u‡Ú−‡Óð‹‹ ‹  Ób‡ÚFÓ‡ÐÓË

ÚÊÓ–≈ ‹ ‹Ôr‡Óh‡ÚI‡Ôð‹  Ów‡Ú¼ÓË ¨ ‹¡«Ób‡²Ú‡Ð•ô«‹ÓË

b‡Ółu‡Ô¹‹‹ Úr‡Ó� ‹‹ÚÊS‡Ó9∫‹]r‡Óð ‹U‡ÓL‡�‹‹ Ów‡Ú¼ÓË

ÚsÓFÓMÚ�UÓ9∫‹UÎEÚHÓ�ÓË¨‹w9UÓJÚ�UÓ9¨‹ÔÂU]²�UÓ9

Ôt‡Ó�‹ÓË ¨‹‹ Ï̀ ‡O‡³‡Ó3 ‹∫‹‹ ]r‡Óð‹‹  U‡Ó� ‹ Ô‹d‡ÚO‡ÓžÓË

ÚV−Ó¹ ‹ÌnÚ3ÓË‹Ús� Ê¬‹ÚdÔIÚ�«‹w9‹ÓfÚOÓ�‹ÓË

 

UÓ‡ðÓË‹ Ì‰uÔVÚuÓ�ÓË‹‹ ºŸuÔDÚIÓL�‹‹ Ú·dÚŽ«ÓË

™õô‹ ÊÓ√  ∫‹  Ì UÓLKÓ^‹‹  ‹dÚAÓFÐ‹   ÚlÓDÚ3UÓ9

› ‰u‡ÔVÚu‡ÓL‡Ú�«ÓË  æŸu‡ÔD‡ÚI‡ÓL‡Ú�«  Ô»U‡ÓÐ ¤

∏∞

› ¡«Ób‡²Ú‡Ð•ô«ÓË  nÚ‡3Óu‡Ú�«  W‡Ó9d‡ÚF‡Ó�  Ô»U‡ÓÐ ¤

©∂®

Ì
Ó

٣٠



ÊuK� ‡‡ W¹—e'«

vÓKÓŽ Ú«uÔKÚFÓð¨ ÚsÓKÔšÚbÓ¹¨Ú„dÚAÔð Ó̈sÚHdÚAÔ¹

U]� sÓŽÓËÆÚqV ÓÕuÔ²‡ÚHÓLÚ�«ÓËÆbÚŽ]d�UÐ

Óf]ÝÓ√∫Ús]� ÂÓ√ÆÓ5I‡9UÓ‡MÔLÚ�«‹ Ôn‡ÚK‡Ôš

∫UÓ� ]Ê≈‹‹ Ôd‡ÚhÓ^ÆÓÕuÔ²‡ÚH‡ÓLÚ�«‹‹ ær]�‹ ÊÓ√‹ÓË

UÓFÓ3‹ÓË  ºq‡Ú×Ó‡½ÓË‹  ‰UÓH‡Ú½™ô«  Ôn‡ÚK‡ÔšÓË

ÚnV ÓqÚVÓuÚ�«ÓË¨UÓLÓ�Ú¾Ð ≠qÔ3 «ÓcÓ̂ ÆÚ«Ëœ̂Ô—

UÓFÓ� uÔKÚ³Ó¹¨ÚXÓNÓ²Úý«¨ÔrÔ²ÚCÓGÓ√¨wŠËÔ√

™ö‡V‹‹U‡Ó¼Ód‡ÚO‡ÓžÓË¨«Ód‡ÓFÔý¨©‹Ôq‡¹eMÓð‹®

ÚnVÔË UÓh=M�«ÓË »«ÓeÚŠ́Ó_« «ÓdÓF̂A�« w9

vÓKÓŽ Ú« ÚuÓÝÚQÓð¨Ú«uÔ‡½ÓeÚ×Óð ™öÚO‡ÓHÆÓlÓLÚ−Ó½

™ô¨‹‹ÓœuÔ¼ w½U‡ÓŁ¨ Ó5ÝU‡Ó¹ ‹Ú«ËÔb‡Ô³‡ÚFÓ‡ð‹ÓË

∫U]�‹ Ê≈‹ÆÓ‰uÔ‡3Ó√ ‹™ô‹¨‹Ú«uÔ�uÔI‡Ó¹ ‹õ™ô‹ ÊÓ√

UÓh=M�« æÂËÔ—∫‡ÚJ‡‡ÓK‡Ó� U]� s�Æ«uÔFÓDÚ3« Ú«uÔNÔ½

ÆUÓ� ÔYÚO‡ÓŠÆº̀ ÚÐ–ÓË¨UÓh=M�« ̈XÓK‡=BÔ9

UÓFÓ� ÓÊuÔŽÚbÓ¹∫ÓÕuÔ‡²ÚHÓLÚ�«ÓË‹Æ‹‹ÓÂUÓFÚ½™ô«

Ún‡K‡Ô²‡Úš«‹ÓË¨ÔÁu‡ÔLÔ‡²‡Ú	ÓQ‡ÓÝ ‹U‡Ó� =q‡Ô̂ ∫ÓË

∫UÓFÓDÚ3« UÓ� w9ÆÚ« ÚËÓdÓ²Úý«‹ÓË w½uÔLÔ²‡ÚHÓK‡Óš

™ö‡̂ Ï̈ÂËÔ— ©‹ÚXÓFÓ‡TÓË‹® Ós‡ÚK‡ÓF‡ÓG ‹w½U‡ÓŁ

ÚnKÓ²‡Ú�Ô�‹ÓË¨ÚqV∫æqÚ×]M�UÓ̂  UÓLÓ‡MÚ‡¹ÓQÓG

Óq‡ÓF‡Ú−‡]½  s‡]�Ó√ÆÓœu‡Ô¼ ‹Úr‡]	S‡ÓG∫Úq‡VÓË

π∞

©π®

©±±®

©∑®

©±∞®

©∏®

©±≤®

©±≥®

©±¥®

٣١



ÊuK� ‡‡ W¹—e'«

ÚrÔ¼ ÓÂÚuÓ¹Æv‡]�ÓuÓð sÓ� Ô̈¡P‡ÓAÓ¹ s]� sÓŽ

™ö‡=¼ÔËÓË¨‹Úq‡V‹ æÂU‡Ó�́ù« w‡9∫Ó5×Óð

æqBÚHÓð ™ô ‹̈èÓ¼‹ÓË ‹̈èÓ¹‹‹ÓË ‹̈‡‡Ú	«∫Ós� ‹«ÓcÓ̂

ÚÁÓd‡ÓI‡Ó³‡Ú�« Ó·U‡Ó̂  ÓœuÔ¼‹ ºÂËÔ— ·«Ód‡ÚŽ™ô«

ÒrÓ¼‹∫ÊU‡]¦�« ÔœuÔIÔŽ‹¨‹Ï «ÓdOšÓ√‹∫‹UÎFÓ�

—u^M�«ÓË ¨ U‡ÓN‡Ð‹ ∫ ÓXÓ‡M‡ÚF‡Ó	 Æ ÓÊ«‹ÓdÚLŽ

ÒhÓ�Ô¹ ©Úl‡‡‡LÓÝ ≠bÓ3®‡Ð∫ÚXÓOBÚFÓ�ÆÔ.dÚ×Óð

d‡9U‡Óž‹ ÈÓd‡ÚšÔ√‹ÓË¨‹‰U‡ÓH‡Ú½™ô«ÓË¨‹™õö‡ÔH

ÚXÓLKÓH‹ÓËÆÏXÓ‡MÚÐ«‹ÓËÆÚX]OIÓÐÆÚ ÓdÚDG

Ú·d‡ÔŽ  ¡U‡]²�UÐ‹‹∫‹tO9  «ÎœÚd‡Ó9‹ÓË  UÎFÚLÓł

Úr‡ÔNÔFÚDÓ3‹ÓË‹Æ‹ÏÃÓd‡ÓŠ‹ Óp‡‡ÚO‡‡ÓK‡‡ÓŽ‹¨‹yZ‡ÓŠ

™üÔR‡fl‡à‡Ó¼¨Ós¹c‡]�«‹ÓË‹¨‹«ÓcàÓ¼ ‰‹‹U‡Ó�∫ÓË

æq‡V  ‹  Úr‡Ô¼u‡Ô	U‡ÓH‹ÓË  ‹  ËÔr‡Ô¼uÔ‡½Ó“ÓË‹ÓË

ÚÁÓdÓ‡ÐÓ“‹ U‡]²‡�UÐ  ·Ôd‡Úš̂e‡�«  ÔX‡‡ÓLÚŠÓ—‹ÓË

Úr‡Ó¼Ód‡ÚÐ≈‹¨‹ ºq‡Ú×‡Ó½‹ ‹ÔÀ™ö‡ÓŁ¨‹U‡ÓN‡Ô²‡‡ÓLÚF½

—u‡̂D‡�U‡Ó̂  ¨‹ Ïd‡‡ÞU‡Ó9‹ ]r‡ÔŁ ¨ ÔÊU‡ÓL‡ÚI‡Ô�

ÚhÓBÓIÚ�«̈ ÓÊ«ÓdÚLŽ Ó̈nÔÝuÔ¹∫Ï Ó√‹ ÓdÚ�«‹ÓË

dÞU‡Ó9∫ÚX‡]M‡ÔÝÆÊUÓš^b�«∫Ó ÓdÓ−Óý

©‹ÚXÓFÓTÓË‹® w9∫ÏX]M‡ÓłÆºsÚ‡O‡ÓŽ Ô ]dÔ3

ÚnKÔ²‡Úš« UÓ� ̂qÔ̂ ÓËÆ·«ÓdÚŽ™ô« ÓjÓÝÚËÓ√

›  «Ó¡U‡]²‡�« Ô»U‡ÓÐ ¤

±∞∞

©±µ®

©±∑®

©±∂®

٣٢



ÊuK� ‡‡ W¹—e'«

ÒrÓCÔ¹  æqÚFHÚ�«  Ós‡�  ÏY�U‡ÓŁ  ÓÊU‡Ó^  ÚÊ≈

∫w9ÓË¨UÓ¼ÔdÚhÓ̂  æÂ™õö�« ÓdÚ‡OÓž ¡UÓLÚÝ™ô«

s‡Ú‡O‡Ó²‡ÓM‡ÚŁ«‹ Ól‡Ó�‹‹¨  ºr‡‡ÚÝ«‹ÓË‹ ¨ ‹ Ì…Ó√‹Ód‡‡Ú�«‹ÓË

Út‡Ó‡^‹Ód‡Ó×Ú�« ‹‹Ôi‡ÚF‡Ó³‡Ó9 ‹ÓX‡Ú�Ô—‹ «Ó–≈ ‹™õô≈

ÒrÓ{ÓË  ºlÚ‡9Ó—  w9 ∫ =r‡]C�UÐ  Î…Ó—U‡Óý≈

Út‡‡Ó�b‡ÚI‡Óð‹‹‹‹ Ê«Ód‡ÔI‡Ú�«‹‹‹‹ ∆—U‡ÓI‡�‹‹‹‹ w‡=M‡�

›‹ÚbÓý]d�UÐ‹ÚdÓHÚEÓ¹‹Ób¹uÚ−]²�«‹shÚ×Ô¹‹ÚsÓ�

ÔÂ™ö‡‡]h�«ÓË‹    Ôb‡ÚF‡ÓÐ‹    Ô…™ö‡‡]B�«‹ ‹‹  ]r‡ÔŁ

› t‡�«Óu‡ÚM‡�   ‹ w‡F‡ÐUÓ‡ðÓË ‹   t‡³‡Ú×‡ÓVÓË

ÒrÓCÐ‹ ºqÚF9 Ús� æqÚVÓuÚ�« eÚLÓNÐ Ú√‹ÓbÚÐ«ÓË

w9ÓË æ̀̈ Ú²‡ÓHÚ�«ÓË dÚhÓJ‡Ú�« Ó‰UÓŠ ÔÁÚdhÚ̂ «ÓË

sÚ‡O‡ÓM‡ÚŁ«‹ÓË‹¨ Ì∆dÚ�«¨‹XÓ‡M‡ÚÐ«‹ ÓlÓ�¨ ºsÚ‡Ð«

Út‡Ó‡^‹Ód‡Ó×Ú�«‹  =q‡ÔJÐ‹  ÓnÚ‡3ÓuÚ�«  —–U‡ÓŠÓË

Òr‡ýÓ√‹ÓË‹‹¨‹ ÌV‡ÚBÓMÐ‹‹  ÚËÓ√‹ ‹ º`‡Ú²‡ÓHÐ ‹ ™õô≈

Út‡Ó‡�=b‡ÓI‡ÔLÚ�«‹ ∫‹ÓwLÚEÓ½  v]CÓI]ð  bÓ3ÓË

ÚœÓbÓFÚ�«‹‹‹w9‹‹‹‹ÏÍ«Ó“ÓË‹‹ Ï·UÓ3‹ ‹U‡ÓNÔðUÓ‡OÚ‡ÐÓ√ ‹¤

ÔÂU‡Ó²‡š      U‡ÓN‡Ó�     •  •¶     Ôb‡‡ÚL‡Ó×‡Ú�«‹ÓË

t‡�¬‹ÓË  v‡ÓH‡ÓDÚBÔLÚ�«‹  =w‡³]M�« ‹ v‡ÓKÓŽ ¤

› æq‡ÚVÓu‡Ú�« e‡ÚL‡Ó¼ Ô»U‡ÓÐ ¤

±∞π

› ær‡K‡ÓJ‡Ú�« d‡š«ÓËÓ√ v‡ÓK‡ÓŽ nÚ‡3Óu‡Ú�« Ô»U‡ÓÐ ¤

¿    ¿    ¿

›  5*UF�«  =»—•  •¶  ÔbL(«Ë  ÔW�uEM*«  X]9  ¤

©±π®

±∞∑   Ω    ∑    ´    ±∞∞ 

©±∏®

٣٣
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g�«uN�«

ÆUÎF�∫dOGV >j�Ð UNÓ3u9 V²Ô̂ Ë¨U¼dh^Ë ‰«b�« æ̀ ²HÐ¨qV_« w9 «cJ¼ ©±®

ÔYOŠ‹ s�‹ ULNMOÐ‹ Ô‚dH�«Ë å‹Úœ=uÓ−Ô¹ ÚrÓ� ÚsÓ�‹ò∫W×O×V‹ ÈdšÔ√‹ ºahÔ½‹ w9Ë¨qV_«‹ w9‹ «c^ ©≤®

U]�√Ë‹¨‹̂rŽ√‹ ÓuN9‹¨‹»«dŽùUÐ‹ Ë√‹ vMF*UÐ‹ ‰öšù«‹ ÓÊËœ‹ Ê¬dI�«‹ Ô…¡«d3 ‹u¼‹ Ó̀ O×B²�«‹ ]Ê√∫vMF*«

„d²Ð ‹Ê¬dI�«‹ ∆—U3‹ ÔrOŁQðË‹¨‹UNIzU3œË‹ U¼—uNA�‹ s�‹ …Ëö=²�«‹ æÂUJŠ√‹ q̂^ tO9‹ ÔqÔšbÓO9‹ Ôb¹u−²�«

∫qOBH²�« u¼ ‡‡ rKŽ√ Ô¶«Ë ‡‡ W�Qh*« Ác¼ w9 Á«—√ Íc�«Ë¨W]�Ô_« vKŽ æÃÓd(« s� tO9 U� tO9 p�–

]Ê_‹ª‹UNOKŽ ‹ÔWE9U;«‹ ‡‡ ‹tÔ�UŠ‹ ÓÊU^‹ ULN�‹ ‡‡ ‹Ê¬dI�«‹ ∆—U3 ‹vKŽ‹ ÔV−O9‹∫‹·Ëd‡(«‹ ÔÃ—U‡��‹ U]�√

ÆÎ¡Uš Ë√ Î¡U¼ ˝‹sàÓLÚŠ]d	«‹˚ ¡UŠ ‰«bÐS^¨vMFLK� Ïl=OC�Ë kH]K� ÏbhH� UNÐ Ó‰öšù«

∫ÊULh3 wN9 Ô UHB�« U]�√Ë

˝‹‚™ö]²�«˚ ¡Uð ærO�HðË ˝‹ÔoàÓK]D�«˚ ¡UÞ oO3d²^∫Áe=OŠ sŽ Ó·d(« U¼ÔdOOGð ÔÃ‹d�Ô¹ Ï UHV ‡‡ √

Æ∆—UI�« Ô‰UŠ ÊU^ ULN�¨p�c^ ÏÂ«dŠ UNÐ Ô‰öšù«Ë ÏVł«Ë UNÐ ÔÂ«e²�ôU9

Ë√‹ fLN�«‹ 5O³ð‹ „dðË¨W�uLC*«‹ Ë√‹ WŠu²H*«‹ ¡«d�« ‹oO3d²^∫W]OMOh%Ë‹ W]OMO¹eð‹ Ï UHV‹ ‡‡ ‹»

∫5Ó²�UŠ Ó5Ð tO9 Ô‚]dHÔO9 =̈wHÓ)« s×]K�UÐ t²OLhð vKŽ Ô¡ULKF�« Ó̀ KDV« U� =q^Ë¨w=AH²�«

ÆW¹«Ë=d�« w9 Ï»c^ UNÓ̂ dð ]Ê_ªUNÐ ÔÂ«e²�ô« ÔV−O9∫WN9UA*«Ë w=IK²�« W�UŠ

∫5ÓO�Uð 5Ð UÎC¹√ UM¼ Ô‚]dHÔ¹Ë¨…œU²FÔ*« …Ëö=²�« W�UŠ

ÆUNÔ̂ dð t=IŠ w9 ÏVOFÓL9∫ÂUJŠ_UÐ ºr�UŽ …Ëö²K� ÌsI²Ô� ‡‡ √

ÆÃd(« æl9— W�œQÐ ™öLŽªtOKŽ ÓrŁ≈ ôË ÓqL Ó̂_« Ó„Ódð∫5LKh*« æÂuLŽ s� Ì‰Uð ‡‡ »

ÆW]�Ô_« ‰U×Ð Ôo9—√ t]½_ qV_« W�h½ w9 U� v�≈ ÔqO�√ w=½S9 ºqOBHð s� Óo³Ý U� vKŽ Î¡UM³9

ÆUÎF�∫dOGV >j�Ð UNÓ3u9 V²Ô̂ Ë¨U¼dh^Ë ærO*« æ̀ ²HÐ¨qV_« w9 «cJ¼ ©≥®

r]�HÔ� Ì·d×Ð ÔW3u³h*« U]�√¨o]3dÔ� Ì·d×Ð ÚXI³ÔÝ Ê≈ n�_« kH� ÓrO�Hð —ÓcŠ« ∫Í√ ©¥®

Æπ∑∏ …dIH�« dAM�«∫dE½«¨UNÔLO�Hð ÔV−O9

ÆUÎF�∫UNÓ3u9 V²Ô̂ Ë¨U¼dh^Ë WO½U¦�« ·UI�« æ̀ ²HÐ¨qV_« w9 «cJ¼ ©µ®

˝‹ÓuÔ¼‹™õô≈ ÓtàÓ�≈ õ™ô ÊÓ√‹ÓË‹˚∫±¥ W¹ü« w9 œu¼ l{u� å™õô≈ Ót‡àÓ�≈ ™ô‹ÓË‹ò∫rþUM�« ‰uIÐ ÔœuBI*« ©∂®

٣٤
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™õô≈‹ ÓtàÓ�≈‹ õ™ô‹‹ÊÓ√˚‹∫‹∏∑ W¹ü«‹¨‹¡UO³½_«‹ æl{u�‹ s�‹ Ó“d²×Ó¹‹ Ê√‹ tOKŽ‹‹ÊU^Ë‹¨‹‚UH=ðUÐ‹ ÏŸuDI�‹ uN9 

πµ‹’ =w½«bK� Ól‡‡MIÔ*«∫dE½«¨UÎŽuDI� t²ÐU²^‹vKŽ‹ÔqLF�«Ë¨nŠUB*« tO9 ÚXHK²š« bI9‹˝ÓX½Ó√

Æ≤≥π XO³�« bzUBI�« »«dðÓ√ ÓWKOIÓŽË

vKŽ‹tŠdý‹w9‹‹^Íd¼“_«‹ ærz«b�« Ôb³Ž‹ÔaOA�« ‰U3 å‹UÓh=M�«Ë ºÂËÔdÐ U]� s�‹ò∫qV_« W�hÔ½ w9 ©∑®

w¼¨UÓh=M�«Ë‹ ºÂËÔdÐ‹‹ U]�‹ s�‹‹∫‹‹tÔ�u3‹ò‹‹∫‹‹©‹≤±∞ ’‹®‹‹ WÓLKÚFÔ*«‹‹  «“«Ód=D�«‹‹∫‹‹v]Lh*«‹ W�uEM*«‹ Ác¼

Úp‡‡ÓK‡‡Ó�‹ U]�‹ s�∫UÎC¹√‹ tOKŽ‹ U¼U½√d3Ë¨fK:« ‹w9‹ Ó̀ ‡KVÔ√Ë¨rþUM�«‹ vKŽ‹ U¼U½√d3‹ w²�«‹ ÔW�ĥM�«

Æ‡¼« å‹`O×V ̂qÔJ�«Ë¨U‡Óh=M�« æÂËÔ—

¨«ÎbŠ«Ë UÎF{u� ™õô≈ ÏW�uVu� UN^K^¨UÎF{u�‹©±¥®‹w9 ¡Uh=M�« …—uÝ w9 ˝‹U]L�‹˚ Ú ¡Uł∫‰u3√

≤∏‹Ë‹π∫5Ó²¹ü«‹w9 ÂË̂d�« …—uÝ w9 Ú ¡UłË ˝‹ ÚrÔJ‡ÔMàÓLÚ‡¹Ó√ ≠XÓJ‡ÓKÓ� U]� sLÓ9‹˚∫v�UFð tÔ�u3 u¼Ë

ÚX½U^ U]*Ë ˝‹ÚrÔJ‡ÔMàÓLÚ‡‡¹Ó√ ≠XÓJ‡ÓKÓ� U]� s=� rÔJ‡]� qÓ¼‹˚∫v�UFð‹tÔ�u3‹u¼Ë¨w½U¦�« u¼ ULNM� ÔŸuDI*«Ë

∫u¼Ë¨v�ÚËÓ√‹ rþUM�« sŽ ÓqIÔ½ ‹Íc�« w½U¦�« Ôj³C�U9 5Óð—uh�« Ó5Ð ÎW^‹Ód²A� ˝‹ÚXÓJ‡ÓKÓ�‹˚∫ÔWLK^

Ô‰u3‹ U]�√Ë¨UL¼«bŽ‹ U�‹ ÔÃd�Ô¹Ë‹ s¹ÓœuBI*«‹ 5ÓF{u*«‹ ÔqšbÔ¹‹ t]½_‹ å‹U‡Óh=M�« æÂËÔ— Úp‡‡ÓK‡‡Ó� U]� ‹s�‹ò

æl{«u*«‹ ]qÔ̂ ‹ ÔqšbÔ¹ ‹ÓdÓšü«‹ Ój³C�«‹ ]Ê_ª`O×V ÔdOG9 ‹å‹`O×V‹ q̂ÔJ�«Ë‹ò∫rz«b�«‹ b³Ž‹ æaOA�«

Æ≤¥± XO³�« bzUBI�« »«dðÓ√ ÓWKOIÓŽË¨∂π ’ Ól‡‡MIÔ*«∫dE½«Ë¨rKŽ√ Ô¶«Ë¨5Óð—uh�« w9

WŽuDI� UN²ÐU²^‹‹vKŽ‹ÔqLF�«Ë‹˝ ÚrÔJàÓM‡ÚTÓ“Ó—‹U]� s�‹ Ú«uÔIH½Ó√ÓË˚‹∫±∞‹W¹ü«‹‹UNO9‹v�UFð‹‹t‡�u3‹s� ©∏®

Æπ≤ ’ ŸU]³CK� 5³�UD�« ÓdOLÝ dE½«

«ÎbŠ«Ë UÎF{u� ™õô≈ ÏW�uVu�‹UN̂K^ Ó̈l{«u� W]²Ý w9 ÂUF½_« …—uÝ‹w9 ˝‹UÓL]½≈‹˚ Ú ¡Uł ©π®

Ã d�ÔO� tÐ U¼Ób=OI¹ Ê√ ærþUM�« vKŽ ÊUJ9‹±≥¥‹W¹ü« ˝‹Ì ™̇  ÓÊËÔbÓŽuÔð UÓ� ]Ê≈‹˚∫v�UFð tÔ�u3 u¼Ë

Æ≤¥π XO³�« WKOIÓF�«Ë¨∑≥’ Ól‡‡MIÔ*«∫dE½«ÆÁ«bŽ U�

æ̀ ²HÐ‹˝‹ ÚrÔ²‡ÚLMÓž‹UÓL]½‹Ó√ Ú«uÔLÓKÚŽ«‹ÓË˚∫v�UFð‹tÔ�u3 w¼Ë¨¥±‹W¹ü«‹u¼ ÔœuBI*« ‰UH½_«‹Ôl{u�‹ ©±∞®

˝‹¶«‹ ÓbMŽ‹ UÓL]½≈‹˚‹∫‹v�UFð‹ tÔ�u3‹ w¼Ë‹¨‹πµ W¹ü«‹ u¼‹ Ôœ«d*«‹ q×]M�« ‹Ôl{u�Ë‹ ˝‹UÓL]‡½Ó√‹˚‹∫‹…eL¼

w9‹ Ú ¡Uł‹ ˝‹UÓL]½Ó√‹˚‹ ÓWLK^ ‹]ÊQÐ‹ UÎLKŽ‹¨‹Ïf³KÔ�‹ UÎF�‹ ULN� ‹‹ærþUM�«‹ Ôd ̂c9‹¨‹‹UNM�‹ …eLN�«‹ dhJÐ

ÓÂ]bIðË¨l{«u�‹ …dÓAŽ w9 q×M�« w9 Ú ¡Uł ˝‹UÓL]½≈‹˚ ÓWLK^Ë¨¥±Ë‹≤∏‹∫‹5Ó²¹ü« w9 ‰UH½_«

٣٥
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Æπ± ’ 5³�UD�« ÓdOLÝ dE½«¨ULNKVË vKŽ ÔqLF�«Ë¨s¹Óœ«dÔ*« 5ÓF{u*« ÔÊUOÐ

∫Ól{«u� WFÐ—√ w9 ˝‹UÓ� ]qÔ̂ ‹˚ æqVËË ælD3 w9 ÔnŠUB*« XÓHKÓ²š« b3 ©±±®

Æ˝‹ÚXÓKÓšÓœ UÓL]KÔ^‹˚∫≥∏ ·«dŽ_« ‡‡ ≤           Æ˝‹Ú«Ë̂œÔ— UÓ� ]qÔ̂ ‹˚∫π±  ¡Uh=M�« ‡‡ ±

Æ˝‹ÓwIÚ	Ô√ UÓL]KÔ^‹˚∫∏ pKÔ*« ‡‡ ¥‹        Æ˝‹Ó¡P‡Ół UÓ� ]qÔ̂ ‹˚∫¥¥ ÊuM�R*« ‡‡ ≥

ÆpKÔ*«Ë ·«dŽ_« æwÓF{u�‹æqVËË¨ÊuM�R*«Ë ¡Uh=M�« æwÓF{u�‹lD3‹vKŽ‹ÔqLF�«Ë

≤µ¥¨‹≤µ≥∫5Ó²O³�«¨bzUBI�« »«dðÓ√ ÓWKOIÓŽË¨π∏¨‹π∂¨‹π≥¨‹∑¥ ’ =w½«bK� Ól‡‡MÚIÔ*«∫dE½«

Æπ≥¨‹π≤ ’ ŸU]³CK� 5³�UD�« ÓdOLÝË

¨ ™ôuqu� π≥ …dI³�« …—uÝ w9 ˝‹ÚrÔHÔdÔ�ÚQ‡Ó¹ UÓLÓ�Ú¾Ð ÚqÔT‹˚∫v�UFð t�u3 WÐU²^ vKŽ ÔqLF�« ©±≤®

Æπ¥ ’ ŸU]³CK� 5³�UD�« dOLÝ dE½«

¨tFD3 vKŽ ÏoÓH²� t]½S9 ¡«dF̂A�« Ól{u� ™õô≈ ÁöŽ√ …—u^c*« æl{«u*« qVuÐ ÓqO3Ë∫Í√ ©±≥®

∫≤¥π XO³�« WKOIF�« w9 ̂w³ÞUA�« ‰U3¨‰uVu� uN9 U¼«bŽ U�Ë¨UÎFOLł UNFD3 vKŽ ÔqLF�«Ë

ËÔrÔNÔCÚFÓÐ æqÚVÓuÚ�UÐ «ÓdÓF^A�« ÈÓuÝ w9ÓË

∂± »«eŠ_«∫wÓF{u� qVËË¨π≤ ¡«dF̂A�« w9 ˝‹ÚrÔ²MÔH UÓ� ÓsÚ‡¹Ó√‹˚∫lD3 vKŽ ÔqLF�« ©±¥®

Æπ¥ ’ ŸU]³CK� 5³�UD�« dOLÝ dE½« ˝Ú«uÔ½uÔJ‡Óð UÓLÓ‡MÚ‡¹Ó√‹˚∫∑∏∫¡Uh=M�«Ë Ú̋«uÔHIÔŁ UÓLÓ‡MÚ‡¹Ó√‹˚

∫5ÓF{u� w9 ÎWŽuDI� ˝‹ÚrÔ¼ ÓÂÚuÓ¹‹˚∫ ¡Uł ©±µ®

vÓKŽ  ÓÊUJ9¨±≥  U¹—«c�« ˝‹—U]M�« vÓKÓŽ ÚrÔ¼ ÓÂÚuÓ¹ ‹‹˚ ‡‡ ≤  Æ±∂ d9Už ˝‹ÓÊËÔ“dàÓÐ rÔ¼ ÓÂ≠uÓ¹‹˚ ‡‡±

w9 U¼dE½«¨l{«u� ÔWhLš w¼Ë¨‰uVu*« s� UL¼«bŽ U� ÓÃ‹d�ÔO� ULNÐ U¼Ób]OI¹ Ê√ ærþUM�«

Æ∑∏∞’ .dJ�« Ê¬dI�« ÿUH�_‹”dNH*« r−F*«

ŵ½«b�« ÈË— ˝‹º’UÓ‡MÓ� Ó5Š Ó ™ô]Ë Ú«ËÓœUÓ‡MÓ9‹˚∫fl’ …—uÝ s� ≥ W¹ü« w9 v�UFð t�u3 s� ©±∂®

n×B� ÂU�ù« w9ò∫‰U3 ©‹‡¼ ≤≤¥  ‹® Â™õöÝ sÐ ærÝUI�« ÌbO³ÔŽ‹wÐ√ v�≈ ÁbMhÐ ©‹‡¼ ¥¥¥  ‹®

p�– b$ r�Ë‹ò∫̂w½«b�« ‰U3 å‹˝‹Ó5Š‹˚‹‡Ð ÏWKB²� Ô¡U²�« ˝‹Ó5×Óð ™ôÓË‹˚∫tMŽ Ô¶« w{— ÓÊUL¦Ž

Æ‡¼« å‹—UB�_« q¼√ nŠUB� s� ¡wý w9 p�c^

ÆÈ√— U� ÈË— yqJ9ª5ÓKIM�« 5Ð Ó÷—UFð ô∫‰u3√

٣٦
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ÔbŠ√Ë¨s¹=b�« w9 W]−ÔŠË¨dO³^ ÏÂU�≈ u¼Ë‹ò∫ Ó̋5×Óð˚‹sŽË ÌbO³ÔŽ‹wÐ√ sŽ Í̂—e'« ÔÂU�ù« ‰U3Ë

n×B�∫ÔÂU�ù« t� ‰UI¹ Íc�« n×B*« w9 ÎWÐu²J� UÎC¹√ UNÔ²¹√—‹U½√‹w=½√ Ól�¨s¹bN²−Ô*« W]Lz_«

¨Â]b�« ÓdŁ√ tÐ ÔX¹√—Ë ˝‹Ó5Š‹˚‹‡Ð W�uVu� Ô¡U²�«Ë ÎWŽuDI� ˝‹™ôÓË‹˚∫tMŽ Ô¶« w{— ÓÊUL¦Ž

s� W]OK{UH�« WÝ—b*UÐ ÓÂuO�« u¼ Ôn×B*« «c¼Ë¨p�c^ tÔ²¹√d9 ÌbO³ÔŽ uÐ√ ÁÓd^– U� tO9 ÔXF]³²ðË

Æ≤¥±∏ …dIH�« dAM�«Æ‡¼« å‹WÝËd;« …d¼UI�«

w¼ ULNM� ÔWÞu�³*«Ë‹¨‹∏∑‹Ë‹‹∂±‹∫‹Ê«dLŽ‹‹‰¬‹ wG‹ 5Ó²¹¬‹ wG‹ ˝‹ÓXÓM‡ÚFÓ	‹˚‹∫‹ÔWLK^‹ Ú œ—Ë‹ ©±∑®

Æ≤∑∞ XO³�« WKOIÓF�«Ë¨∏∞ ’ Ól‡‡MÚIÔ*« dE½«¨UNÐ U¼Ób=OIÔ¹ Ê√ ærþUM�« vÓKŽ ÊUJG¨v	ËÔ_«

ÆU¼=dÓłË ¡«d�« VBMÐ¨qV_« w9 «cJ¼ ©±∏®

ÆW�uEM*« æqV√ s� UhO�Ë¨¡ULKF�« æiFÐ  «œU¹“ s� 5ÓðdVUŠ 5Ð Ê«cK�« ÊU²O³�« ©±π®

¿     ¿     ¿

٣٧
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Ï U‡]L‡²‡Óð

ærÚKŽ ÔV�UÞ UN²9dF� sŽ wMG²hÓ¹ ô w²�« W]LNÔ*« ÀU×Ð_« ÔiFÐ „UM¼ 

¨t²�uEM� w9 ‡‡ Ô¶« ÔtÓLŠ— ‡‡ =Í—e'« ÔsÐ« ÔÂU�ù« UN� Ú÷]dF²Ó¹ r�Ë ̈…¡«dI�«

ÓlHMÓ¹ ÚÊ√‹v�UFð Ó¶« ™özUÝ ̈W]¹—ÓeÓ'« W�uEM*UÐ‹UNÓI(Ô√ ÚÊ√ ÔX¹√—‹…bzUHK�‹UÎ�U9S9

Æ5�¬¨UNÓEHÓŠË U¼Ó√d3 sÓ� UNÐ

 U‡Ó̂ ‹Ód‡Ó×‡Ú�« ÔÂU‡ÓL‡Úð≈ ‡‡ ±

sÐ s¹=b�« —bÐ sÐ ÓbLŠ√ ÔsÐ ÔbLŠ√ s¹=b�« Ô»UNý Ô∆dI*« ÔW�™õöF�« ‰U3

v�UFð Ô¶« tLŠ—¨‡¼π∑π ÓWMÝ v]9u²*« ŵIAÓ�=b�« ŵF9UA�« ^w³O=D�« ÓrO¼«dÐ≈

∫b¹u−²�« w9 ÓbOHÔ*«∫…U]LhÔ*« t²�uEM� w9
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َّ
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َّ
مة الن

ِّ
  مقد

 :م فقالبالبسملة، ثم نظَ  ابن اجلزريِّ رمحه اهللا افتتح   

اجِ ــقُ ــيَ  فْ  يــولُ رَ بٍّ سَ ـعَ  عِ مِ اـوِ رَ

 هُ ـاللَّ     ىلَّ ـــــصَ  وَ     هِ ـلَّ لِ     دُ ــمْ ـــحَ ـالْ 

ـــمَّ  ــحَ ــهِ  وَ   ـدٍ ــمُ ـــحْ   آلـِ صَ ـهِ ـوَ  بـِ

ـدُ ابْ ــحَ ـمُ  ـــيمَّ افِعِ يِّ الشَّ رِ َزَ نُ اجلْ

 اهُ ــفَ ــطَ ـــصْ ـــمُ  وَ    هِ ـيِّ ـــِبــنَ    ىلَ ــعَ 

مُ  ئِ ـوَ ــرِ ـ  قْ ـقُ آنِ ـالْ ــعْ  مُ   رْ بِّـهِ ـمَ  حِ

 أن يبـدؤوا بحمدِ  النظمِ  أهلِ ه، ومن عادة بأنه هو قائلُ  هنظمَ رمحه اهللا تعاىل  ابتدأ الناظمُ 

اجلزريِّ بذلك، بل  ابنُ  ابه، ومل يكتفِ اإلمامُ له وأصحوعىل آ ملسو هيلع هللا ىلص عىل النبيِّ  الةِ اهللا والص

لِّم، ومَ تن مل يسميه، ومَ معلِّ  :أي ،رئي القرآنل كذلك مقشمَ  عَ يّ طع أن يُ  ،اا أيضً ن كان أُمِّ

 . للقرآن حمبٍّ  جمردَ كان و

 :اهللا عليه يف املإل األعىل، ومن املالئكة بمعنى ثناءِ  :بمعنى ^ عىل النبيِّ  والصالةُ 

 ،رمحه اهللا يف صحيحه خاريُّ البُ  ه اإلمامُ رَ ا ذكَ ـمَ ـالدعاء؛ لِ  :االستغفار، ومن العبد بمعنى

الباب  -كتاب التفسري [ »ثناؤه عليه عند املالئكة: اهللا صالةُ : ــ رمحه اهللا ية ــ قال أبو العالِ «: قال

 .]٤٧٩٧ رقم حديث –العارش 
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 :رمحه اهللا ثم قال الناظمُ 

ـدُ  وَ  عْ هِ :  بَ ــذِ ـهْ  إِنَّ هَ ــــدَّ ِمَ ـــقَ  مُ

ــ اجِ ـمُ ـإِذْ  وَ يْهِ ـلَ تَّــمُ   وـبٌ  عَ ـَ  حمُ

 ُ جَ احلْ ارِ ـَ وفِ ـخمَ ــفَ  رُ الصِّ  اتِ ــوَ

ي رِ رِّ ـَ يدِ ـالتَّجْ  حمُ ا ـوِ ـوَ اقِـفِ لْ وَ  مَ

ولٍ ب صُ وْ مَ طُوعٍ وَ قْ لِّ مَ نْ كُ اـِمِ  هَ

ئِــمَ يفِ  ارِ ـىلَ قَ ــهْ ا  عَ لَمَ ــعْ  هِ  أَنْ  يَ

بْلَ  الً ـالـ قَ وعِ أَوَّ ُ وارشُّ لَمُ عْ    أَنْ  يَ

فِ  ــصَ    ظُواـلِيَـلْ أَفْ ـاتِ    حِ ـبـِ  اللُّغَ

ي  ذِ ا الَّ مَ مَ  وَ سِ احِ  رُ  فِ ـيفِ املَصَ

نْ  اءِ أُ تَ تَبْ بـِـوَ ـنْ تُكْ ْ تَكُ ا: ثَى ملَ هَ
 

ذلـك، رشع يف  إىل آخـرِ ...  ^ عـىل النبـيِّ  والصالةِ  بعد أن انتهى الناظم من احلمدلةِ 

صحيحة، فال  ملن أراد أن يقرأ القرآن قراءةً  مةٌ مقدِّ  ا أهنَّ ه هذه املنظومة، فبنيَّ تْ ـنَ ما تضمَّ  كرذِ 

 ا، والوقـفِ احلـروف وصـفاهتِ  خمـارجِ  له ذلك، مثـلَ  تمَّ ن أحكام ليَ له أن يتعلم ما فيها مِ  بدَّ 

مـن  املبسـوطةِ سـم بالتـاء ، وكـذلك مـا رُ وموصولٍ  من مقطوعٍ  اـم، وما يتعلق هبواالبتداءِ 

 .هاءات التأنيث

*     *     *
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  باُب خمارج احلروفباُب خمارج احلروف

ا هي من ـع الناظم، وإنمها ليست من وضْ كلُّ  –عناوين املنظومة  وبقيةُ  -هذا العنوان 

َّ وضْ  عت بني ؛ ولذلك وُ والتقسيمِ  االستفادةِ  ني؛ لتسهيلِ قِ اح واملحقِّ ع بعض الرشُّ ضِ

 .، فليُتَنبَّه لذلك[ ]معقوفتَني يف املتن هكذا 

 :رجاتعريف املخ

 .ل اخلروجحمَ  :لغةً خمرج، وهو  مجعُ  :املخارج

 .هه من غريِ مع متييزِ  احلرفِ  خروجِ  لُّ حمَ  :اواصطالحً 

بِنـة  :جويد عـن احلـرفاء التَّ ـعلم كالمِ  وسببُ  يف القـرآن  -أي وحـدة  -أنـه أصـغر لَ

ر، والسورةَ تتكون من آيـات، واآليـةَ مـن وَ ن من سُ وَّ الكريم، حيث إن القرآنَ الكريم يتكَ 

 .ات، والكلمةَ من حروفـكلم

 احلروف عدد خمارجِ 

ةَ دَّ ن عَ ، فمنهم مَ التفصيليَّة ذه املخارجِ ه اء يف عددِ ـلف العلماختَ  ، ومنهم عرشَ  ها أربعَ

ةَ ها ن عدَّ مَ ، ومنهم عرشَ  ها ستةَ دَّ ن عَ مَ  و املُ عرشَ  سبعَ ذا هُ ختار الذي سنتكلم عنه إن ، وهَ

 .شاء اهللا تعاىل
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، اجلـوفُ  :، وهـيعامـةٍ  خمـارجَ  مخسـةِ  عـىل ةَ التفصـيليَّ  اء هذه املخارجَ ـم العلموقد قسَّ 

تانِ و، اللِّسانُ و، احللقُ و  .خلَيْشومُ او، الشفَ

 :لذلك ولإليضاح أرضب مثاالً 

فإن ، فرَ من الغُ  افيها عـددً  ي كلُّ شقةٍ شقق، وحتو ارةً هبا مخسُ ـأن لدينا عم لنفرتضْ 

قنا هذا عىل اجلهاز لو طبَّ و، ف التي يف الشقق يف النهاية هو سبعَ عرشةَ غرفةً رَ الغُ  جمموعَ 

 َ  :الصويتِّ لوجدنا اآليتِ

 ُ جُ احلْ ارِ ـَ وفِ سَ خمَ ْ ـبْعَ ــرُ ـرشَ  ـةَ عَ

فِ  وْ ا:لِلْجَ تَاهَ أُخْ ي،  أَلِفٌ وَ هِ  وَ

َ ـثُ  َـلْقِ ــقْ مَّ ألِ ـاءُ : ىصَ احلْ ـزٌ هَ ْ  مهَ

ـاهُ  نَ ٌ خَ  :أَدْ نيْ ااغَ هَ افُ  ؤُ قَ الْ  : ، وَ

لُ  فَ طُ  ، أَسْ سْ وَ الْ يمُ  : وَ نيُ  فَجِ ا الشِّ  يَ

 َ ـرسَ نْ أَيْ اسَ مِ َ نَـاهَ  االَرضْ مْ  اأَوْ يُ

النُّونُ  نْ  : وَ فِهِ  مِ رَ ـتُ  طَ ْ لُوا حتَ عَ  اجْ

الُ  الـدَّ الطَّاءُ وَ ا وَ تَ نْ : وَ مِ ـنْهُ وَ  مِ

ىلَ  فْ ا السُّ ايَ قِ الثَّنـَ ـوْ ــنْ فَ مِ نْـهُ وَ  مِ

ـنْ  نْ  مِ مِ ،وَ امَ يْهِ فَ رَ هْ  طَ فَ  :بَطْنِ الشَّ

ــتَــيْـنِ  ـفَ ـيمُ : لِلـشَّ ــاءٌ مِ اوُ بَ ــوَ  الْ

ي ىلَ الَّذِ تَ ـيَ  عَ هُ مَ خْ تَـــارُ ْ نِ اخْ  ربَ

وفُ مَ ـحُ  ـنْ ـــرُ اءِ تَ ــوَ ـيـدٍّ لِلْهَ تَهِ

ـطِـهِ  سَ نْ  وَ مِ ـعَ :  وَ ــاءُ ـــفَ ٌ  حَ نيْ

،ثُمَّ  قُ انِ فَوْ افُ  أَقْىصَ اللِّسَ  الْكَ

ادُ  الضَّ لِيَا: وَ ـهِ  إِذْ وَ تـِ ــافَ ـنْ حَ  مِ

الـالَّ  ــا: مُ  وَ ـاهَ نْتَهَ ـا   لـِمُ ـاهَ نَ  أَدْ

ا  الرَّ ــلُ :  وَ خَ رٍ  أَدْ ـهْ انِيــهِ  لِظَ دَ  يُ

يَا لْ ا عُ ريُ  ، الثَّنَايَ
فِ الصَّ تَـكِنّ : وَ سْ  مُ

يَـا ــــلْ عُ ــا لِلْ ثَ الُ وَ الـذَّ الـظَّاءُ وَ وَ

ا الْ  افِ الثَّنَايَ عَ اطْرَ ا مَ فَ الْ هْ ـفَ فَ ِ رشْ  مُ

نَّـةٌ  غُ ــومُ :  وَ َيْـشُ ـا اخلْ ـهَ جُ رَ ـخْ  مَ
 

 احلروف خارجُ ـم

 والـواوُ  فُ األلـِ :الذي بداخل الفم واحللق، وخيرج منـه وهو الفراغُ  :وفِ جَ ـخمرج ال -١

ــاءُ  ــة تســمى والي ــة، وهــذه احلــروف الثالث يَّ ــاملدِّ  احلــروفَ  :املدِّ ــة أو اهلوائيَّ ــي ة؛ ة، أو اجلوفيَّ



٤٧ 

 .خلروجها من اجلوف

فِ : (هـي ،أخر خ بروايةٍ سَ ورد هذا البيت يف بعض النُّ  :تنبيه َـوْ ـأَلِفُ اجلْ :مـن ، بـدالً )فَ

فِ ( ــوْ فِ ( :إال، وال يســتقيم مــع الــوزن )أَلِــفٌ : لِلْجَ ــوْ َ ــأَلِفُ اجلْ ، ومل أثبتهــا يف الكتــاب)فَ

 .هيتُ عىل ما تلقَّ  ااقتصارً 

 هاوف يف خمرجِ حلروف اجلَ  رسم توضيحيٌّ )  ١( الشكل

 .واهلاءُ  وخيرج منه اهلمزةُ  :أقىص احللق -٢

تَان واحلاءُ  منه العنيُ وخيرج  :وسط احللق -٣ لَ مَ طبدون : أي(، املُهْ  ).نُقَ

تَانِ  واخلاءُ  وخيرج منه الغنيُ  :أدنى احللق -٤ مَ جَ  .)املنقوطة: أي(، املُعْ

لْقية: ىتسمَّ عِ والراب الثاين والثالثِ  املخرجِ  وحروفُ   .قلْ خلروجها من احلَ ؛ حَ

خرج حروف احللقمل يٌّ حيتوضرسم )  ٢( الشكل

 .وخيرج منه القاف :من احلنك األعىلسان مع ما حياذيه أقىص اللِّ  -٥



٤٨ 

أقىص اللسان يفَ سم توضيحيٌّ حلرر) ٣(الشكل 

سان مع ما حياذيه من أقىص اللِّ  -٦

 :خمرج القاف احلنك األعىل حتتَ 

 .وخيرج منه الكاف

يان  والقاف والكاف تُسمَّ

يَّ  َوِ ا من قرب ـني؛ خلروجهمتَ ـهلَ

 .هاةِ اللَّ 

الياء املتحركة أو : وخيرج منه اجليم والشني والياء، وأقصد بالياء هنا :وسط اللسان -٧

يةالساكنة املفتوح ما قبلها، وهذه احلروف الثالثة تسمى شَ  رِ ر خلروجها من شَ  ؛جْ جْ

 ).وسطه :أي(اللسان 

 رسم توضيحيٌّ حلروف وسط اللسان )٣( الشكل

٨- تَامها أو اللسان، حافَتي إحد  ةاحلافَ  أي :العليا األرضاس من حياذيه ما مع كِلْ

 األرضاس مع اليمنى ةواحلافَ  العليا، اليرس األرضاس مع اليرس )بتخفيف الفاء(

اد منه وخيرج العليا، األرضاس من اـاذهيمحي ما مع امعً  تاناحلافَ  أو العليا، اليمنى  .الضَّ

 اني معً الناحية اليمنى أصعب، ومن الناحيتَ  وخروج الضاد من الناحية اليرس أيرس، ومن

 .النطق هبا ونستطيعي ال األعاجمكثري من ، وانطقً من أصعب احلروف ، وهي رُ أعزُّ وأندَ 

مثـل الظـاء،  بالضاد فال ينبغي علينا أن ننطقوهناك فرق بني الضاد والظاء يف املخرج، 

،  .إن شاء اهللا تعاىل يف باب الضاد والظاء الفرق بينهمـا وسنذكر فهذا خطأ فاحشٌ



٤٩ 

 رسم توضيحيٌّ للطاء والدال والتاء يف خمرجها) ٦( الشكل

 رسم توضيحيٌّ حلرف الضاد يف املخرج)  ٤( الشكل

تي اللسان معً  -٩  .وخيرج منه الالم :ثة العليااذيه من اللِّ مع ما حيُ  اما بني أدنى حافَ

ثَة العليا -١٠ ف اللسان مع ما حياذيه من اللِّ  .وخيرج منه النون :طرَ

ف اللسان مع ظهره -١١   .وخيرج منه الراء :طرَ

ية قِ لْ فه ؛والالم والنون والراء تسمى ذَ لْق اللسان أي طرَ  .خلروجها من ذَ

 رسم توضيحيٌّ حلروف الالم والنون والراء يف خمارجها) ٥( الشكل

ــولِ  -١٢ ــعَ أص ــانِ م فُ اللس ــرَ ط

ليـــا وخيـــرجُ منـــه الطـــاءُ  :الثنايـــا العُ

ــــد ، وال ــــاءُ ــــذه الُ والت ى ه ــــمَّ وتُسَ

يةطْ نِ احلُروفُ   .عِ

ــني  -١٣ ــا ب ــع م ــان م فُ اللس ــرَ ط

ــفىل ــا والس ــا العلي ــن  ،الثناي ــة م قريب



٥٠ 

ــرج  ــفىل وخت ــفري الس ــروف الص ــه ح من

ى اي، وتسمَّ اد والزَّ ني والصَّ السِّ : وهي

ـ هذه احلروف ؛ خلروجهـا مـن ليةباألسَ

لَة اللسان، وهي فه: أسَ قُّ طرَ ستَدَ  .مُ

 يف نيالشفتَ  الـإعم عدم مع مالحظة

ضيحيٌّ يبنيِّ خمرج أحرف الصفريرسم تو) ٧( الشكل   .الصاد حرفِ  إخراج

ف اللسان مع أطـراف الثنايـا  -١٤ طرَ

ليا ، والثاءُ  والذالُ  وخيرج منه الظاءُ  :العُ

ــوِ ثَ وتســمى لِ  ــرب يَّ ة؛ خلروجهــا مــن ق

ثَة  .اللِّ

ة فوائدُ  رسم توضيحيٌّ ملخرج الظاء والذال والثاء )٨(الشكل     :مهمَّ

ليا الثنايا * ليا أي هي األسنانُ : العُ انِ  القاطِعانِ : العُ يَّ لْوِ  .العُ

لِيَّانِ  القاطعانِ :  أيالسفىلَ  هي األسنانُ : يا السفىلوالثنا * فْ  .السُّ

ثَة العليا *  .العليا األسنانُ  ت منهانبُ التي تَ  حمةُ لَّ الهي : واللِّ

مة ال * اثنان وثالثون  اأهنَّ  ،اإلنسانِ  يف فمِ  الكاملةِ  عدد األسنانِ يف  ديُّ سعَ مُ ـقال العالَّ

نّا  :اغالبً  سِ

ىفأ« - م الفم،  انيبدو من اإلنسما  أولُ  وهي :ثنايا ربعةٌ تسمَّ  ،فوقُ من  انِ تنثِ من مقدَّ

 .من أسفلَ  انِ توثن



٥١ 

صورة لتوضيح عدد األسنان  )٩( الشكل

يف فم اإلنسان وترتيبهاالكاملة 

يَةأربعةٌ تسمى  - اعِ بَ من أعىل وهي املحيطة بالثنايا من اجلانبَني  ):انِيَةـبوزن ثَمَ ( رَ

 .من أسفلو

ى  - يَة من اجلانبَني :اأنيابً أربعةٌ تسمَّ اعِ بَ  .امن أعىل ومن أسفل أيضً  ،وهي املحيطة بالرَّ

ى  - أسفل وهي املحيطة باألنياب من اجلانبَني من أعىل ومن : ضواحكأربعةٌ تُسمَّ

ا  .أيضً

أي : أو أرحاء طواحنياثنا عرش تُسمى  -

ا ، وهي املحيطة بالضواحك من اجلانبَني أرضاسً

امن أعىل ومن أسفل أي : ، من كل جانب ستَّةضً

 .أعىل وثالثةٌ من أسفل ثالثة من

ني وهبذا يكون العدد اثنَـ، نواجذَ أربعة تسمى  -

وثالثــني ســنّا، وهــي املحيطــة بالضــواحك مــن 

ــ ا، وتســمى اجلــانبَني مــن أعــىل ومــن أســفل أيضً

ــا ــرضس احلُ  النواجــذ أيضً ــم، ورضس العَ لُ ل، قْ

 .»انية وعرشون بإسقاط النواجذ األربعةـومن غري الغالب أن يكون لإلنسان ثم

العامِّ  ــ أي عرشة خمارج ــ ضمن املخرجِ  عرشَ  إىل املخرج الرابعَ  ومن املخرج اخلامسِ 

 .سان، وهو اللِّ الثالثِ 

ة السفىل معَ  بطن -١٥ فَ فةمُ ـال( أطراف الثنايا العليا الشَّ ِ  .الفاء حرفُ وخيرج منها ): رشْ

 .والباء ا امليمُ ـوخيرج منهم: بانطباق االشفتان معً  -١٦

ة ا الواوـوخيرج منهم: وباستدارة يَّ  . وهذا خمرج الشفتني، غريُ املدِّ

وية :وامليم تسمىوالباء  والفاء والواو .شفَ



٥٢ 

توضيحيٌّ لكيفية خروج الغنةرسم ) ١٢( الشكل

 مـارسم توضيحيٌّ ملخرج الشفتَني، واحلروفِ اخلارجة منه) ١٠( الشكل

وم -١٧ يْشُ ،  :اخلَ بُ فوقَ غارِ احلنكِ ، املركَّ قُ األَنف املنجذبُ إىل داخل الفمِ رْ وهو خَ

نَّةُ   .وخيرج منه الغُ

نَّةُ هي وم،  :والغُ صوت خيرج من اخلَيْشُ

حريفَ النونِ من  اويكون يف اللغة العربية جزءً 

، سواء حترك  .اتا أو سكنتوامليمِ

من  اجزءً  حرفٍ  أن لكلِّ  ن الطبيعيِّ ومِ 

ع صوتُ  ذلك  النفَس خيرج معه لكي يُسمَ

ب ما سنذكر من تفصيل يف صفتي اهلمس  احلرف، سواء قَلَّ ذلك النفَس أو كثُر ــ بحسْ

دَّ  وهذا النفَس اخلارجُ  ، واجلهر ــ ج منه إىل اخلارج، وهذا رُ خيَ  اأن جيد منفذً  مع احلرف ال  بُ

ن اخلروج من الفم ع امتامً  اهلواءَ  سُ حيبِ  ؛ ألن اللسانَ وامليمَ  احلروف إال النونَ  يتَأَتَّى مع كلِّ 

 .ني حتبسان اهلواء كذلك يف امليمنطق النون، وألن الشفتَ  حالَ 

نَّ  ج عن ذلك صوتُ نتُ ه من الفم، فيَ لَ خروجِ دَ ذا فإن اهلواء خيرج من األنف بوهل  .ةالغُ

*     *     * 

ب هذه و ا به، ولكن شدةَ تقارُ ا خمتصّ ا دقيقً إذا أردنا التدقيق فإن لكلِّ حرفٍ خمرجً

ُوهنا ضمن  املخارج اجلزئية لت العلمـاء يَدجمُ يف بعض املواضع من الفم واحللق؛ جعَ



٥٣ 

، فصار جمموعها  ى خمرجٍ مسمَّ   .للتقريب ال غري عرشَ  سبعةَ واحدٍ

هفأدخل عليه اهلمزةَ  أيِّ حرفٍ  ف خمرجَ عرِ ردت أن تَ إذا أَ  :مالحظة دْ نْه أو شدِّ .، وسكِّ

*     *     * 

 ؟ر الصوتُ دُ صْ كيف يَ 

 :ار إمَّ دُ صْ أن الصوت يَ  بالتجربة يظهر لنا

م جسمَ  -١  .نيفَّ كَ ، كرضب نيِ بتصادُ

د جسمَ  -٢ قةرابُ  تَ وَ ا قُ ـبينهم نيِ بتباعُ قِّ ورَ شَ  .ط، كَ

نَّانةِ  باهتزاز، كصوتِ  -٣  .رانةاخليزُ  أو اهتزازِ  الشوكة الرَّ

 :لوجدنا أن ولو طبقنا ذلك عىل اجلهاز الصويتِّ 

 .مبالتصادُ  جُ خترُ  احلروفَ الساكنةَ  *

 .دبالتباعُ  خترجُ  كةَ واحلروفَ املتحرِّ  *

 .باهتزاز األحبال الصوتية خترجُ  ةَ واحلروفَ املديَّ  *

*     *     *





٥٥ 

 باُب صفات اُحلروفباُب صفات اُحلروف

 :تعريف صفة احلرف

ول، كالبياض والطُّ  :فاحلسيةُ  ؛ما قام باليشء من املعاين احلسية واملعنوية :لغةً الصفة 

دق كالعِلْم :واملعنويةُ   .والصِّ

 .للحرف عند حدوثه يف املخرج عارضةٌ  كيفيةٌ  :اواصطالحً 

كِّ واملِ للحرف والصفة  ريِ : عيار، فمثالً بمثابة املحَ ، ١٨، ٢١، ٢٤ة خمتلفة للذهب أعْ

 ...وهكذا ٢١ :ااخلالص، وأقل منه عيارً  و الذهبُ وه، ٢٤ :ايارً فأعالها عِ  إلخ،...  ١٤

ه ممتازة، وإذا أتى قراءتَ  أنَّ  ، أي٢٤قراءته  ها كان عيارُ فإذا جاء القارئ بالصفات كلِّ  

 .به من صفات مل يأتِ  ص عيار قراءته بحسب ماببعضها نقَ 

*     *     * 

 :أقسام صفات احلروف

، وتنقسم إىل قسمَ   :نيوالصفات عددها سبعَ عرشةَ صفةً

 .ارشً وضدها مخس، فتكون عَ  ، وهي مخسٌ هلا ضدٌّ  صفاتٍ  :األولِ 

 .صفات ها سبعُ هلا، وعددُ  ال ضدَّ  صفاتٍ  :الثاين



 

 ٥٦ 

ين الصوتيَّني  صورة توضح وضع الوترَ

 اهلمس واجلهر يف حايلَ 

 الصفات التي هلا ضد: لالقسم األوَّ 

 :قال الناظم رمحه اهللا

َا  اهتُ فَ ــلْ : صِ تَفِ سْ وٌ مُ خْ رِ ـرٌ وَ ـهْ  جَ

ا هَ وسُ مُ هْ صٌ (:مَ خْ ثَّهُ شَ تْ  فَحَ كَ  )سَ

يدِ  دِ الشَّ ـوٍ وَ خْ َ رِ بَنيْ ــرْ لِنْ (: وَ مَ  )عُ

ـاءٌ  ـاءُ ظَ ـادٌ طَ ادُ ضَ صَ هْ : وَ بَقَ ـطْ  مُ
 

ـــلْ   ــدَّ قُ الضِّ تَـةٌ ، وَ مَ صْ ـتِحٌ مُ نْفَ  مُ

ظُ  فْ ا لَ هَ يدُ دِ تْ (: شَ ـــدْ قَطٍ بَكَ  )أَجِ

لْوٍ  بْعُ عُ سَ طٍ قِظْ (:وَ غْ صَّ ضَ ْ  )خُ رصَ  حَ

ـ(وَ  ـنْ لُبِّ ـفَ هْ : )ـرَّ مِ قَ لَ وفُ املُْذْ ُرُ  احلْ
 

 .وضده اجلهرصفة اهلمس،  −

 .ا البيـنيَّةُ ـدة، وضدها الرخاوة، وبينهمصفة الشِّ  −

 .صفة االستعالء، وضده االستفال −

 .صفة اإلطباق، وضده االنفتاح −

 .اتـصفة اإلذالق، وضده اإلصم −

ها  :عىل النحو اآليت وسأرشحُ

 :صفة اهلمس  -١

 .اخلفاء :لغةً معناه * 

النفَس عند النطق  انجري :ااصطالحً * 

 .د عىل املخرجمـالضعف االعت ؛باحلرف

، فيمر اهلواء نان الصوتيَّ ارَ ـتَ نفتح الوَ وي

 .اـمن خالهلم

تَ (جمموعــة يف قولــه  :حروفــه*  ــكَ صٌ سَ ــخْ ــهُ شَ ثَّ الفــاء، واحلــاء، والثــاء،  :؛ أي)فَحَ

 .واهلاء، والشني، واخلاء، والصاد، والسني، والكاف، والتاء



 

 ٥٧ 

 

 ):ضد اهلمس(صفة اجلهر   -٢

 .اإلعالن :لغةً معنَى اجلهر  *

 .د عىل املخرجمـالقوة االعت ؛انحباس النفَس عند النطق باحلرف :ااصطالحً  *

 .مـان، فال يمر اهلواء من خالهلان الصوتيَّارَ ـتَ نطبق الوَ يو

هي مجيع احلروف اهلجائية التسعة والعرشين ما عدا حروف اهلمس  :حروفه *

 .االعرشة، أي تسعة عرش حرفً 
 

 :دةصفة الشِّ   -٣

 .القوة :لغةً وهي  *

 . د عىل املخرجمـالقوة االعت ؛انحباس الصوت عند النطق باحلرف :ااصطالحً  *

دُ : (جمموعة يف :حروفها * تْ قَطٍ بَ  أَجِ اهلمزة، واجلـيم، والـدال، والقـاف،  :، أي)كَ

 .اء، والباء، والكاف، والتاءوالط

 ):ضد الشدة(صفة الرخاوة   -٤

 .اللِّني :لغةً الرخاوة  *

 .د عىل املخرجمـالضعف االعت ؛جريان الصوت عند النطق باحلرف :ااصطالحً  *

ها *  .هي مجيع حروف اهلجاء، ما عدا حروف الشدة والبينية :حروفُ

ا أو حلرف إما أن يكون شديدً وهي صفة متوسطة بني الشدة والرخاوة، فا :ةيَّ ـينـصفة البَ  -

خوً   .انيّ ـيأو بَ  ارِ



 

 ٥٨ 

 .االعتدال :لغةً ية ـينـوالبَ  *

يف  مـايف الشدة، وعدمُ جريانه ك مـال انحباس الصوت كمـاعدم ك :ااصطالحً  *

 .الرخاوة

رُ ( :حروفها * مَ  .الالم، النون، العني، امليم، الراء: ، أي)لِنْ عُ

ينية ا البَ ـوبينهم والرخاوةَ  دةَ س، وأن الشِّ بالنفَ  تعلقانِ م واجلهرَ  اعلم أن اهلمسَ  :تنبيه

 .بالصوت متعلِّقةٌ 

 مـاروفها، والتي هي كق عند النطق بحيف جهاز النطْ  ادة حتدث انزعاجً واعلم أن الشِّ 

أن  ، فلو أردتَّ والتاءُ  والكافُ  والباءُ  والطاءُ  والقافُ  والدالُ  واجليمُ  اهلمزةُ : اذكرنا سابقً 

دون أن خترج  ق احلرفَ السابقة، وانطِ  ن احلروفِ مِ  عىل أيٍّ  ف ذلك فأدخل اهلمزةَ عرِ تَ 

، وتأمَّ  امهسً  ث لك انزعاجٌ شديدٌ ل ماذا حيدُ أو قلقةً دُ ن أجل ذلك مِ  !ث لك؛ بالطبع سيَحْ

 .رقٍ خمتلفةبطُ  ة هذه احلروفِ دَّ ن شِ مِ  العربُ  صتِ ختلَّ 

 :ة احلروفدَّ ن شِ مِ  صِ التخلُّ  طرقُ 

عىل الكاف والتاء، ثم انطق احلرف،  ويكون يف الكاف والتاء، أي أدخل اهلمزةَ  :اهلمس -أ 

قْ ،  ة ــدَّ ــ هذه هي الشِّ  انزعاجٌ لك ث فسيحدُ  ج النطق؛ فسيخرُ   عضوِ بني طريفَ  فارِ

، بل بالداخل ــ وهذا ما يسمى باهلمس ــ وال تتكلف إخراجَ اهلمسِ  املحبوسُ  اهلواءُ 

ا عنك، ـرغمً بطبيعته  أتى اهلمسُ  ا صحيحةً أتيت هب نألنك إ ؛ةدَّ عليك أن تأيتَ بالشِّ 

بِتَا: (ولذلك قال اإلمام ابن اجلزريِّ  افٍ وَ ةً بِكَ دَّ اعِ شِ رَ لِ الكافُ والتاء؛ ألن )وَ لقَ قَ ، ومل تُ

، وهي اهلمسُ  وبُ نُ ا صفةً تَ ـفيهم  .عن القلقلةِ



 

 ٥٩ 

دٍ  بُ قُطْ (وتكون يف حروف  :القلقلة -ب  طق  عضو النُّ د بني طريفَ ، فباعِ هاـحالَ سكون )جَ

ى بالقلقلةـتدَّ حتى تتخلص من شِ  ها عند أحكامِ  وسيأيت تفصيلُ  ،ها، وهذا ما يسمَّ

 .هلا الكالم عىل الصفات التي ال ضدَّ 

 :ق اآلتيةرُ دهتا بالطُّ من شِ  فتتخلص العربُ  :أما اهلمزةُ  -ج 

 .﴾مـاالسَّ ﴿: ، فتقرأ بحذف اهلمزة َّٰىُّ  :، مثلباحلذف -

، فتقرأ بإبدال اهلمزة حرفَ مد جمانس  َّخسُّ ،  َّجنُّ  :، مثلاإلبدالأو  -
نُونَ ﴿ :حلركةِ ما قبلها بِريٍ  ﴿ ،﴾ يُومِ  .﴾وَ

فتقرأ بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها مع حذف  َّىم ممُّ  :، مثلبالنقلأو  -
نَ ﴿ :اهلمز نَ امَ نَ (: ، وتُلفَظ﴾مَ نَامَ  .)مَ

 .بالسكت عىل الساكن قبل اهلمزةَّىم س ممُّ  :، مثلكتبالسَّ أو  -

 .﴾أَنتَ ١ءَ ﴿ :، مثلاإلدخالأو  -

بتسهيل اهلمزة بينها وبني األلف إن كانت    َّ جس ُّ  :، مثلبالتسهيلأو  -

وبينها وبني الياء  َّ ام ُّ  :ا وبني الواو إن كانت مضمومة نحومفتوحة، وبينه

وهذا بصفة عامة يف القراءات وليس عند  َّملُّ  :نحوإن كانت مكسورة 

 . فقط   َّ جس ُّ  :إال ما كان يف لفظ ،حفص
 

خاوة والبَ ) فائدة(ثمرة  ة والرَّ دَّ  :نِيَّةـيمعرفةِ الشِّ

ها ــ أي ما يرتتب عليها ــدةَ حق، ومساعلم أن الشِّ  ُ  تحقَّ زمن احلرف عند النطق  قِرصَ

ها طُ والبينيَّ ، زمن احلرف طولُ : به، والرخاوةَ حق، ومستحقَّ ها توسُّ  زمنِ  ةَ حق، ومستحقَّ

، فإذا مل يعطَ احلرف بني الطُّ  ـيْنِيَّ  احلرفُ  ول والقِرصَ  جتَ ــه عند الوقف عىل آخر الكلمة نَ ـتَ ـبَ

بتُورٌ  حرفٌ  لنا  .مَ



 

 ٦٠ 

 :االستعالء صفةُ  -٥

 .االرتفاع :لغةً هو *  

صَّ (سان إىل احلنك األعىل عند النطق بحروف اللِّ  رخَّ ارتفاع مؤَ  :ااصطالحً *  خُ

طٍ قِظْ  غْ  ).ضَ

 .اخلاء، والصاد، والضاد، والغني، والطاء، والقاف، والظاء :حروفه* 

 .اجتاه ضغط اهلواء إىل احلنك األعىل عند النطق بحروفه: وهو :رُ تعريف آخَ   −

 .احلرف تفخيمُ :  ه ــ أي ما ينتج عنه ــ ومستحقُّ ، واالستعالء حق

 :التفخيم

 .التسمني :لغةً * 

اهُ  :ااصطالحً *  دَ نٌ يعرتي احلرف عند النطق به فيمتلئ الفم بِصَ مَ  .سِ

 :مراتب التفخيم حلروف االستعالء

 :ء يف مراتب التفخيم مذهبانمـاللعل

 :وهي االتفخيم ثالثً  مراتبَ  عدُّ يَ  :املذهب األول

 .ِّمص ّٰ، َّحنُّ  :، نحواملفتوح -١

 .َّحمُّ : ، نحواملضموم -٢

 .َّممُّ : ، نحواملكسور -٣

ا، فيتبع ما قبلهيف هذا املذهب ا الساكن أمَّ  ، فيكون يف أعىل املراتب إن كان ما قبله مفتوحً

بق بمضموم، مثلِّخص ّٰ: مثل ، ويف ِّ ىن ّٰ: ، ويف املرتبة الوسطى إن سُ

 .ِّ ٰر ّٰ: أدنى املراتب إن كان قبله مكسور، مثل



 

 ٦١ 

 :أن مراتبه مخس وهي :املذهبُ الثاين

 .َّحنُّ  :املفتوح الذي بعده ألف، مثل -١

 .ِّمص ّٰ :املفتوح من غري ألف، مثل  -٢

 .َّحمُّ : املضموم، مثل  -٣

 .ِّٰر ّٰ: الساكن، مثل  -٤

 .َّممُّ  :املكسور، مثل  -٥

ني يظهر يف الساكن املكسور ما قبله، ففي املذهب األول فالفارق احلقيقي بني املذهبَ 

يكون يف أدنى املراتب، أما يف املذهب الثاين فيكون يف مرتبة أعىل بقليل، ويظهر ذلك 

 .ِّجض ّٰ، ِّجغّٰ : بالتطبيق عىل املثالَني التاليَني

 :تَويلِّ يف بيان مراتب التفخيمـولذلك قال العالمة امل

ـــمَّ  الْ  خَّ ـثُ ـفَ ـــمُ ـــــمَ نْهُ ـــاتُ  عَ  ـهْ ـمْ  آتِيَـــ

ــــ هَ تُوحُ فْ امَ ،امَ هَ ومُ ــــمُ ـــــا،ضْ هَ ورُ سُ كْ  مَ

مَ  ـــى مِ ــــفَ تَ بْ ــــا أَ ــــهْ ـنْ قَ كَ رَ ــنْ حَ  لِـــهِ مِ

قِ  ـــوَ ــــفْ  :لَ ي ـــعَ األَلِ ا مَ هَ ــــوحُ تُ فْ ــــلْ مَ  بَ

امَ  ـــــــــهَ ومُ مُ اضْ هَ ـــــورُ سُ كْ ا، مَ ـــــاكِنُهَ  ، سَ

ـــ إِنْ تَ ـــيَ وَ هْ ــــــفَ نَ ــأَدْ نْ بـِ ــــهْ ى كُ لَ نْــزِ  مَ

ــــهْ  ـ قِــيــقَ ا   رَ ــــهَ ــــ ــــالُ  إِنَّ ـ ــــــقَ ـــالَ يُ  فَ
 

ــــ  ــــبٍ  ثَ اتِ ــرَ ـــىلَ  مَ ــــهْ  ثٍ الَ عَ يَـ هِ  :،  وَ

ـــا تَ ــــوَ ــ ــــمَ  عٌ بـِ ــــا ا ـ هَ ـــاكِـنـُ هُ  سَ ــــلَ بْ  قَ

ــــفَ  ضْ رِ ــــهُ مُ ـافْ ـكَ ـــهْ ـشْ كَ َرَ ـــكَ احلْ  الً بِتِلْ

هُ الْ  ــــدَ عْ بَ ــــفْ ـوَ لِ ونِ  أَ ـــــنْ  دُ ــ ـــــوحُ مِ تُ فْ  مَ

ــــهَ ـــفَ  هِ خَ ـ ــــسٌ ـذِ ــــا مْ ـ هَ ــرُ ــــاكَ ذِكْ ـ تَ  أَ

ةٌ  ــــــيمَ ــــ فَخِ ـعً طْ ــــ  ـاقَ ـــــهْ ـالْ   نَ مِ ـلَ ـتَفِ سْ  مُ

ـــــهْ  ـ يقَ َقِ ـــــــــيَ احلْ ــــكَ هِ ا ، تِلْ هَ ــــدِّ ضِ  كَ
 

، وأن هذه ال تتأثر بالكرس:  )ص، ض، ط، ظ(اإلطباق  حروفَ  مع ملحوظة أنَّ 

 .أوضحاملراتب تتناول القاف والغني واخلاء بشكل 



 

 ٦٢ 

 حلقيقة تفخيم حروف االستعالء املكسورة؛ ويلِّ تَ مُ ـال اإلمامِ  ظ يف حتليلِ الحِ نُ  مـاوك

: أي(ألن فيها استعالءً  ؛عىل مصطلح التفخيم فال نسميها مرققة يَ فإنه خيتار أن نُبقِ 

ا اخلاء تبة احلروف املستفلة، مع أننا عمليّا عند نطق ألقىص اللسان ال جيعلها يف رُ ) ارتفاعً

التلقي : هذا والغني املكسورتَني نكاد نبلغ هبا مرتبة الرتقيق، والعربة يف ضبط كلِّ 

 .واملشافهة من أفواه املشايخ املتقنني

 ):ضد االستعالء(صفة االستفال  -٦

 .االنخفاض واالنحطاط :لغةً االستفال * 

 .بحروف االستفالسان عن احلنك األعىل عند النطق اللِّ  رمؤخَّ  انحطاطُ  :ااصطالحً * 

 .هي مجيع حروف اهلجاء ما عدا حروف االستعالء :حروفه* 

 .املستفِل ترقيق احلرفِ : هحق، ومستحقُّ  واالستفالُ 
 

 :الرتقيق

 .ولُ النُّحُ  :لغةً * 

اهُ نُحُ  :ااصطالحً *  دَ ي احلرف عند النطق به فال يمتلئ الفم بِصَ  .ولٌ يعرتِ

 :صفة اإلطباق -٧

اق :لغةً معناه *   .اإللْصَ

 .ي اللسان باحلنك األعىل عند النطق بحروف اإلطباقتصاق طائفتَ الْ  :ااصطالحً  *

 ).الصاد، والضاد، والطاء، والظاء( :حروفه *

 ربمؤخَّ  ء خمتصٌّ ستعالء واإلطباق أن االستعالَ سان يف االِ اللِّ  والفرق بني ارتفاعِ 

 .ألنه يشمل أغلب اللسان ؛ظرة فيه أعمُّ فالنَّ ه، أما اإلطباق مِ النظر إىل مقدَّ  سان دونَ اللِّ 



 

 ٦٣ 

 ):ضد اإلطباق(صفة االنفتاح  -٨

 .االفرتاق :لغةً معناه * 

 .االنفتاح ي اللسان عن احلنك األعىل عند النطق بحروفِ افرتاق طائفتَ  :ااصطالحً * 

 .هي مجيع حروف اهلجاء ما عدا حروف اإلطباق :حروفه* 
 

 :صفة اإلذالق -٩

 .ة اللساندَّ حِ  :لغةً معناه * 

 .رسعة النطق بحروف اإلذالق :ااصطالحً  *

نْ لُبٍّ ( :وحروفه * رَّ مِ  .والباء ،والالم ،والنون ،وامليم ،والراء ،الفاء :أي ،)فَ

 :اتـصفة اإلصم -١٠

 .املنع :لغةً معناه * 

ة باعيَّـها يف كـالم العـرب كلمـةٌ رُ ى منهـا وحـدَ بنَـمنع حروفـه مـن أن يُ  :ااصطالحً  *

لِها عىل اللِّساناسيَّ األصول أو مخُ   .ة؛ لثِقَ

 .حروف اهلجاء ما عدا حروف اإلذالق السابقة مجيعُ  :حروفه *

بفتح  ،)وسطُ سَ عَ (: ايسِّ ـمثالُ اخلُمو ،اسم للذهب :)دجَ سْ عَ (كلمة  :فمثال الرباعيِّ 

ران شجرةلاسم  وهو: دةومشدَّ أفة السني خمفَّ   .اخليزُ

غَ  اتِ ـواإلصم ي اإلذالقِ أن صفتَ  واحلقُّ  ْ لُ القة هلمفيَّ ويتان رصَ ا بالنطق، ـتان ال عَ

 اظم هنا ضمن الصفات حتى يكون عددُ ا ذكرمها النَّ ـ، وربَّما أثر سمعيٌّ ـفليس هلم

، مثلَ  عرشةَ  الصفات سبعَ   .عرش خمارج احلروف التي هي سبعةَ  عددِ  صفةً

*     *     * 
 

 



 

 ٦٤ 

فات التي ال ضد هلا: القسم الثاين  :الصِّ

 .، االستطالةني، االنحراف، التكرير، التفيشِّ الصفري، القلقلة، اللِّ : صفات سبعُ وهي 

 :ن اجلزريِّ ولذلك يقول اإلمام اب

ا هَ ـيـرُ ــفِ ـ:  صَ ـيــصَ ايٌ سِ زَ  نُ ادٌ وَ

ـــا نـَ ــكِّ ـــاءٌ سُ يَ اوٌ وَ ــتَــحَ  وَ فَ انْ  ، وَ

ا الـرَّ ـلْ  يفِ الالَّمِ وَ عِ يرٍ جُ ـرِ بِتَكْ  ، وَ
 

 

لَ  قَ لْ اللِّيـــــنُ :   ةٌ قَ ــدٍ ، وَ  : قُطْبُ جَ

مَ  بْلَهُ افُ  اـقَ رَ نْـحِ االِ ا:  ، وَ ـحَ حِّ  صُ

ـيشِّ  لِلتَّفَ نيُ  : وَ ا ، الشِّ ادً تَطِلْ :  ضَ  اسْ
 

فري -١١  :صفة الصَّ

 .رائالط ه صوتَ يشبِ  صوتٌ  :لغةً معناه * 

 دِ طق بأحَ عند النُّ  لسانِ ال فِ ج من بنيِ الثنايا وطرَ رُ خيَ  زائدٌ  صوتٌ  :ااصطالحً * 

 .اهلواءِ  خروجِ  ذِ نفَ يق مَ ضِ  ؛ بسببِ ريفِ ف الصَّ أحرُ 

 .السني، الصاد، الزاي :حروفه* 

 .ها بينَّا ذلك يف خمرجـني يف إخراج حرف الصاد، كمال الشفتَ ـمَ يراعى عدمُ إِع: وظةــ ملحُ 

اذا ال ـفلم: نقول ؟صفريٍ اد ألهنا حرف ني يف الصَّ ال الشفتَ ـإنه ال بد من إعم :قيلفإذا 

لُ   ! من حروف الصفري ؟ اضً ا أيـأهنممع  السني والزاي، ا يف إخراج حريفَ ـمهنُعمِ
 

 :صفة القلقلة -١٢

التَّحريك :لغةً معناها *  اب وَ طِرَ  .االضْ

سـمع لـه نـربة قويـة عنـد النطـق سـكونه حتـى تُ  احلرف حـالَ  اضطرابُ  :ااصطالحً * 

دٍ : (بحروف  ).قُطْبُ جَ

دٍ ( :بحروف النطقِ   عضوِ يفَ د طرَ تباعُ  :رُ آخَ تعريف   .إذا كانت ساكنة) قُطْبُ جَ

 .يشرتط لقلقلة هذه احلروف أن تكون ساكنةف



 

 ٦٥ 

 :مراتب القلقلة

، َّجبُّ  ،َّخبُّ : يف حالة الوصل مثل وهذا إذا كانت ساكنةً  :صغر -أ

 .، حالة وصلهمـاِّجن       يم ىم ّٰ، ِّنث مث ّٰ: وكذلك

 ِّجنحن ّٰ ، َّام ُّ: عليها، مثل اوهذا إذا كانت ساكنة موقوفً  :كرب -ب 

 .حال الوقف عليها

ا حروف القلقلة املشدَّ  محال الوقف فهي عبارة عن حرفَ  دةُ وأمَّ ا ساكن ـني، أوهلُ

، وقلقلته َّجهُّ : ، والثاين متحركٌ فيخرج بالتباعد مع القلقلة، مثل مفيخرج بالتصادُ 

 .كرب كذلك

وظة قبلها، وال يصح  ـامل وال تابعةً  وال للكرسِ  للفتحِ  ليست مائلةً  القلقلةُ  :ملحُ

ها هبمزة، وال تشديدُ  تْمُ م كلُّ ذلك عند التطبيق من فهَ ، ويُ ااملقلقل إذا كان خمففً  احلرفِ  خَ

 .شيخٍ متقنٍ 
 

 :نيصفة اللِّ  -١٣

 .السهولة، ضد اخلشونة :لغةً معناها * 

 .وسهولة لنيٍ  ه يفمن خمرجِ  احلرفِ  إخراجُ  :ااصطالحً * 

 .َّحن ُّ ، َّرثُّ ، مثل مـاالواو والياء الساكنتان املفتوح ما قبله :حروفه* 
 

 :صفة االنحراف -١٤

 .يل والعدولمَ ـال :لغةً معناها * 

 .، العرتاض اللسان يف املخرج الالم والراءعند النطق بحريفَ  انحراف الصوت :ااصطالحً * 

 .الراءوالالم،  :هاافحرْ * 



 

 ٦٦ 

حـرف اهلـواء يـا عنـد النطـق بـالالم والـراء، فينة العلثَـاللسـان مـع اللِّ ويلتصق طرف 

 .ني يف الالماخلارج من الفم عن طرف اللسان إىل اجلانبَ 

ولذلك  ،ني إىل طرف اللسانمن الفم ينحرف من اجلانبَ  أما يف الراء فإن اهلواء اخلارجَ 

 . سميت صفةَ االنحراف

 :صفة التكرير -١٥

 .إعادة اليشء مرةً بعد مرة :لغةً معناها * 

 .ارتعاد طرف اللسان عند النطق بحرف الراء :اصطالحً ا *

 .حرف الراء فقط :هاحرفُ  *

يبَةٌ لل واعلم أن  عِ تَنَبَ رصفة التكرير صفةٌ مَ  ،)للحذر منها :أي(اء، وقد ذكرت لتُجْ

 .ها بالكليةوليس معنى التحذير من تكرير الراء إضاعتَ 

 :صفة التفيشِّ  -١٦

 .ساع واالنتشاراالتِّ  :لغةً معناها * 

 .يف الفم عند النطق بحرف الشني الريحِ  انتشارُ  :ااصطالحً  *

 .حرف الشني فقط :حرفها *

 :صفة االستطالة -١٧

 .ول واالمتدادالطُّ  :لغةً ومعناها * 

 .بمخرج الالم تصلية اللسان حتى امتداد املخرج من أول حافَ  :ااصطالحً * 

؛ ألن اللسان جيري يف خمرجه عند النطق بها ـوالضاد يمتد ب  .هاـالصوتُ

*     *     * 



 

 ٦٧ 

 ةدَ فية استخراج صفات كل حرف عىل حِ كي

 .ال تقل عن مخس وال تزيد عىل سبع ،صفات كل حرف عدةَ لاعلم أن 

فإن كان يف  ،الصفات التي هلا ضدن مِ  صفةٍ  لِّ عىل كُ  رفِ باحل رَّ مُ فالطريقة هي أن نَ 

 .أحدها فهو كذلك، وإن مل يكن فيها فهو يف ضدها

خوً أن احلرف إما أن يكون شديدً  هبَّ تنو عنه يف صفة  تَ حثْ ، فإذا بَ اا أو بيـنيّ ا أو رِ

خوٌ إال إذا بَحثْ الشِّ   .ةعنه يف صفة البيـنيَّ  تَ دة فلم جتده فيها، فال حتكم عليه بأنه رِ

رَّ ثم  ، فإذا وجدناه يف أحدها أثبتناها له، وإال ال ضدَّ هلاالصفات التي عىل به  نمُ

ا، كحرف  ن الصفات التي ال ضدَّ مِ  صفةٍ  ةوقد ال يكون للحرف أيَّ نظر يف غريها، نف هلَ

 . مثالً  العني

 :حرف الباء :مثال تطبيقيٌّ 

هور(فهو  ااهلمس، فإننا ال نجده فيها، إذً  ه عىل حروفب رناإذا مرَ  -  ).جمَ

ديد(فهو  اة، فإننا نجده فيها، إذً دَّ عىل حروف الشِّ ه ب رنامرَ إذا  -  ).شَ

 ).مُستفل(فهو  استعالء، فإننا ال نجده فيها، إذً عىل حروف االه ب رنامرَ إذا  -

نفتح(فهو  اإلطباق، فإننا ال نجده فيها، إذً عىل حروف اه ب رنامرَ إذا  -  ).مُ

ذلقٌ (فهو  افيها، إذً ف اإلذالق، فإننا نجده عىل حروه ب رنامرَ إذا  -  ).مُ

 ).لمُقلقَ ( :فـهو ايف صفة القلقلة فقط، إذً عىل الصفات التي ال ضد هلا، فإننا نجده ه ب رنامرَ إذا  -

 . لق، مقلقَ ح، مذلَ ل، منفتِ جمهور، شديد، مستفِ : صفاتُ حرف الباء ستة وهي أنه اإذً 

 .سبع صفاتب قد انفرد وحدهالراء  حرفَ  واعلم أن

 

*     *     *





٦٩ 
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 : تعريف التجويد* 

، تقول العـربالتَّ  :لغةً التجويد  د هـذا يشء حسـن، جـوَّ  :د، أيهـذا يشء جيِّـ :حسنيُ

 .نهحسَّ  :اليشء أي

او رَ  حرفٍ  كلِّ  إخراجُ  :اصطالحً  .هه ومستحقَّ مع إعطائه حقَّ  ،جهمن خمَ

 ؛عنـه بحـال مـن األحـوال هو الصفة الذاتية املالزمة لـه التـي ال تنفـكُّ  :احلرف قُّ وحَ 

 .كالشدة والرخاوة

ناتجٌ عن االستعالء، : هو الصفة الناجتة عن صفة أخر، كالتفخيم :هومستحقُّ 

اناتجٌ عن االستفال: والرتقيق لُ فيه أيضً ر احلروف،  الصفاتُ  ، ويدخُ كاملد الناجتةُ عن جتاوُ

للمشدد، واإلدغام الناتج عن اجتامع الدال مع التاء، والقلب حرف املد الناتج عن مالقاة 

  .الناتج عن إتيان الباء بعد النون الساكنة، وغري ذلك من النظائر

*     *     * 

 : كم التجويدحُ * 

يكفـي، إذا قـام بـه مـن  :أيكفاية،  فرضُ  :هه ورشوطِ ه وضوابطِ قواعدِ  ودراسةُ  تعلُّمه

 .سقط اإلثم عن الباقني، وهذا هو ما يسمى بالدراية



 

 ٧٠ 

تالوة القرآن الكريم  أثناءِ يف تطبيق تلك القواعد التجويدية النظرية و العمل بهأما 

 .عني فرضُ  :فهو

م متعبَّدونَ بفهمِ معاين ا هُ ـوالشكَّ أنَّ األمةَ كم«: يف النرش اجلزريِّ  ابنُ  يقول اإلمامُ 

 اةِ قَّ املتلَ  فةِ عىل الصِّ  ،هحروفِ  ه وإقامةِ ألفاظِ  متعبَّدون بتصحيحِ هم  ؛حدودِهالقرآنِ وإقامةِ 

 ها والَ خمالفتُ  وزُ  جتَ التي الَ ، ةِ العربيَّ  ةِ األفصحيَّ  النبويةِ  ةِ باحلرضْ  صلةِ املتَّ  ،القراءةِ  ةِ ن أئمَّ مِ 

 .»أو معذورآثمٍ : ، والناس يف ذلك بني حمسنٍ مأجور، وميسءٍ هاغريِ  عنها إىلٰ  العدولُ 

 .رايةواية والدِّ حتصيل علم التجويد بالرِّ  كونوي

ـ أن يقـرأَ الطالـبُ : ، وهـورضفتكـون بـالعَ  وايةالرِّ فأما  ل إىل عـىل الشـيخ حتـى يتوصَّ

 .املهارة واإلتقان يف التالوة

 .ة دراسةً ومعرفةً بأحكام التجويد النظريَّ  اإلملامُ فهي  رايةُ الدِّ وأما 

بْلُغُ القارئُ   .رايةواية والدِّ ال إال باجلمع بني الرِّ ـالغايةَ يف الكموال يَ

    :    ولذلك يقول الناظم رمحه اهللا

يدِ ـوَ األَخْ  وِ الـتَّجْ تْ  ذُ بـِ مُ الَ  مٌ حَ  زِ

ـهُ  ـهِ      ألَنَّ ــٰهُ       بـِ لَ الَ        اإلِ  أَنْـزَ

هُ  ةِ ـــوَ يَــــةُ  التِّــالَوَ ـلْ  وَ  أَيْضـًا حِ

وَ  هُ ـاءُ : وَ ـطَ وفِ  إِعْ ُــرُ ا احلْ ـــهَ قَّ  حَ

دُّ  رَ ــــلِّ   وَ ــ  كُ احِ ـهِ ـوَ ـلـِ  ــــدٍ ألَصْ

مَّ  كَ ـلُّـفِ ـالً ـمُ ـــا تَكَ يْـرِ مَ ـنْ  غَ    مِ

يْــ وَ  ــهِ ــلَ كـِ رْ ــيْــنَ تَ ـهُ وَ بَ يْـنـَ  سَ بَ
 

 

ــ ــنْ لَ ـــحِ مَ ــ ـحِّ انَ   ـمْ يُصَ ـــرَ ـ قُ ـــمُ  الْ  آثِ

ــــهُ  نــ ا  مِ ــــذَ ـكَ هَ يْــنـَ وَ ــــالَ إِلَ ـ صَ ــــا  وَ  ـ

يــ زِ ــــةُ ـوَ اءِ  ــنَـــ ةِ  األَدَ اءَ ــــرَ ـ ــــــقِ الْ  وَ

ـــــلِّ  ــــنْ كُ ــــةٍ  مِ فَ ـــــا صِ هَ قَّ ـتَحَ سْ مُ  وَ

ــــي ــــظُ فـِ ـفْ اللَّ هِ  وَ ـثْلِــــــهِ  نَظِيـــرِ مِ  كَ

ـــاللُّ  ــــفِ بِ سُّ عَ ــــقِ بِـــالَ تَ ــــي النُّطْ  طْفِ فِ

ــاضَ إِالَّ  يَ ئٍ  ــــــ  رِ ـــــــرِ ـةُ امْ ـفَ ـــــــهِ ــبـِ  كِّ
 

دُّ ( :ومعنى لِهِ  رَ دٍ ألَصْ احِ لِّ وَ  .من خمرجه حرفٍ  كلِّ  أي إخراجُ ): كُ



 

 ٧١ 

ثْلِهِ ( :ومعنى مِ هِ كَ ظُ يفِ نَظِريِ اللَّفْ ق القراءة عىل نسَ  ونَ كُ لتَ  ؛هكنظريِ  أي اجعل النظريَ ) وَ

ني يف املجلس ه حركتَ مواضعِ  فإننا نقرأ كلَّ  ؛نياملنفصل حركتَ  املدَّ  قرأْناإذا  :واحد، فمثالً 

فكذلك، وال جيوز أن يكون بالقرص يف  ؛اأربعً ، وإن قرأناه أو الركعة الواحدة الواحد

   .موضع وبالتوسط يف موضع آخر

*     *     * 
 
 

 : التكلف يف التجويد* 

ه بسهولة يقرأَ  :ف، أيف وال تعسُّ الكريم بدون تكلُّ  وينبغي عىل القارئ أن يقرأ القرآنَ 

 .وبلُطفرس ويُ 

 .، ومذموم حممودٍ  :سمنيقِ  ف ينقسم إىلٰ والتكلُّ 

ن مِ  صحيحةً  قراءةً  لتقرأَ  كَ سِ بنفْ  حتى تنهضَ  هو أن حتاول تقويم لسانِكَ  :حمودُ فامل

نِ القراءةف يف بداية التعلُّ ف، وقد يأيت التكلُّ غري تكلُّ   .م، ويزول عند حتسُّ

ق بالقراءة :واملذموم  .األذنز منه فتتقزَّ  ؛هو التشدُّ

 :اجلزريِّ رمحه اهللا ابنُ  هذا؛ ولذلك يقول اإلمامُ  عىلٰ  بِ بالتدرُّ  يأيت السليمُ  طقُ والنُّ 

مَّ  كَ ــــنْ     ـالً ـمُ رِ     مِ يـْ ا    غَ ـلُّـفِ     مَ ي     بِاللُّـطْفِ   تَكَ ـفِ    بِالَ    النُّطْقِ     فـِ سُّ  تَعَ

 باحلرفِ  طقُ احلروف، أو النُّ  ط، أو مطُّ رِ املفْ  جويد هو املدُّ التَّ  أنَّ  وال يتوهمِ القارئُ 

ع يف مطلَ ) #٦٤٣ ت( رمحه اهللا خاويُّ كران، ويكفينا يف ذلك ما ذكره العالمة السَّ كالسَّ 

دَّ  عمدةَ « :اةـه املسمَّ قصيدتِ  يد يف معرفة التَّ ـالْ  ةَ املفيد وعُ جِ  :»جويدمُ



 

 ٧٢ 

ـ ومُ  تـِ ـرُ ــنْ  يَ ا مَ ـيَ قُ ةَ الْ آنِ الَوَ  ــرْ

يدَ  الَ  وِ بِ التَّجْ ْسَ دّ  حتَ طً  امَ رِ فْ  ـامُ

ةً  ـزَ ــمْ ــدٍّ هَ ـدَ مَ ـعْ دَ بَ دِّ ـشَ  أَوْ أَنْ تُ

عً  ـوِّ تَهَ ةٍ مُ زَ مْ هَ ـوهَ  بـِ فُ  ـــاأَوْ  أَنْ  تَ

ـيً  انٌ فَالَ تَـكُ طَاغِ يزَ فِ مِ رْ  الِلْحَ
 

ودُ  شَ   ــرُ يَ قَ ـوَ تْ ـــةِ  اإلِ ئِـمَّ  انِ أْوَ  أَ

ـا  الَ  ـدَّ مَ انِ  أَوْ مَ ـوَ ـدَّ  فِيـــهِ  لـِ  مَ

انِ  رَ كْ السَّ فَ كَ َرْ لُوكَ احلْ  أَوْ أَنْ تَ

ثَـيَـــانِ  ـــنَ الْغَ ا  مِ هَ ـعُ ـامِ رَّ سَ يَفِ  فَ

الَ   هِ ــفِي انِ ــتَ   وَ ِيزَ ــــرَ املْ ْسِ  كُ خمُ
 

 :ثم قال الناظم 

ـــيْــسَ   وَ  ـيْـنَــهُ     لَ ــيْـنَ     بَ كِــهِ    وَ بَ ــرْ ـــةُ      إِالَّ   تَ ـــاضَ يَ ــ     رِ ــهِ      ئٍ رِ امْ ــكِّ ـفَ  بـِ

رينات عىل ذلك، ومثَل عىل النطق الصحيح بكثرة التمْ  ضَ يَّ رتَ ينبغي عليك أن تَ  :أي

 تدريبعىل  نُ األجسام، فإنه يتمرَّ  بناءمثل رياضة  ،نةن يلعب رياضة معيَّ ذلك مثَل مَ 

 .ىل بذلكوْ ه، فالقرآن أَ عضالتُ  بنىحتى تُ  ؛ل األثقالبكثرة محْ  ،عضالته

 

*     *     * 

 

 

 

 

 



٧٣ 

 يف ذكر 
ٌ
 يف ذكر باب
ٌ
 بعبعباب

َّ
 ض الت
َّ
 نـبيهاتنـبيهاتض الت

 :قال الناظم رمحه اهللا

ـالً  ـتَفِ سْ ـــنْ مُ ــقَ قِّ رَ فِ فَ ـرُ ـنْ أَحْ   مِ
ــزَ  ْ مهَ ـا: وَ نَ ـدِ ـــوذُ  إِهْ دُ  أَعُ مْ ـحَ  أَلْ

يَتَلَـطَّفْ   لْ الَ وَ ـىلَ اهللاِ وَ عَ ــ وَ  الـضّ
اءَ  بَ ي:  وَ ِمْ ، بِذِ قٍ ، بَاطِلٍ ، هبِ  بَرْ

بْـرِ  ، الصَّ بِّ حُ يمِ كَ يفِ اجلِْ ا وَ  فِيـــهَ
ـقَ  لْ قَ ــنْ  مُ يِّـــنـَ بَ ــــالً وَ نـَ ـكَ  ا إِنْ  سَ

اءَ  حَ َقُّ :وَ ، احلْ طْتُ ، أَحَ صَ حَ صْ  حَ
 

 َ ظِ  األْ فْ ــيمَ لَ خِ فْ نْ  تَ اذِرَ حَ ـفِ وَ لـِ
ـــمَّ   الَ  ــهُ ،  ثُ ــنَـــا: مَ اللَّ ـــهِ  لَ لَّ  لـِ

الْ  يمَ ـوَ نْ   مِ ةٍ ـمَ  :مِ صَ مَ مِ  خْ ضْ ـمَ  نْ ـوَ  رَ
صْ  رِ احْ ىلَ  وَ ةِ  عَ دَّ رِ  الشِّ َهْ اجلْ ي وَ  الَّذِ

رِ  جْ فَ ـجِّ ، الْ حَ تُثَّتْ ، وَ ةٍ ، اجْ ـوَ بْ  رَ
ـيَنَا بْ ـانَ أَ قْـفِ كَ وَ ــنْ يفِ الْ كُ إِنْ يَ  وَ

ـنيَ  سِ ـو: وَ قُ طُو، يَسْ سْ ، يَ يمِ تَقِ سْ  مُ
 

ها ترقيقُ  االستفالِ  نا من قبلُ أن صفةَ علمْ  ه احلرف املستفل، لذلك نبَّ  حق، ومستحقَّ

الً ( :هنا بقـوله تَفِ سْ نْ مُ قَ قِّ رَ فِ فَ رُ نْ أَحْ  .) مِ

نْ : (ثم قال اذِرَ حَ َ  وَ ظِ األْ فْ يمَ لَ خِ األلف ال ؛ ألن اورً صُ قُ هذا القول أن يف  ، واحلقُّ )لِفِ تَفْ

مً توصف برتقيق وال بتفخيم، ولكنها تتبع ما قبلها، فإ قً فُخِّ  ـان كان مفخَّ ت وإن كان مرقَّ ا مَ

ت قِّقَ  .اا آنفً ا بينَّ ـوهذا هو القصور؛ كم ـا،دائمً  مرققةٌ  ن هذا النص أن األلفَ فهم موقد يُ ، رُ

وترقق إذا أتـى ، ولكنها تفخم إذا أتى قبلها مفخمٌ  أن األلف حرف مستفلٌ : اخلالصة

 .اما قبلها مرققً 



 

 ٧٤ 

 :  )هـ١٤٢٩ت ( السمنوديُّ  هشحات ل الشيخ إبراهيم عيلقا

صْ  وَ الْ مُ كَ وْ الرَّ ،وَ تْبَعُ  لِ تَ  وَ
ا  فْ األَلـِ بْلَهَ ا قَ سُ مَ كْ عَ الْ فْ  يفِ  ،وَ نِّ أُلـِ غَ  الْ

 :ه الناظم رمحه اهللا عىل بعض املالحظات وهيثم نبَّ 

 .َّمنُّ  ،َّخيُّ ، َّهب ُّ ، َّحمُّ  :، نحواعدم تفخيم اهلمز مطلقً  :أوالً 

 ، َّجعُّ  ، َّني ُّ ، َّخم ُّ : ات اآلتيةـخيم الالم يف مثل الكلمعدم تف :اثانيً 

 .، وبعض هذه األخطاء شائع يف غري العربَُِّّّّٰ  ، َّٰرٰىُّ 

 :يعدم تفخيم امليم من نحو كلمتَ  :اثالثً 

 .ا اخلاءَ املستعليةـملجاورهتم انظرً  :َّىل ُّ −

 .ختليص احلروف: ملجاورهتا الراءَ املفخمة، وهذا هو ما يسمى بـِ انظرً  :َُُّّّ  −

 .َّٰىريُّ  ، َّمغُّ  ، َّ ُّ ُّ  ، َّرتُّ : عدم تفخيم الباء يف نحو :ارابعً 

 : عىل ذلك جيم، ورضب أمثلةً ـلباء والدة واجلهر يف اام بالشِّ ـن رمحه اهللا االهتمـيَّ ب :اخامسً 

 .َّىبُّ  ، َّخلُّ  ، َّيهُّ  ، َّخنُّ  ، َّينُّ  ، َّرثُّ 

 .اه يفِ صفة الشدةنبيَّ  مـاالباء واجليم، ك الصوت عند النطق بحريفَ  دة هنا هو حبسُ وبيان الشِّ  

ـقَ : (وأما قول الناظم*  لْ قَ نْ  مُ يِّـنـَ بَ نَـالً وَ ـكَ البيت، فقد سبق ذكر معناه يف مراتب ) ا إِنْ  سَ

 ).٦٥ص (القلقلة، 

ثل ـكم :اسادسً   ؛َّخكُّ  ، َّجل مك ُّ : ا بنيَّ النــاظم عدم تفخيم حرف احلاء يفِ مِ

 .لٍ بعدهاا ملجاورهتا حلرف مستعْ نظرً 

 .َّحيُّ  ، َّ لك ُّ  ، َّام ُّ :اتـني يف الكلِمه الناظم إىل ترقيق السِّ نبَّ  اوأخريً  :اسابعً 
 

*     *     * 



٧٥ 

  باب الراءاتباب الراءات

 :رمحه اهللاقال الناظم 

تْ  ــرَ سِ ــــا كُ ا مَ اءَ إِذَ ـقِ الـــرَّ قِّ رَ  وَ

بْلِ  نْ قَ نْ مِ ْ تَكُ تِعْ  إِنْ ملَ فِ اسْ رْ الَ حَ

ُلْفُ يفِ  اخلْ دُ  ٰى  : وَ ـرٍ يُوجَ سْ ؛ لِكَ
 

 ِ رسْ دَ الْكَ عْ اكَ بَ ذَ نَتْ  كَ كَ يْثُ سَ  حَ

الَ  ـتْ أَصْ يْسَ ةُ لَ ـرَ سْ انَتِ الْكَ  أَوْ كَ

ـــفِ  أَخْ يــرً وَ ــرِ دُ تَكْ ــدَّ ـــشَ ا تُ  ا إِذَ

 . أهنا تفخم يفِ بعض األحوالإالَّ  ؛الراء حرف مستفل

 :حاالت تفخيم الراء *

 . َّنئُّ  :، نحواء املفتوحةالرَّ  -١

 .َّمغ              جغ ُّ  :، نحواء املضمومةالرَّ  -٢

 . َّهتُّ ،  َّيئُّ ،  َّحت ُّ :، نحواكنة التي قبلها مفتوحاء السَّ الرَّ  -٣

 .َّ حف ُّ  : ، نحواء الساكنة التي قبلها مضمومالرَّ  -٤

 .حال الوقف عليها  َّىبُّ  :، نحواء وقبلها ساكن قبله مفتوحإذا سكنت الرَّ  -٥

 .حال الوقف عليها ، َّحمُّ  :، نحواء وقبلها ساكن قبله مضمومإذا سكنت الرَّ  -٦

 .مكسوراء الساكنة التي قبلها مكسور وبعدها حرف استعالء غري الرَّ  -٧



 

 ٧٦ 

 ، َّىم ُّ ، َّجسُّ  :ات، هيـوقد أتى هذا يفِ القرآن الكريم يفِ مخس كلم

 .َّخفُّ  ، َّني ُّ ، َّجبُّ 

ط أن جتتمع الراء مع حرف االستعالء يف كلمة واحدة، أما إذا كانت الراء الساكنة رتَ شويُ 

 .َّمك خكلك ُّ: آخرَ كلمةٍ وحرفُ االستعالء أولَ الكلمة التي بعدها فال تفخم، مثل

 :، وعالمتها َّمث هت ُّ ، َّنبُّ  :حوـنة، ـارضـا كرسة عـي قبلهـاكنة التـاء السرَّ ـال -٨

 .أن يكون قبل الراء مهزة وصل

 

*     *     * 

 :حاالت ترقيق الراء* 

 َّ حبخب ُّ، َّ رت ُّ :، نحواء املكسورةالرَّ  -١

 .َّجمُّ  :، نحواء الساكنة التي قبلها مكسورالرَّ  -٢

 .حال الوقف عليها  َّجمُّ  :، نحوقبله مكسوراء وقبلها ساكن إذا سكنت الرَّ  -٣

حـال   ََُّّّ ،  َّ جض ُّ ،  َّجعُّ  :، نحـوساكنة ياء قبلها التي الساكنة اءالرَّ  -٤

 .الوقف عليها

 .َّىكُّ  :الة يف كلمةـالراء املُم -٥

*     *     * 

 :راءات هلا أحكام خاصة* 

 :تمـاهناك أحكام خاصة للراء يف بعض الكل

من وجه، وتفخم من وجه آخر، هذا عند الوصل،  َّ    ٰىُّ ترقق راء : َّ    ٰىُّ  كلمة -أ



 

 ٧٧ 

ُلْفُ يفِ : (ولذلك أشار الناظم وقال اخلْ دُ      ٰى  :وَ ـرٍ يُوجَ سْ  ).؛ لِكَ

م وجهً كرسة القاف، أما عند الوقف عليها فتُ  :هو اخلالف وسببُ   .اواحدً  افخَّ

التفخيم : ، ومهامـاوجهان عند الوقف عليه مـافيه :َّجبُّ  و  َّ ىت ُّ  كلمتا -ب

لكن الساكن الذي قبل وألهنا راءٌ ساكنةٌ قبلها ساكن قبله مكسور،  اوالرتقيق، نظرً 

وَ حاجز حَ  هُ  قال ملن ني يمنع وصول الكرسة إىل الراء؛ هذاصِ الراء حرف استعالء، وَ

 .والذي قال بالرتقيق قاله حسب القاعدة ،بالتفخيم

ـ ألنـه أجراهـا ؛  َّ ىت ُّ  :التفخيمَ لكلمةواختار اإلمامُ ابنُ اجلزريِّ   ؛ر الوصـلجمُ

 .الوصل مكسورة يف ألهنا ؛ َّ    جبُّ   :يف والرتقيقَ  ،وصالً  مفتوحة إهنا حيث
 

دة*   :حكم الراء املشدَّ

دة هـي عبـارة عـن أما الراء املشددة فحكمها حكـم املـدغَ  − اءَ املشـدَّ م فيـه، ألن الـرَّ

و حكم الراء الثانيةاألوىل ساكنة، والثانية : راءين  .متحركة، فحكم املشددة هُ

: ه اإلمام ابن اجلـزريِّ بقولـهولذلك نبَّ  ،لراء املشددةالنطق با واحذر التكرير عند −

يرً ( رِ فِ تَكْ أَخْ دُ  اوَ دَّ ا تُشَ  ).إِذَ
 

*     *     * 





٧٩ 

مات وأحكامٍ متفرقة
َّ
 الال

ُ
مات وأحكامٍ متفرقةباب

َّ
 الال

ُ
  باب

 :اهللاقال الناظم رمحه 

فَ  ــــوَ ـــمِ  مَ ـمِ الـالَّ ـخِّ ـنِ اسْ  اهللاِ مِ

فَ  رْ حَ الَءِ  وَ تِعْ سْ مْ  االِ ا ، فَخِّ صَ صُ اخْ  وَ

بَاقَ  طْ ِ اإلِ بَنيِّ نْ  وَ ـطـتُ  : مِ عْ  ، أَحَ  مَ

صْ  رِ احْ ىلَ  وَ نَا عَ لْ عَ ونِ يفِ جَ كُ  السُّ

تَاحَ  فِ لِّصِ انْ خَ ٰى : وَ سَ ا، عَ ورً ذُ ـْ  حمَ

ةً  ــــدَّ اعِ  شِ رَ ــ  وَ ــكَ ـتَـاابـِ بـِ  فٍ  وَ

تْحٍ  نْ فَ ـنَ عَ ، كَ مٍّ  بْـدُ اهللاِـعَ : اوْ ضَ

بَاقَ  طْ ٰ  االِ وَ وُ  أَقْ ا : نَحْ صَ عَ الْ  قَالَ وَ

طتَ  ُلْفُ  ، بَسَ اخلْ قَعْ  :بـِ وَ مْ وَ لُقكُّ  نَخْ

الْ  تَ وَ مْ ـوبِ ـأَنْعَ ضُ غْ نَا مَ لْ لَ ـعْ ضَ  مَ

فَ  وْ ـهِ  خَ تِبَاهِ ا،:بـِ اشْ ْظُورً ٰ  حمَ ىصَ  عَ

ـ ىفَّ فِتْـنَـــةَ  :كَ ـتَـوَ ــمْ  وَ تَ كِـــكُ ْ
 رشِ

 

نه ، فإإال يف لفظ اجلاللة وما يلحق به يرقق يف مجيع أحواله،، م حرف مستفلٌ الالَّ 

ل ذلك يف ما يأيت إن شاء اهللا تعاىلق يف بعضهام يف بعض األحوال، ويرقَّ يفخَّ   .، وسنُفصِّ

 :حاالت تفخيم الم لفظ اجلاللة* 

 :هي ،لفظ اجلاللة يف حاالتتفخم الم 

 .، أو حال االبتداء بلفظ اجلاللة َّنبىبُّ ،  َّيهجيُّ : ، مثلفتحإذا أتى قبلها  ــ١

، مثل ــ٢  .َّيثىفُّ  :إذا أتى قبلها مضمومٌ

، أو َّمب زبُّ: ، إن كان قبلها فتح، نحوَّ حجُّ :يف كلمة وكذلك ــ٣

 .، أو عند البدء هبا َّ  حج مث ُّ: كان قبلها ضم، نحو



 

 ٨٠ 

 :الم لفظ اجلاللة حالة ترقيق* 

أن يـأيت : هـيوإال يف حالة واحدة،  َّ  حجُّ كلمةِ  المُ  الَ وَ  ،اجلاللةِ  لفظِ  ق المُ رقَّ ال تُ 

 .َّزثمثُّ ،  َّلكمكُّ  :ا مكسور، مثلـقبلهم

*     *     * 

 :تنبيهات* 

ه تفخيمُ حقٌّ  اظم عىل أن االستعالءَ ه النَّ وينبِّ  −  .املستعيل احلرفِ  ، ومستحقَّ

ا( :بقولهومراد الناظم  − صَ صُ اخْ من صفة أن صفة اإلطباق أقو : أي) ... وَ

 ،واملستعيل املطبق َّملُّ  :وهو ،قبَ للمستعيل غري املطْ  االستعالء، ثم رضب مثاالً 

اٱ( :وهو صَ عَ  .َِّّ ُّ ُّ  :مثل قوله تعاىل ،)لْ

 :تَنياآلتي نيه عىل بيان اإلطباق يف الكلمتَ ثم نبَّ  −

 ءبديكون الف  وافتحه عىل تاء، ،أطبق املخرج عىل طاء :أي، َّخكُّ  كلمة ــ١

 .، مع عدم قلقلة الطاءاءتَ بِ  اءنتهاالاء وطَ بِ 

 .وافتحه عىل تاء ،طاء كذلكعىل أطبق املخرج  :أي، َّينُّ وكذلك  ــ٢

 .َّ رئ   ُّ ، َّخمُّ : الكلمتَني السابقتَني يف احلكم كلمتا ومثل

 :باملرسالت َّملُّ حكم كلمة  -

ُلْفُ (ثم قال  − اخلْ قَعْ : بـِ وَ مْ وَ لُقكُّ َ  وقع اخلالفُ ): نَخْ  القافِ  استعالءِ  صفةِ  إبقاءِ  بنيْ

،  َّحمملىليلجم خلُّ  :التمن قوله تعاىل يف سورة املرسَ  ها يف الكافِ عند إدغامِ 



 

 ٨١ 

 أيب طالبٍ  بنِ  يِّ صفة االستعالء ورد من طريق مكِّ  فإظهارُ  ؛احمضً  اا إدغامً ـوبنيْ إدغامهم

دَ رُ من الطُّ ، وليسا »الغاية«مهران يف  وابنِ  ،»التبرصة«: يف  .فصٍ حل ةِ ق املعتمَ

ْ ها إدغامً مَ دغِ أن تُ  والصحيحُ  ل حرفُ القاف كافً ف، اضً ا حمَ م الكافُ األُ  ،ايُبدَ وىل ثم تُدغَ

، بمعنى أنه  االثانية، فتكونان كافً  يف الكافِ   الكاملُ  إال اإلدغامُ  ليس حلفصٍ واحدةً مشددةً

 .ون قُ عليه املحقِّ  صَّ ا نَ ـكم

نة يف هذه الكلمثم نبَّ  − كَّ ىلَ ( :ات بقولهـه عىل إظهار هذه احلروف املسَ صْ عَ رِ احْ وَ

ونِ  كُ  ):يفِ  السُّ

 .َّمخُّ  :يفالالم    -١

 .َّ ٰى ُّ  :يف وامليم والنون -٢

 .ََُّّّ  :يفوالغني   -٣

 .َّجغُّ  :يفوالالم  -٤

 :ثم قال الناظم رمحه اهللا

لِّ  خَ تَاحَ وَ فِ ْ : صِ انْ ورً حمَ ٰى اـذُ سَ  ، عَ
 

هِ خَ   تِبَاهِ فَ اشْ ْظُورً :بـِ وْ ٰ احمَ ىصَ  ،عَ
 

 َّخكُّ  ةــمن كلم حرف الذالِ  انفتاحِ  انِ ـبيإىل  ه اهللا يف هذا البيتِ ـرمح نبَّهفقد 

حتى ال  َّرنُّ وحرف السني من كلمة ، بالظاء َّنبُّ حتى ال تشتبه وتنطق 

 .بالصاد َّمخُّ تشتبه وتنطق 

 :ثم قال رمحه اهللا

اعِ  وَ  ةً        رَ ـــدَّ ـكَ       شِ ـ      ــافٍ بـِ بـِ ـ  اــتَ وَ كِ    :  كَ ْ
مْ ــرشِ ٰ ــتَـــتَ  وَ     كُ ىفَّ  ةَ ــتْـنَ ـفِ      وَ

ل و هانتَ الشدة، ألنك إذا بيَّ  ن صفةِ ايـبب اهتمَّ  :أي صَ  هفكأنص منه باهلمس، تخلَّ يُ فل ؛لك انزعاجٌ حَ

ـاعن كاإلتيان باهلمس  يشغلْكَ ال  :يقول دة ؛ةدَّ الشِّ ل مراعاة م  .بطبيعته يأيت اهلمس ألنه بإحكامِ الشِّ

*     *     *





٨٣ 

 نينيني واملتقاربَ ني واملتقاربَ ني واملتجانسَ ني واملتجانسَ أحكام املتماثلَ أحكام املتماثلَ 

 :رمحه اهللاقال الناظم 

ثْلٍ  ْ  مِ يلَ أَوَّ نْسٍ  إِنْ  وَ جِ ــــكَ وَ  نْ سَ

، يفِ  مِ وْ عْ  يَ واْ  :مَ الُ مْ  قَ هُ مْ  لْ قُ  :وَ  ، وَ  نَعَ
 

غِ  ـ مْ أَدْ بِّ وَ  :كَ أَبِنْ  الَّ  بَل :قُل رَّ  ، وَ

مْ  ـتَقَ الْ لُوبَ ،  فَ غْ قُ ، الَ تُزِ هُ بِّـحْ  سَ
 

 :اثالنـاملتم :أوالً * 
 .دا يف االسم والرسممها احلرفان اللذان احتَّ  :اـتعريفهم -

 .َّيل ىل ُّ :االن منوالدَّ  ، َّخي حي ُّ  :الباءان من :اـمثاهلم -

 ).اإلدغامَ الصغريَ ( اين، ويسمىك الثَّ ل وحترَّ األوَّ  ن احلرفُ كَ اإلدغام إذا سَ  :اـهمحكمُ  -

 :ني يف احلاالت اآلتيةاثلَ ـويمتنع إدغام املتم

ام ﴿ :ون حكمه اإلظهار، مثل قوله تعاىل، وهنا يكمد األول حرفَ إذا كان احلرف  -أ

فيحصل إدغام  ؛لني األول حرفَ  ، أما إذا كان احلرفُ ﴾ حتخت ﴿ :وقوله ،﴾مم

. ﴾مص خص ﴿: املتمـاثلَني، مثل



 

 ٨٤ 

عند اإلمام حفص،  اوالثاين، ويكون حكمه اإلظهار أيضً  األولُ  حترك احلرفانإذا  -ب

 ).اثالنِ الكبريـاملتم: (ىويسمَّ ﴾، حنمن ﴿: مثل قوله تعاىل

 ، َّحنُّ  :مثل، افيكون حكمه اإلظهار أيضً  ،حترك احلرف األول وسكن الثاينإذا  -ج

 .َّىلُّ 

*     *     * 
 

 :املتجانسان: ثانيًا* 
 .واختلفا يف بعض الصفات امها احلَرفان اللَّذان احتدا خمرجً  :تعريفهام -

م منهم - فْصٍ إال ما ـواليدغَ  :كان ضمن األحوال اآلتيةا عند حَ

 .)٤٢هود ( َّحئخئُّ  :الباء مع امليم من  -١

 .َّحنخنُّ  :التاء مع الطاء ، مثل  -٢

 ،)٨٩ يونس( َّىليلُّ  ،)١٨٩األعراف (  َّ زث رثُّ  :ومع الدال من -٣

 .ا يف القرآن الكريمـوال ثالث هلم

 .)١٧٦ األعراف(   َّمخحسُّ :الثاء مع الذال من  -٤

 .َّحنخن ُّ ، َّزتُّ : الدال مع التاء ، مثل  -٥

وال ثالث ، )٣٩الزخرف ( َّنثىثُّ  ،)٦٤ النساء( َّخبمبُّ  :يف ،الذال مع الظاء -٦

 .ا يف القرآن الكريمـهلم

ني ساكنً برشط أن يكون األول من امل يف األحوال السابقة اإلدغام :اـحكمهم - ا تجانسَ

 .ا عدا ذلكـ، واإلظهار فيماوالثاين متحركً 



 

 ٨٥ 

 :تنبيه

ـ: (قولهبيف املخارج ه مذهبَ  الناظمُ خالف  ،كَ مْ غِ  ؛ حيث إنه رضبه مثاالً )رب يئ : أَدْ

فال ينطبق عليه يف مذهب الناظم، ر، من خمرج آخَ  من خمرج، والراءُ  الالمُ وللمتجانسني، 

عند مَن عدَّ  إال نيمتجانسَ وال يكونان ، متقاربانعنده ا ـواحلقيقة أهنم ،نيتعريف املتجانسَ 

ا املخارج أربعةَ عرشَ  ا واحدً ل الالم والنون والراء خمرجً  .بجعْ

 .الهنا أعا ذكرـفكان ينبغي عليه أن يرضب بمثلٍ آخر، كم

*     *     * 

 :املتقاربان: ثالثًا* 
 .وصفة امها احلرفان اللذان تقاربا خمرجً  :اـتعريفهم -

 :ني اآلتيتَنيتَ لاحلا اإلدغام يف :اـحكمهم -

 .َّىليلُّ ،  َّ رب يئ ُّ: ، مثلم مع الراءالالَّ  -١

أهنا  والتحقيق، الت ال غريُ بسورة املرسَ  ﴾ مل ﴿القاف مع الكاف من كلمة   -٢

ُلْفُ بـِ: (عند قول الناظم) ٨٠ص (من قبل ا بينَّاه ـتقرأ بالكاف اخلالصة، كم اخلْ : وَ

قَعْ  مْ وَ لُقكُّ  ).نَخْ

 اخلطأ، ومن ذلكرُ فيه ـبعض احلروف املتقاربة مما يكثُ  ىل إظهارعه الناظم ا نبَّ ـكم

 :احلاء مع اهلاء يف قوله تعاىل وإظهارُ  ،َّجحمحُّ  :الالم عند النون يف قوله تعاىل إظهارُ 

الم  ، وإظهارُ َّمعجغمغ ُّ :عند القاف يف قوله تعاىل الغنيِ  وإظهارُ  ،َّجمُّ 

 .َّمن زنُّ  :مثل ،االفعل مطلقً 

*     *     *





٨٧ 

 والظاءوالظاءبابُ الضَّاد بابُ الضَّاد 

 : قال الناظم رمحه اهللا

ادَ  الضَّ ةٍ وَ  : وَ ــالَ طَ تـِ اسْ ْ بـِ جِ خمَ  ــرَ

نِ :يفِ  ظِ  الظَّعْ فْ ظْمُ احلِْ رِ عُ  ظِلُّ الظُّهْ

ــٰ رْ لَ ظَ ـاـهِ لَمَ ظْمٍ  ظَ اظُ كَ وَ  ظَى شُ

رَ  فَ نّ  ، أَظْ يْفَ ظَ ا ا كَ  ، جَ وَ ظْ سِ عِ  وَ

لُّواْ وَ  ومٍ  ظَ بِرُ مْ ،  وَ تـُ لْ  ظَلْتَ ، ظَ

لْنَ  لَ ظْ عَ  الْ  ، يَ ا مَ ْظُورً تَظِـرِ ـحمَ حْ  مُ
يْلٌ  : إِالَّ بـِ َ  وَ

أُوىلَ نَارضِ لْ ، وَ  هْ ، هَ

َظُّ الَ  احلْ ـامِ ـالْ  وَ ـعَ ىلَ الطَّ ـضُّ عَ  حَ

إِنْ  تَـالَ  بَـوَ يَـــــا الْ مُ ـانُ  الَ ـَيـقَ  :زِ

ـتُم عْ أَفَضْ ظْتَ مَ عَ عْ وَ رَّ مَ طُ اضْ  ووَ

ـنَ  يِّــزْ مِ ِـــي مَ ا جتَ ـهَ ـلُّ كُ ، وَ ــاءِ  الظَّ

أَن ظْ وَ قِ يْ ـظِ  ظِرْ ــأَ فْ ـرِ اللَّ ظْمَ ظَهْ  عَ

ـلُظْ ظَالَ  ـااُغْ ـتَظِــــرْ ظَمَ رٍ انْ  مَ ظُفْ

نيَ  ا ، عِضِ وَ فٍ سَ رُ خْ لِ زُ  ظَلَّ النَّحْ

 ِ احلْ ــظَـلُّ كَ ا  نَ ـــرَ عَ رِ ، ظَلَّتْ شُ  جْ

ــنْتَ فَظّ  كُ ِيــعَ   ، اــــوَ مجَ ــرِ وَ  النَّـظَ

يْظُ الَ  غَ الْ هْ  وَ ـرَ ودٌ قَاصِ دُ وهُ عْ  الـرَّ

ـــنِيـنٍ  يفِ ظَ ــالَ  وَ ـخِ يالْ ــامِ  فُ سَ

كَ  ــرَ ـضَ ظَهْ ـالِ  ، أَنقَ ـضُّ الظَّ عَ  مُ ـيَ

اوَ  ـفِّ هَ مُ  :صَ يْـهِ لَ ـمْ عَ ـهُ بَاهُ وجِ

 : الضاد والظاءالفرق بني حريفَ * 

فةهناك فرق بني الضاد والظاء من حيثُ   .املخرجُ ومن حيثُ الصِّ

 :من حيثُ املخرجف -أ

مع ما حياذيه من  األرضاس  مـاهيي اللسان أو كلتَ تَ ـإحد حافَ  خترج من الضاد

 .طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا: ا خمرج الظاء هوـالعليا، بينم



 

 ٨٨ 

 .هو واضحٌ  مـافهناك اختالف من حيثُ املخرجُ ك

فة - ب  :من حيثُ الصِّ

ت، مـاخاوة، واالستعالء، واإلطباق، واإلصاجلهر، والرَّ : حرف الضاد هيفصفات 

 .واالستطالة

 .تمـاخاوة، واالستعالء، واإلطباق، واإلصاجلهر، والرَّ : ا صفات حرف الظاء هيأمَّ 

  .فقد زادت صفة االستطالة يف الضاد عن الظاء

 .فالضاد تتميز عن الظاء بمخرجها، وبصفة االستطالة فيها: نإذ

 

*     *     * 

 

 :املواضع التي وردت بالظاء يف القرآن الكريم* 

َ الناظمُ رمح  :اء يف القرآن الكريم، فقاله اهللا املواضعَ التي وردت بالظبنيَّ

نِ : يفِ  -١  :وهو قوله تعاىل، واحد ووقع منه يف القرآن الكريم موضعٌ  :الظَّعْ

 .] ٨٠النحل [﴾  منىن﴿

هلااموضعً  وثالثون ثالثةٌ ووقع منه  :الظِّلُّ  -٢  .]٥٧ البقرة[﴾ مص خص حص﴿ :، أوَّ

رِ  -٣ ، ]٥٨ النور[﴾   مص خسمسحصخص﴿ :مـاووقع منه موضعان، أوهلُ  :الظُّهْ

 .]الروم[ ﴾ ٰرييٰذ ﴿ :تعاىل وقوله

امو عرشَ  ووقع منه مئة وثالثةَ   :العُظْمُ  -٤ اضعً  .]البقرة[﴾  ميىيييٰذ﴿: ، أوهلُ

ظِ  -٥ فْ ِ ااوأربعون موضعً  أربعةٌ وقع منه  :احلْ  .]٢٣٨البقرة [﴾ خلملىل﴿: ، أوهلُ

قِظْ  -٦  .]١٨الكهف [﴾  يف ىف ﴿ :موضع واحد :أَيْ



 

 ٨٩ 

 .]البقرة[﴾   مك حكخكلك﴿ :اهلُ أوَّ  ،ارون موضعً ـعشاثنان  :اإلنظار -٧

 .]٢٥٩البقرة [﴾  مق  حق  مف﴿ :هاـلُ ، أوَّ امسة عرش موضعً ـخ :العَظْمَ  -٨

رِ ال -٩  .]١٠١ البقرة[﴾  مقجك﴿ :هلا، أوَّ استة عرش موضعً  :ظَّهْ

ظِ  -١٠  .]١٨ ق[﴾  ييٰذٰرٰى﴿ :قوله تعاىل وهو ،موضع واحد :اللَّفْ

ــٰ -١١ رَ ظَ  .]١٢٠األنعام [ ﴾ ِّّٰرئزئ﴿ :اهلُ ورد يف عدة مواضع، أوَّ  :هِ

 .]املعارج[ ﴾ ٌّييٰرٰى﴿ :ني، األوليف موضعَ  :لَظَى  -١٢

اظُ  -١٣ وَ  .]٣٥الرمحن [﴾  مح جح مج﴿ :موضع واحد، وهو :شُ

ظْم -١٤ ا ،ستة مواضع :الكَ  .]١٣٤آل عمران [ ﴾ىهيه﴿ :قوله تعاىل أوهلُ

ااموضعً نون مـاوث تسعةو ئتانم :الظُّلم -١٥  .]البقرة[﴾   خض حض جض مص ﴿ :، أوهلُ

لْ  -١٦ اا، أوموضعً ثالثة عرش  :ظَةالغِ  .]١٥٩آل عمران [﴾  ىهيه﴿ :هلُ

اا، موضعً ستة وعرشون  :الظَّالَم -١٧  .]البقرة[﴾  مهمنىنينجه﴿ :أوهلُ

 .]١٤٦األنعام [﴾  خضمضحط ﴿ :موضع واحد، هو :ظُفْر -١٨

 .]٢١٠البقرة [﴾  معجغمغجفحفخف﴿ :أوهلاا، موضعً ستة وعرشون  :االنتظار -١٩

أ -٢٠  .]١٢٠التوبة [﴾  اكلكمك﴿ :هلاأوَّ  ،ثالثة مواضع :الظَّمَ

ر -٢١  .]٢٤الفتح [﴾  جنحنخن يم﴿ :وهو ،موضع واحد :الظَّفَ

ا( الظَّن -٢٢ يْفَ جَ اا، موضعً أي كيف وقع يف القرآن الكريم، يفِ تسعة وستني ): كَ  :أوهلُ

 . ]٤٦البقرة [﴾   حس جس مخ جخ مح﴿

ظ -٢٣ عْ اا، موضعً وعرشين  مخسةيف  :الوَ  .]البقرة[﴾   ين ىن نن﴿ :أوهلُ



 

 ٩٠ 

 .، فقرأها بالضاد]٩١احلجر [﴾ يل﴿ :استثنى من الوعظ): نيَ ضِ  عِ وَ سِ (

يتسعة مواضع،  :ظَلَّ  -٢٤  :وهِ

ا(- وَ فٍ سَ رُ خْ لِ زُ  .]١٧، الزخرف ٥٨النحل [﴾  زئ رئ ّٰ﴿) النَّحْ

 .]٩٧طه [﴾  خك  حك جك ﴿ :وظَلْت -

تُمْ  - لْ  .]الواقعة[﴾   جئ يي ىي ﴿: ظَ

لُّواْ ( - ومٍ ظَ بِرُ  .]الروم[﴾      يم  ىم مم خم حم﴿): وَ

رِ ( - جْ احلِ  . ]احلجر[ ﴾   مض  خض حض جض﴿): كَ

ا نَظَلُّ ( - رَ عَ  نن من  زن﴿ ،﴾  يي ىي مي خي  حي﴿): ظَلَّتْ شُ

 .]الشعراء[﴾     ري ٰى ين ىن

لْنَ  - لَ ظْ  .]٣٣الشور [﴾  ىن من خن حن﴿: يَ

 .]اإلرساء[﴾   ىب نب مب زب رب يئ﴿: قوله تعاىل موضع واحد، وهو :ظْرحلَ ا -٢٥

تَظِر -٢٦  .]القمر[﴾   ٰى ٰر ٰذ يي﴿: هوموضع واحد، و :املُحْ

و ،موضع واحد :افظّ  -٢٧  .]١٥٩آل عمران [﴾  مه جه ين﴿ :وهُ

اا، موضعً نون مـاستة وث :النَّظَر -٢٨  .]البقرة[﴾   ٍّ ٌّ ٰى ﴿: أوهلُ

ِيعَ النَّظَرِ ( مجَ  .الرؤية: النَّظر هنا بمعنى): وَ

لْ :  إِالَّ بـِ: (واستثنى من ذلك، فقال ، هَ يْلٌ  :، أي املواضع اآلتية)وَ

 حس  جس مخ﴿: أي يف سورة املطففني، وهو قوله تعاىل ﴾ هت﴿يف موضع -١

 .﴾ بالضاد  خسقرأ ﴿ت﴾، ف  حص مس خس



 

 ٩١ 

 مت زت﴿: ﴾، أي يف سورة اإلنسان، وهو قوله تعاىلمخ جخ﴿: ويف موضع-٢

 . ا﴾ بالضاد أيضً مت﴾، قرأ ﴿   ىت نت

يف قوله  ا﴾ قرأها بالضاد أيضً   جنويف املوضع األول من سورة القيامة كلمة ﴿-٣

 . ﴾  ين ىن من خن  حن جن يم ىم﴿: تعاىل

ودٌ ( -٢٩ دُ وهُ عْ يْظُ الَ الرَّ الْغَ هْ وَ َ
اا، موضعً يفِ أحدَ عرشَ  ):قَارصِ  مب خب﴿: أوهلُ

بالظاء، واستثنى  ﴾حت﴿ ، قرئت كلمة]١١٩آل عمران [﴾ حت جت  هب

 :الناظم من ذلك موضعي الرعد وهود، فإنه قرأمها بالضاد، ومها

 .]٨[﴾   مت زت رتسورة الرعد ﴿يف  - أ

 .با بالضادتِ كُ  مـا، فإهن]٤٤[﴾ خف حف﴿ وله تعاىلقسورة هود ويف - ب

ظُّ ـالْ  -٣٠ ا :حَ ، واحلظُّ هنا ]١٧٦آل عمران [﴾  رت يب ىب نب﴿: سبعة مواضع، أوهلُ

 . النصيب: بمعنى

امِ (-       ىلَ الطَّعَ َضُّ عَ  احلض يف القرآن الكريم  وردقد ، وهنا بمعنى احلثِّ  احلضُّ ): الَ احلْ

 :يفِ املواضع التالية

 .﴾   هث مث هت مت هب مب﴿: ــ احلاقة أ

 .﴾  مظ حط  مض خض حض جض﴿: ــ الفجرب 

 .﴾   زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿: جـ ــ املاعون

 .فقرأ هذه املواضع الثالثة بالضاد

يفِ ( -٣١ نِنيٍ  وَ الَفُ  ظَ امِي اخلِْ  جس مخ جخ مح﴿ :سورة التكوير قوله تعاىل موضعِ  يفِ  ):سَ

حفص عن منهم لغريهم، و داضوبال ،لبعض القراء ءاظبال رئقُ  ﴾خس حس



 

 ٩٢ 

 .متهم: بمعنىفهي ) ظنني: (بخيل، أما: بمعنى) ضنني(، وَ عاصم

*     *     * 

 :تنبيهات تتعلَّق بالضاد والظاء* 

﴾، مم ام﴿،﴾ىل مل﴿اإلظهار، مثل مـاد مع الظاء فحكمهإذا تالقت الضا

 :يف احلاالت اآلتية اوتُظهر أيضً 

 .﴾        رن﴿: الضاد مع الطاء-١

 .﴾هي﴿: الظاء مع التاء-٢

 .﴾  نب﴿: الضاد مع التاء-٣

ا : (ويف النهاية أمر الناظم رمحه اهللا بتبيني اهلاء بقوله      فِّ هَ صَ مُ : وَ يْهِ لَ مْ عَ هُ بَاهُ ، أي )وجِ

حه مـايف بعضه مـاال تدغمه ؛ ألن اهلاء حرف ضعيف حيتاج إىل خروج كمية مـاووضِّ

 .ة فوجب بياهنا يَّ فِ هواء أكرب من غريه، وهذا هو ما يسمى باهلمس ، وألن اهلاء خَ 
 

*     *     * 



٩٣ 

دتني
َّ
 النون وامليم املشد

ُ
دتنيباب

َّ
 النون وامليم املشد

ُ
  باب

  وامليم الساكنةوامليم الساكنة

 :قال الناظم رمحه اهللا

ــــــنْ  مِ نْ نُونٍ وَ نَّــةَ  مِ غُ رِ الْ أَظْهِ  وَ

يـمَ إِنْ  ـِ  املْ ــدَ ـنَّـــةٍ لَ ـنْ  بِغُ كُ ـسْ  تَ

نْدَ  ا  عِ ـهَ نْ رَ أَظْهِ ـاقِي األَحْ  وَ فِ بَ  ـرُ
 

يـمٍ  ْ  مِ نيَ فِ أَخْ ا ، وَ دَ ــــدِّ ـــا شُ ا مَ  إِذَ

ـاءٍ عَ  تَـارِ مِ  ىلَ ـبَ اـاملُخْ لِ  األَدَ  نْ أَهْ

 رْ لَدَ ذَ احْ ا وَ فَ اوٍ وَ يـأَنْ تَ  وَ تَفِ  خْ
 

 :تعريف النون وامليم املشددتني

ة  مـافوقه تانلَّ ال امه :تانالنون وامليم املشدد دَّ دة احلركاتُ ، وتأيت عىل ) ــّـ (شَ  الشَّ

 .ها، وتنوينُ والكرسةُ  والضمةُ  الفتحةُ  :الثالث

 .ساكن، والثاين متحرك مـاأوهل: نيد عبارة عن حرفَ املشدَّ  واحلرفُ 

دتَنيِ و  . تهاـنَ أزمِ  يف أطولِ فيهمـا ة نَّ وتكون الغُ إظهارُ الغنَّة،  حكم النون وامليم املشدَّ

 :منمراتب الغنة من حيثُ الزَّ 

 ،﴾  يب﴿: ، مثلتَنيواملُدغم تَنيداملشدَّ  النون وامليم يف وذلكما تكون،  أكملُ  :األوىل

 .  ﴾  نب مب﴿ ،﴾  ني مي﴿ ،﴾    نت ﴿



 

 ٩٤ 

، ﴾مث هت﴿ ،﴾خص﴿ :، مثلاتَنياملُخفَ  النون وامليم غنة كاملة، وتكون يف :الثانية

  .﴾   مئ خئ﴿: وما يف حكمه، مثل

 .﴾  حب﴿: تَني، مثلاملظهر تَنيالساكن النون وامليم غنة ناقصة، وتكون يف :الثالثة

: تَني، وذلك يف نحواملتحرك النون وامليم ما تكون، وتكون يف أنقصُ  :الرابعة

 .﴾حم﴿

بذلك فعن أي نوعٍ نتكلَّم؟ قلنا ، ألننا لو - ثالً م – تقديرُ الغنة بحركتَنيِ  ينبغيوال 

 .لخإ …أم املخفى أم دِ املشدَّ 

 !؟أم األنقصَ  ، أم الناقصةَ أم األكملَ  الكاملةَ  مرتبةٍ نقصد؟ وأيَّ 

مع  اا طرديّ لكنها تتناسب تناسبً ، ور باحلركاتقدَّ ة ال تُ نَّ الغُ من هذا نخلُص إىل أن 

 .رسعات القراءة

 

*     *     * 

  



 

 ٩٥ 

 الساكنةِ  امليمِ  أحكامُ 
 .انإلظهار الشفويَّ اإلدغام، واإلخفاء وا: كامأح ثالثةُ  للميم الساكنةِ 

 :اإلدغام -١

ثْلٍ : (، وقد تكلم عنه الناظم يف قولهأخر بعد امليم الساكنة ميمٌ إذا أتى  ْ مِ يلَ أَوَّ وَ

مْ  نْ أَدْغِ كَ نسٍ إِنْ سَ جِ   .﴾ مث زث﴿: ، ومثالهالصغريَ  ثلَنيِ مـااملت إدغام :هـامَّ وس ،)وَ

 :اإلخفاء الشفوي -٢

 اوهو أن يأيت بعد امليم الساكنة حرف الباء، ويكون النطق يف هذه احلالة مصحوبً 

 .﴾ جنحنخن ﴿ ،﴾جتحتخت ﴿: ة، مثلنَّ بالغُ 

 :اإلظهار الشفوي -٣

، حروف اهلجاء ما عدا امليم والباءحرف من  وهو أن يأيت بعد امليم الساكنة أيُّ 

ها اإلظهار  . ﴾  ىم مم﴿، ﴾ ين  ﴿: ، مثلآنذاك وحكمُ

لقرب خمرج  انظرً  ؛و فاءأ واوٌ  هاإذا أتى بعدإخفاء امليم  ر الناظم رمحه اهللا منوحيذِّ 

 .ِّٰرٰى ّٰ، ِِّّ ُّّٰ: الفاء من امليم، واحتادها مع خمرج الواو، وذلك مثل

 

*     *     * 





٩٧ 

 
ُ
 باب
ُ
  النون الساكنة والتنوينالنون الساكنة والتنوين  أحكامأحكام  باب

 :قال الناظمُ رمحه اهللا

ـى لْفَ نُـونٍ  يُ يـنٍ وَ ـــنْــوِ مُ تَ كْ حُ  :وَ

فِ  رْ نْدَ حَ عِ َلْقِ  فَ ، احلْ رْ هِ مْ أَظْ غِ ادَّ  وَ

ـةٍ  ـنـَّ ــنْ بِغُ ـمَ غِ أَدْ ـي  وَ ـنُ : فـِ ـومِ  يُ

نْـــدَ  لْـبُ عِ قَ الْ ا وَ ـذَ ، كَ نَّــةٍ بَـا بِغُ  الْ
 

ارٌ ،  فَ  نِ إِظْهَ ، إِخْ لْبٌ قَ امٌ ، وَ غَ  اـادْ

ـي الالَّمِ  مْ  فـِ ــزِ نَّــــةٍ  لَ ا الَ بِغُ الرَّ  وَ

ةٍ  إِالَّ  ـمَ ـ  بِكـِلْ ــيَا  : كَ نْ ــوادُ نُ نْـــوَ  عَ

االِ  ذَ وفِ أُخِ ُرُ اقِي احلْ  بَ دَ ا لَ فَ  خْ
 

، اإلظهـارُ : هـي ،أحكـام لنون السـاكنة والتنـوين أربعـةَ لرمحه اهللا تعاىل أن  بنيَّ الناظمُ 

 .اإلخفاءُ ، والقلبُ ، واإلدغامُ و

ا، مثل نونِ  النونُ : هي النون الساكنةو نْ : (التي ال حركة هلَ  ).عنْ (و) مَ

ل نونٍ ساكنةٍ زائدةٍ  :هوالتنوين و عْ أي تنطـق وال (، اا ال خطّ تلحق آخر االسمِ لفظً  جَ

ا،  ،)تكتب ، رحيمً : مثلووصالً ال وقفً  .ا، رحيمٍ ـرحيمٌ

 :احللقيُّ  اإلظهار: أوالً * 

 .البيان :لغةمعناه 

 .من غري زيادة يف الغنة ،امن خمرجه والتنوينِ  الساكنةِ  النونِ  إخراجُ  :اواصطالحً 



 

 ٩٨ 

 .، اخلاءُ ، الغنيُ ، احلاءُ ، العنيُ ، اهلاءُ اهلمزةُ : الستةُ  قِ احللْ  أحرفُ  :حروفه

 الساكنةَ  ، فإن النونَ السابقةِ  األحرفمن  فإذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرفٌ 

ر، وتكون يف املرتبة الثالثة من مراتب الغنة التنوينَ أو   .وهي الغنة الناقصة ،تُظهَ

ة  ا، إذ إن أصلَ  والتحريروليس من الدقَّ الغنة  نفي الغنة يف تعريف اإلظهار مطلقً

ن أن  املصاحبَ  ا، فال حيسُ النون  إخراجُ  :إنه يف تعريف اإلظهارِ  لَ اقيُ للنون ما زال موجودً

من غري «، أو »من غري غنة زائدة«: ، ولو قيلمن غري غنة من خمرجها الساكنة والتنوينِ 

 .، واهللا أعلمبشكلٍ أدقَّ  حلصل املقصود» زيادة يف الغنة

خمرج بني و الستةِ  احللقيةِ  حروف اإلظهارخمرج الذي بني  دُ التباعُ  :وسبب اإلظهار

 .ف اللسانمن طرَ  النونِ 

لإلظهار احللقي للنون الساكنة يف كلمة، ويف كلمتَني،  أمثلةٌ  التايل ويف اجلدول

 :نوكذلك للتنوين، لتساعد عىل التدريب ورياضة األلسُ 

 التنوين يف كلمتني يف كلمة احلرف

 ِّيثىف ّٰ ِّجضحض ّٰ ِّٰهّٰ اهلمزة

 ِّىئ نئ ّٰ ِّينجهّٰ  ِّجهمهّٰ  اهلاء

 ِّٰذٰر ّٰ ِّمئنئ ّٰ ِّزن ّٰ العني

 ِّجنحنّٰ  ِّيم ىم  ّٰ ِّين ّٰ احلاء

 ِّجئحئ ّٰ ِّ مض خض ّٰ ِّىي ّٰ الغني

 ِّيك ىك ّٰ ِّىبيب ّٰ ِّحن ّٰ اخلاء



 

 ٩٩ 

 :اماإلدغ: اثانيً * 

 .أدخلته :أي ،مدهالسيف يف غِ  تُ أدغمْ  :اإلدخال، تقول العرب :لغةً ومعناه 

ا معناهو بحيث بعدها، تحرك امل يف احلرف والتنوينِ  ةِ ساكنال النونِ  لُ دخاإ :اصطالحً

 .ارتفاعةً واحدة، عند النطق باحلرف الثاين خرجامل مـا، يرتفع عنهاا مشددً ا واحدً يصريان حرفً 

 .ادً كالثاين مشدَّ  اني حرفً النطق باحلرفَ : لإلدغام رُ تعريف آخَ 

لُون( :جمموعة يف كلمة :حروفه مُ رْ  ).يَ

 :أقسامه

نَّة :نيوينقسم اإلدغام إىل قسمَ   .إدغامٍ بغنَّة، وإدغامٍ بغري غُ

 :اإلدغام بغنة -أ

نُ (من حروف كلمة  الساكنة أو التنوين حرفٌ  وهو أن يأيت بعد النون و(أو )يُومِ نْمُ ، )يَ

مِ  األولِ  احلرفِ النتفاء  ؛يف النون وامليم كامالً  اإلدغامُ  ويكون  هوصفتِ  -وهو النون  - املدغَ

 .الغنة مع بقاء صفةِ  ،املدغمِ  األولِ  النتفاء احلرفِ  ياءيف الواو وال اناقصً و ،- وهي الغنة -

 رث ّٰ، ِّنب مب ّٰ ،ِّزئمئنئىئّٰ، ِّ رئ َُِّّّّٰ ّٰ: مثل

 .  ِّهتمثحج ّٰ ، ِّزث

يف كلمة ، فإذا كان ا بيَّنا يف األمثلة السابقةـ، كمنيأن يكون يف كلمتَ  :اإلدغام ورشطُ 

وقد وقع ذلك يف القرآن الكريم يف أربع كلمـات، ر، ظهَ ، وإنمـا تُ النون مُ دغَ واحدة فال تُ 

؛  ِّجب ّٰ،  ِّ جئ  ّٰ ـ ،نها ــــ وما ترصف م ِّمث ّٰ، حيث وقعت  ِّزن ّٰ: هي



 

 ١٠٠ 

ا: ويسمى هذا اإلظهار ،إن أُدغمت يف ما بعدها رحتى ال تشتبه بمعنى آخَ  ا مطلقً ؛ إظهارً

 .بشفةٍ وال حلقٍ ألنه غريُ مقيَّد 

وهذا احلكم جيري يف القرآن وغريه، وإىل ذلك نبَّه الناظم بتمثيله بكلمة غري قرآنية 

نُوا: (هلذا احلكم، وهي كلمة نْوَ نْوان، فالنون فيه مظهرة كذلك)عَ  .، من العُ

 :اإلدغام بغري غنة -ب

أو راء، واإلدغام يف هذا النوع  وهو أن يأيت بعد النون الساكنة أو التنوين المٌ 
: ، فال يبقى أثر للنون أو التنوين، مثلاوالصفة معً  األول ؛ النتفاء احلرفإدغامٌ كاملٌ 

بِّكَ : (تنطق  ِّىه مه ّٰ رَّ الكِالَّ : (تنطق  ِّمي زي ري ّٰ، )مِ ، وكذا يف )وَ

 .ِّخت حت جت ّٰ، ِّ ىئ نئ ّٰ: التنوين، نحو

 :القلب: اثالثً * 
ويل اليشء عن وجهه :لغةمعناه   .حتَ

ا  .ها حرف الباءالغنة، إذا أتى بعدَ  ا خمفاةً معـوالتنوين ميمً  الساكنةِ  النونِ  قلبُ  :واصطالحً
يف النون الساكنة  بِ لْ يف النطق بني اإلخفاء الشفويِّ يف امليم، وبني القَ  وليس هناك فرقٌ 

 .أفواه املشايخ املتقِننيط بالتلقي واملشافهة، من ضبَ ، يُ مـا واحدٌ والتنوين، فصوهتُ 

) م(ويف حالة القلب توضـع  ،ِّحنخن ّٰ،   ِّخئمئ ّٰ،  ِّّٰ ّٰ: مثل
ة عىل النون للداللة عىل القلب يَّ ازِ كَّ  .وذلك يف ضبط املصحف الرشيف ،عُ

 :احلقيقيُّ  اإلخفاء: ارابعً * 

رت :لغةمعناه   .السَّ

عن  يةً بصفة بني اإلظهار واإلدغام، عار النون الساكنة والتنوين نطقُ  :اواصطالحً 

 .لالتشديد مع بقاء الغنة يف احلرف األوَّ 



 

 ١٠١ 

 .اإلظهار واإلدغام والقلبمجيع احلروف اهلجائية عدا حروف  :حروفه

للشيخ  »حتفة األطفال«من متن  الشهريِ  هذا البيتِ  تِ مـامن كل كلمةٍ  كلِّ  وهي أولُ 

 :رمحه اهللا  ن اجلمزوريِّ مـاسلي

ـصٌ شَ ادَ جَ مْ كَ نَا ثَ ا ذَ فْ صِ   اـمَ سَ دْ قَ خْ
 

ى تُ ي ـفِ دْ زِ ا ـيِّــبً طَ مْ دُ   ــاـالِ ظَ ـعْ ضَ ـــقً  مَ
 

الصاد، الذال، الثاء، الكاف، اجليم، الشني، القاف، السني، الدال، الطاء، الزاي، 

 .الفاء، التاء، الضاد، الظاء

فى، فإهنا ختُ  أو التنوينِ  الساكنةِ  النونِ  حرف من هذه األحرف بعدَ  فإذا أتى أيُّ 

 .اإخفاءً حقيقيّ ويسمى 

 :فمن هذه األحرُ  حرفٍ  لكلِّ  قرآنيةٌ  اجلدول أمثلةٌ  هذا ويف

 التنوين نييف كلمتَ  يف كلمة احلرف

 ِّخئ حئ ّٰ ِّحض جض ّٰ ِّين ّٰ الصاد

 ِّخب جب ّٰ ِّ يث ىث ّٰ ِّرئ ّٰ الذال

 ِّنن من ّٰ ِّ مه جه ّٰ ِّرب ّٰ الثاء

 ِّحص مس ّٰ ِّىف يث ّٰ ِّىن ّٰ الكاف

 ِّمص حص ّٰ ِّىه مه ّٰ ِّ ىي  ّٰ اجليم

 ِّيئ مئ ّٰ ِّىئ نئ ّٰ ِّمغ ّٰ الشني

 ِّرن مم ّٰ ِّ مئ زئ ّٰ ِّمل ّٰ القاف

  َّمث زث ُّ ِّنث مث ّٰ ِّين ّٰ السني



 

 ١٠٢ 

 َّحب جبُّ  َّمب خبُّ  َّجس ُّ الدال

 َّىئ نئُّ  َّرن ممُّ  َّ زي ُّ  الطاء

 َّرب يئُّ  َّخس حسُّ  َّ ىي  ُّ الزاي

 َّحي جي ُّ َّ مه جهُّ  َّىلُّ  الفاء

 َّىم مم ُّ  َّجن يمُّ  َّمل ُّ التاء

 َّجه ينُّ  َّ حن جن ُّ َّىقُّ  الضاد

 َّرئ ُّّٰ  َّميهيُّ  َّ خي ُّ  الظاء

 :تفخيم الغنَّة

 ،َّجهمه ُّ،  َّميىيُّ : ، مثلتْ مَ خِّ فُ  ـامفخمً كان فإن  الغنة تتبع ما بعدها

...   َّجفُّ ،  َّنبُّ : ، مثلتْ ققَ وإن أتى بعدها حرف مرقق رُ ،  َّينجهُّ 

 .لخإ

نُّوديُّ   :قال الشيخ السمَ

تْبَعُ  تَ ، وَ لِ صْ الوَ مُ كَ وْ الرَّ ا  فْ األَلِ وَ بْلَهَ ا قَ العَكْسُ يفِ الغَنِّ أُلِفْ ، مَ  وَ

 

*     *     *



١٠٣ 

 
ِّ
 املد

ُ
 باب

ِّ
 املد

ُ
باب

 :قال النَّاظم رمحه اهللا

الْ  مٌ  : دُّ مَ ـوَ ـٰى  ، الَزِ تَ بٌ  أَ اجِ وَ  وَ

مٌ  دّ  : فَالَزِ فِ مَ رْ ـدَ حَ عْ اءَ بَ  إِنْ جَ

بٌ  اجِ وَ بْلَ  :وَ اءَ قَ ةِ إِنْ جَ ــزَ ْ  مهَ

ائِـزٌ  جَ ـالَ   : وَ ـصِ نْـفَ ـٰى  مُ تَ ا  أَ  إِذَ
 

هْ  ــــائِـزٌ ، وَ جَ ــبَــتَـاوَ ٌ ثَ قَـرصْ  ـوَ وَ

 ِ ـنيْ الَ اكِنُ حَ ـدّ  سَ ـمَ ــولِ يُ بِالطُّ  ، وَ

ـ ـالً  إِنْ ـمُ ـا  بِ    تَّصِ عَ ـمِ  ـةِ ـلْمَ ـكِ ـجُ

ضَ  أَوْ  رَ كُ  عَ الَ  نُ والسُّ جَ سْ ا مُ فً قْ  وَ

 :تعريف املد

 .طْلمَ ـأو ال الزيادة وأول أو الطُّ  طُّ مَ ـال :لغةً  املدُّ 

 .سكون أو هلمزٍ  مالقاته عند املدِّ  بحرف الصوت زمنِ  إطالةُ  :اواصطالحً 

 : هقياسِ  وكيفيةُ  ، املدِّ  زمنُ 

ه ،حركاتٍ  أو ستِّ  أو مخسِ  ني أو أربعِ بمقدار حركتَ  يكون املدُّ  عىل ما  ؛حسبَ نوعِ

 .سيأيت ذكره

، سواء كان :واحلركةُ  فتحة  ت احلركةهي الفرتة الزمنية الالزمة للنطق بحرفٍ متحركٍ

 .  أو ضمة أو كرسة 



 

 ١٠٤ 

دةَ حركتان، األلفَ إذا علمنا أن و ، )بَبَ : (، مثلنياليتَ و متنيفتحتَ  :فإننا نعني املجرَّ

 .فاتلِ ر بمقدار ثالث أَ ني، والست تقدَّ فَ ر بمقدار ألِ واألربع تقدَّ 

من  منضبطٍ  ألن ذلك غريُ  ؛اإلصبع طِ سْ أو بَ  ضِ بْ تقدير احلركات بقَ  يستقيموال 

ه ، بل وال ينضبط مع الشخصِ رَ آلخَ  شخصٍ  ر يف مراحل نفسِ مُ  يدِ  حركةُ ف ،املختلفةِ  هعُ

 .الكبري من الشيخِ  أرسعُ  الصغريِ 

 . القراءة مع رسعاتِ  اإلصبع أو بسطَه ال يتناسبُ  إضافةً إىل ذلك فإن قبضَ 

 :واللِّني املدِّ حروف 

ف ثالثةُ  للمدِّ   :أحرُ

، : األلف -١  .﴾ نث﴿: ، مثلاوال يكون ما قبله إال مفتوحً ال تكون إال ساكنةً

 .﴾ من﴿: الياء الساكنة املكسور ما قبلها، مثل -٢

 .﴾  مك﴿: املضموم ما قبلها، مثل الساكنةالواو  -٣

ــ أو  لينيَّتَني :يَانتسمَّ  مـافإهن ؛فإذا كان قبل الياء أو الواو الساكنتَني حرفٌ مفتوح

 .﴾  حم﴿ ،﴾  مئ﴿: ليِّنتَني ــ نحو

 :أسباب املدِّ 

 .والسكون اهلمزُ : ، مهالفظيَّان للمدِّ سببان
 

*     *     * 

  



 

 ١٠٥ 

 ودقسام املدأ

، وهو أصل املدود قبل أن نتكلم عن أقسام املد، سنذكر املدَّ   .الطبيعيَّ

من مهزٍ أو  ف عىل سببٍ إال به، وال يتوقَّ  احلرفِ  ذاتُ  هو الذي ال تقومُ  :الطبيعيُّ  املدُّ ف

مدُّ  ،سكونٍ   .نيمقدار حركتَ ب ويُ

 :ييل ـامَّ ج عرُ ال ختَ ، كثريةٍ  ينقسم إىل أقسامٍ  واملدُّ 

زم -١  .املد الواجب املتصل -٢    .املد الالَّ

 .مد البدل -٤   .بأنواعهاملد اجلائز  -٣

 .مد اللِّني -٦    .ضمد العِوَ  -٥

يها -٧  .الصغر، والكرب: مد الصلة بنوعَ

لها في  .إن شاء اهللا تعاىل اواحدً  اسيأيت واحدً  مـاوسنفصِّ

 :الالزمُ  املدُّ : أوالً 

ـ مـيٍّ لِ كَ  :نيإىل قسـمَ  ينقسمُ  الالزمُ  واملدُّ  ـــ أي  مــايفٍّ ، وينقسـمُ كـلُّ واحـدٍ منهرْ ، وحَ

ل واحلريفِّ  الكلميِّ  ا ، فيصري املجموعُ ــ إىل خمفَّفٍ ومثقَّ  .أربعً

 :املد الالزم الكلميِّ  اعنو* 

 :املخفف املد الالزم الكلميُّ  -أ

 .اـا أصليّ سكونً  ساكنٌ  حرفٌ  املدِّ  حرفِ بعد  هو أن يأيتَ  :تعريفه

والوقف،  الوصلِ  تَيحالثابتٌ يف  يعني أن السكونَ ): أصليّا سكونًا(ومعنى قولنا 

ِ : (وهذا معنى قول الناظم رمحه اهللا الَنيْ اكِنُ حَ  ). سَ



 

 ١٠٦ 

يف   ِّ زب ّٰ  يف كلمة إالَّ هذا النوع عىل رواية حفصٍ عن عاصمٍ  مل يقع :مواضعه

 :ني بسورة يونسموضعَ 

 .ِّ لك خك  حك جك مق حق ّٰ : قوله تعاىل -

 .ِّ مت زت رت  يب ىب نب مب زب ّٰ : قوله تعاىل -

 .اوال جيوز قرصه أبدً  ،همن لزوم مدِّ  دَّ وال بُ  ،حركاتٍ  يمد بمقدار ستِّ  :مقدار مده

اهلمزة الثانية بني  تسهيلُ  :، أيبنيَ  بنيَ  يف هذه الكلمة وهو التسهيلُ  وجه ثانٍ وهناك 

 .ي من أفواه املشايخط هذا بالتلقِّ ضبَ اهلمزة واأللف، ويُ 

 :املد الالزم الكلمي املثقَّل  -ب

 .املد حرفٌ مشددٌ  حرفِ  بعدَ  يف الكلمة أن يأيتَ وهو  :تعريفه

 . َّمثُّ ،  َُّّّٰ  :مثاله

 .حركات ستُّ  :همقدار مدِّ 

 

 : احلريفِّ  الالزمِ  املدِّ  اعنو* 

التي  عةطَّ املقَ  فِ واحلرلنا من احلديث عن  دَّ ـالب زم احلريفِّ قبل أن نتكلم عن املد الالَّ 

 .ر القرآنيةوَ السُّ  وردت يف فواتح بعضِ 

طَّعة  :) النورانيَّة( احلروف املُقَ

ه منها، ه ــ سبحانه ــ أعلمُ بمرادِ هو وحدَ  القرآن بحروفٍ  سورِ  ح اهللا تعاىل بعضَ ـتَ ـافتَ 

كِيمٌ  نَصٌّ : (همـقولجموعة يف ـم ،ارفً ـح عرشَ  ها أربعةَ وعددُ  هُ  اقَطْعً  حَ ٌّ  لَ
 يهاويسمِّ  ،)رسِ

 .مع القرآن الكريم اـبً ؛ تأدُّ ورانيةالنُّ  األحرفَ  :همبعض



 

 ١٠٧ 

 مـايف املصحف الرشيف، وإن هي مكتوبةٌ  مـااملعلوم أننا ال ننطق هذه احلروف ك ومن

هامـاننطق أس  .ءَ

 :ف تنقسم إىل ثالثة أقسام هيووهذه احلر

 )أَلِفْ ( هن اسمُ إذ يتكوَّ  ،اسمهيف  مدٍّ  فيه؛ لعدم وجود حرفِ  ال مدَّ و :حرف األلف -١    

رمحه  ل اإلمام الشاطبيُّ اقمن مهزةٍ مفتوحة، تليها المٌ مكسورة، ثمَّ فاءٌ ساكنة، 

ا يفِ : (يف شاطبيَّتهتعاىل  اهللا مَ طَالَ  أَلِفْ وَ يُمْ دٍّ فَ فِ مَ رْ نْ حَ : ف من، مثل األلِ )مِ

 .َّخلُّ 

رَ ( موهي جمموعة يف قوهل :نيحروف متد بمقدار حركتَ  -٢ يٌّ طَهُ  فكل واحدٍ من هذه). حَ

ه من حرفَني فقط، وف يَ احلر نُ اسمُ دُّ حركتَني، مـايهثانتكوَّ ة متُ ا طبيعيّا ألفٌ مديَّ  ؛مدّ

 .احلركتَنيمن  ها أكثرَ من أسباب الزيادة يف مدِّ  لعدم وجود سببٍ 

 هذه األحرفِ  ءِ مـاأس ــ يف القرآن الكريم ــ أن تُنطق مهزةٌ يف آخرِ  يصحُّ وال 

ن  نُطق احلاء مثالً  فإذا أردتَّ  اخلمسة؛ لعدمِ ورود الوحيِ بذلك، فال  ؛﴾ 4﴿مِ

 .من غري مهزة) حا: (، ولكن قل)حاء( :تقل

قُ ( :ميف قوهل وهي جمموعةٌ  :حركات بمقدار ستِّ  حروف متدُّ  -٣ مْ نَ لُكُ سَ ، )صَ عَ

كَ (أو لْمَ صُّ عِ نَقُ نُ اسمُ نية مـا، فكل واحدٍ من هذه األحرف الث)سَ ه من ثالثةِ يتكوَّ

ف أوسطُها حرف مدٍّ  ،  َّخلُّ : بسوريتَ مريمَ  ،نيْ العَ   حرفَ ، إالَّ أحرُ

ه هو حرفُ لِني ؛ َّىلُّ : والشور ألنَّ ما قبله  ؛فإنَّ احلرفَ األوسطَ يف اسمِ

بمقدار  ولُ أو الطُّ عىل أنَّه مدُّ لِني، حركات  بمقدار أربعِ  يجوز فيه التوسطُ ف مفتوح،

 .عىل أنه مدٌّ الزم حريفٌّ  حركات ستِّ 



 

 ١٠٨ 

ف ب نا بعد هذا البيانِ ويمكنُ  ي املدِّ أن نعرِّ  :احلريفِّ  الالزمِ  قِسمَ

 :املد الالزم احلريف املخفف -أ

 .حني يوقَف عليهاأو  ،م فيهدغَ ال تُ  بعد األحرف املقطعة حرفٌ  أيتين أ :تعريفه

،  ِّنثّٰ م مع الراء ، واحلروفُ املفردة الالَّ  :أي ، ِّخلّٰ  :م فيهاملدغَ  غريِ  مثالُ 

 .ِّخلّٰ 

؛ فهو َّخلىلُّ : ى، كالسني مع التاء يف قوله تعاىلخفَ املُ  احلرفُ  :ومن هذا النوع 

 .الزم حريفٌّ خمفف: كذلك

  ِّ ٌّ ٰى ٰر ّٰ ، و ِّ يث نث ّٰ :قوله تعاىل إىل أن النون الساكنة يف هنا هوننبِّ 

ى هذا ، ويسمَّ الواو أن بعدمها حرفَ  مع ،من طريق الشاطبية حفصٍ  يف روايةتان رَ ظهَ مُ 

ا: اإلظهار ا مطلقً  .إظهارً

 :املد الالزم احلريف املثقل -ب

 .تدغم فيه حرفٌ  املقطعةِ  فِ وراحل بعدَ  هو أن يأيتَ  :تعريفه

ا الالم تدغم يف امليمف  ِّ خل ّٰ  :، ومثلم يف امليمدغَ السني تُ ف  ِّ خل ّٰ  :مثاله  . أيضً

ه الً  افً سواء أكان خمفَّ  يمد املد الالزم احلريفُّ  :مقدار مدِّ حركات   بمقدار ستِّ أم مثقَّ

قُ : (ا، برشط أن يكون من حروفدً واح اوجهً  مْ نَ لُكُ سَ من  ، ففيها وجهانِ ، إال العنيَ )صَ عَ

 .حركات أو ستَّ  أربعَ املدُّ : طريق الشاطبية

*     *     * 

 :الواجبُ  املدُّ : اثانيً 

 .صلاملتَّ  ويقصد به املدُّ 



 

 ١٠٩ 

 . واحدةٍ  مهزةٌ يف كلمةٍ  املدِّ  حرفِ  بعدَ  أن يأيتَ هو  :تعريفه

 . ِّ خل ّٰ ،   ِّمب ّٰ،   ِّ ٰى ّٰ  :مثاله

 .يمد املد املتصل بمقدار أربع أو مخس حركات :مقدار مده

 صحيحةٍ  ده يف قراءةٍ م أجِ صل فلَ املتَّ  قرصَ  عتُ تتبَّ  «: يقول اإلمام ابن اجلزريِّ  :فائدة

 .)١/٣١٥النرش ( .» ةوال شاذَّ 

*     *     * 

 :اجلائز املدُّ : اثالثً 

ني ل  :اجلائز لمدِّ وقد ذكر الناظم ــ رمحه اهللا ــ نوعَ

 :املنفصل املدُّ  -أ

، واهلمزةُ  هو أن يأيت حرف املد آخرَ  :تعريفه  .التي تليها الكلمةِ  أولَ  كلمةٍ

 . ِّمي  زي ّٰ  ،  ِّ حس  جس ّٰ  ،   ِّ  ىي  مي ّٰ  :مثاله

 ،اا جائزً ي مدّ مِّ ، ولذلك سُ حركاتٍ  أو مخسِ  ني أو أربعِ يمد بمقدار حركتَ  :همقدار مدِّ 

فقط من طريق  حركاتٍ  أو مخسِ  أربعِ  بمقدارِ  دُّ مَ ه، إال أنه يُ ه وجيوز قرصُ جيوز مدُّ  :أي

 .ةـالشاطبيَّ 

 يف املدِّ  حركاتٍ  ال يأيت معها إالَّ أربعُ  املنفصلِ  يف املدِّ  األربعُ  احلركاتُ  :مهمٌّ  حتريرٌ * 

، املتصلِ  يف املدِّ  حركاتٍ  ال يأيت معها إال مخسُ  املنفصلِ  يف املدِّ  اخلمسُ  ، واحلركاتُ املتصلِ 

ر يف املدِّ  مع مخسٍ مها أحدِ يف  حركاتٍ  وال جتوز أربعُ   .اآلخَ

 :املد العارض للسكون -ب

 .الوقف بسببِ  اعارضً  اسكونً  ساكنٌ  وبعده حرفٌ  املدِّ  هو أن يأيت حرفُ : تعريفه



 

 ١١٠ 

تَعِنيْ ( :بسكون النون هكذا عليها يوقَف  َّجيُّ  :مثاله  الياء ، وجيوز مد)نَسْ

 .حركات عند الوقف عليه أو ستَّ  اني أو أربعً حركتَ 

ثْلِهِ (ــ رمحه اهللا ــ  اجلزريِّ  قال اإلمام ابنُ  :تنبيه مِ هِ كَ ظُ يفِ نَظِريِ اللَّفْ فلذلك ال جيوز ) وَ

 .لسة القراءة الواحدة يف جَ  لسكونِ ل من العارضِ  رَ آخَ  ومدُّ  موضعٍ  قرصُ 

*     *     * 

ر الناظم يف متنه بعضَ  أن  األخر من املدود املشهورة، فأحببتُ  األنواعِ  ومل يذكُ

ا حلِ أُ   .للفائدةقها بالباب إمتامً

 :مد البدل* 

 .دودٍ مْ ـمَ  مهزٍ  هو كلُّ  :تعريفه

 .عىل حرف املدِّ  أن يتقدم اهلمزُ  :تعريف آخر

 .  ِّ خم ّٰ ،   ِّ حف ّٰ ،   ِّ مئ ّٰ  :مثاله

 .فقط نيِ بمقدار حركتَ  مدُّ يُ  :مقدار مده
 

 :ضد العِوَ م* 

 .عند الوقف عليه فٍ بألِ  النصبِ  عن تنوينِ  هو االستعاضةُ  :تعريفه

ا(  ِّ جس ّٰ  :مثاله آءَ وَ  .يوقف عىل ألف بعد اهلمزة): سَ

لِيمَ (  ِّ خن ّٰ              .بعد امليميوقف عىل ألف ): اـعَ

 .َّ هتُّ :مثل بالنصبِ  نةٌ نوَّ مُ  مربوطةٌ  تأنيثٍ  ما آخره تاءُ : من ذلك ويستثنى
 



 

 ١١١ 

 :نيمد اللِّ * 

أن تأيت الواو والياء الساكنتان املفتوح ما قبلهمـا، وبعدمها حرف ساكن هو  :تعريفه

ا للوقف عليه  .سكونًا عارضً

 .   ِّ مل ّٰ ،  ِّ حم ّٰ ،  ِّ  ُّ  ّٰ  ، ِّ من ّٰ  :مثاله

أو املد العارض للسكون ن مِ  إذا وقفنا عىل هذا النوع يكون أقرصَ  :مده مقدار

 .، أما يف حالة الوصل فإنه ال يمدُّ هيساوي

 ):هاء الكناية أو هاء الضمري(مد الصلة * 

 .ر الغائبد املذكَّ هي اهلاء العائدة عىل املفرَ  :تعريفها

 .لخإ... ِّ حك ّٰ  ، ِّّّٰٰ  ، ِّ زث ّٰ  ، ِّ ين ّٰ  ، ِّ مت ّٰ  :مثاهلا

: مثل ،إن كانت مضمومة ل بواوٍ وصَ ني، فإهنا تُ فإذا وقعت هاء الكناية بني متحركَ 

، وذلك يف حالة  ِّ رن مم ّٰ : بياء إن كانت مكسورة مثل لوصَ ، وتُ  ِّ مت هبّٰ

لة الصُّ : (ويسمى بـِ ،الوصل فقط ق باملد الطبيعيِّ )غرـالصِّ أما عند الوقف ، ، ويُلحَ

 .بالسكوناء اهل ف عىلفيوقَ 

يف  ِّنث  مثّٰ : ني، ويستثنى من ذلك قوله تعاىليُمد بمقدار حركتَ  :مقدار مده

 .ِّ  مث  ّٰ اهلاء يف  دُّ مَ ـر، فال تُ مَ سورة الزُّ 

ني ت بني متحركَ ل إذا وقعَ املنفصِ  املدِّ  الضمري معاملةَ  ل هاءُ عامَ تُ : مد الصلة الكرب

 .ِّىئ نئ مئ ّٰ : ، مثلالثاين مهزةً  وكان املتحركُ 

 .ِّ نب مب ّٰ : مثل ،دني فال متُ إذا وقعت هاء الضمري بني ساكنَ  :مالحظة



 

 ١١٢ 

ى من ستثنَ ويُ ، َّينجهُّ : مثل، اد أيضً فال متُ  ومتحركٍ  وإذا وقعت بني ساكنٍ 

 دُّ متُ   ِّ  ٍّ  ّٰ ، فإن هاء  ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ّٰ : ه تعاىل يف سورة الفرقانذلك قولُ 

 .وصالً  نيِ بمقدار حركتَ 

من طريق الشاطبية، وتتغري  موافِقةٌ لرواية حفصٍ  واالستثناءاتِ  هذه القواعدِ  وكلُّ 

ى  .تفصيالهتا بحسب الرواية املقروء هبا ضمن القراءات العرش، وكلٌّ يقرأ بمـا تلقَّ

 ؛وهناك أنواع أخر للمدود يف الكتب احلديثة ليس هلا أصل يف أمهات الكتب

 .    لذلك مل نلتفت إليها

 :قاعدة أقو املدود 

 الْ أَقْ  ودِ ــــوَ ـدُ مٌ الَ  : مُ لْ  امَ فَ  ، زِ  ، اتَّصَ

ا ـــدَ جِ ـــــا  وُ ا  مَ ـدٍّ  إِذَ ـبَبَـــا مَ سَ  وَ
 

ضٌ   ارِ عَ الٍ  ، فَ صَ و  انْفِ ـــذُ لْ  ، فَ بَـــدَ  فَ

ا دَ ــرَ ــفَ ـــبَـبَـــنيْ انْ  السَّ  فَإنَّ أَقْوَ
 

لَّب املد األقو حسب البيتَ  انِ دَّ فإذا اجتمع مَ  غَ ني نيِ يُ  .السابقَ

ني للسكون حركتَ  د العارضَ ونحن نَمُ  ِّ ٰى ّٰ  :إذا وقفنا عىل كلمة فمثالً  -

بنا املتصلَ متصلٌ  عىل أهنا مدٌّ  ؛حركاتٍ  أربعَ  األلفَ  دمُ فإننا نَ  ؛فقط عىل  ، فنكون قد غلَّ

 .للسكون العارضِ 

عىل  ، فيقدم العارضُ وعارضٌ  بدلٌ : يف الوقف انِ دَّ اجتمع فيها مَ : ِّ زت ّٰ  -

 :والبدلالواو التي بعدها نون سكنت للوقف، : هو العارض. البدل هنا ؛ ألنه أقو منه

 .واو تقدم عليها اهلمز

الزم كلمي مثقل، فيقدم املد الالزم عىل و ،بدل: انِ اجتمع هنا مدَّ : ِّ خت ّٰ  -

 .ألنه أقو منه ؛البدل



 

 ١١٣ 

فيقدم املد بدل ومنفصل، : يف الوصل انِ اجتمع هنا مدَّ : ِّ جي  يه  ّٰ  -

 .نه أقو من البدلأل ؛حركات ه أربعَ املنفصل عندما متدُّ 

وعارضٌ  ،مد بدل :حال الوقفاجتمع فيه   ِّ رب يئ ّٰ : من اآلية: ِّ يئ ّٰ  -

ه أكثرَ  م العارضُ للسكون، فيقدَّ   .نييف البيتَ  مـاألنه األقو ك من حركتَني؛ عندما متدُّ

 :املد الذي له سببان

ي انطباق : ويقصد به  ن عىل حرف مدٍّ مَ س الزَّ نفْ  مـاني من أنواع املد وهلنوعَ تعريفَ

فإذا . حركات ه بمقدار أربعِ ، هذا مد متصل نمدُّ  ِّ ٰى ّٰ  :واحد، مثل املثال السابق

 ِّ ٰى ّٰ عىل كلمة  حركات، فنقفُ  كنا نقف عىل املد العارض للسكون بمقدار أربعِ 

ا له سببان   .العارض للسكون ،املتصل :ومهابمقدار أربع حركات، ويسمى مدّ

ةٌ  األربعَ  ألن احلركاتِ  يَّ وِ رْ ةٌ يف املتصل  مَ رويَّ ضِ للسكون ومَ  .يف العارِ

 

*     *     *





١١٥ 

 باب معرفة الوقف واالبتداءباب معرفة الوقف واالبتداء

 :قال الناظم رمحه اهللا

وفِ  ــرُ لْحُ كَ   لـِ يــدِ ـوِ ْ ــــدَ  جتَ عْ بَ  وَ
ــتـِ بْ االِ مُ  إِذَنْ دَ وَ سَ ــيَ  تُقْ هْ  اءِ ، وَ

مَ  ــيَ لـِ هْ ــمَّ ـوَ ـدِ : ا تَ ْ  يُوجَ إِنْ  ملَ فَ

التَّامُ  ايفِ  ، فَ كَ الْ ظًا ، فَ فْ لَ نْ  : وَ نَعَ امْ  فَ

ـمَّ  ا تَ ـــيْــــرُ مَ غَ ــهُ : وَ لَ يــحٌ ، وَ بـِ  قَ
 

ـالَ  ــــدَّ  مِ ــوفِ ـبُ قُ وُ ــةِ  الْ فَ رِ عْ  نْ  مَ

ـالَ  ةً ثَ ـنْ : ثَ ـسَ حَ ، وَ افٍ كَ ــامٌ ، وَ  تَ

لُّقٌ  عَ نـىً ــ  تَ عْ انَ مَ ي أَوْ كَ تَدِ  ــ  فابْ

وسَ  إِالَّ  ؤُ زْ  رُ وِّ ـنْ  ، اآليِ جَ َـسَ احلْ  فَ

طَـرّ  ضْ قْـفُ  مُ وَ هُ الْ بْـلَ ا  قَ بْـدَ يَ  ا ،  وَ
 

يْسَ يفِ  لَ قْفٍ  وَ نْ وَ آنِ مِ رْ قُ ِبْ  الْ ـيْــرُ     جيَ امٌ  غَ ــرَ الَ حَ ـبَــبْ وَ هُ سَ ا لَ  مَ

  :أمهية علم الوقف واالبتداء

د بابٍ يقة أن الوقف واالبتداء ليس يف احلق ر ضمن أبواب اجلزرية، ولكنه ذكَ يُ  جمرَّ

فَت فيه مؤلفات  إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا «: مثلعديدة، علم قائم بذاته، أُلِّ

أليب » القطع واالئتناف«، و)هـ٣٢٨ ت(األنباريِّ أليب بكرٍ حممدِ بنِ القاسمِ » عزَّ وجلَّ 

اسِ  و الداينِّ » املكتفى يف الوقف واالبتدا«، و)هـ٣٣٨ت (جعفرٍ النحَّ أليب عمرٍ

من ( ألَشموينِّ محد بنِ عبدِ الكريم األ »منار اهلد يف الوقف واالبتدا«، و)هـ٤٤٤ ت(

 .، وغريها)علمـاء القرن احلاديَ عرشَ 



 

 ١١٦ 

الذي  احلرفحدة يف القرآن الكريم وهي بأصغرِ وِ  - رمحهم اهللا -اء ـوقد اهتم العلم

ت فيها مـارت الكلت تتكون اجلملة، التي إذا كثُ مـات منه الكلمة، وبمجموع الكلنَ تكوَّ 

 .علم الوقف: ، وهذا ما يسمى بـاى مفيدً ن يقف عىل مكان يعطي معنً وجب عىل القارئ أ

علـم : ن االبتداء به، وهذا ما يسمى بـسُ حيَ  وإذا وقف وجب عليه أن يبتدئ من مكان

 .ا عن علم الوقفِ ـ، وهو ال يقل شأنً االبتداء

بكلمة، ففشلوا يف ذلك،  بحرف وكلمةً  اأعداء اإلسالم أن يستبدلوا حرفً  وقد حاول

وأرادوا أن يدخلوا من جانب آخر للتحريف يف كتاب اهللا تعاىل وهو علم الوقف 

بتداء حتى يغريِّ  هلذا العلم من  ضَ يَّ ملعنى بسبب الوقف، إال أن اهللا سبحانه وتعاىل قَ وا اواالِ

عني، وقد صدق اهللا  فةَ رْ ه طَ عىل أمره، فلن يستطيع أحدٌ من أعداء اإلسالم أن يمسَّ  يقومُ 

 .)جراحلِ سورة ( ِّ  ىن نن من زن رن مم ام يل ّٰ : تعاىل حيث قال

 :تعريف الوقف* 

 .أو احلبس الكفُّ  :لغةالوقف 

أخـر بـزمن  مـرةً  القـراءةِ  ة اسـتئنافِ يَّ نِ ـقـرآينٍّ بـ قطع الصوت عىل حرفٍ  :ااصطالحً 

تنفَّس فيه عادةً   . يُ

 .اآليات ويف أوساطها  يف أواخرِ  وجيوز الوقفُ 

 :الفرق بني الوقف والقطع والسكت* 

 .الوقف والقطع والسكتكلٍّ من هناك فرق بني 

 .ذكرنا مـاهو كف الوقفأما 



 

 ١١٧ 

ويشرتط ، ة التوقف عن القراءةيَّ نِ ـب فٍ قرآينٍّ فهو قطع الصوت عىل حر :القطعأما و

 .اآليات عىل أواخرِ  أن يكون

استئناف القراءة مرة أخر ة يَّ نِ ـبقطع الصوت عىل حرفٍ قرآين : فهو السكتوأما 

تنفس فيه بزمن عادةً   .ال يُ

 :تات اإلمام حفص رمحه اهللاسكَ 

 :القرآن الكريم وهيتات حلفصٍ يف وهناك أربع سكَ 

 .)١٤املطففني (   ِّ مث زث رث يت  ىتّٰ : قوله تعاىل -١

 .)القيامة(    ِّ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ّٰ : قوله تعاىل -٢

 .)الكهف(      ِّ مع جع  مظ حط مض خض حض جض ّٰ : قوله تعاىل -٣

 .)٥٢يس ( ِّ حف مغ جغ مع جع مظ حط مض ّٰ : قوله تعاىل -٤

، فقال بعضهم )٢٩، ٢٨احلاقة ( ِّ لك خك حك جك مق  حق مف ّٰ : واختُلف يف قوله تعاىل

 .-الوصل بال سكت – بالسكت، وقال بعضهم باإلدراج

وهو عدم السكت ــ ــ فمن قال بالسكت وجب عليه إظهار اهلاء، ومن قال باإلدراج 

 .مـاهين يف بعضِ أدغم اهلاءَ 

 :أقسام الوقف* 
 :والوقف ينقسم إىل أربعة أقسام هي

طاسٍ ع نفَ اقطانك ؛ وهو ما وقفتَ عليه لرضورةٍ  :وقف االضطراريُّ الأــ  أو  س أو عُ
يانٍ  ه نِسْ  .أو غريِ



 

 ١١٨ 

ك الوقفَ عىل كلمة معيَّ ويكون إذا ما طَل :ب ــ الوقف االختباريُّ  نة بَ منك شيخُ
 .من األغراض التعليمية أو غريه ،الختبارٍ 

 جوعِ الرُّ  حنيِ إىل ما يف مقطع القراءة  وهو الوقف عىل موضعٍ  :جـ ــ الوقف االنتظاريُّ 
ط له املعنى، إال املعاين شرتَ وال يُ  ،ة أخر، وهذا يستخدم يف مجع القراءاترَّ إليه مَ 

وريَّة  .الرضَّ

 .وهو موضوعنا يف هذا البابعليه باختيارك،  وهو ما وقفتَ  :د ــ الوقف االختياريُّ 

*     *     * 

 :أقسام الوقف االختياريِّ * 

 .نسَ ، وحَ ، وكافٍ تامٍّ : االختياريُّ إىل ثالثة أقسامينقسمُ الوقف 

 :الوقف التام -١

 .ىوال معنً ) اإعرابً ( اا بعده، ال لفظً ـق بمسه، وليس له تعلُّ يف نفْ  ما تمَّ  وهو

ر القرآنية، وكالوقف عـىل هنايـات القصـص القرآنيـة، وَ الوقف عىل أواخرِ السُّ  :همثال

 .املؤمنني، وبعده يبدأ يف الكالم عىل الكافرينوكالوقف عىل هناية الكالم عن 

لُ وقد يؤدِّ  معناه، وهو الوقف عىل كالم تمَّ  :الوقف الالزم - ا بعده إىل ـه بمي وصْ

يَاق، كالوقف عىلغريِ امل ىمعنً  فهمِ   :من قوله تعاىل؛ َّزئُّ  :لفظ قصود من السِّ

ه يوهم وصلَ  فهو وقف الزم؛ ألنَّ ، ]٦٥ يونس[  َّىئيئرب نئ مئّٰرئزئ ُّ

فاسد، مغايرٌ ملقصود ، وهو معنًى هي من قوهلم  َّرب يئ ىئ نئُّ: مجلةأن 

  .اآلية

 ). م (ف الرشيف بـ يف املصح للوقف الالزمز رمَ ويُ 



 

 ١١٩ 

 .بعده مبارشة مـاب إذا وقفنا عىل الوقف التام نبتدئُ  :حكمه

ي تامّ  مِّ  .وانقطاعِ ما بعده عنه يف اللفظ واملعنى ،ام لفظهـلتم ؛اوسُ

 :الوقف الكايفِ  -٢

 .يف املعنى هبعدَ  مـاه ق بوتعلَّ  ،هسِ يف نفْ  ما تمَّ  وهو

 .]الصافات[ ِّ زثرث يت ىت  نت مت زت ّٰ  :مثال

، وعىل كلمة ِّ يم ّٰ عىل كلمة  فالوقف  .وقف تامٌّ  ِّ رثّٰ وقف كافٍ

 .بعده مبارشة مـاإذا وقفنا عىل الوقف الكايف نبتدئ ب :حكمه

قً  مـالالكتفاء به ع ؛وسمي بالكايف  ابعده؛ لعدم تعلقه به من جهة اللفظ وإن كان متعلّ

 .به من جهة املعنى

ن -٣ سَ  :الوقف احلَ

 .ومعنى االوقف عىل كالم تم معناه وتعلق ما بعده به لفظً  وهو

 .﴾ وقف حسنخم فالوقف عىل ﴿ ﴾حمخمممىم ﴿ :مثالٌ 

قبله، إال إذا كان الوقف احلسن رأس  بمـا ابدأ ؛ بلا بعده مبارشةً ـال تبتدئْ بم :حكمه

نَّة، ثم ابتدئ ب  مـاآية، ففي هذه احلالة قف عىل رأس اآلية ألن الوقف عىل رأس اآلية سُ

 . بعدها

 :َّمنىنينخنجنحنيمحمخمممىمُّ  :رمثال آخَ 

عىل كلمة  ﴾، والوقفجنحسن، ونبتدئ بكلمة ﴿ َّىمُّ فالوقف عىل كلمة 

 .﴾، ألهنا رؤوس آيمن﴾ حسن، ونبتدئ بكلمة ﴿حن﴿

 .حلُسن املعنى املستفاد من الوقف عليه ؛هبذا االسماحلسن الوقف مي وسُ 



 

 ١٢٠ 

 :الوقف القبيح* 

ه،بعده مـابق هو الوقف عىل ما تعلَّ : تعريفه  ى، وإذا معنًـلفظـا و ، أو تعلَّق بـه مـا بعـدَ

 . اقبيحً  ىعليه أعطى معنً  وقفتَ 

 .وقف قبيح  ِّ نن ّٰ ، فالوقف عىل كلمة  ِّ ين ىن نن من ّٰ  :مثالٌ 

   .وقف قبيح  ِّ  حئ  ّٰ ، فالوقف عىل  ِّ مئ خئ  حئ جئ يي ّٰ  -

 ِّ مب زب ّٰ : قوله فالوقف عىل   ِّرت يب ىب نب مب زب رب يئ ّٰ  -

 .وقف قبيح

د إال أن يتعمَّ  حرامٌ  يف القرآن، وال وقفٌ  واجبٌ  واخلالصة أنه ليس هناك وقفٌ 

، وإذا وقف مضطرّ قبيحً  ىيعطي معنً  وضعٍ عىل م الوقفَ  القارئُ   يف أيِّ  اا، فهذا حرامٌ

 .قبله مـاب ؛ ابتدأَ موضعٍ 

ُّ مواضعَ وقد تتبَّ  وينِ مُ  يف دَ اهلـُ ارِ نَـمَ (: هالوقف يف القرآن كلِّـه يف كتابـِ ع العالمة األَشْ

 .ن أراد االستزادةع إليه مَ جِ ، فلريَ )ادَ واالبتِ  الوقفِ 

  :وأما االبتداء* 

ني، ألنه ليس كالوقف تدعو إليه رضورة ؛افال يكون إال اختياريّ   :وينقسم إىل قسمَ

، فيكون أولَ القراءة، و :حقيقيٍّ  بدءٍ  -١  لٍّ إال بمسـتقِ يصحُّ ال وهو ما ال يسبقه ابتداءٌ

فٍّ باملقصود وَ ايف املعنى، مُ  .، فال يكون إالَّ تامّ

ه من اجلُمل ه، فهو إضافةٌ قبلَ  وهو ما سبقه ابتداءاتٌ  :إضايفٍّ  بدءٍ  -٢  ، وهوإىل ما سبقَ

 مِ مـابحسب الت ابحً وقُ  اسنً وكفايةً وحُ  ايف أقسامه كأقسام الوقف األربعة، ويتفاوت متامً 

 .املعنى ه وفسادِ وعدمِ 
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افيكون   .ىوال معنً  اقبله لفظً  مـايتعلق ب إن مل تامّ

 .قبله يف املعنى دون اإلعراب مـاب إن تعلق اكافيً ويكون 

قً إن كان م انً سَ حَ ويكون   .ومعنًى اه لفظً قبلَ  مـاب اتعلِّ

يَ بدءً  اى قبيحً به معنً  وإذا أعطى االبتداءُ  مِّ رادٍ، سُ  .اقبيحً  اأو غريَ مُ

، فالوقف  ِّيه مهىهّٰ: ، نحـوابه قبيحً  واالبتداءُ  احسنً  وقد يكون الوقفُ 

ا يف نفْ حسن؛   ِّ يه ّٰ : عىل قبيح؛ لفساد االبتداء هبا إال أن ، سهألنه أعطى معنًى مفهومً
: ينبغي العودة إىل قوله تعاىل مـاوإن !ن باهللا تعاىلمـامن اإلي ااملعنى، إذ يصري حتذيرً 

 . ِّ  ىه مهّٰ

 جع مظ حط مض  ّٰ: نحو اجيدً به واالبتداء  اقبيحً  عىل موضعٍ  وقد يكون الوقف

لفصله بني املبتدأ  ؛قبيحٌ   ِّ حف ّٰ ، فإن الوقف عىل  ِّحق مف خف  حف مغجفجغ مع

، إال أن االبتداء باسم اإلشارة جيد؛   ِّجغّٰ م أن اإلشارة إىل وألنه يوهِ  ،وخربه
ون مـاملوافقته مراد اهللا من اآلية، ك حه املفرسِّ  .وضَّ

بعبارة  )بة النرشطيِّ (: الوقف واالبتداء يف منظومته أبياتَ  م اإلمام ابن اجلزريِّ وقد نظَ 

 : رمحه اهللا ، فأحببت ذكرها للفائدة، قالأوضحَ 

ـدَ   عْ بَ ا   تُ وَ اـمَ دَ ــوِّ َ ـنُ   أَنْ   جتُ سِ  حْ

الَ  ـظُ   إِنْ   تَـمَّ   وَ فْ اللَّ ـافَ لُّقَ عَ  :    تَ

ئْ  تَدِ ابْ إِنْ .قِفْ وَ ظٍ وَ ـنْ :بِلَفْ سَ  فَحَ

ـمَّ  ـا   تَ يْـــرُ   مَ غَ بِيـــحٌ  :وَ ـــهُ  ،قَ لَ  وَ

يْسَ يفِ  لَ نْ  وَ آنِ مِ رْ قُ ِبْ  الْ قْفٍ جيَ  وَ
 

دَّ  أَنْ  الَ   فً   بُ قْ فَ  وَ ــرِ عْ ابتِ   اتَ اوَ  ـدَ

امٌ  كَ   .تَ ا  :افٍ ـوَ قَ لِّ نىً  عُ عْ  إِنْ  بِمَ

قِفْ  الَ  فَ أْ  وَ بْدَ ، تَ وَ نّ  :يِ اآلْ  سِ سَ  يُ

ـــرّ  طَ ضْ ــفُ  مُ وقَ ــهُ يُ بْـلَ ا  قَ بْدَ يُ  ا  وَ

الَ  ـا  لَ وَ يْــرُ ِ مَ امٌ ٍ  غَ ـرَ بَــبْ  حَ  ـهُ سَ
 

*     *     * 





١٢٣ 

 املقطوعِ واملوصول
ُ
 املقطوعِ واملوصولباب
ُ
  باب

 :أمهية معرفة املقطوع واملوصول* 

فٌ هو  مـامن أبواب اجلزرية فحسب، وإن ااعلم أن املقطوع واملوصول ليس بابً  طرَ

ع يف رسم قنِ املُ «: فت فيه مؤلفات، مثلبذاته، وهو علم رسم املصاحف، أُلِّ  علم قائمٍ من 

و لإلمام  »املصاحف  )هـ٥٩٠ت ( مه اإلمام الشاطبيُّ ، ونظَ )# ٤٤٤ ت( الداينِّ أيب عمرٍ

يف علم رسم املصاحف،  »القصائد يف أسنى املقاصد أترابِ  يلةَ قِ عَ « :هامـايف منظومة س

 .)هـ٤٩٦ت (احٍ جَ بنِ نَ  نَ مـالإلمام أيب داود سلي »خمترص التبيني هلجاء التنزيل« :وكتابِ 

ف د الظمآن يف رسم أحرُ ورِ مَ « :متنُ  افات يف علم الرسم أيضً املؤلَّ دِ وأجوَ أهمِّ ومن 

ه ،التونيسِّ  مة املارغنيِّ لعالَّ له ، ورشحُ )هـ٧١٨ت (از لإلمام اخلرَّ  »القرآن دليل « :واسمُ

 .»احلريان

 ؟املقطوع واملوصول معرفةِ  ما فائدةُ : الً ائق الناس وقد يتساءل بعضُ 

 :، منهامتعددةٌ  فوائدُ لدراسة هذا الباب 

القرآنيـة، ولـذلك أتـى هـذا البـاب يف  تِ مــاالكل عىل بعـضِ  الوقفِ  كيفيةِ  معرفةُ  -١

 .واالبتداء الوقفِ  بابِ  بعدَ  املنظومةِ 
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 .الرشيف املصحفِ  كتابةُ  -٢

هكذا وتسمى مقطوعة،  اتُكتب أحيانً : ﴾¸ ¹ مثل ﴿ ةالقرآنيَّ  تمـاالكل بعض فهناك

، D ﴿: أخرا وتُكتب أحيانً  فلنا ﴾ وتسمى موصولة؛ ففي احلالة األوىل إذا أردنا أن نقفَ

 :عىل الشطر الثاينإال نقف ال ﴾، ويف احلالة الثانية ¸﴿ :وهي ،عىل الكلمة األوىل نقفَ أن 

﴿ D﴾. 

 :بقوله ــ رمحه اهللاــ وقد ابتدأ الناظم 

اعْ  فْ ــوَ طُوعٍ ـلِ    رِ قْ ولٍ وَ   مَ صُ وْ تَ   مَ فِ ــُـاملْ    يفِ   اــوَ حَ ِ   صْ امِ اإلْ دْ   فِيامَ    مَ  أَتَى   قَ

يفِ ( :ثـم قـال تأيت بعد هذا البـاب ـــسالتأنيث ــ و اعرف املقطوع واملوصول وتاءَ  :أي

ِ ــُاملْ  فِ اإلْ حَ امِ صْ تبَ  مِّ أي يف املصحف األُ  ):مَ  .انيةـالعثم املصاحفِ  ت منه بقيةُ الذي كُ

نا عثمعندما أمر سيِّ ف نا زيدَ بنَ ثابتٍ كاتبَ الوحي سيِّ   ؓ عفانَ  انُ بنُ ـدُ دَ

لُ إىل الرشيف املصحفَ  بَ أن يكتُ   ؓ ا تُرسَ خً  ؛)البُلدان( األمصار وينسخَ منه نُسَ

نا أبقى  مِّ  امصحفً   ؓ انُ ـعثمسيِّدُ  نَ مـامصحفَ اإلمام، أي اإلمام عث: يلنفسه، سُ

ل إىل : ، وقيل ؓ عفانَ  بنِ ا ألهل هذا املرصِ وما  إمامٌ مِرصٍ فهو كلُّ مصحفٍ أُرسِ

ه، يأتمُّ الناس به يف كتابة مصاحفهم  .وراءَ

 :قال الناظم

شْ  اقْطَــعْ  بِعَ ـاتٍ ـفَ لِمَ  أَن الَّ : ـرِ كَ

ـودَ ، الَ  نيَ ، ثَاينِ هُ واْ يَاسِ بُـدُ عْ تَ  وَ

ــواْ،الَ أَن الَّ  ـولُ ـقُ ا.أَقُـولَ   يَ  :إن مَّ

ُوا وا .هنُ  .....................  اقْطَعُ
 

ـــعْ    أَ  وَ الَ :  مَ ـــلْــجَ ــهَ  إِالَّ مَ    إِلَ

نَ  كْ ِ كْ  يُرشْ ِ لُواْ  تُرشْ عْ لَنْ تَ خُ دْ ىلَ  يَ  عَ

دِ  عْ املَ  . بِالرَّ لْ وَ تُـوحَ صِ ا . فْ ن مَّ عَ  وَ

.................................. 
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 : ﴾¹  ﴿عن  ﴾#  ﴿قطع كلمة * 

ام، ﴾¹  ﴾ عن ﴿#  ﴿بقطع  -رمحه اهللا تعاىل  - ثم أمر الناظم سَ عن  تَنيِ مفصول نفرتُ

 :ا يف عرشة مواضع هيمـبعضه

 .)١١٨التوبة (﴾ 2   3 4 5   6 0 1/ ﴿ -١

٢- ﴿> =   E D C BA  @        ? ﴾) ١٤هود(. 

٣- ﴿J I    L K ﴾) ٦٠يس(. 

٤- ﴿ w x y z |{ }    ~ وهو املوضع الثاين مع كلمة ﴾ے ،﴿y﴾ 

فهــو  )٢اآليــة ( مــن الســورة املوضــع األول احــرتز بــه عــن، )٢٦( يف ســورة هــود

 .موصول

 .)١٢املمتحنة (﴾ *   + ,  ) (﴿ -٥

٦- ﴿L K O     N M ﴾) ٢٦احلج(. 

٧- ﴿M   N      R    Q  P O    ﴾) ٢٤القلم(. 

 .)١٩الدخان (﴾ # $ %  ! "﴿ -٨

لُ (وقد احرتز الناظم بقوله  عْ ىلَ ــتَ ج موضـع النمـلـُيف سورة الدخان حتى ي) وا عَ  :خرِ

 .فهو موصول )٣١آية (﴾   ¡ ¢ ے﴿

٩- ﴿¹ ¸ ¾ ½ ¼ » º   ﴾) ١٦٩األعراف(. 

 .)١٠٥األعراف (﴾ %&')(# $﴿ -١٠
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j i hl k  m ﴿ :سورة األنبياء، وهـو قولـه تعـاىليف موضعِ  اختُلِفو

qpo n tsr﴾ ]وما عدا ذلك فهو موصول ]٣١. 

 : ﴾± ﴿عن  ﴾î ﴿قطع كلمة * 
دِ : (رمحه اهللاثم قال الناظم  عْ ا بِالرَّ ومل يذكر فيه  ،، فتكلم عىل حرف قرآين جديد)إِن مَّ

بالقطع أو الوصل، فيكون معنى ذلك أن الكالم عائد عىل األمر السابق  اجديدً  اأمرً 

لِمَ : (بالقطع، وهو ِ كَ رشْ اقْطَعْ بِعَ بقطع كلمة  ]٤٠اآلية [، فيكون موضع الرعد ...)اتٍ ـفَ

﴿î﴿ تعاىل يف قوله﴾± ﴾ عن :﴿± ° µ ́  ³ ²  ﴾. 

 .وما عداه فهو موصول

ا(املفتوحة مع  )أَمْ (وصل كلمة *   : )مَ

بـة ﴾ بفتح اهلمزة وتشـديد املـيم، واملـراد هبـا املركَّ 0ثم أمر الناظم رمحه اهللا بوصل ﴿
املْ : (سمية، أمر بوصلها بقولهاال) ما(و) أمْ (من  لْ وَ تُوحَ صِ اهلمـزة، مثـل  ومفتـوحَ  :، أي)فْ

 .، فهو موصول]١٤٣األنعام [ ﴾ 1 2   3 4 0﴿: قوله تعاىل

 : ﴾M ﴿عن  ﴾  L ﴿قطع كلمة * 

ُ : (بقوله ﴾M ﴿ عن﴾   L ﴿وبعد ذلك أمر الناظم رمحه اهللا بقطع  ا هنُ ن مَّ عَ وا ـوَ

K JM L  S  R Q P O N ﴿: اقطعها يف قوله تعاىل :، أي)واـاقْطَعُ 
UT   ﴾]األعراف[. 

 :الناظم رمحه اهللاثم قال 

وا .... ا اقْطَعُ ن مَّ ـ مِ لَكْ ومِ :  مَ ا ، رُ لْـفُ املْ   النِّسَ ـنْ  . نَافِقِنيَ ــُخُ سَ :  أَم مَّ  أَسَّ
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لَتِ  ا ، فُصِّ ذِبْحٍ  ، النِّسَ ــا . وَ ثُ مَ يـْ  حَ

امَ الَ  تُـوحَ  . نْعَ ـا:  واملَفْ عَ ونَ مَ عُ دْ  يَ

ا:وَ  ـلِّ مَ ـتُلِفْ  كُ اخْ ـوهُ ، وَ ـتُمُ لْ أَ  سَ

اْ  وْ َ رتَ اشْ وينِ وَ تُمُ فْ لَ  ................خَ
 

ـمِ  أَن لَّ تُوحَ ـالْ  وَ فْ ا . مَ ـرُ إِنَّ مَ سْ  : كَ

ـالِ  فَ لْــفُ  االَنْ خُ ا  وَ عَ قَ لٍ  وَ نَحْ  وَ

واْ  دُّ ا . رُ ذَ امَ  كَ لَ  ، قُلْ بِئْسَ صْ وَ الْ ـفْ  وَ  صِ

..................................... 

 : ﴾ £  ﴿عن  ﴾   ¢ ﴿قطع كلمة * 

 :نيني التاليَ التي يف املوضعَ  ﴾ £  ﴿ عن﴾    ¢ ﴿أمر الناظم رمحه اهللا بقطع 

١- ﴿ Y X[ Z _ ̂  .)٢٨الروم  ( ﴾  \ [ 

٢- ﴿\ [ a ̀    _ ̂  .)٢٥النساء  (﴾  [ 

¤  ¥ ¦ § ¨    £       ¢¡ ﴿: بني القطـع والوصـل يف قولـه تعـاىل واختلف

ª © سـمت يف بعـض )١٠(﴾ بسورة املنافقون األمصـار  مصـاحف، بمعنـى أهنـا رُ

 .مقطوعة ويف بعضها موصولة

 :ظاتوملح* 

موصولةٌ إال  كلُّها اموضعً  عرشَ  ﴾ يف سورة النساء يف أربعةَ £       ¢ لقد وردت كلمة ﴿

̂  ] \ ﴿: و قوله تعاىل، وهاواحدً  اموضعً   ﴾، وجاءت يف سورة الروم يف[

\  Y X[ Z  ﴿: ، و)٩اآلية (﴾ d e f g ﴿: ني مهاموضعَ 

 .)٢٨اآلية (هو الثاين  مـا، واملقطوع فيه)٢٨اآلية (﴾ [

إىل  رمحه اهللا الناظمُ  أشارني فقد ﴾ مشرتكة بني السورتَ  \  كانت كلمة ﴿ ـاومل

واا: (ذلك بقوله لَكْ . قْطَعُ ا مَ ن مَّ ومِ :  ـمِ ا ، رُ  .)النِّسَ
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 : ﴾a   ﴿عن  ﴾` ﴿قطع كلمة * 

 :به يف املواضع التالية امأخوذً  ﴾a   ﴿وكلمة   ﴾` ﴿زال األمر بالقطع بني كلمة مـاو

١- ﴿a ` g f e dc b   ﴾)  ١٠٩التوبة(. 

٢- ﴿I H M L K    J  ﴾) ٤٠فصلت(. 

٣- ﴿_ ^ b a `   ﴾)  ١٠٩النساء(. 

٤- ﴿   ̂] \` _ a ،بْح  .)١١(أي الصافات  ﴾ سورة الذِّ

 .وما عدا ذلك فهو موصول 

 : ﴾~  ﴿عن  ﴾{﴿قطع كلمة * 

اوال يزال األمرُ بالقطع  ﴾ عن {﴿اقـطعأي ، ﴾{ ~ ﴿: يف قوله تعاىل مستمرّ

دد موضعها، وقد وقعَ  ؛القرآن الكريميف حيث وقعت  ﴾~ ﴿ ني من يف موضعَ  تْ ألنه مل حيُ

 .﴾ے ¡ ¢ £ { ~﴿: ا قوله تعاىل، ومهُ )١٥٠، ١٤٤اآليتان (سورة البقرة 

 : ﴾d ﴿املفتوحة عن  ﴾c﴿قطع كلمة * 

حيث وقعت يف القرآن الكريم،  ﴾d ﴿عن  اهلَمزةِ  مفتوحةَ  ﴾c ﴿اقطع  :اوأيضً 

ا، منها  .)٧البلد (﴾ b d c f e﴿: ه تعاىلقولُ  وذلك يف أحد عرشَ موضعً

 : ﴾ A ﴿املكسورة عن  ﴾@﴿قطع كلمة * 

 )١٣٤اآلية (التي يف سورة األنعام  ﴾ A ﴾ املكسورة عن ﴿@﴿وكذلك أمر بقطع 

﴿A @   C B ﴿ وقد جاءت ،﴾ i ُّها ﴾ يف سورة األنعام يف ستة مواضع كل
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، فكان عىل الناظم أن ﴾ A @   C B﴿ :هو اواحدً  اإال موضعً  موصولةٌ 

 .ليخرج ما عداه ؛يقيدها به

 : ﴾  ~ ﴿املفتوحة عن  ﴾  {﴿قطع كلمة * 

الْ : (ثم قال الناظم رمحه اهللا اـوَ عَ ونَ مَ عُ دْ تُوحَ يَ فْ ﴾ مفتوحـةَ   {أي اقطع كلمة ﴿) مَ

 :مها نيِ ، أي يف موضعَ ا﴾ معً   ~ اهلمزة عن ﴿

 .)٦٢احلج (﴾ ے ¡     ¢ £ ¤ { ~﴿ -١

٢- ﴿A @ E D  C   B   ﴾)٣٠ن مـالق(. 

 :مها ،نييف موضعَ  اختُلفوقد 

بفتــح الــهمزة  )٤١(﴾   $ % & #" ﴿: موضع األنفال يف قوله تعـاىل -١

ـوَ ﴾  # ﴿من  ـ ،الوصـل، وعليـه العمـلواألشهر هُ ﴾ جـاءت يف  # ـا بـأن كلمـة ﴿علمً

 .)٤١ -٢٨اآليتان ( نيِ األنفال يف موضعَ 

بكرس اهلمزة  ]٩٥[﴾   < ?  @  B  A    = ﴿: وموضع النحل يف قوله تعاىل -٢

 .ة مواضعَ النحل يف عرشَ سورة ﴾ يف = ﴿كلمة قد جاءت منها، و

لٍ (الناظم  وقولُ  نَحْ ـ، ألنـه ذَ اهلمـزةِ  رِ ـبكسـ﴾ = ﴿إىل  راجـعٌ ) وَ  نيِ احلـرفَ  خـالفَ  رَ كَ

هأنه ذكر قطْ  مـا، كامعً   .امعً  مـاعَ

ي اخلالف لكلمتَي ا تلتبس ـمبَّ ، بطريقة رُ ﴾ # ﴿و ﴾= ﴿: وقد دمج الناظم موضعَ

نيَ عىل بعض  نيِ ، فليُتنبَّه الدارسِ  .الذي ذكرناه حسب التفصيلِ  ينِ املرادَ  للموضعَ



 

 ١٣٠ 

 : ﴾  $ ﴿عن  ﴾  #﴿قطع كلمة * 

 # $! " ﴿: تعـاىل يف قوله ﴾$ ﴾ عن ﴿#﴿وقد أمر النَّاظم بقطع 

 .)٣٤إبراهيم (﴾  %

 :بني القطع والوصل يف أربعة مواضع اختلفو

 .]٩١النساء [﴾  Á   À Ã ÂÆ Å Ä  ﴿: قوله تعاىل -١

 .]٣٨األعراف [﴾  0 1 2 3 / ﴿: قوله تعاىل -٢

 .]٤٤املؤمنون [﴾  3210./ ﴿: قوله تعاىل -٣

 .]٨امللك [﴾ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ {﴿: قوله تعاىل -٤

، وذَ كَ فذَ   .ا فهو موصولر املختَلف فيه، وما عدامهُ كَ ر الناظمُ املقطوعَ

كعقيلة أتراب  سمِ واملواضع الثالثة األخرية املختلَف فيها مستفادة من كتب علم الرَّ 

ه يف كتابه إلمام الشاطبي،القصائد ل النرش يف القراءات : وغريها، وقد ذكرها الناظم نفسُ

ها يف منظومته هذه  .العرش، وكان األَوىل إدراجُ

ا(مع  )بِئْسَ (وصل كلمة *   : )مَ

ـ ﴾Á﴿بني القطع والوصل يف  اختلف اوأيضً  : يف قولـه تعـاىل ﴾À﴿ :املقيدة بـِ

﴿À     Á ÇÆ Å Ä Ã Â ﴾] ٩٣البقرة[. 

 :نييف موضعَ  بالوصلوأمرنا الناظم 

 .]١٥٠األعراف [﴾  *  + , () ﴿ -١

٢- ﴿= B A @ ? > ﴾] ٩٠البقرة[. 

 .ااملوصول، فيكون ما عدامها مقطوعً  وقد ذكر الناظم املختَلف فيه، وذكر



 

 ١٣١ 

 :  ثم قال الناظم رمحه اهللا

ا  .................. ا اقْطَعَ  يفِ مَ

لْنَ ،  عَ تْ (ثَاينِ فَ قَعَ ومٌ  )وَ  كِــالَ  ، ،  رُ

نَم يْ أَ لِ ـَفَ النَّحْ لْ  : ا كَ مُ  صِ تَلِفْ ـ، وَ  خْ
 

ي  تُمُ  ، أُوحِ تْ ا ، أَفَضْ تَهَ ا ، شْ عَ بْلُو مَ  يَ

يلُ ( نزِ ـالَ ) تَ ا صِ هَ يْـــرَ غَ ا ، وَ رَ ـعَ  ، شُ

ا رَ عَ فْ  يفِ الشُّ صِ ا وُ النِّسَ ابِ وَ زَ  األَحْ
 

 : ﴾  l﴿عن  ﴾  k﴿قطع كلمة * 

 :يف املواضع العرشة التالية ﴾  l﴾ عن ﴿  k﴿أمر الناظم رمحه اهللا بقطع 

١- ﴿k j i      m l p o n ﴾] ١٤٥األنعام[. 

٢- ﴿  gi h m l  k j   ﴾] ١٤النور[. 

 .]١٠٢األنبياء [﴾   *  ( ) ' & %﴿ -٣

٤- ﴿ wy x } | z ﴾]  وموضع]٤٨املائدة ، :﴿    äæ å 

ì ë ê é ç ﴾] ا: (ولذلك قال، ]١٦٥األنعام عَ  . ي املائدة واألنعاموضعَ م أي) مَ

٥- ﴿LKJNM RQPO S ﴾] ٢٤٠البقرة[ ،

 2, - . /  0 1  ﴿:وهذا هو املوضع الثاينِ حتى خيرج األول وهو

 .]٢٣٤البقرة [﴾ 3 4 5 6

٦- ﴿ Z[  \ ^ ]   ﴾] تْ (التي قال عنها  ]٦١الواقعة قَعَ  ).وَ

٧- ﴿YX[Z_^]\`     ab ﴾] ٢٨الروم[. 

٨- ﴿   j i h gl k o n m ٣[ر مَ الزُّ  :أي ،)زيلتن(﴾ بسورة[. 

٩- ﴿   ³ ² ±°µ ´¹ ¸ ¶ ﴾] ٤٦الزمر[. 



 

 ١٣٢ 

١٠- ﴿ `b ae dc ﴾]الشعراء[. 

ا: (ويف قول الناظم رَ عَ يلُ شُ نْزِ هبذا الضبط كرسٌ للبيت، وال يستقيم الوزن إال ) تَ

ا(بتشديد عني  رَ عَ ا: (ليصري النطق هكذا) شُ رَ عَّ يلُ شُ نْزِ ـى، واهللا ، )تَ ى أَولَ  .أعلمواملتلقَّ

: ، لتصـري﴾l﴿ :بــ﴾ k﴿وما عـدا هـذه املواضـع املـذكورة صـلها، أي صـل كلمـة 

﴿2﴾. 

 : ﴾C ﴿مع  ﴾B ﴿وصل كلمة * 

 :نيني التاليَ يف املوضعَ  ﴾C ﴾ مع ﴿B ﴿ثم أمر الناظم بوصل 

 .]١١٥البقرة [﴾  h l k j i﴿: وهي ،املقيدة بالفاء -١

٢- ﴿k o n m l ﴾] ٧٦النحل[. 

 :يف املواضع التالية لفواختُ 

١- ﴿ Q PS R V U T   ﴾]الشعراء[. 

٢- ﴿ ¿ À Á Â Ã Ä ﴾]األحزاب[. 

٣- ﴿¬    µ ´ ³  ² ± ° ¯ ® ﴾] لـف اختُ (، ومعنى ]٧٨النساء

 .اآلخر موصوالً  هابعضسم يف ورُ  اسم يف بعض املصاحف مقطوعً رُ  :أي) فيه

 . ف فيه، والذي مل يذكره هو املقطوعر الناظم هنا املوصول واملختلَ كَ وقد ذَ 

 : رمحه اهللا تعاىل ثم قال الناظمُ 

ــلْ  صِ ْ : وَ ـإِملَّ ـودَ  فَ ــلَ . هُ عَ  أَلَّن نَّجْ

يْـكَ  لَ ، عَ ــجٌّ جٌ  حَ رَ ـمْ . حَ هُ قَطْعُ  وَ

مَ   يْالَ  . عَ ــنَجْ نُواْ  كَ زَ ْ ىلَ  ، حتَ ا عَ وْ أْسَ  تَ

ن يَشَ  ن مَّ ىلَّ  ءُ اعَ ن تَوَ ـمْ  . ، مَ مَ هُ وْ  يَ



 

 ١٣٣ 

ال: وَ  ــٰؤُ يـنَ ، هَ الَّذِ ا ، وَ ــذَ الِ هَ  مَ

مُ  ــوهُ نُ زَ وَ ــمْ  ووَ ـوهُ ـالُ كَ لِ  ، وَ  صِ
 

ِنيَ  ـلْ  يفِ  : حتَ ـامِ صِ مَ ــالَ  اإلِ هِّ وُ  ، وَ

ا ـذَ نَ  كَ ـ ، ـالْ  : مِ يَ ـ ، ـٰوَ هَ ـلِ الَ  ، ـٰوَ ـصِ فْ   تَ
 

 : ﴾ 8 ﴿مع  ﴾7 ﴿وصل كلمة * 

6  5﴿: يف قوله تعاىل ﴾8 ﴾ مع ﴿7 ﴿أمر الناظم رمحه اهللا تعاىل بوصل 

 .فقط، وما عداه فهو مقطوع ]١٤هود [﴾ 7 98: ; >

ل كلمة *   : ﴾ q﴿مع  ﴾p﴿وصْ

 :ني مهايف موضعَ  ﴾ q﴿ مع﴾ p﴿بوصل  ار أيضً مَ وأَ 

١- ﴿  H GI L K J   ﴾] ٤٨الكهف[. 

٢- ﴿ e df i h g  ﴾]القيامة[. 

 .وما عدامها فهو مقطوع

 : ﴾    i ﴿مع  ﴾  h  ﴿وصل كلمة * 

 :يف املواضع اآلتية ﴾   i ﴾ مع ﴿  h  ﴿وكذلك أمر بوصل 

١- ﴿ ±  ®¬«ª ﴾] ١٥٣آل عمران[. 

٢- ﴿ Â    ½ ¼ » º﴾ ] ٢٣احلديد[. 

٣- ﴿± ¶ µ ´  ³ ²  ﴾] ٥احلج[. 

٤- ﴿Â    Ã Ä Å  ﴾]ـــاأل ـــة ]٥٠زاب ح ـــاظم بكلم ـــده الن ؛ ﴾ Ä﴿، قيَّ



 

 ١٣٤ 

، ]٣٧[ َّيفىقيقاك يثىف ُّ: ، وهو قوله تعاىليف السورة األول ج املوضعَ خرِ ليُ 

 .فهو مقطوع كبقية املواضع يف القرآن

 : ﴾@﴿ عن﴾ ?﴿قطع كلمة * 

 نيِ يف املوضعَ  ﴾@﴿ عن﴾ ?﴿ كلمة بقطع - رمحه اهللا تعاىل -ثم أمر الناظم 

 :، ومل تأت يف غريمهانيِ التاليَ 

١- ﴿ ãå ä æ  ﴾] ٤٣النور[. 

٢- ﴿ >@ ? C B A  ﴾] ٢٩النجم[. 

 : ﴾  À﴿عن  ﴾  ¿﴿قطع كلمة * 

 :ني﴾ مقطوعة يف موضعَ ¿ À، وقد جاءت ﴿﴾ À﴿ عن ﴾ ¿﴿اقطع كلمة  اوأيضً 

١- ﴿À ¿ Á  ﴾] ١٦غافر[. 

٢- ﴿> = A   @ ? ﴾] ١٣الذاريات[. 

 .مواضع وهي مخسةُ  ،خرج ما عدامها من املوصولا ليُ ـفكان عىل الناظم أن يقيدها هبم

 ،ها أن تكون مقطوعةعىل االبتداء فيناسبُ  أهنا إذا جاءت مرفوعةً  :من ذلك واخلالصة

 .ها أن تكون موصولةوإذا جاءت يف موضع جارٍّ وجمرور فيناسبُ 

 :قطع الالم عن جمرورها * 

 : ثم أمر الناظم بقطع الالم عن جمرورها يف املواضع التالية

١- ﴿W ^]\[ Z Y X ﴾] ٤٩الكهف[. 



 

 ١٣٥ 

٢- ﴿c e d  ﴾] ٧الفرقان[. 

٣- ﴿Ï Ó Ò  Ñ   Ð    ﴾] ٣٦املعارج[. 

٤- ﴿Ï Õ Ô  Ó   Ò Ñ Ð   ﴾] ٧٨النساء[. 

بجواز الوقف عىل  )النرش(: وقد قال اإلمام ابن اجلزريِّ رمحه اهللا تعاىل يف كتابه

 .﴾ وعىل الالم)﴿

 : ﴾  6﴿عن  ﴾  5﴿قطع كلمة * 

ِنيَ : (ثم قال الناظم رمحه اهللا تعاىل ، : حتَ لْ امِ صِ مَ الَ يفِ اإلِ هِّ وُ كَ )وَ ـل التـاء مـن ، فذَ ر وصْ

، هـذا يف ]ص[﴾ 7 8 6 5﴿: يف قولـه تعـاىل ﴾  6﴿مـع كلمـة  ﴾  5﴿كلمة 

ل(املصحف اإلمام، وذكر أن هذا القول قد  هِّ ف، ) وُ عِّ يف ذلـك أن كلمـة  والتحقيقأي ضُ

 .﴾  6﴿عن  مقطوعةٌ  ﴾5﴿

نُو(وصل كلمة *  زَ مْ (مع  )وَ الُو(وكلمة  ،)هُ مْ (مع  )كَ  : )هُ
) مْ هُ (مع كلمة ) والُ كَ (، وكلمة )مْ هُ (مع ) ونُ زَ وَ (ثم أمر الناظم رمحه اهللا بوصل كلمة 

سمت  مـا منهألن كالّ  ؛﴾ باملطففني  µ ¶ ´³   ²± ﴿: يف قوله تعاىل رُ
ر مَ ، وبذلك أَ يف املصحف الرشيف ولذلك ناسبها الوصلُ بعد واو اجلامعة من غري ألف 

مُ : (الناظم فقال نُوهُ زَ وَ لِ ووَ مْ صِ وهُ الُ كَ  ).، وَ

ــٰ﴿و ﴾لْـٱ﴿وصل *  ــٰ﴿و ﴾ـيَ  : ﴾ـهَ
ا: (ثم قال الناظم رمحه اهللا ذَ نَ  كَ ـٰالـْ ، وَ : مِ ـٰ، وَ  ـيَ ـلِ ـهَ صِ فْ ، فنبَّـه النـاظم رمحـه اهللا )، الَ تَ

 :تعاىل عىل اآليت



 

 ١٣٦ 

ثم ) الـ(فال تقف عىل  ؛﴾      ے﴿ :ف، مثلعن املعرَّ ) الم التعريف(عدم فصل  -١

لُ كلُّها معاملةَ الكلمة الواحدة ،)حآقة(تقرأ  سمت يف ألهنا رُ ﴾       ے﴿ :هكذا بل تُعامَ
 .املصحف موصولة

ا(عدم فصل  -٢  ؛ ِّمحّٰ ،  ِّحطّٰ،  ِّىفّٰ :النداء عن املناد، مثل) يَ
 .سمت يف املصحف موصولةرُ  األهنا أيضً 

سمت يف ألهنا رُ  ؛ا﴾ أيضً K -¹التنبيه عن املنبه، مثل ﴿) ها(عدم فصل  -٣
 .املصحف موصولة

*     *     * 



١٣٧ 

 التاءات
ُ
 التاءاتباب
ُ
  باب

 :دراسة باب التاءات  من فوائد* 

 .الوقف االضطراري واالختباري -١

 .كتابة املصاحف -٢

 :املبسوطة واملربوطةكيفية التمييز بني التاء * 

 :يف اخلطِّ  نيِ للداللة عىل أهنا مؤنثة، وتأيت عىل صورتَ  )تاء التأنيث( :التاءات هنا املقصود هبا

 .بالتاء، فإذا وقفنا عليها نقف مبسوطةوتسمى ):  ت ( -١

 .باهلاء، فإذا وقفنا عليها نقف مربوطةوتسمى ):  ة ( -٢

املبسـوطة  بالتـاءِ  املواضـعِ  ت يف بعضِ سمَ ت يف القرآن الكريم رُ مـاوهناك بعض الكل

 .أخر بالتاء املربوطة ويف مواضعَ 

 :التاليةَ  ع اخلطواتِ بَ اتْ  ؛أو مربوطةٌ  أن هذه التاء مبسوطةٌ  فَ عرِ ولكي تَ 

 W ﴾، ﴿¬  » ﴿: ، مثـلضـافةً البد أن تكون الكلمة التـي فيهـا التـاء مُ  :أوالً 

X  ؛ عىل سبيل املثال﴾. 



 

 ١٣٨ 

ــ ــ إذا وجــدناها مضــافة ننظــرُ  :اثانيً ة، فــإذا يف أبيــات بــاب التــاءات يف املنظومــة اجلزريَّ

جدت الكلمة ضمن األبيات؛ فهي مبسوطة التاء، وإذا مل توجد فتاؤها مربوطة  .وُ

 :ةمَّ مه قواعدُ * 

 .وليست كلُّ تاءٍ مضافةٍ مبسوطةً  ،فهي مضافةٌ  كل تاء مبسوطةٍ  -

 .وغريها ،﴾W X ﴿: فهي مبسوطة، مثل هاأضيفت إىل زوجِ ) امرأة( وكلُّ  -

 .طع اإلضافةقْ ألن التنوين يَ  ؛التاء املنونة مربوطة -

املوجـودة يف  :ت املضـافة املبسـوطة، أيمــاثم بدأ الناظم رمحه اهللا تعـاىل يف ذكـر الكل

 .وهي التي سنذكرها اآلن ،األبيات

*     *     * 

 :قال الناظم رمحه اهللا

َـتُ  محْ رَ فِ  بِالتَّ وَ رُ خْ هْ الزُّ ــرَ بَ  ــا  زَ
ا، تُـــهَ مَ ، نِعْ لٍ ــالَثُ نَحْ ــمْ  ثَ هَ رَ  إِبْ
ـانُ ، مَ قْ ـــــمَّ  لُ الـطُّـورِ  ثُ  فَاطِرٌ ، كَ

 

 

ومٍ  افِ  رُ رَ هْ  االَعْ رَ بَقَ افِ الْ ودَ كَ  هُ
ا عً ،: مَ اتٌ ريَ

ودُ  أَخِ قُ مّ  :الثَّانِ  عُ  هَ
انَ  ـرَ مْ نَـتَ  . عِ عْ ا ، :لَ هَ النُّورِ  بـِ  وَ

 

 : ﴾5﴿كلمة * 

هْ : (قال الناظم رَ بَ فِ بِالتَّا زَ رُ خْ َتُ الزُّ محْ رَ ه(تبت بالتـاء املبسـوطة، وَ كُ  :أي) وَ ـرَ بَ : أي) زَ

 . املكتوب: أي ، ♠دنا داودنزل عىل سيِّ الكتاب الذي أُ : بوركتبه، ومنه الزَّ 

 :التي رسمت بالتاء املبسوطة وهي ثم ذكر الناظم املواضعَ 

١- ﴿©  ª « ¬  ﴾] ٣٢الزخرف[. 

٢- ﴿Â Ã Ä  Å Æ   ﴾] تكررت يف ) رمحت(، وألن كلمة ]٣٢الزخرف



 

 ١٣٩ 

: هكذا) رمحت(الزخرف يف موضعَني؛ فقد وردت روايةٌ أخر للبيت بتثنية لفظ 

) َ محْ رَ فِ ـوَ رُ خْ  ).تَا الزُّ

 .]٥٦األعراف [﴾   ³ ² ± °  ̄ ®﴿ -٣

٤- ﴿Í Î Ï  Ð Ñ   ﴾] ٥٠الروم[. 

 .]٧٣هود [﴾  : 9 8 7  6 5﴿ -٥

 .﴾ بسورة كاف، أي مريم   )' & % $  #﴿ -٦

٧- ﴿© ª «  ¬ ﴾ ] ٢١٨البقرة[. 

 .سم بالتاء املربوطةوما عدا هذه املواضع فقد رُ 

 : ﴾  X ﴿كلمة * 

 :﴾ التي وردت بالتاء املبسوطة يف املواضع التاليةXثم ذكر كلمة ﴿

ا( :البقرة وإليه أشار بقوله موضعِ  -١ تُهَ مَ ا(، فالضمري )نِعْ ر مذكور يعود عىل آخِ ) هَ

 A B C D E @ ?       <﴿: يف البيت السابق وهو البقرة يف قوله تعاىل

F G     IH ﴾]٢٣١[. 

 :مواضع بالنحل وهي األخرية يف قوله تعاىل ثالثةِ -٢

 .﴾ã ä å æ ç èé ﴿ -أ

 .]٨٣[﴾   a b̀  _̂ ﴿ -ب

 .﴾  ab  ̀             _̂  [ \ ]﴿ -ج

 :يف قوله تعاىل) يناألخريَ (ني بإبراهيم موضعَ -٣



 

 ١٤٠ 

 .]٢٨[﴾ S T U V W X Y Z﴿ -أ

 .]٣٤[﴾ , +  * ( ) '﴿ -ب

 .موضعان: أي) امعً (أشار بكلمة  مـاوإليه

اتٌ : (ثم قال ريَ
 :يف ،﴾X ﴿ :وهي عائدة عىل املواضع األخرية لكلمة) أَخِ

 .املوضعِ األخريِ يف البقرة -أ

 .الثالثةِ األخرية يف النحلاملواضعِ  -ب

 .ين يف إبراهيمني األخريَ املوضعَ  -ج

ودُ الثَّانِ ( -٤ قُ مّ : عُ ، وكلمـة - أي املائـدة - املوضـع الثـاين يف سـورة العقـود :يأ) هَ

يـد قَ ) 1 (، وكلمـة ]٢٠[والثالـث  ]٧[ األول :نياملوضعَ  رجَ حتى خيُ  د احرتازيٌّ يْ قَ ) الثَّـانِ (

 .]١١[﴾ . / 0 1 2  -, ﴿: وهو  ،املوضع حتى يبنيِّ  بياينٌّ 

مَ (  -٥ قْ وَ مـاأي موضع سورة لق :)انُ ـلُ هُ  R Q P O    N   M LS ﴿: ن، وَ

W V U T ﴾]٣١[. 

مَّ فَاطِرٌ ( -٦  .]٣اآليـة [ ﴾ Å    Ä  ÃÆ È Ç ﴿): ثُ

الطُّورِ ( -٧  .﴾  Ç   Æ ÅÈ    Ì    Ë Ê ÉÍ ﴿: يف قوله تعاىل :)كَ

انَ ( -٨ رَ مْ  .]١٠٣[ ﴾H I J K L M        N O P  Q﴿ :تعاىل قولهيف  :)عِ

 .رسم بالتاء املربوطةوما عدا ذلك 

 : ﴾´﴿كلمة * 

يفِ  ﴾´ ﴿سمت بالتاء املبسوطة وهـي كلمـة ثم ذكر الناظم كلمة قرآنية جديدة رُ 

 :املواضع التالية



 

 ١٤١ 

انَ عِ ( -١ رَ نَتَ .مْ عْ َا: لَ َ (فكلمة ) هبِ ، عائدة عىل آخر مذكور وهو سـورة آل عمـران )اهبِ

Æ Å  ÄÇ  È ﴿: اهللا تبارك وتعاىل يف قول واملراد املوضع األول من السورة

Ê É ﴾]فتاؤه مربوطة ]٨٧[ أما املوضع الثاين ،، فرسمت بالتاء املبسوطة]٦١. 

النُّورِ ( -٢ ̧   º  ¹ « ´² ³ ﴿: يف قوله تعاىل) وَ  ¶ µ ﴾]٧[. 

 .سم بالتاء املربوطةني فقد رُ املوضعَ ين وما عدا هذَ 

 :      ثم قال الناظم رمحه اهللا

أَتٌ  رَ امْ فَ  : وَ انَ  ، يُوسُ رَ مْ صْ  ، عِ صَ قَ  الْ

رتَ  جَ انِ : شَ خَ نَّتْ . الدُّ  رِ ــطِ افَ : سُ

 ٍ نيْ تُ عَ رَّ نَّـتٌ  .قُ ـ يفِ   :جَ قَ ــتْ ــوَ  عَ

افِ  رَ طَ االَعْ سَ  .................... أَوْ
 

يمُ   رِ ْ يَتْ بـِ . حتَ صِ عْ دْ  : مَ عْ  قَ مِ َصّ  سَ  خيُ

الّ  االَ  كُ ـالِ ، وَ فَ  ، نْ ـرَ أُخْ ـرِ  وَ افـِ  غَ

تْ  يَّتْ  . فِطْرَ قِ ـتٌ  . بَ نـَ ابْ تْ  . وَ لِمَ كَ  وَ

..................................... 

  : ﴾Ð﴿كلمة * 

ت األخـر التـي رسـمت بالتـاء مــاثم بدأ الناظم رمحه اهللا تعاىل يف ذكـر بعـض الكل

 :، والتي رسمت بالتاء املبسوطة يف املواضع اآلتية﴾Ð ﴿املبسوطة ومنها كلمة 

١- ﴿ Ð Ñ       ﴾] ٥١-٣٠يوسف[. 

٢- ﴿ s t   ﴾] ٣٥آل عمران[. 

٣- ﴿  VW X ﴾] ٩القصص[. 

٤- ﴿d e   ﴾] ١٠التحريم[. 

٥- ﴿f g  ﴾] ١٠التحريم[. 



 

 ١٤٢ 

 .]١١التحريم [﴾   £ ¢﴿ -٦

 .عدا ذلك فرسم بالتاء املربوطةوما 

 : ﴾c ﴿ كلمة* 

 :من سورة املجادلة التي أشار إليها الناظم بقولـه نيِ ت بالتاء املبسوطة يف موضعَ سمَ رُ 

عْ ( مِ دْ سَ  .]٩-٨[﴾ c d﴿ :، يف قوله تعاىل)بِقَ

 : ﴾=﴿كلمة * 

انِ يف قوله تعاىلبالتاء املبسوطة يف سورة الدُّ وردت  ، ﴾   <? => ﴿: خَ

 .عدا هذا املوضع فقد رسم بالتاء املربوطةوما 

 : ﴾¢  ﴿كلمة * 

 :رسمت بالتاء املبسوطة يف املواضع اآلتية

ÁÀ   ¿¼ ½ ¾     ﴿ :سورة فاطر يف ثالثة مواضع من آية واحدة هي -١

 Ã ÂÄ  É  È ÇÆ ÅÊ Í  Ì Ë  ﴾. 

الّ (وهلذا أشار الناظم بقوله       .كل مواضع سورة فاطر :أي) كُ

 .﴾  £ ¤ ¢{ ~    ے ¡  ﴿: األنفال يف قوله تعاىلسورة  -٢

يف آخر الواقع ، ]٨٥[﴾  Å   Ë Ê É È  Ç Æ ﴿: سورة غافر يف قوله تعاىل -٣

افِرِ (السورة، وهذا معنى قوله   غَ رَ أُخْ د به بيانَ ، )وَ ، يَقصِ الواقع، وليس  فهو قيد بياينٌّ

 .عن موضع آخر االحرتازَ 



 

 ١٤٣ 

 : ﴾  Y ﴿كلمة * 

Y  [ Z ﴿ :صـص يف قولـه تعـاىلالكلمة بالتاء املبسوطة يف سورة القَ رسمت هذه 

_ ^ ]\   ﴾]٩[. 

 : ﴾a ﴿كلمة * 

تْ (رسمت بالتاء املبسوطة يف  قَعَ  ̀ _ ﴿: سورة الواقعة يف قوله تعاىل :، أي)وَ

a b c  ﴾بنيؤالء املقـرَّ إشارةٌ إىل أن اجلنة مبسوطة هلـأهنا وك ،، وهي مبسوطةٌ فيه ،

نا اهللا   .وإياكم منهمجعلَ

 .وما عداه فقد رسم بالتاء املربوطة

﴾ فالتــاء فيــه ã â á   à ß  Þ Ý Ü Û ﴿: وأمــا موضــع املعــارج

، فهـم يطمعـون فيهـا وال يف وجوه هؤالء الكـافريناجلنة كأهنا إشارةٌ إىل انغالق مربوطة، 

 .، نعوذ باهللا من ذلكيدخلوهنا

 : ﴾© ﴿كلمة * 

وال  ]٣٠[﴾  ª »  ¬ ® ¯ © ﴿ :تعـاىليف قوله رسمت بالتاء املبسوطة 

رآنِ الكريم اثاينَ هل          .يف القُ

 : ﴾g   ﴿كلمة * 

، ومل رسمت بالتاء املبسوطة حيث وقعَ  : إال يف قوله تعاىل تأت هكذات مضافةً

﴿g m  l k j i h  ﴾] ٨٦هود[. 



 

 ١٤٤ 

 : ﴾¹ ﴿كلمة * 

 .]١٢التحريم [﴾   « ¼ ½¹º̧  ﴿: ت بالتاء املبسوطة يف قوله تعاىلسمَ رُ 

 : ﴾´   ﴿كلمة * 

µ  ¶ ´³ ﴿: ت بالتاء املبسوطة يف سورة األعراف يف قوله تعاىلسمَ رُ 

¼ » º ¹ ¸  ﴾]افِ : (، وقوله]١٣٧ ـرَ عْ طَ االَ سَ ، لبيـان موضـع ): أَوْ يـد بيـاينٌّ قَ

ـا؛ إذ مل تتكـرر الكلمـة يف السـورة ، ومـا عـداه فبالتـاء الكلمة مـن السـورة، ولـيس احرتازيّ

 .املربوطة

 

*     *     * 
 

  



 

 ١٤٥ 

 اختُلف فيها بني اإلفراد واجلمع اتٌ ـكلم

 :ثم قال الناظم رمحه اهللا تعاىل

ا اخْ  ..................... كلُّ مَ عً ـجَ   تُلفْ وَ دً     اـمْ رْ فَ فْ      بِالتَّاءِ     فِيــهِ    اوَ ـرِ  عُ

ـ اءِ بالتَّـ مَ سِ رُ  معِ واجلَ  ني اإلفرادِ فيه بَ  اءُ رَّ القُ  فَ لَ كلُّ ما اختَ : أي ـا حتَّـ وطةِ املبسُ ى حيتوهيَ

ـؤْ اللُّ «: ةمــاه املس رمحه اهللا تعـاىل يف منظومتـِاملتَويلِّ  مةُ الَّ ـها الععَ ، وقد مجَ اينُّ ـالعثم الرسمُ   ؤِ لُ

 :»ومن املرسُ مِ  لةٍ مجُ   ذكرِ يفِ  ومِ املنظُ 

ـــا لُّ مَ كُ الَفُ يَ  وَ ِ يـفِيهِ اخلْ رِ  جْ

ا ذَ ــاالتٌ : وَ ـاتٌ ،  مجِ آيَ ــى وَ تَ  ،  أَ

تُ وَ  لِامَ لِ مَ : كَ وَ يفِ الطَّوْ  عَ ــوَ هْ

فَاتِ  رُ غُ الْ بَأْ :  وَ ــــتْ  ، يفِ سَ يِّنـَ بَ  : وَ

يَ  ُـبِّ ــــٰغَ ـاينِ  بَـتِ اجلْ لْفُ ثَ خُ  ، وَ
 

 

ْعً  دً   امجَ ـرْ رِ   اوَ  فَ ــــادْ تَـاءٍ  فَ ـبـــِ  فَ

ـفَ  يفِ  بُوتِ  يُوسُ نْكَ عَ الْ ا وَ تَى يَ  فَ

ـهِ  ثُ  امِ ـاــأَنْعَ ـــعَ ُيـــونُـسَ مَ  ـمَّ  بـِ

ـاطِــرٍ  اتٍ  فُصِّ  يفِ فَ ــرَ مَ ثَ  لَتْ ـ، وَ

ـعِ  الْ  لِ فَ الطَّوْ ونُسَ وَ ـيـيُ انـِ ـعَ  مَ
 

اء، فمنهم من قرأها باإلفراد، ومنهم من قرأها هذه املواضع فيها خالف بني القرَّ  لُّ فكُ 

 :وهيباجلمع، ولذلك رسمت بالتاء املبسوطة، 

 : ﴾g ﴿كلمة * 

 .]٣٣املرسالت [﴾    fg     h        ﴿: يف قوله تعاىل

 : ﴾S ﴿كلمة * 

 :نيني التاليَ ورسمت بالتاء املبسوطة يف املوضعَ 

١- ﴿ S T ﴾] ٧يوسف[. 

٢- ﴿ v u t sw y x  ﴾] ٥٠العنكبوت[. 



 

 ١٤٦ 

 : ﴾´   ﴿كلمة * 

 :وهي مرسومة بالتاء املبسوطة يف املواضع التالية

١- ﴿ z{ ~  } |١١٥األنعام [﴾   ے[. 

٢- ﴿ Ù    ØÚ  Þ   Ý Ü Û   ﴾]٣٣يونس[. 

٣- ﴿ Æ ÅÄ ÃÇ Ë  Ê É È   ﴾]يونس[. 

٤- ﴿ v uw     { z  y    x ﴾] ٦غافر[. 

ـونُسَ (املوضع الثاين من سورة يونس : وهذان املوضعان األخريان ومها لْفُ ثَاينِ يُ خُ ) وَ

لِ (وموضع سورة غافر  الطَّوْ بني التاء املبسوطة واملربوطة، هـذا  مـارسمه اخلالف يفوقع ) وَ

 .اواحدً  اء مبسوطة عنده قوالً ملن قرأمها باإلفراد، وأما من قرأمها باجلمع فالتَّ 

لِ : (وهذا هو معنى قوله الطَّوْ لْفُ ثَاينِ يُونُسَ وَ خُ  ).وَ

اينِ ـفَعِ الْ : (وقوله عَ ى(هو فعلُ أمرٍ من  )مَ عَ  .) وَ

 : ﴾´ ﴿كلمة * 

 .]٣٧سبأ [﴾   µ ´² ³ ﴿: يف قوله تعاىل

 : ﴾T ﴿كلمة * 

 .]٤٠فاطر [﴾  S R  Q P OT U ﴿: يف قوله تعاىل

 : ﴾*﴿كلمة * 

 .]٤٧فصلت [﴾    + , *' ) ( ﴿: يف قوله تعاىل



 

 ١٤٧ 

 : ﴾{﴿كلمة * 

 .]١٠يوسف [﴾~ے¡¢{}|﴿:يف قوله تعاىل

 .]١٥يوسف[﴾  ( )$ % & '  ﴿ :ويف قوله تعاىل

 

*     *     *





١٤٩ 

 همزِ الوصل
ُ
 همزِ الوصلباب
ُ
  باب

 :قال الناظم رمحه اهللا تعاىل

زِ  َمْ أْ هبِ دَ ابْ لِ  وَ صْ لٍ  مِن الْوَ مّ  فِعْ  بِضَ

هُ  ْ
رسِ اكْ الَ  وَ يفِ  حَ ،وَ تْحِ فَ الْ وَ ِ رسْ  الْكَ

نَـيْـنِ  اثْ ، وَ ئٍ رِ نَـتِ ، امْ عَ ابْ ، مَ  ابْنٍ
 

الِثٌ  انَ ثَ عْ إنْ كَ فِ ـنَ الْ ـمّ ـمِ  ـلِ يُضَ

ِ َ الالَّ االَ  ريْ ءِ غَ امَ يفِ سْ ا، وَ هَ ُ رسْ  :مِ كَ

نَـتَيْــنِ  عَ اثْ ــمٍ ،  مَ اسْ أَةٍ  ،  وَ ـرَ امْ  وَ
 

 : أمهية مهزة الوصل* 

هبـذا ال تبدأ  ألن العربَ  ؛الذي بعدها ن من البدء بالساكنالوصل للتمكُّ  ةى هبمزؤتَ ي

بُ الساكن لَ  .يف صورة األلف للنطق به الوصل متمثلةً وا مهزة ، فاستجْ

بدأ هبا إما بالضم أو الكرسـ هجِ رْ ت يف أول الكالم، وتسقط يف دَ ثبُ ومهزة الوصل تَ  ، ويُ

 . أو الفتح، حسب ما سنذكر من أحكام

 :كيفية معرفة مهزة الوصل من مهزة القطع * 

الوصل لفظًا ال خطّا  مهزةُ طُ ها يشء، بخالف مهزةإذا تَسقُ القطع؛ فإهنا ال تسقط  سبقَ

ت بيشء من احلروف أو الكلمـات بقَ  .إن سُ

فإنك سقطت تلك اهلمزة، ): ابن(من كلمة وصل الالواو عىل مهزة إذا أدخلتَ : مثال

بْن: (تقول  .اال خطّ  الفظً ) وَ



 

 ١٥٠ 

مـثالً  –ال تزول وال تسقط إن أدخلنا عليها الواو ): أنت(بينمـا مهزة القطع من كلمة 

 .]املائدة[ َّميخي حي جي  يهُّ : فنقول –

 :كيفية االبتداء هبمزة الوصل* 

 :يف األفعال: أوالً  -

نبدأ  ان كان ثالثه مضمومً إننظر إىل ثالث حرف يف الفعل املبدوء هبمزة الوصل، ف -١

 .ِّ ٰه ّٰ ،  ِّ  مث  ّٰ بالضم، مثل 

ـ -٢  نبـدأ  اأو مكسـورً  اإن كان ثالث حـرفٍ يف الفعـل املبـدوءِ هبمـزة الوصـل مفتوحً

 .ِّ  خي  ّٰ ،  ِّ نب ّٰ بالكرس، مثل 

نبدأ بكرس مهزة الوصل يف بعـض األفعـال، واحلـرف الثالـث فيهـا مضـموم؛  اوأحيانً 

ـيُوا(، والسبب يف ذلك يرجـع إىل أن الكلمـة أصـلها  ِّ نت ّٰ : مثل ـ) امشِ ت ضـمةُ فنُقلَ

 .ات الياء ختفيفً ذفَ الياء إىل الشني، وحُ 

 ت الياءُ ذفَ اء وحُ إىل التَّ  الياءِ  ت ضمةُ قلَ فنُ ) تِيُوينِ ائْ (أصلها : ِّىلّٰ وكذلك 

 .لألصل انظرً  ؛بالكرس ، فابتُدئَ اختفيفً 

،  ِّ يه ّٰ ،  ِّ  ٍّ  ّٰ ،  ِّ نت ّٰ : فإن الكرس يف أربعة أفعال فقط، هي اوعمومً 

نية غُ فتح املُعطي و(:  رمحه اهللا ويلِّ تَ املُ مة العالَّ يف نظم  مـاوردت، ك مـاكيف ِّهلّٰ وَ 

 . )يقراملُ 

ألهنا  ؛حال االبتداء هبا فإهنا تكون بالكرس يف غري القرآن الكريم) واضُ امْ : (أما كلمة

 .، وال جيوز فصل الواو عن الكلمة يف القرآن ِّ جخ ّٰ وردت فيه بالواو 



 

 ١٥١ 

 :ءمـايف األس: اثانيً   -

ء اآلتية اماألس ا، وكذلك أيضً  ِّ رب ّٰ ،  ِّ ىي ّٰ  :نبدأ بالكرس، مثل

م: نبدأها بالكرس، وهي أَة، اثنَان، اثنَتَان، اسْ ؤا، امرَ رُ نَت، امْ   .ابْن، ابْ

 :احلروفيف : الثً ثا  -

: ها بالفتح، مثلؤنبدو ،الم التعريف مل تقع مهزة الوصل يف احلروف إال يف

 .ِّ مب ّٰ ،  ِّ رب ّٰ

*     *     *





١٥٣ 

 الوقف على أواخر الكلم
ُ
 الوقف على أواخر الكلمباب
ُ
  باب

 :اهللاقال الناظم رمحه 

ـــهْ  كَ َرَ ــلِّ  احلْ قْفَ  بِكُ وَ اذِرِ الْ حَ  وَ

ـمّ  أَشِ ـبٍ ، وَ تْــحٍ  أَوْ  بِنَـصْ  إِالَّ بِفَ

ـيَ  ـى نَظْمِ ضَّ قَ قَد تَ ـمُ « :وَ ـهْ الْ مَ دِّ  »قَ

دْ [  دَ عَ ي  الْ ايٌ  فـِ زَ َا قـافٌ وَ يَاهتُ  أَبْ

ــــدُ  َمْ احلْ ــهِ    وَ ـــا  لِلَّ ـَ تَــــامُ   هلَ خِ

ىلَ [  ــيِّ  املُ عَ هِ النَّبـِ آلـِ ــى  وَ ـفَ طَ  صْ

هْ  كَ َرَ ـضُ  احلْ بَعْ ــتَ  فَ مْ ا  رُ  إِالَّ  إِذَ

ـمّ  ضَ ـــعٍ وَ فْ ـمِّ  يفِ رَ ةً  بِالضَّ ارَ  إِشَ

هْ  مَ ـــدِ قْ انِ  تَ ــــرَ قُ ئِ  الْ ارِ ي  لِقَ نـِّ  مِ

نْ  نِ  مَ ْسِ يدَ  حيُ وِ دْ  التَّجْ شَ رْ بِالرَّ فَ ظْ  ]يَ

ـمَّ  الصَّ  ــــالَ   ةُ ــالَ ـثُ السَّ ـدُ  وَ عْ  مُ بَ

هِ  الـِ وَ نـْ ـعِي  مِ ابـِ تَ ـــهِ  وَ ـبـِ حْ صَ  ]وَ
 

 :ل الوقفأص* 

 .باحلركةال تقف  العربَ  ألنَّ  ؛السكونُ  يف الوقفِ  األصل

رانِ وهناك  وم واإلش: اومهُ  وجهانِ آخَ  .ممـاالرَّ

 .بيان حركة احلرف املوقوف عليه :اـوفائدهتم

وم*   :الرَّ

 ويكون يف، ه البعيدُ ، وال يسمعُ تُ املنصِ  ه القريبُ ، يسمعُ كةِ احلرَ  ثِ لُ ثُ اإلتيان ب :تعريفه

، األخريِ  احلرفِ  ، وذلك يف حركةِ )ي إعرابٍ أم بناءٍ سواءٌ أكانتا عالمتَ ( والكرسةِ  الضمةِ 



 

 ١٥٤ 

 .َّ  يي  ُّ ، َّ حص ُّ  ،َّحلُّ ، َّجيُّ : قوله تعاىل مثلَ 

وم يكون مع القرصِ  :تنبيه  طِ للسكون، وال يأيت مع التوسُّ  العارضِ  يف املدِّ  والرَّ

منُّوديُّ حركاتٍ  فيكون مع أربعِ  املتصلِ  ، أما يف املدِّ ولِ والطُّ   ؛ ولذلك قال العالمة السَّ

 :)١٤٢٩ت ( رمحه اهللا

ـلْ  قِ دْ نُ لٍّ قَ قْفِ لِكُ وَ الْ تُ كَ كْ السَّ  وَ
  

تْـ   لْ ، اـمً حَ ا تَصِ ثْـلَ مَ مِ مْ فَ إِنْ تَرُ  وَ
 

طَبَّق إذا وصـلناه  ؛العـارض للسـكون املـدِّ  :مثـل ،وم ما يطبق حالة الوصليف الرَّ  أي يُ

 .ه أربع حركاتدُّ مُ ه بغريه نَ لُ صِ عندما نَ  ؛املتصل ه، واملدِّ رصُ قْ بغريه فإننا نَ 

 :ممـااإلش* 

مُّ الشفتَ  :تعريفه يْدَ ضَ عَ ـ ني بُ ه إسكان احلرف املضموم واملرفوع من غري صـوت، يدركُ

 .َّجيُّ : ، وذلك نحويففِ ه الكَ يدركُ  وال رصِ املبْ 

االنتهاء من نطق احلـرف  ويكون بعددون صوت،  اكالنطق واوً  نيِ الشفتَ  ويكون ضمُّ 

 .حركة وهو هيئة وليس مبارشة، اساكنً 

أم  اأم أربعً  نيِ م يكون مع مجيع حاالت العارض للسكون، سواءٌ أكان حركتَ مـاواإلش

،  ستَّ   .امضمومً  األخريُ  أن يكون احلرفُ  برشطحركاتٍ

 :ممـاوم واإلشاحلاالت التي يمتنع فيها الرَّ * 

 :م يف احلاالت التاليةمـاوم واإلشع الرَّ متنِ يَ 

ه فتحة، وأما ما آخره كرسة فيمتنع فيه اإلش يف -١ سواءً كانتا (م فقط مـاما آخرُ

 ).بناء ي إعراب أوعالمتَ 



 

 ١٥٥ 

 .﴾  " # ﴿: مثلع، فال يوقف عليها إال بالسكون مْ يف ميم اجلَ  -٢

: يف هاء التأنيث ــ أي التاء املربوطة ــ ألننا إن وقفنا عليها، نقف باهلاء، مثل -٣

﴿¦  ﴾. 

: ، نحوَ ﴾ أو كرسٌ ¾ ﴿: ، نحوَ يف هاء الضمري، إذا كان قبلها ضمٌّ  -٤

﴿M ٌنحوَ ﴾، أو واو ، :﴿ Å    ٌ8 ﴿: ، نحو﴾ أو ياء  ﴾. 

أو  ، َّرئُّ : ، نحـوأو ألـفٍ  ، َّريُّ : ، نحـوبقت هاء الضـمري بفـتحأما إن سُ 

ام، وهـذا هـو املختـار عنـد ـفيجـوز فيهـا الـروم واإلشمـ ؛ َّحنُّ : ، نحوصحيحٍ  ساكنٍ 

 . اإلمام ابن اجلزريِّ 

ألن  ؛ف عىل امليم بالسكون فقط﴾، فإنه يوقَ   §   ¦ ﴿: ل، نحوكْ يف عارض الشَّ  -٥

ي عارضَ الشَّ ني، ولذلك جاءت اللتقاء الساكنَ  مـاعارضة، إنامليم  كرسةَ  مِّ  :أي(ل كْ سُ

 ). عارضة مـاليست الكرسة أصلية، وإن

 :يقول ابن اجلزريِّ يف الطيِّبة

ــــعْ  ــــعِ مَ َمْ يــــمُ اجلْ مِ أْنِيــــثٍ وَ ــــاءُ  تَ هَ  وَ
 

ضِ   ـــارِ ــــنَعْ  عَ تَ ــــا امْ ـ َ ـــكٍ كِالَمهُ ي رِ ْ  حتَ
 

 : َّجخ ُّم يف كلمة مـاوم واإلشالرَّ * 

ــرَّ ]١١[  َّمججحمحجخمخجسُّ : يف ســورة يوســفاقعــة ووهــي ال وم ، وفيهــا ال

 ).تأمنُنَا: (، وأصلها ممـاواإلش

مــع إظهــار (هــو خفــض الصــوت مــع اإلرساع فيــه عنــد النــون األوىل  وم فيهــاوالــرَّ 

 .)نيالنونَ 



 

 ١٥٦ 

عَ  :هذا املوضع فتكون يف امـاإلشمكيفية وأما   تبـِ بأن ينطق القارئُ النون السـاكنة، ويُ

ة أكمـلَ مـا ذلك مبارشةً بضمِّ الشفتَني، مـع إبقـاء  لسـانه عـىل خمـرج النـون، وإخـراج الغنـَّ

تضبطُ  ، واملشافهةُ السابقَ  الشفتَنيِ  تكون، فإذا بدأ بنطق النون الثانية املفتوحة؛ يقطع عملَ 

 .كلَّ ذلك

 :خامتة الناظم* 

ن ر الناظم أن هذه املنظومة هي مقدمـة ملـن أراد أن يقـرأ القـرآن، فـال بـد لـه أكَ وقد ذَ 

 . ^عىل النبيِّ  والسالمِ  هللا، والصالةِ  ، وختم نظمه باحلمدِ من أحكام أوالً يتعلم ما فيها 

ل«فائدة حول *  مَّ  :»حساب اجلُ

ـ حسابِ م بوماهتِ ظُ ـمن ددِ أبياتِ ـع ـرِ عىل ذك نيَ اظمِ ـالنَّ  عادةُ  تْ رَ ـج  وهو ،ـلاجلُمَّ

من  ،أبجديٍّ  حرفٍ  لكلِّ مقابلة  أعدادٍ  لِ جعْ : امليالد، يقوم عىل لِ بْ معروف من قَ حساب 

إىل ...  ٤٠٠، ٣٠٠، ٢٠٠، ثم ١٠٠إىل ... ، ٤٠، ٣٠، ٢٠، ثم ١٠إىل... ، ٣، ٢، ١

ع احلرف عوضً  رقم حسايبٍّ  دنا كتابةَ فإذا أر، ١٠٠٠ ضِ التقريب : لالستزادة[ .عن الرقم اوُ

 ].١٦٦ -١٦٤/ ١ملحمد بنِ إبراهيم احلمد  لتفسري التحرير والتنوير
ح ذلك يف آخر هذه الفائدةوقد أحلقت جدوالً    .يوضِّ

ترتيبهم هو ( بني املشارقة فةٌ التي بُني عليها هذا احلساب خمتلِ ) أيب جاد( وحروفُ 

 :كمـا ييلاملغاربة، بني و، )واألكثر األشهر

نْ  :املشارقة - لَمُ طِّي كَ زْ حُ وَّ دْ هَ تْ  أَبْجَ شَ رَ فَصْ قَ عْ ذْ سَ ظَغْ  ثَخَ  .ضَ

دْ  :املغاربة - نْ أَبْجَ لَمُ طِّي كَ زْ حُ وَّ فَضْ قَ  هَ عْ تْ رَ صَ ذْ سَ  .ظَغَشْ  ثَخَ



 

 ١٥٧ 

عر هذا احلساب ستخدموأكثر ما يُ  وقد ، ، أو للعدِّ ل للتأريخِ ستعمَ ، وغالبًا يُ يف الشِّ

 َ و الصنعةط اشرتَ وُ  :منها ،هاستخدامِ  سنِ ه وحُ لضبطِ  ارشوطً  ذَ

ف ، وإذا ترصَّ »خواأرَّ « :أو »خأرَّ « :كلمةِ ك، ريخِ أعىل الت لُّ ما يدُ ه عىل ألفاظِ  مَ أن يتقدَّ  -

إىل ذلك؛  أشارَ  ؛)العدد(، أو )التاريخ( لفظةِ  بعدَ  أو زيادةٍ  أو تأخريٍ  يف تقديمٍ  الشاعرُ 

 .ق عىل القارئلئال يستغلِ 

الثاين  الشطرِ ن أن يكون يف حسَ ستَ ، ويُ واحدٍ  ، بل يف بيتٍ نيِ يف بيتَ   يكون التاريخُ أالَّ  -

 .البيت من

حتسب ) فتى( فُ حسب لفظها، فألِ عىل ال  عىل صورهتا الكتابيةِ  احلروفُ ب سَ أن حتُ  -

، وتاءُ  ، وغريُ سَ حتُ  طةُ واملنق التأنيثِ  ياءً ، واحلرفُ سَ حتُ  طةِ واملنق ب تاءً د املشدَّ  ب هاءً

هلا،  ؛ ألهنا ال كريسَّ بُ تسَ ال حتُ  عىل السطرِ  الواقعةُ  ، واهلمزةُ اواحدً حرفًا ب سَ حيُ 

ـا، بُ كتَ وبالتايل مل تكن تُ  يف حساب  األفً  بتسَ حتُ  اإلطالقِ  ا أن ألفَ ـكم أصالً قديمً

ل  .اجلُمَّ

دْ (: ق ذلك عىل قول الناظمونطبِّ  دَ عَ ايٌ يفِ الْ زَ َا قَافٌ وَ يَاهتُ ل)أَبْ  ، فالقاف بحساب اجلُمَّ

 .أبياتٍ  ١٠٧: ، فيكون املجموع)٧( :، والزاي)١٠٠( :تساوي

هم؛ ليسا من املنظومة اجلزريَّة التاليَني نيه إىل أن البيتَ وننبِّ  ع بعضِ ضْ ن وَ ، وإنمـا مها مِ

ـا لألبيات، و  :مهاتتميمً

دْ [  دَ عَ ي  الْ ايٌ  فـِ زَ َا قـافٌ وَ يَاهتُ  أَبْ

ــيِّ [  ىلَ النَّبـِ هِ   عَ آلـِ ــى  وَ ـفَ طَ  املصْ
 

 
نْ  نِ  مَ ْسِ يدَ  حيُ وِ رْ  التَّجْ فَ ظْ دْ  يَ شَ  ]بِالرَّ

ـــهِ   ـبـِ حْ صَ هِ وَ الـِ وَ نـْ ـعِي  مِ ابـِ تَ  ]وَ
 



 

 ١٥٨ 

ـل، عـىل  توضيح اجلدول التايلويف  طريقة مقابلة األعـداد بـاحلروف يف حسـاب اجلُمَّ

 .مذهب املشارقة، الذي ينتمي الناظم إليه

 

 

*     *     *
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١٥٩ 

قة
ِّ
 متفر

ُ
 فوائد

ـذكُ ومن متام الفائدة أحببت أن أَ  قة التي مل تَ د يف املنظومـة، وقـد رِ ر بعض الفوائد املتفرّ

 :رتبتها عىل ثالثة أجزاء

 .ةقواعد جتويدية مهمَّ  -أ

 .ت خمصوصة بأحكاممـاكل -ب

 .متفرقات أخر -ج

 .- إن شاء اهللا تعاىل - ر يف هذا الفصلبعد اآلخَ  الها واحدً فصِّ وأُ 

*     *     * 



 

 ١٦٠ 

 ةة املهمَّ التجويديَّ  القواعدُ : أوالً * 

 :االستعاذة -١

ـوذُ : (الـتالوةااللتجاء واالعتصام باهللا، وهي قول القارئ قبـل البـدء يف  :ومعناها أَعُ

يمِ  جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ ـنَ : (، وجيوز له أن يزيد عليها، مثل)بِاهللاِ مِ لِـيمِ مِ عَ يعِ الْ ـمِ وذُ بِاهللاِ السَّ أَعُ

يمِ  جِ يْطَانِ الرَّ  .ممـا ورد ، أو غري ذلك)الشَّ

 نن زنمن ُّ: ورة النحليف سُ  قال تعاىلوىل أفضل؛ إال أن الصيغة األُ 

غري وقال يف فجعلها مقرتنة بقراءة القرآن، ، َّ ميىنينٰىريزي
 .]األعراف[  َّ مثنتىتيترثزث مت يبرتزت نبىبُّ  :التالوة

 :البسملة -٢

 .َّخلملىليلُّ  :وهي قول القارئ

 .التوبة والبد من االبتداء هبا يف أي سورة من القرآن الكريم إال سورةَ 
ها، وينبغي له أن يراعيَ ما بعدها  بني البسملة وعدمِ ر فالقارئ خمريَّ أما يف وسط السوَ  

فإنه جيب اإلتيان بالبسملة قبلها؛ حتى   َّملىليلجمُّ : يف املعنى، مثل قوله تعاىل

 مينيىييي ُّ: ومثل. عىل الشيطان يف حالة عدم البسملة َّ  ملُّ : ال يعود الضمري يف

م معنً  لئال ؛، فينبغي اإلتيان بالبسملة قبلها عند االبتداء هباَّجئحئخئ فهَ  . ى خاطئٌ يُ

ه اآلتيةستعاذة مع البسملة مع أول السورة ع االاـماجت يفوجيوز   :األوجُ

 .البسملةو ،االستعاذة :الوقف عىل اجلميع  -١

 .االستعاذة بالبسملة بأول السورة: وصل اجلميع  -٢

 .أول السورةوالوقف عليها، ثم البدء بوصل االستعاذة بالبسملة   -٣

 .ل السورةوصل البسملة بأوَّ  ، ثماالستعاذة الوقف عىل  -٤



 

 ١٦١ 

د ثالثةَ أطراف، هي سورة وأراد الدخول يف السورة التالية القارئ ختموإذا  يَجِ  :فسَ

 .أول السورة التالية  -٣                    .البسملة -٢                  . األوىل آخر السورة -١

ه فيهاوجيوز له   :  ثالثة أوجُ

 .اجلميع الوقف عىل - أ

 .اجلميعوصل   - ب

 .األول، ووصل الثاين بالثالث الوقف عىل - ج

ألوائـل السـور، البسملة  ألنعن الثالث؛  مـاهوصل األول بالثاين مع قطعِ : وال جيوز

 .  ال ألواخرها

 :األوجه بني سوريتَ األنفال وبراءة 

 .بسملة من غريِ  التوبةِ  مع أولِ  األنفالِ  آخرِ  أي وصلُ  :الوصل -أ

ثـم نقـرأ أول التوبـة  ،سأي سكتة لطيفة عىل آخر األنفال من غري تـنفُّ  :السكت -ب

 .كذلك من غري بسملة

من غـري ثم يقرأ أول التوبة،  ،سأي الوقف عىل آخر األنفال مع أخذ نفَ  :الوقف -ج

 .اأيضً  بسملة

 :قراءة القرآن الكريم) رسعات(مراتب  -٣

، هي  :للقراءة مراتبٌ ثالثٌ

 .اواطمئنان، وتكون يف مقام التعليم غالبً  ةٍ دَ ؤَ وهو القراءة بتُ  :التحقيق -أ

ر :التدوير -ب  . وهو مرتبة بني التحقيق واحلَدْ

ر -ج  .وهو اإلرساع يف القراءة دون تفريط يف أحكام التجويد :احلَدْ



 

 ١٦٢ 

، هحتتـ تنـدرجُ  املـذكورةَ  الـثالثَ  ألن املراتـبَ  ؛)الرتتيـل: (ىوليس هنـاك مرتبـة تسـمَّ 

 : يمةً له؛ لذلك يقول اإلمام ابنُ اجلزريِّ يف الطيِّبةسِ قَ وليست 

أُ  ـــرَ قْ يُ آنُ  وَ رْ قُ عْ  : بـِالْ ـيقِ مَ قِ  التَّحْ

بِ  رَ عَ ونِ الْ تٍ بِلُحُ وْ نِ صَ سْ عْ حُ  مَ
 

تَّـــَبـــعْ   ـلٌّ مُ كُ ، وَ يـرٍ وِ تـــدْ رٍ وَ دْ  حَ

ــالً  تَّ ـرَ ا     مُ دً ــوَّ ـجَ ــي  مُ بـِ ـرَ عَ  بِالْ
 

 .مرتل، وجمود: صفاته التي ذكرها الناظم أنهفمن 

 :إمتام احلركات -٤

، أي يضمَّ  تمَّ احلركاتِ ـ ينبغي عىل القارئ أن يُ وذلـك  ،ا كـامالً ـاحلرف املضـموم ضمّ

ـرفـع فيـه وَ يَ  :املكسورُ  ، وكذلك احلرفُ اـني ضمّ الشفتَ  يكون بضمِّ  ـ طَ سَ  ىلَ اللِّسـان إىل األعْ

نطِق الياءَ  يف  مـع احلـرفِ  إىل أعىل، وتكـون احلركـةُ  فتح فيه الفمَ يَ  :املفتوحُ  ، واحلرفُ كمـا يَ

، وال العكس :، أيواحدٍ  وقتٍ   . ال يسبقُ الضمُّ أو الفتحُ أو الكرسُ احلرفَ

ال يتناىف  الفتحُ ف !ه، وهذا خطأإذا أراد أن يرققَ  احلرفَ املفتوحَ  يلُ مِ يُ  بِ الَّ الطُّ  بعضُ و

يـبيُّ مع ترقيق احلرف، ولذلك قـال العالَّ  املفيد «: يف منظومته )هـ٩٧٩ت (رمحه اهللا  مة الطِّ

 :»يف التجويد

كُ  ــــــاوَ ـتِمَّ لَـنْ يَ ومٍ  فَ ـــمُ  لُّ  مضْ

اضٍ  فَ و انْـخِ ذُ مِ  وَ ـفَ اضٍ لِلْ فَ  بِانْخِ

وفُ  ــرُ ـحُ نْ مُ ـإِنْ  تَ  إِذِ الْ هْ ـكُ كَ رَّ  حَ

جُ أَيْ  ْرَ َ  خمَ جُ األْ رَ ـخْ مَ اوِ وَ ـوَ  لِفْ الْ

رَ  ــإِنْ تَ ا فَ ـــقَ ـبـِ نْطَ ـــــنْ تَ ئَ لَ ارِ ـقَ  الْ

ــصٌ  ــتَــقِ ـنـْ ـــهُ مُ أَنَّ ــا بـِ ـــمَّ ــا ضَ  مَ

ِبْ  ــرٍ جيَ سْ و كَ ذُ تْحٍ وَ و فَ اكَ ذُ ـذَ  كَ
 

ــمِّ إِالَّ   ضَ ــــا  بـِ ـمَّ ـتَـيْــــنِ ضَ ـفَ  الشَّ

املَ  ، وَ ـمُّ تـِ ـتُــوحُ يَ ــمِ  ــفْ هَ تْـحِ افْ فَ  بِالْ

شْ  ا مـيَ هَ كُ جُ ـَرَ رَ لِ الْ  خْ ــهْ ـأَصْ كَ رَ  حَ

يَاءُ يفِ وَ  ي عُ  الْ ــذِ ا الَّ هَ جِ ْرَ فْ ــخمَ  رِ

ـمِّ  ـهُ بِالضَّ اهُ فَ ــــاـــكُ   شِ ــقَ َقِّ  ـنْ  حمُ

ــ اجِ وَ الْ ــــقُ  بُ وَ ــا النُّـطْ تَــمَّ هِ  مُ  بـِ

امَ  نْهُ لٍّ مِ امُ كُ ـَ هُ إِمتْ مْ هَ ـــــبْ  وافْ  تُصِ
 



 

 ١٦٣ 

. بنتُ األلف، أي أن الفتحة حركةٌ واحدة واأللفَ حركتان واعلم أن الفتحةَ 

الواو أي أن  الياء، أي أن الكرسة حركةٌ والياءَ حركتان، والضمةَ بنتُ  رسةَ بنتُ ـوالك

 . الضمةَ حركةٌ والواوَ حركتان

ـم شـفتَ  ،  هُ فـاعلم أن ضـمَّ  ؛املضـموميه عنـد احلـرف فإذا رأيـت القـارئ ال يَضُ نـاقصٌ

ا وكذلك إذا  ؛عنـد احلـرف املكسـور مل يرفع وسط لسانه إىل األعىل جيِّـدً ـظُ اليـاءُ لفَ  كمــا تُ

، وكذلك إذا وجدتَّ فاعلم أن كرسَ   ؛ه ال ينفـتح إىل أعـىل عنـد احلـرف املفتـوحفمَ  ه ناقصٌ

 .فاعلم أن فتحه ناقص

 :حكم الالمات السواكن -٥

ـٱ﴿ المَ  :ونعني هبا ﴿  ¾﴿ المَ والفعل،  المَ و﴾، لْ  .﴾  ¯ ﴾، وَ

 . سيةمْ ة وشَ ريَّ مَ قَ : نِ مـاوهي قس :﴾لْـٱ﴿الم  -أ

رية مَ ر يف النطق بوضوح :فالقَ وذلك إذا جاء بعدها حرف من أحرف  ،المٌ تظهَ

هُ : (»حتفة األطفال«من  العبارة اآلتية يمَ قِ فْ عَ خَ كَ وَ جَّ  ارش حرفً ، وهي أربعة ع)ابْغِ حَ

رية مثلها بوُ قبلَ  ظهر الالمُ تُ  مَ  .﴾ª﴾، ﴿  &﴾، ﴿  6﴿: ضوح، وتسمى قَ

سية المٌ ال تظهر يف النطق ولكن تدغم يف احلرف الذي يليها، وذلك إذا جاء  :والشمْ

فـة األطفـال«من  ات البيت التايلـبعدها حرف من احلروف اآلتية يف أول كلم يف علـم » حتُ

وريِّ  زُ  :التجويد لسليمـان اجلَمْ

لْ    مْ  طِبْ ثُمَّ صِ ا نَعَ فْ ذَ زْ ضِ فُ ًا تَ محْ يفً     رَ ـرِ رْ شَ ـوءَ ظَـنٍّ زُ مْ  ادَعْ سُ ــرَ  لِلْكَ

 .﴾  Ë﴾، ﴿      ^﴾، ﴿   ~﴿: مثل



 

 ١٦٤ 

  :﴾  ¯ ﴿، وَ ﴾  ¾﴿الم الفعل، الم  -ب

، وتُ وحكمها مجيعً  ر ظهَ ا واحد وهو اإلدغام إذا جاء بعدَ أحدِ هذه الالماتِ المٌ أو راءٌ

 . ا عدا ذلكـفيم

 :الم الفعل -

 الفعل ﴿ م المُ دغَ ﴾، فتُ    U V﴾، ﴿¢ £ ﴿: تدغم إذا جاء بعدها الم أو راء، مثل

Uيف الالم والراء بعدها ﴾. 

﴾،   " ! ﴿: عدا ذلك أي إن جاء بعدها حرف غري الـالم والـراء، مثـل مـاوتظهر في 

﴿ y  ﴾. 

 :﴾  ¯ ﴿، وَ ﴾  ¾﴿الم  -

| { ~ ﴾، ﴿9 :﴿: مثل ،بعدها الم أو راءا إذا جاء ـوتدغم كل منهم

µ ﴾، ﴿" # ﴾، ﴿* + ﴿: مثل ،ا عدا ذلكـوتظهر فيم، ﴾¾  ¿﴾، ﴿ے

¶﴿ ،﴾g f﴿ ،﴾" !﴾. 

 :ا ساكنةـهمني ثانيتُ العرب ال جتمع بني مهزتَ : َّىل ُّقاعدة -٦

، اختفيفً  ت الياءُ فَ ذِ وحُ  ،الياء إىل التاء ت ضمةُ لَ قِ ، فنُ )وينـيُ ـتِ ـائْ (هذه الكلمة أصلها 

لون دِ ، إذ إهنم يبْ ا ساكنةٌ ـهمثانيتُ  نيِ بني مهزتَ  معُ ال جتَ  بُ ، والعرَ َّىلُّ : فصارت

ئَ بم مدٍّ  اهلمزة الثانية حرفَ   ألهنا مهزةُ  ؛ا قبلها بالكرسـمن جنس حركة ما قبلها، وبُدِ

لت بدِ فأُ  الوصل، كمـا سبق اإلشارة إليه يف باب مهزِ  ه مكسور،ثالثُ  ت يف فعلٍ وقعَ  وصلٍ 

 .عند البدء هبا)  يتُوينِ اِ  : (فصارت ياءً  الثانيةُ  اهلمزةُ 



 

 ١٦٥ 

بدأ هبا هكذا: َّمهُّ   وكذلك كلمة  ).نَ ـمِ ـوتُ اُ : (يُ

بتدأُ هبا هكذا: َّجيُّ : وكذلك كلمة ن : ( يُ  ).اِيذَ

 :نيقاء الساكنَ تِ قاعدة الْ  -٧

الكلمة التي  أولَ وىل، والثاين الكلمة األُ  ا آخرَ ـقى ساكنان بأن يكون األول منهمتَ إذا الْ 

 :ييل مـافإننا نتخلص من سكون األول ك ؛تليها

 حكُّ : ة، مثـلينيَّـوالواو اللِّ  ، َّملىلُّ : بالضم يف ميم اجلمع، مثل -أ

 .َّ خك

 .َّىلملخل ُّ، ويف وصل  َّهتمثُّ : ة، مثلاجلارَّ ) مِن(بالفتح يف  -ب

 .َّملىلُّ : مثل ،مدٍّ  األول حرفَ  الساكن باحلذف إذا كان -ج

 :التنوين من ، ونونِ َّ ٰى ينُّ  :مثل،  ــ وهو الغالب ــ يف غري ذلك بالكرس -د

نِ  يفُّ
تلحق آخر  ساكنةٍ  عن نونٍ  عبارةٌ  ؛ ألن التنوينَ  ٌَّّنِ ٰىُّ و، َّىق 

 .اال خطّ  ااالسم لفظً 

 :ر املستديرفْ الصِّ  -٨

ضـعت عـىل أحـدهاعالمة تفيد عدم نطق الواو أو األ وهو :تعريفه ، لف أو الياء إن وُ

ر املستدير هبذا الشكلويكون  فْ  .)٥: (الصِّ

 .يف حالة النطق به اووقفً  وصالً  ف احلرفُ ذَ أن حيُ  :وحكمه

،  َُِّّّ  ، َّمق ُّ ، َّخل ُّ ، َّجغُّ  ، َّجسُّ  : أمثلته

 .َّمفُّ الياء الثانية من ،   َّنبُّ 



 

 ١٦٦ 

 :األلفات السبع -٩

 أن يوضع فوق :ا، وعالمتهاال خطّ  ،ا لفظً ف وصالً ذَ وحتُ  ،ات وقفً ثبُ تَ  :حكمها

 .)0(» ر املستطيلفْ الصِّ « :األلف

 :تمـاوردت يف سبع كل :مواضعها

 .َّ يي حيخيميىيُّ : يف كل القرآن الكريم، مثل َّ خيُّ : كلمة -أ

: ، وأصــلُها]٣٨[ َّمبنبىبيبُّ : التــي يف ســورة الكهــف َّمبُّ : كلمــة -ب

 ).لَكِنْ أَنَا(

 .َّملمكىكيك ُّ: األحزابيف سورة  َّيك ُّ: كلمة -ج

 .َّرتىبيبُّ : يف سورة األحزاب َّيبُّ : كلمة -د

 . َّنثزثمثُّ : يف األحزاب كذلك َّمثُّ كلمة  -هـ

 ثانٍ  وجهٌ  وجيوز، ]٤[ َّحلخلملهلُّ : يف سورة اإلنسان َّهلُّ كلمة  -و

ني ا ووقفً لثَّانية وصالً األلف ا حذفُ  :وهو ،يف هذه الكلمة ، وال يمكن ضبطه بالوجهَ

ا يف املصحف الرشيف  .معً

 . َّييمينيىيُّ : وىل يف سورة اإلنساناألُ  َّىيُّ كلمة  -ز 

؛ ت مع ما بعدهامـاوإذا وصلنا هذه الكل ،أثبتنا األلف ؛تمـافإذا وقفنا عىل هذه الكل

 .حذفنا األلف
 

  ):لسببٍ لفظيٍّ ( ـرُ بْ النَّ  -١٠

 .اهلمزورفع الصوت، وياح، ة الصِّ دَّ شِ  :معانيه عديدة، منها :النرب لغة

ةُ  تُ الكلمة. هي الورم يف اجلسم: والنَربْ ْ نربَ  .جعلت هلا مهزةً : وَ



 

 ١٦٧ 

 .هو ضغطٌ زائد عىل احلرف :اواصطالحً 

 . رة النرب ختتلف من موضع إىل آخَ لَّ وعِ 

 : حاالت النرب يف القرآن الكريم مخسة

 .َّخن ُّ، َّجعُّ  ،َّحصُّ  :نحو ،دعند الوقف عىل املشدَّ  -١

الكلمـة، ليشـعر بـه االهتمــام بالتشـديد الواقـع عـىل آخـر : يف هذه احلالـة وعلة النرب

م سقوطه  .السامع، ولئالَّ يتوهَّ

 : ويستثنى من ذلك شيئان       

ال  ا، فإن هلا نطقً  َّىث ُّ،  َّخلُّ ،  َّىف ُّ: دة، مثللة املشدَّ املقلقَ  احلروفُ  -

 .عالقة له بالنرب

عــاض عــن  َّخسُّ ،  َّخل ُّ،  َّمكجلُّ : دتان، مثــلاملشــدَّ  واملــيمُ  النــونُ  - ، ويُ

 .تشديدمها بالغنة 

،  َّحتُّ : عند الوقف عىل اهلمزة املسبوقة بحرف مدٍّ أو لني، مثل -٢

 . َّينُّ ،  َّممُّ ،  َّ ٍّ ُّ ،  َّخل ُّ

احلرص عىل عدم تضييع اهلمزة بعد انشـغال الفـم بـإخراج : يف هذه احلالة وعلة النرب

 .حرف املد

،  َّخلُّ ، َّىهُّ : د مثل عند النطق بألف بعدها حرف مشدَّ  -٣

 .َّيمُّ ،  َّممُّ ،  َّميُّ 

د بعـد انشـغال الفـم احلرص عىل عدم ضياع احلـرف املشـدَّ : يف هذه احلالة النربوعلة 



 

 ١٦٨ 

ه مـن النـرب، وحتـى يَشـعر السـامعُ أن د حقَّ ، وحتى يُعطَى احلرفُ املشدَّ بإخراج حرف املدِّ 

 ني، ويؤتى بـالنرب حـال الوصـل والوقـف،احلرف الذي بعد حرف املد هو عبارة عن حرفَ 

 .شددة إذا كان قبلها حرف مد الزموكذلك يف حروف القلقلة امل

: س باملفرد، نحوبَ تَ ني إذا الْ نية للتخلص من التقاء الساكنَ ـعند سقوط ألف التث -٤

ربِ يف هذه بالنَّ  ألنه إذا مل يؤتَ  ؛ َّيهجيحي ُّ،  َّىت نت ُّ ،  َّجلحلُّ 

ثَـنا احلالة ظنَّ  امع أهنا مفردةٌ ــ أي ليست مُ ةَ : (ــ فتصري كأهنا ةالسّ رَ جَ اقَ الشَّ تَبَقَ (، )ذَ واسْ

بَابَ  قَالَ (، )الْ دُ هللا وَ َمْ  .هنا ربة النَّ علَّ ، وهذه هي )احلْ

ثنـني التـي ليشعر السامع بـألف االِ  ؛نيثنَ ويؤتى بالنرب حال الوصل فقط قبل ألف االِ 

 .نيا اللتقاء الساكنَ سقطت منعً 

 : ومن أمثلة ما ال يلتبس باملفرد

دُهامف ، َّمث رثزث ُّ -  .دعا اهللا، فال نرب؛ لعدم االلتباس: رَ

 .ولذلك ال نرب فيهادخلِ النار، : مفردها،  َّحئ ييجئُّ  -

 ينُّ ،  َّاكُّ ،  َّجحُّ : ني، مثلدتَ عند النطق بالواو والياء املشدَّ  -٥

 .والوقف الوصل حالى بالنرب ويؤتَ  َّرتُّ ،  َّمقُّ ،  َّجه

ني يتَ ني بالواو أو الياء املـدِّ الياء املشددتَ  تباس الواو أواحلرص عىل عدم الْ  :وعلة النرب

يِّنتَ   .نيأو اللَّ
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 ١٦٩ 

 ات املخصوصة بأحكامـالكلم -ب

 :َّىك ُّاإلمالة يف كلمة  -١

وَ بالفتحة نحو الكرسة، وباأللف نحو الياء، فيُنطق حرف الراء  :اإلمالة هي أن تَنحُ

، وهي اإلمالة االة أيضً التي بعدها ممُ  ة والكرسة، وتُنطق األلفــهنا بصفة بني الفتح

 .الوحيدة حلفص عن عاصم
 

 :َّجمُّ : كلمة -٢

 :القرآن الكريميف  ف بعد اهلاء يف ثالثة مواضعَ  ألِ سمت من غريهذه الكلمة رُ 

 .]٣١النور [ َّجمحمُّ  -أ

 . ]٤٩الزخرف [    َّ    جهمهُّ  -ب

 .]الرمحن [ َّزنيلامممرنُّ  -ج
 . فقط  ايّ أو اختبار ااضطراريّ ا باهلاء وقفً  اويوقف عليها مجيعً 

 : َّ    مم ُّكلمة -٣

، وهـذه ]٣٦آيـة [  َّحن جن خمممىميمُّ : وقعت يف سورة النَّمل يف قوله تعاىل

 :ييل مـاالكلمة تقرأ ك

 .بإثبات الياء مفتوحةً : عند الوصل -

 :نيتقرأ بأحد وجهَ : عند الوقف -

 .إثبات الياء ساكنةً  ب ــ                                    .         حذف الياء أــ

 :  َّمث ُّو،  َّمب ُّ: كلمتا -٤

آنِ  ]٥٤اآلية [ ومكالمها بسورة الرُّ  قرَ  . بفتح الضاد أو ضمها تُ



 

 ١٧٠ 

 : َّ جس  ُّكلمة -٥

ها بني اهلمزة واأللف ـــ وهـذا أي نطقِ ــ قرأ حفصٌ هذه الكلمة بتسهيل اهلمزة الثانية 

يو املشافهةيُضبط ب  .شيخ متقن عن التَّلَقِّ

، نطقُ : واللحن الشنيعومن اخلطأ  مهزةً كمـا ال جيوز نطقها ها ــ أي اهلمزة الثانية ــ هاءً

 . عن عاصم حمققة عىل رواية حفص

 :َّمت ُّ كلمة-٦

 رت ُّ: اد، وذلك يف قوله تعاىلني والصَّ السِّ : ني، مهاقرأ حفص هذه الكلمة بأحد وجهَ 

 .]ورالطُّ [   َّنتزتمت

ني، ومها يقرؤمها حفص إالَّ وهناك كلمتان ال   :بالسِّ

 جفحفخفمفُّ : يف سورة البقرة يف قوله تعاىل َّخفُّ  -

 .َّ مق حق

 .]٦٩األعراف [  َّٰىٌٍّّ ٰر ُّ : يف قوله تعاىل  ٍَُّّّ  -

فــال  ]الغاشــية[ َّحمجم هل مل ُّ: يف قولــه تعــاىل  َّجم ُّ: أمــا كلمــة

 .ةاطبيَّ من طريق الشَّ عىل روايةُ حفص عن عاصم اد، وهذا كلُّه  بالصَّ تقرأ إالَّ 

 

*     *     * 

  



 

 ١٧١ 

 ةمتفرقات هامَّ : اثالثً 

 :صلِ املتَّ  طِ توسُّ  معَ  املنفصلِ  رصِ بقَ  قرأُ خالفات حفص عندما تَ  *

يْن املنفصل واملتصل، وأ طريق الشاطبيةيقرأ حفص من  بة طريق طيِّ ما من بتوسط املدَّ

هٌ  النرش من أراد أن يقرأ ف قرص املنفصل مع توسط املتصل،ها رِ ن أشهَ مِ  ،أخر فله أوجُ

 .فيق يف تالوتهلْ التَّ  يأمنَ لِ ق، ورُ بقرص املنفصل فعليه أن يتَّبع اآليت حتى ال يقع يف خلط الطُّ 

طِ املتصل(يرتتب عىل هذا الوجه   :ما ييل) قرص املنفصل مع توسُّ

 .]الشعراء[  َّ َّ ٰذٰرٰىٌٍّّ ُّ: من َّ      ٰى ُّ راءتفخيم  -١

 .]٣٦النمل [ َّ خمممىميمُّ : ، مناوقفً  َّ ممُّحذف ياء  -٢

نيتُ  َّمت ُّكلمة  -٣  َّنتمت رتزت ُّ: يف قوله تعاىل فقط قرأ بالسِّ

 .]ورالطُّ [

ــا -٤ ــالواو  َّخفُّ : كلمت ــدة ب ــرة [املقي ــراف [  َّٰىٌٍّّ ُّ ، ]٢٤٥البق ] ٦٩األع

 .بالصاد فقط

 LKJ I H ﴿: يف قوله تعاىل َّمث ُّ،  َّمب ُّ: فتح الضاد من -٥

Y X  W VU TS R Q PONM ﴾] ٥٤الروم[. 

ي سورة يونس  َّزبُّ : اإلبدال مع املد ست حركات يفعىل االقتصار  -٦ -٥١[موضعَ

 جئحئخئُّ : يف قوله تعـاىل َّحئُّ : وكذلك ،، وهو مد الزم كلمي خمفف]٩١

 َّحنُّ ، وكـــذلك ]النمـــل[  َّ رت مبنبىبيبُّ ، ]٥٩يـــونس [ َّمئ

 .، وال جيوز التسهيل]١٤٤-١٤٣[ي األنعام موضعَ 

، ]١١يوسف [ َّجس مججحمحجخمخ ُّ: ن قوله تعاىلـم َّجخُّ : يـف فقط امـاإلشم -٧



 

 ١٧٢ 

مُّ ـواإلشم ةِ  حالَ  نيِ الشفتَ  ام هو ضَ دَّ ، عند النطق بالواو اـالنون كهيئتهم النطق بشَ

 .َّجخُّ وسبقت اإلشارة إىل ذلك يف مبحث الروم واإلشمـام يف كلمة 

ــات يف -٨ ــع حرك ــدار أرب ــط بمق ــنيْ : (التوس ــا -) عَ ــاحتتَ  -أي يف هجائه ــن ف ــريم م ي م

: يف فاحتة سـورة مـريم، ويف قولـه تعـاىل َّخلُّ : والشور، يف قوله تعاىل

  .يف فاحتة الشور  َّىلُّ 

لْ (فيكون الوقف عىل الم ساكنة هكذا  ،اوقفً  َّهلُّ ألف  فقط يف ذفاحل -٩ الَسِ ) سَ

 .]اإلنسان[ َّخمحم حلخلملهلجم ُّ: يف قوله تعاىل

ه االختالف ـوفيم بني وجه توسط املنفصل مع ا ييل جدول توضيحي خمترص ألوجُ

ق (، ووجه قرص املنفصل مع توسط املتصل ، ) طريق الشاطبية(توسط املتَّصل  أحد طُرُ

ه االتِّ دون التعرُّ ) طيِّبة النرش  :فاقض ألوجُ

 بة النرشوجه طيِّ  من طريق الشاطبية الكلمة اخلالفية م

 فقطبتفخيم الراء  بتفخيم الراء أو ترقيقها وصالً  َّ      ٰى ُّ ١

 بحذف الياء فقط بإثبات الياء أو حذفها اوقفً  َّ ممُّ ٢

 بالسني فقط بالسني أو الصاد َّمت ُّ ٣

 بالصاد فقط بالسني فقط َّخف  ،ٍُّّ ٤

 بفتح الضاد فقط هابفتح الضاد وضمِّ  َّمث ،مب ُّ ٥

 باإلبدال فقط سهيلباإلبدال أو التَّ  وبابُه َّزبُّ  ٦
 م فقطمـاباإلش ممـابالروم واإلش َّجخُّ  ٧
نيْ ( ٨  بالتوسط فقط ٦، أو الطول ٤بالتوسط  بمريم والشور) عَ
 بحذف األلف فقط بإثبات األلف أو حذفها اوقفً  َّهلُّ  ٩



 

 ١٧٣ 

 :اخللط *

ــ لُ وهــو تــداخُ  : تعريفــه ق هاألوجُ ــرُ مــع بعضــها يف القــراءة، إن كانــت القــراءة  أو الطُّ

تِّ   .بة عىل بعضهامرتَ

ه  مثاله كمُ  .َّهلجمحمخمممُّ : قوله تعاىل :وحُ

 :نيِ فهذه اآلية قُرئت بقراءتَ 

 بِ ـها فاعـل، ونصـألن َّجمُّ ع ـ، برفـَّهلجمحمخمممُّ : راءةِ األوىلـالق -

 .ن وافقه، وذلك حلفصٍ ومَ مجع مؤنث سامل بالكرس ألهنا مفعول به َّممُّ 

ٰى ُّ : القراءةِ الثانية البن كثري -  قَّ تَلَ ـٰ   حمخمجب  فَ لِمَ عىل أنه   َّجبُّ ، بنصب ﴾تٌ كَ

ــٰ ورفعِ ﴿مفعول به،  لِمَ ى : (ط أحدٌ وقاللَ ﴾ عىل أهنا فاعل، فإذا خَ تٌ كَ تَلَقَّ مُ فَ هِ  آدَ بِّ ن رَّ مِ

لِمَ   .فهذا حرام ؛اـ، أو نصبهمامعً  - )اتٌ ـكلم(و) آدمُ ( -ني ، برفع الكلمتَ )اتٌ ـكَ

لِّمُ إنسانٌ  - عَ ا وكذلك إن كان يُ فهذا حرام  ؛يل الرواية وخلَطبِ ينقلَ عنه من قَ لآخرَ شخصً

 .اأيضً 

اء، مـن بـاب عـدم ـفهذا مكـروه يف حـق العلمـ ؛اـأما إذا مل ترتتب القراءتان عىل بعضهم -

 .، ومباح يف حق العوامِّ ء بالعوامِّ مـامساواة العل

 :رشوط قبول الرواية *

 :وهي ،ونعني هبا رشوط قبول رواية القرآن الكريم

ه جمموعةٌ : رواتُ التَّ  -أ ِ  بحيـثُ  ى اإلسناد،نتهَ إىل مُ عن جمموعة  وذلك بأنه ترويَ  العـادةُ  يـلُ حتُ

هم عىل الكذب  . جهمرَ مع اختالف خمَ  ،تواطؤَ

 .االً ـاين، ولو احتمـموافقتها للرسم العثم -ب



 

 ١٧٤ 

 :أمثلة

- ﴿ wفيحتملها الرسم# ﴿: ﴾ قُرئت ،﴾. 

- ﴿Vا﴾، فيحتملها الرسم أيضً  ³﴿: ﴾ قُرئت. 

يكـون إعـراب  :، أيااللغة العربيـة ولـو كـان ضـعيفً ه أن تكون موافقة لوجهٍ من أوجُ  -ج

اجلـزريِّ رمحـه اهللا تعـاىل يف  ابنُ  ا، ولذلك يقول اإلمامُ ا صحيحً الكلمة القرآنية إعرابً 

يِّبة  :الطَّ

ــــلُّ مَ  ـكُ ــــفَ افَ ـ ــــا  وَ ــــوِ ـ ــ ــحْ ــــهَ نَ جْ  قَ وَ

ا ــــادً ـــــ نـَ ــــحَّ إِسْ صَ آنُ : وَ ــــرْ ـ قُ ــــوَ الْ  هُ

ــــا   يْثُمَ حَ ــــتِ وَ ـ بـِ ثْ ، أَ ــــنٌ ـ كْ ــــلَّ رُ تَ ـخْ  يَ
 

ـــ  سْ ـــانَ  لِلــرَّ كَ ـــوَ تِمَ ي االً ــمِ احْ ــــوِ ْ  حيَ

ـهَ  ـــــانُ فَ ـــ كَ ـــــةُ   األَرْ هِ   الثَّـــــالَثَ ـــــذِ  ــ

ـــ ــــهُ  فِ نَّ ــــوْ  أَ هُ  لَ وذَ ــــذُ ــــةِ شُ ــ بْعَ  ـي السَّ
 

، فإذا اختلَّ  أحد هذه الرشوط كانت  والبد أن تكون هذه الرشوطُ الثالثة جمتمعةً

ةً   .القراءةُ شاذَّ

 :اإلجازة يف القرآن الكريم *

 .تالوة القرآن الكريم :ومنها ،رعيةـى العلوم الشيف شتَّ  »اإلجازة« يسمى ماهناك 

إىل  ،عن جيل جيالً ، للقرآن الكريم من الشيخ عن شيخه النقل الصويتُّ  :هناومعناها 

 .عن رب العزة   سيدنا جربيلعن ،  ^أن يصل إىل سيدنا رسول اهللا 

 .د املجيز أنَّ تالوة املجاز قد صارت صحيحةً مئة باملئةشهَ وفيها يَ 

 .رشِ أو العَ  ،أو القراءات السبعِ  ،أو أكثرَ  ،واحدةٍ  وايةٍ تكون اإلجازة يف رِ و

ه، روايـةُ  طالـب اإلجـازةفأولُ ما يبدأ بـه  مـن طريـق عـن عاصـم  حفـصٍ ك أهـلِ بلـدِ

 :ط له فيها اآليتشرتَ ويُ  ،بالد املسلمني يف أغلبالشاطبية 

 .  اغيبً  حفظُه القرآنَ الكريم كامالً  -١



 

 ١٧٥ 

نـة، وقـد جـرَ دراستُ  -٢ ـه علـم التجويـد دراسـةً متقَ ة، ت العـادة بدراسـة مـتن اجلزريَّ

ي الناس له بـالقبول، ولِ ادِ ـواعتم ين؛ لشهرته، وتلقِّ نـه قـد حـو وْ كَ ه بني املجازِ

لَّ األحكام يف نظمٍ   .هل استذكارُ سهُ يَ  جُ

ه القرآنَ الكريم غيبً عَ  -٣ ، مـع عىل شيخٍ جمازٍ بالرواية التـي يقـرأ هبـا ،من حفظه ارضُ

ها الطالب وتعلَّمهاـتطبيق مجيع أحكام التجويد كم  .ا درسَ

ملـا عنـد الشـيخ  امطابقً وكان ذلك ، من غري تساهلة شديدة قَّ بدِ  كاملةً  فإذا قرأ اخلتمةَ 

 املُجـازُ  ، وأصـبح^ هبـذه الروايـة بالسـند املتصـل إىل النبـيِّ  الذي قرأ عليه، أجازه الشيخُ 

 . ا أجيز به ـه بمعىل أن يقرئ غريَ  اقادرً 

 أو الكرب أو العرش ،وكذلك بقية القراءات السبع غرَ  .الصُّ

واية حفص عن دولة، برِ  من الشيوخ بإجازة عددٍ كبريٍ يف كلِّ  اوقد أكرم اهللا كثريً 

الصغر،  رشِ والعَ  ،وكذلك بالقراءات السبع ،وايات األخرالرِّ  ها منغريِ عاصم و

والكرب. 

ذا كلِّ  زتُ هبِ بإجازة جمموعة كبرية برواية  ه بفضل اهللا تعاىل، وأكرمني اهللا وقد أُجِ

ههاحفص عن عاصم من طريق الشاطبية، ومن طريق الطيِّبة ب عرشين، اإلحد وال أوجُ

 .اآلخر بالقراءات العرش هموبعض ،بإفراد بعض الروايات هموكذلك إجازة بعض

فْق ،ستفاد منهمحتى يُ  ؛وسوف أذكرهم هنا هـذا بفضـل اهللا  اجلداول اآلتيـة، وكـلُّ  وَ

 .وتوفيقه يل، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب

 

*     *     *



 

 ١٧٦ 

 املجازون -أ
 :برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبيةاملجازون : أوالً 

 تاريخ اإلجازة اجلنسية اسم املجاز م

 #١٤١٤/ربيع األول/ ٢٢األربعاء  يمنيٌّ  انقَّ حممد حَ  حممد عيلِّ  ١

 #١٤١٤/شوال/ ١٨األربعاء  يمنيٌّ  يصل سامل عمر بن جبلفَ  ٢

 #١٤١٥/ذي القعدة/ ٧اجلمعة  يمنيٌّ  ني أبو بكر مقبولسَ حُ  ٣

 #١٤١٥/ذي القعدة/ ٧اجلمعة  يمنيٌّ  ث حسني غزايلٌّ يْ غَ لْ بَ  ٤

 #١٤١٦/مجاد األوىل/٢٤األربعاء  هنديٌّ  ان حممد شفيقـحممد عثم ٥

 #١٤١٦/مجاد اآلخرة/١األربعاء  مرصيٌّ  سلطان دي عيلِّ جمَ  ٦

 #١٤١٦/مجاد اآلخرة/١األربعاء  مرصيٌّ  حممد عبد املجيد مصطفى ٧

٨  َ  #١٤١٦/مجاد اآلخرة/١األربعاء  يمنيٌّ  يلل اللَّ عدنان عبد الرمحن مجَ

 #١٤١٧/ربيع األول/١١اجلمعة  يمنيٌّ  عبده موسى عيلّ إبراهيم ٩

١٠  َ  #١٤١٧/مجاد األوىل/٢٢اجلمعة  يمنيٌّ  ل الليلحممد عبد الرمحن مجَ

 #١٤١٧/مجاد األوىل/٢٨اخلميس   يمنيٌّ  بانرْ حممد أمحد حممد حَ  ١١

 #١٤١٧/مجاد اآلخرة/ ٣٠ ثننياإل فلسطينيٌّ  ادةالعزيز سعَ حازم عبد  ١٢

 #١٤١٧/ذي القعدة/٢الثالثاء  مرصيٌّ  جااد الدين عبده أبو النَّـعم ١٣

 #١٤١٩/مجاد اآلخرة/٢٧السبت  مرصيٌّ  معاذ صفوت حممود سامل ١٤

 #١٤٢٠/مجاد األوىل/٦اخلميس  يمنيٌّ  انقَّ يد حممد حَ بَ حممد عُ  ١٥

 #١٤٢٠/شعبان/١٠اخلميس  ةمرصيَّ  جييّ رَ يلة حسن حممود املُ بِ نَ  ١٦

 #١٤٢٠/شعبان/١١اجلمعة   صومايلٌّ  دي حسنبْ أسامة عَ  ١٧

 #١٤٢٠/شعبان/١٤  ثننياإل مرصيٌّ  شطةصالح خليل حممد قِ  ١٨

 #١٤٢١/رجب/٢٩اخلميس   مرصيٌّ  ه عبد املجيدحممود عبد ربِّ  ١٩

 #١٤٢٢/صفر/١٧اجلمعة   سعوديٌّ  الزهراينُّ  عبد اهللا عيلٍّ  ٢٠

 #١٤٢٢/ربيع اآلخر/١٦السبت   يمنيٌّ  اعزَّ عبد اهللا أمحد هَ  ٢١

 #١٤٢٢/رجب/٢٢الثالثاء   مرصيٌّ  أيمن صفوت حممود سامل ٢٢



 

 ١٧٧ 

 #١٤٢٣/ حمرم /  ٢٦الثالثاء   أريرتيٌّ  يتخِ حممد إبراهيم حممد بَ  ٢٣

 #١٤٢٣/ ربيع اآلخر/ ٢٤اجلمعة   مرصيٌّ  عبد الرمحن صفوت حممود سامل ٢٤

 #١٤٢٣/ ربيع اآلخر /  ٢٧  ثننياإل يمنيٌّ  ريٌّ عثامن عبد الرمحن قادِ  ٢٥

عدة/ ٢٥األربعاء   صومايلٌّ  دأمحد حسن عثامن سيِّ  ٢٦  # ١٤٢٣/ ذو القِ

عدة /  ١١الثالثاء  يمنيٌّ  يدر عِ كَ د أبْ وب حممَّ أيُّ  ٢٧  # ١٤٢٣/ ذو القِ

نيد حامد يوسف حممَّ  ٢٨ سَ عدة/ ١٩األربعاء  يٌّ أريرت حُ  # ١٤٢٣/ ذو القِ

عدة/ ١٩األربعاء   يمنيٌّ  دان أمحد حممـعمه نُ دُ عبْ  ٢٩  # ١٤٢٣/ ذو القِ

جَّ /  ٨األحد   مرصيٌّ  وزي عبد احلميد حسن عمرفَ  ٣٠  # ١٤٢٣/ ة ذو احلِ

جة/٣٠ثننياإل مرصيٌّ  عبد الرمحن طه إبراهيم حممد ٣١  # ١٤٢٣/ذو احلِ

 # ١٤٢٤/ صفر /  ٢٧الثالثاء   يٌّ أريرت إمام طاهر صالح سعيد ٣٢

 # ١٤٢٤/ ربيع األول /  ٢السبت   يمنيٌّ  ح هادي حسن سلطاناوضَّ  ٣٣

 # ١٤٢٤/ ربيع األول /  ١٧األحد   يٌّ سعود معاذ عبد اهللا عثامن الغامديُّ  ٣٤

 #١٤٢٤ /ربيع اآلخر /  ٤األربعاء   سوداينٌّ  ين حممد خري اهللاورَ نُ  ٣٥

 #١٤٢٤/ ربيع اآلخر /  ٧السبت   يٌّ نيجري إبراهيم إدريس أمحد إدريس ٣٦

 #١٤٢٤/ رجب/ ١٨ ثننياإل يٌّ مرص حممود صفوت حممود سامل ٣٧

 #١٤٢٥/حمرم/  ٣٠األحد يمنيٌّ  يتيُّ حممد عيل حسن البَ  ٣٨

 #١٤٢٥/ صفر/ ١٧األربعاء يمنيٌّ  يُّ ربَ كْ عبدالرمحن عبد اهللا العَ  ٣٩

 #١٤٢٥/ربيع األول/ ١٢السبت صومايلٌّ  حعبد الشكور حممد فارِ  ٤٠

جة/ ٢اخلميس  ايلٌّ غبن ان أمحد حممد إعزازـنعم ٤١  #١٤٢٥/ ذو احلِ

جة/ ٢اخلميس  سوداينٌّ  حممد نور الشيخ ٤٢  #١٤٢٥/ ذو احلِ

 #١٤٢٦/ صفر/ ١٨ ثننياإل يٌّ سعود نيتَّ حسام عبد الرمحن فَ  ٤٣

 #١٤٢٦/ربيع الثاين/١٧األربعاء  سوداينٌّ  حممد أبو بكر بشري ٤٤

 #١٤٢٦/ذي القعدة/٢١اجلمعة  يٌّ مرص ضياء الدين حممود أمحد عبدالعال ٤٥

ةحممد بشري الدُّ  ٤٦  #١٤٢٧/حمرم/١٣األحد  يٌّ سور رَّ

 #١٤٢٧/مجاد األوىل/٢ثنني اإل يٌّ مرص مضانرسمري حممد  ٤٧



 

 ١٧٨ 

 طريق الشاطبيةاملجازون برواية حفصٍ عن عاصمٍ من : تابع 

 تاريخ اإلجازة اجلنسية اسم املجاز م

 #١٤٢٧/مجاد األوىل / ٦اجلمعة  يمنيٌّ  حممد أمحد اهللايع عبد طِ مُ  ٤٨

 هـ١٤٢٨/مجاد األوىل/٢٦الثالثاء  سعوديٌّ  تركي حممود الشطرييُّ  ٤٩

ريُّ  ٥٠ يْعَ باج الصَّ  هـ١٤٢٨/مجاد اآلخرة/١٣اخلميس  يمنيٌّ  حممد سعيد دِحْ

 هـ١٤٢٩/ مجاد األوىل/١٢السبت  مرصيٌّ  لب حممداملطَّ  يارسعبد ٥١

 هـ١٤٢٩/ شعبان /  ٢١اجلمعة  مرصيٌّ  اللطيفعبد أمحد حممد  ٥٢

 هـ١٤٢٩/ ذي احلجة/١السبت  مرصيٌّ  مصطفى سمري يوسف ٥٣

 هـ١٤٣٢/ ربيع األول / ٦األربعاء  بريطاينٌّ  م أمحدعبدالنارص معلِّ  ٥٤

 ـه١٤٣٣/ مجاد األوىل / ٣ثنني اإل مرصيٌّ  حممود ساملحممد صفوت  ٥٥

 ـه١٤٣٢/ رجب /  ١٧األحد   مرصيٌّ  دي أمحد عبداملقصود عيدمحْ  ٥٦

 ـه١٤٣٩/ رجب /  ١٥األحد   يمنيٌّ  حييى حممد عيل الشعثمي ٥٧

 :بقرصِ املنفصلة حفص ـبرواي املجاز: اثانيً 

 هـ١٤٣٨/ رمضان/ ٣االثنني  سعوديٌّ  حممد عمر أبو طالب ١

 :ها اإلحد والعرشينهِ أوجُ ب يبة النرشـة حفص من طريق طـاملجازون برواي: ثالثًا

 #١٤١٦/رجب/١٠السبت  يمنيٌّ  انقَّ حممد عيلّ حممد حَ  ١

 #١٤١٦/رجب/٢٢اخلميس  يمنيٌّ  يصل سامل عمر بن جبلفَ  ٢

 #١٤٢٠/مجاد األوىل/٨اخلميس  مرصيٌّ  معاذ صفوت حممود سامل ٣

 #١٤٢٠/مجاد اآلخرة/٢٠اخلميس مرصيٌّ  مجعة رمضان حممد ٤

 #١٤٢٢/شعبان/١٤ ثننياإل مرصيٌّ  شطةصالح خليل حممد قِ  ٥

 #١٤٢٢/ شعبان/ ٢٧الثالثاء   مرصيٌّ  سلطان دي عيلجمَ  ٦

 #١٤٢٢/ شعبان/٢٦األحد   مرصيٌّ  جااد الدين عبده أبو النَّـعم ٧

 #١٤٢٣/ ذي احلجة   ٣٠  ثننياإل مرصيٌّ  عبد الرمحن طه إبراهيم حممد ٨

 # ١٤٢٤/ رجب /  ٩اجلمعة  مرصيٌّ  أيمن صفوت حممود سامل ٩



 

 ١٧٩ 

 #١٤٢٤/ رجب /  ٢١اخلميس  مرصيٌّ  عبدالرمحن صفوت حممود سامل ١٠

 #١٤٢٦/ ربيع األول/ ١٢اخلميس  ةمرصيَّ  جييّ رَ ملُ يلة حسن حممود ابِ نَ  ١١

 هـ١٤٢٩/ بيع األولر/١٥الثالثاء  باكستاينٌّ  حممد إسحاق عظيم عيل حكيم ١٢

 هـ١٤٢٩/ رمضان /  ٢٩ثنني اإل مرصيٌّ  حممود صفوت حممود سامل ١٣

 هـ١٤٢٩/ ذي احلجة/١السبت  مرصيٌّ  مصطفى سمري يوسف ١٤

 هـ١٤٣٢/ربيع اآلخر/٢٨السبت  مرصيٌّ  حممد حييى عيلّ عبد اهللا ١٥

 هـ١٤٣٣/ ذي القعدة /  ٢١األحد  مرصيٌّ  نرصُ الدين حممد عبد اهللا حممد ١٦

 هـ١٤٣٦/ذي القعدة/٢٧اجلمعة  مرصيٌّ  مصطفى فتحي حرز اهللا بدوي ١٧

 هـ١٤٣٧/شعبان/٢٣/اإلثنني  مرصيَّة رانيا صالح سالمة أمحد ١٨

ا  :عن نافع من طريق الشاطبية قالونن برواية ااملجاز: رابعً

 #١٤٣٠/  مجاد األوىل/  ٢٩ األحد أرترييٌّ  عمر صالح حممد خيار ١

امة ٢ خَّ  #١٤٣٥/  شعبان/  ١٧ األحد تونيسٌّ  مراد عبدِ السالم زَ

ا  :املجازون برواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية: خامسً

 #١٤٢٤/ربيع األول/١٧األحد  مرصيٌّ  جااد الدين عبده أبو النَّـعم ١

لَيمـ ٢  #١٤٢٤/ربيع األول/٢٠األربعاء يٌّ أريرت ان أمحد موسىسُ

 #١٤٢٤/ربيع اآلخر/٢١ السبت مرصيٌّ  اعيل حسنيـاهللا إسم عبد ٣

 #١٤٢٤/ ربيع اآلخر/٢٢/األحد يمنيٌّ  اععبد اهللا أمحد هزَّ  ٤

 هـ١٤٢٩/ربيع األول/٧ثنني اإل تشاديٌّ  عبد الكريم عمر أمحد موسى ٥

 هـ١٤٢٩/ شوال /  ١٦اخلميس  مرصيَّة جييّ رَ يلة حسن حممود املُ بِ نَ  ٦

 #١٤٣٠/مجاد األوىل/٢٩األحد  يمنيٌّ  يد اهللابَ عُ  سعيد سامل بن ٧

 #١٤٣١/ رمضان /  ١٤الثالثاء  موريتاينٌّ  حممد فال عبد اهللا أمحد ٨

 هـ١٤٣١/ربيع اآلخر / ٦اجلمعة  مرصيٌّ  أرشف حممد أنور ٩

 هـ١٤٣٢/مجاد األوىل/٤اجلمعة  مرصيٌّ  حممود صفوت حممود سامل ١٠

 ـه١٤٣٤/ حمرم /  ١٢ثنني اإل يمنيٌّ  مطيع عبداهللا حممد أمحد ١١



 

 ١٨٠ 

 املجازون برواية ورشٍ عن نافعٍ من طريق الشاطبية: تابع

 تاريخ اإلجازة اجلنسية اسم املجاز م

امة ١٢ خَّ  هـ١٤٣٧/ ذي احلجة /  ٦اخلميس  تونيسٌّ  مراد عبد السالم زَ

 هـ١٤٣٨ /شوال /٢٥ األربعاء يمنيٌّ  البيتي وهيب عيل ١٣

 هـ١٤٣٩ /شعبان /٢٠األحد  هنديٌّ  كارم حممود عيلحممود  ١٤

وقراءة ابن كثريٍ املكيِّ من طريق الشاطبية، وأيب  بصلة ميم اجلمع عن نافع قالونبرواية  ةاملجاز: اسادسً 

 :جعفر املدينِّ من طريق الدرة

 هـ١٤٣٧/ شعبان/ ٥اخلميس  مرصيَّة نورا حسن عيل ١

ا  :النرش طيِّبةألصبهاينِّ من ااملجاز برواية ورش عن نافع من طريق : سابعً

ر/ ١٥األربعاء  موريتاينٌّ  حممد فال عبد اهللا أمحد ١  هـ ١٤٣٥/ صفَ

نْبُل  يِّ البَزِّ  يبروايتَ  ، املجازون بقراءة ابن كثري املكيّ : ثامنًا  :من طريق الشاطبية، وقُ

 #١٤٢٥/ حمرم /  ٢٤  ثننياإل يمنيٌّ  هاين أمحد هادي ١

 #١٤٢٥/ ربيع األول /  ١١اجلمعة   يمنيٌّ  يهدِ حممد عبد اهللا مَ  ٢

 #١٤٢٦/ حمرم /  ١٢ ثننياإل يمنيٌّ  ريان عبد الرمحن قادِ ـعثم ٣

ل / ٢  اإلثنني يٌّ نيجري اويُّ فَ بكر عيلّ عيسى النُّ أبو ٤  #١٤٢٦/ ربيع األوّ

 #١٤٢٦/ ربيع األول /٢٥ األربعاء ايلٌّ غبن عبداحلميد حممد عيل مجال ٥

 #١٤٢٧/  صفر/٢٩ األربعاء يمنيٌّ  صباحيُّ ان حسن املِ نَحسن سِ  ٦

 #١٤٣٠/ ذي القعدة / ١٤ثنني اإل مرصية جييّ رَ يلة حسن حممود املُ بِ نَ  ٧

 #١٤٣١/ مجاد األوىل / ٢٤السبت  يمنيٌّ  يث حسني غزايلٌّ غَ لْ بَ  ٨

 هـ١٤٣٦/مجاد األوىل/١١ اإلثنني يمنيٌّ  يع عبداهللا حممدطِ مُ  ٩

 ـه ١٤٣٦/شعبان/٣٠ األربعاء صومايلٌّ  عبد الكريم أمحد حممد ١٠

 ـه١٤٣٩/مجاد اآلخرة/٦اخلميس  مرصيٌّ  لب حممديارس عبد املطَّ  ١١



 

 ١٨١ 

ا ثِريٍ املكيِّ من طريقِ الشاطبية، وأيب جعفرٍ املدينِّ املجاز بقراءيت : تاسعً ة من طريقِ ابن كَ رَّ  :الدُّ

ْدي أمحد عبد املقصود عيد ١  هـ١٤٣٤/ رمضان/ ٢٣اخلميس  مرصيٌّ  محَ

ا  :من طريق الشاطبية عن أيب عمرو البرصيِّ  املجاز برواية الدوريِّ : عارشً

 #١٤٢٥/ صفر /  ٢٠السبت   يٌّ تشاد عبد السالم عمر إدريس ١

 هـ١٤٣٧/ رمضان/ ٩الثالثاء  نروجييٌّ  عمر حممد خمتار ٢

 :من طريق الشاطبية عن أيب عمرو البرصيِّ  برواية السويسِّ  اناملجاز: حاديَ عرشَ 

 #١٤٢٤/ ذي احلجة / ٥الثالثاء  يٌّ أرتر يوسف حممد حامد حسني ١

ايل ٢ يث حسني غزَ لْغَ  هـ١٤٣٤/مجاد األوىل/٢٩األربعاء  يمنيٌّ  بَ

 :ا من طريق الشاطبيةـيهمـبروايتَ  وعاصم الكويفِّ   ابن عامر الشاميِّ بقراءيتَ  اناملجاز: ثاينَ عرشَ 

 #١٤٢٤/ربيع اآلخر/ ١٤السبت  يٌّ سعود يبيُّ تَ سلطان محد العُ  ١

ْدي أمحد عبد املقصود عيد ٢  هـ١٤٣٢/ رجب/ ١٧األحد  مرصيٌّ  محَ

 :ي شعبة وحفص، من طريق الشاطبيةاملجازون بقراءة عاصم بروايتَ : عرشَ  ثالثَ 

 تاريخ اإلجازة اجلنسية اسم املجاز م

 #١٤٢٤/ ربيع اآلخر/ ٢٢األحد يٌّ تشاد عبد السالم عمر إدريس ١

 #١٤٢٤/ ربيع اآلخر/ ٢٢األحد  يمنيٌّ  عبد الفتاح أمحد عبد احليِّ  ٢

 #١٤٢٤/مجاد األوىل/٥السبت  سوداينٌّ  إدريس آدم بالل أمحد ٣

 #١٤٢٤/ شعبان / ١السبت  يٌّ أرتري سليامن أمحد موسى ٤

 #١٤٢٤/ذو القعدة/٢٩األربعاء  مرصيٌّ  عبد اهللا إسامعيل حسني ٥

 #١٤٢٥/ حمرم /  ٢٣األحد  مرصيٌّ  هياب عطية السيّدإِ  ٦

 #١٤٢٥/ صفر /  ٢الثالثاء  يمنيٌّ  حسني عيلّ السقري ٧

 #١٤٢٥/ ربيع األول /  ١٥الثالثاء  يٌّ نيجري فاويّ أبو بكر عيل عيسى النُّ ٨

 #١٤٢٥/ ربيع الثاين  / ٣السبت   بنجايلٌّ  عبد احلميد حممد عيل ٩



 

 ١٨٢ 

 املجازون بقراءة عاصم من طريق الشاطبية: تابع

 تاريخ اإلجازة اجلنسية اسم املجاز م

بيد حممد املرزوقيُّ  ١٠  #١٤٢٥/ ربيع الثاين /  ٥اإلثنني   يمنيٌّ  أيمن عُ

 #١٤٢٥/ رمضان /  ١٨اإلثنني  مرصيٌّ  عامد الدين عبده أبو النَّجا ١١

 #١٤٢٦/ صفر / ٦األربعاء  تشاديٌّ  خاطِر عيل كامل يوسف ١٢

 #١٤٢٦/ صفر / ٦األربعاء  يمنيٌّ  وليد عيل أمحد فقيه ١٣

طَيَّان ١٤  #١٤٢٦/ صفر / ٦األربعاء  يمنيٌّ  خالد نارص عبداهللا با قُ

 #١٤٢٦/ صفر / ٦األربعاء  تشاديٌّ  موسى مصطفى عيل إبراهيم ١٥

ي ١٦  #١٤٢٦/ صفر / ١٢الثالثاء  تشاديٌّ  عبد اهللا حممد حسن بَرِّ

 #١٤٢٦/ صفر / ١٢الثالثاء  يمنيٌّ  عيل أمحد عيل سنَد ١٧

 #١٤٢٦/صفر/ ١٩الثالثاء  يمنيٌّ  فَيصل سامل عمر بن جبل ١٨

ذِي ١٩ ل/ ٢اإلثنني  صومايلٌّ  عبد اهللا مهديّ يوسف وَ  #١٤٢٦/ ربيع األوّ

جييُّ  ٢٠  #١٤٢٦/ ربيع الثاين  / ٢١األحد   مرصيَّة نَبيلة حسن حممود املُرَ

اح هادي حسن سلطان ٢١  #١٤٢٦/مجاد األوىل/ ٧الثالثاء  يمنيٌّ  وضَّ

جييُّ  ٢٢  #١٤٢٦/مجاد األوىل/ ٧الثالثاء  مرصيٌّ  حييى حسن حممود املُرَ

ح ٢٣  #١٤٢٦/ شعبان /  ١٤األحد   صومايلٌّ  عبد الشكور حممد فارِ

 #١٤٢٦/شوال/ ١٣الثالثاء  يمنيٌّ  عثامن عبد الرمحن قادِريٌّ  ٢٤

 #١٤٢٧/ صفر /  ١٠اجلمعة  يمنيٌّ  وهيب عيل عمر البَيتيُّ  ٢٥

 #١٤٢٧/ صفر / ٢٢األربعاء  سوداينٌّ  عمر عبد اهللا البشري أمحد ٢٦

ل/ ١اخلميس  أرترييٌّ  إمام طاهر صالح سعيد ٢٧  #١٤٢٧/ ربيع األوَّ

اديٌّ  ٢٨ رَ  #١٤٢٧/ ربيع األول /١٢االثنني  يمنيٌّ  حممد عيلِّ حممد جَ

رفان ٢٩  #١٤٢٧/ ربيع الثاين/ ٨السبت  يمنيٌّ  عبد اهللا عبد الرمحن عِ

 #١٤٢٧/ ربيع الثاين/ ١٠االثنني  يمنيٌّ  حامد عيل عمر احلَبيش ٣٠

ري ٣١ ضَ  #١٤٢٧/ ربيع الثاين/ ١٧االثنني  يمنيٌّ  أنس حسن عيل خُ

 #١٤٢٨/ ربيع الثاين/ ٢٨االثنني  يمنيٌّ  حممد عبد اهللا حممد عوض ٣٢



 

 ١٨٣ 

 #١٤٢٨/ ربيع الثاين/ ٢٨االثنني  يمنيٌّ  حممد عبد اخلالق املصباحي ٣٣

 #١٤٢٨/ ربيع الثاين/ ٢٨االثنني  يمنيٌّ  حسني مبخوت مسعود عبداهللا ٣٤

 هـ١٤٢٨/مجاد األوىل/٢٩اجلمعة  مرصيٌّ  عبد الرمحن صفوت حممود سامل ٣٥

يث حسني غزايل ٣٦ لْغَ  هـ١٤٢٩/ ربيع األول / ٤األربعاء  يمنيٌّ  بَ

 هـ١٤٢٩/ مجاد األوىل / ١٢السبت  تشاديٌّ  هارون أمحد يعقوب ٣٧

 هـ١٤٢٩/مجاد األوىل /١٥الثالثاء  أفغاينٌّ  عبد الرمحن سيد حممد مراد ٣٨

يَّاض اإلسالم بشري أمحد ٣٩  هـ١٤٢٩/مجاد األوىل /١٥الثالثاء  باكستاينٌّ  فَ

 هـ١٤٢٩/مجاد األوىل/٢٦السبت  يمنيٌّ  أمحدبندر عبدالقوي  ٤٠

 هـ١٤٢٩/ مجاد األوىل /٣السبت  يمنيٌّ  هاين عبدالرحيم باسالمة ٤١

 هـ١٤٢٩/ مجاد األوىل /٣السبت  باكستاينٌّ  حممد إسحاق عظيم عيل حكيم ٤٢

 هـ١٤٢٩/ ذي احلجة /  ١٦األحد  مرصيٌّ  مصطفى سمري يوسف أمحد ٤٣

 هـ١٤٣٠/ ربيع اآلخر / ١٩األربعاء  صومايلٌّ  قاسم حممد عبدالقادر أبوبكر ٤٤

 هـ١٤٣٠/ مجاد األوىل / ٢٩األحد  إرتريٌّ  األمني عثمـان حممد عيل ٤٥

 هـ١٤٣٠/رجب/١٨السبت  موريتاينٌّ  حممد فال عبداهللا أمحد ٤٦

ري ٤٧ د السيد إبراهيم املُشتَهِ سعَ  هـ١٤٣٠/رجب/١٨السبت  مرصيٌّ  مُ

 هـ١٤٣١/صفر/٧اجلمعة  مرصيٌّ  أنورأرشف حممد  ٤٨

 هـ١٤٣١/صفر/١١الثالثاء  تشاديٌّ  صالح حممد أبكر حممد ٤٩

يالن ٥٠ يُوب سعيد غَ هْ  هـ١٤٣١/صفر/١١الثالثاء  يمنيٌّ  عبداهللا مَ

 هـ١٤٣١/صفر/١١الثالثاء  مرصيٌّ  مصطفى عبد الغني أمحد مصطفى ٥١

بَرييُّ  ٥٢  هـ١٤٣١/صفر/١١الثالثاء  يمنيٌّ  أمحد عيل حممد الزُّ

 هـ١٤٣١/صفر/١٤اجلمعة  يمنيٌّ  عدنان حممد با نافع ٥٣

نُويس ٥٤  هـ١٤٣١/مجاد اآلخرة/١٢األربعاء  تشاديٌّ  حممد عيسى حممد سَ

 هـ١٤٣٢/مجاد اآلخرة/١٨اجلمعة  مرصيٌّ  حممد حييى عيل عبداهللا ٥٥

 هـ١٤٣٢/ رجب /  ٢١اخلميس   مرصيٌّ  حممود صفوت حممود سامل ٥٦

 هـ١٤٣٢/ رجب /  ٢١اخلميس   أرترييٌّ  أمحد إدريس حسن نائب ٥٧



 

 ١٨٤ 

 املجازون بقراءة عاصم من طريق الشاطبية: تابع

 تاريخ اإلجازة اجلنسية اسم املجاز م

 هـ١٤٣٣/مجاد اآلخرة/١٩اخلميس  هنديٌّ  حممد يعقوب سعيد أمحد ٥٨

 هـ١٤٣٣/ رجب /  ١١اجلمعة   مرصيٌّ  مصطفى فتحي حرز اهللا بدوي ٥٩

 هـ١٤٣٣/ رجب /  ١٢السبت   يمنيٌّ  عبداهللا عباس عبده دبدب ٦٠

 هـ١٤٣٤/ ربيع اآلخر / ٢٦اجلمعة  يمنيٌّ  عبد املوىل عبده حممد محيل ٦١

 هـ١٤٣٥/صفر/٢٨الثالثاء  أمريكيٌّ  نشأت مصطفى خنفر ٦٢

 هـ١٤٣٥/رجب/ ٥األحد  يمنيٌّ  حسني صالح شوبان ٦٣

 هـ١٤٣٦/مجاد األوىل/٢٦الثالثاء  مرصيَّة عيلنورا حسن  ٦٤

 هـ١٤٣٦/ مجاد اآلخرة/ ١٢األربعاء  يمنيٌّ  مطيع عبد اهللا حممد ٦٥

بْنَى نور الدين بن فائدة ٦٦  هـ١٤٣٦/رجب/ ١١اخلميس  مغربيَّة لُ

 هـ١٤٣٦/شعبان/١٧اخلميس  يمنيٌّ  ماجد أمحد هايل سعيد ٦٧

 هـ١٤٣٧/صفر/١٧األحد  سعوديُّ  عبد اهللا عيل احلذيفي العامري ٦٨

 هـ١٤٣٧/ربيع األول/١٣اخلميس  ةأمريكيَّ  ساندي عبد العزيز أمحد ٦٩

 ـه١٤٣٧/ ربيع اآلخر /  ٢٣الثالثاء  باكستاينُّ  فهد خوشنود أمحد ٧٠

ِ  حممد فواز بن فضال ٧١  ـه ١٤٣٧/مجاد األوىل/٣اجلمعة  النكيٌّ رسِ

 هـ١٤٣٧/ مجاد اآلخرة/ ٢٨األربعاء  مرصيٌّ  محدي عبد الدايم حممد عثامن ٧٢

 هـ١٤٣٧/رجب/ ٦األربعاء  مرصيٌّ  حممد سالمة زيدان ٧٣

 ـه١٤٣٧/شعبان/١٧الثالثاء  مرصيٌّ  حممد صفوت حممود سامل ٧٤

 ـه١٤٣٧/شعبان/٢٩األحد  مرصيٌّ  عبد الرحيم قاسم موسى ٧٥

 ـه١٤٣٧/شعبان/٢٧اجلمعة  تركيٌّ  أمحد عبد اهللا الشيق ٧٦

 ه١٤٣٧/شعبان/٢٩األحد  صومايلٌّ  عبد الويل أمحد شيخ موسى ٧٧

 هـ١٤٣٧/ رمضان /  ٨اإلثنني  مغريبٌّ  عبد احلق مصطفى العليوي ٧٨

 هـ١٤٣٧/ذي احلجة/٢١اخلميس  صومايلٌّ  عبد الرزاق حسني أمحد ٧٩

 هـ١٤٣٨/حمرم/ ١٢اخلميس  صومايلٌّ  إبراهيم عيل نور فارح ٨٠



 

 ١٨٥ 

 هـ١٤٣٨/صفر/ ١٠اخلميس  سوريٌّ  املحمدطارق إسامعيل  ٨١

 ـه١٤٣٨/صفر/١٨اجلمعة  مرصيٌّ  أمحد حازم أبو زيد سيد ٨٢

 ـه١٤٣٨/ صفر /  ١٩/السبت أمريكيٌّ  فيصل عبد الرمحن أمني العمودي ٨٣

 ـه ١٤٣٨/مجاد األوىل/١٥األحد  صومايلٌّ  عيل حممد إبراهيم ٨٤

 ـه ١٤٣٨/مجاد األوىل/٢٥األربعاء  مرصيٌّ  خالد فتحي أبو عيشة ٨٥

 ـه١٤٣٨/رجب/١٤الثالثاء  سعوديٌّ  عبد العزيز عبد الرمحن أبو بكر أمحد ٨٦

 هـ١٤٣٨/رجب/ ١٦اخلميس  عراقية شارا عزيز عزت ٨٧

 ـه ١٤٣٨/شعبان/٢٨األربعاء  سوداينٌّ  عباس عبد العال عباس أمحد ٨٨

 ـه١٤٣٩/حمرم/٢٠الثالثاء  نيجرييٌّ  عبد القادر حممد آدم ٨٩

 هـ١٤٣٩/ربيع األول/١٩اخلميس  ةأمريكيَّ  توفيقة حسني عبدوين ٩٠

 هـ١٤٣٩/رجب/ ١٦اإلثنني  ةأمريكيَّ  رنا حممود سليامن عليان ٩١

 :الطيبةمن طريق ، عاصمبقراءة  ةاملجاز: عرشَ  رابعَ 

 ـه١٤٣٧/شعبان/٢٩األحد  مرصية رانيا صالح سالمة أمحد ١

 

د ،بقراءة محزة نواملجاز: عرشَ  خامسَ   :من طريق الشاطبية ،بروايتَي خلفٍ وخالَّ

 #١٤٢٧/ ربيع األول/ ٢٠الثالثاء  سوداينٌ  إدريس آدم بالل أمحد ١

 هـ١٤٢٩مجاد اآلخرة /١٥اخلميس  يمنيٌّ  عالء محود أمحد درويش ٢

ْ أبو بكر عمر عيل اجلَ  ٣  هـ١٤٣٠/ مجاد األوىل/ ٢٥األربعاء  إثيويبٌّ  يتُّ ربَ

 ـه١٤٣٢/ ذي القعدة /  ٩اجلمعة   مرصية جييرَ نبيلة حسن حممود املُ  ٤

 هـ١٤٣٤/ رجب /  ٨السبت  مرصيٌّ  أرشف حممد أنور ٥

 هـ١٤٣٧/ ربيع األول/ ١٥السبت  أفغاينٌّ  جاويد حممد نذير ٦

 :الدرةمن طريق  محزة والكسائي من طريق الشاطبية، وخلفٍ بقراءة املجاز : عرشَ  سادسَ 

 ـه ١٤٣٨/ذو القعدة/٣األربعاء  مرصيٌّ  محدي أمحدَ عبدِ املقصود عيد ١



 

 ١٨٦ 

 :من طريق الشاطبية ،أيب احلارث والدوريِّ  ، بروايتَيائيِّ سَ بقراءة الكِ  نواملجاز: عرشَ  سابعَ 

 تاريخ اإلجازة اجلنسية اسم املجاز م

 #١٤٢٦/ ربيع الثاين/ ٢٥الثالثاء  يمنيٌّ  عبده نعامن أمحد حممد ١

ْيت ٢  هـ١٤٣٠/ مجاد األوىل/ ٢٩ حداأل إثيويبٌّ  أمحد عمر عيل اجلَربَ

يث حسني غزايل ٣ لْغَ  هـ١٤٣٦/ ربيع اآلخر / ٢٦األحد  يمنيٌّ  بَ

َّ رْ ابن وَ  ، براويتَياملدينِّ  بقراءة أيب جعفرٍ املجازان : عرشَ  ثامنَ   :ةرَّ من طريق الدُّ  ،ازدان وابن مجَ

 #١٤٢٦/  ربيع الثاين/  ١٠ األربعاء يمنيٌّ  أيمن عبيد حممد املرزوقي ١

 #١٤٢٧/  صفر/  ٢٩ األربعاء يمنيٌّ  نان حسن املصباحيُّ حسن سِ  ٢

، بروايتَياملجاز : عرشَ  تاسعَ  ح بقراءة يعقوبَ وْ يْس ورَ وَ ةمن طريق  ،رُ رَّ  :الدُّ

 #١٤٢٧/  رمضان/  ٧ اجلمعة يمنيٌّ  نان حسن املصباحيُّ حسن سِ  ١

ا وعرشين  :العارش وخلفٍ  ويعقوبَ  وأيب جعفرٍ  ومحزةَ  املجاز بقراءات نافعٍ  :حاديً

 #١٤٣٢/  حمرم/  ٧ ثننياإل سعوديٌّ  مازن عبد اهللا با ظراح ١

 :فوق السبعة املجاز بالقراءات الثالث: ثانيًا وعرشين

لَيمـمنصور  ١  #١٤٣٠/  ذي احلجة/  ٦ ثننياإل سعوديٌّ  قاويرْ ان بَ سُ

 :ةرَّ من طريق الشاطبية والدُّ  ن بالقراءات العرشِ واملجاز: ثالثًا وعرشين

 #١٤٢٣/ رجب /  ٢٠اجلمعة  مرصيٌّ  معاذ صفوت حممود سامل ١

 #١٤٢٥/ربيع اآلخر/  ٢٣اجلمعة  يٌّ سعود نارص حممد احلريبُّ  ٢

 #١٤٢٦/  مجاد اآلخرة/  ١ اخلميس مرصيٌّ  أيمن صفوت حممود سامل ٣

 #١٤٢٧/ مجاد األوىل /  ٢٢الثالثاء  سعوديٌّ  برناويٌّ عبد اهللا عيلِّ  ٤

ان ٥ قَّ  هـ١٤٢٨/ ذي احلجة / ٦السبت  يمنيٌّ  حممد عيلٍّ حممد حَ



 

 ١٨٧ 

 املجازون بالقراءات العرش الصغر من طريق الشاطبية والدرة: تابع

 تاريخ اإلجازة اجلنسية اسم املجاز م

 #١٤٣٠/  حمرم/  ١٠الثالثاء  يمنيٌّ  جبل بنِ فيصل سامل عمر  ٦

 هـ١٤٣٠/صفر / ٩األربعاء  إرتريٌّ  سليامن أمحد موسى ٧

 ـه١٤٣٢/ رجب /  ٨اجلمعة  مرصيٌّ  عبدالرمحن صفوت حممود سامل ٨

 هـ١٤٣٣/ربيع اآلخر/١٥اخلميس مرصيٌّ  مصطفى سمري يوسف أمحد ٩

 هـ١٤٣٣/اآلخرربيع /٢١األربعاء  باكستاينٌّ  حممد ذو القرنني مولوي عبدالقادر ١٠

 هـ١٤٣٣/مجاد األوىل/١٠اإلثنني  باكستاينٌّ  حممد إسحاق عظيم عيل حكيم ١١

 هـ١٤٣٤/مجاد األوىل/٣اجلمعة  سوداينٌّ  عادل آدم بالل ١٢

 ـه١٤٣٤/مجاد اآلخرة/١٢اإلثنني  يمنيٌّ  سعيد سامل سعيد بن عبيد اهللا ١٣

 ـه١٤٣٤/احلجةذي /٢٠اجلمعة  يمنيٌّ  أيمن عبيد املرزوقي ١٤

 ـه١٤٣٦/ذي القعدة/٢٤الثالثاء  تشاديٌّ  حممد أمحدَ عثامن عيل ١٥

 ـه١٤٣٧/شعبان/٢٨السبت  يمنيٌّ  حسني صالح شوبان ١٦

 ـه١٤٣٨/ شعبان /  ٩اجلمعة  سوداينٌّ  عبد اهللا حممد عبد اهللا ١٧

 هـ١٤٣٩/ رمضان / ١٣الثالثاء  مرصيٌّ  حلمي ربيع حلمي ١٨

ا وعرشين  :بة النرشيِّ بالقراءات العرش من طريق طَ  وناملجاز: رابعً

 #١٤٣١/  شعبان/  ١٠ اخلميس سعوديٌّ  عبد اهللا عيل برناوي ١

 هـ١٤٣٣/ربيع اآلخر /١٥اخلميس  مرصيٌّ  أيمن صفوت حممود سامل ٢

 هـ ١٤٣٥/ رجب/ ١٩األحد  تشاديٌّ  و حممدكُ رَ أمحد بَ  ٣

 هـ١٤٣٦/ ذي القعدة /  ١٢اخلميس  تونيسٌّ  حممد رامي الذويبيُّ  ٤

 ه ١٤٣٧/ ربيع األول/ ٢٧اخلميس  سعوديٌّ  منصور سليامن برقاويٌّ  ٥

 هـ١٤٣٨/ رمضان / ١٩األربعاء  سوداينٌّ  حممد عبد املتعال عمر حممد البشري ٦

 هـ١٤٣٩/ حمرم / ٢٨األربعاء  ةمرصيَّ  هند حممود رايض ٧



 

 ١٨٨ 

ــ  املجــازين الســابقني بكــل الروايــات والقــراءات الســابقة كانــت قــراءهتم عــيلَّ  معظــمبــأن  اـعلمً

دَّ  ـة، حسب التواريخ املـذكورةة، باململكة العربية السعوديَّ وإجازيت إياهم بمدينة جُ هم عـرب ، وقـرأ بعضُ

 .كة اإلنرتنتشبَ 

، أسـأل اهللا هلـم ـبيان بأسم -ب م يف ختمـة اإلجـازة، ومل ينتهـوا بعـدُ ن هُ ال يف ـام واإلكمــالتمـاء مَ

 :القريب العاجل

 وقف عىل القراءة/الرواية اجلنسية االسم رقم

 آخر آل عمران عاصم مرصي ماهر سعد يوسف قاسم ١

 آخر املائدة عاصم سعودي يارس ياسني فلمبان ٢

 ١٣٢آل عمران  عاصم يمني نزيه نجيب حممد أمحد ٣

 ١٣٤النساء  عاصم أمريكية أسامء لطفي عبد الوهاب ٤

 ٦٤األعراف  عاصم برماوي حممد بشري أمحد أرشف ٥

 ٢١يس  الكرب العرش مرصي حممود احلسيني سالمة املرصفي ٦

 ٧٣النساء  الكرب العرش يمني حممد عيل حممد حقان ٧

 آخر فاطر الصغر العرش مرصي هاين حممد عالم ٨

 ٣٦ آل عمران الصغر العرش يمني ماجد أمحد هايل سعيد ٩

 ٧٨آل عمران  نافع وأبو عمرو ويعقوب مرصي عيد محدي أمحد عبد املقصود ١٠

 مريمآخر  قالون مغريب عبد احلق مصطفى العليوي ١١

 ١٦الروم  ورش تونيس أمحد مصطفى اليحيوي ١٢

 ٤٥العنكبوت  ورش أمريكي نشأت مصطفى خنفر ١٣

 الشورآخر  ابن كثري وأبو جعفر صومايل حسن الشيخ عيل حممد ١٤

 ٣١الشور  محزة يمني مطيع عبد اهللا حممد ١٥

اءُ الثالث أفغاين يرنذحممد جاويد  ١٦ ائيُّ والقرَّ  ٩٤األنعام  الكِسَ



 

 ١٨٩ 

 القعدةذي ( الثامنة وهذه املواضع التي وقفوا عليها كانت وقتَ طباعة هذه الطبعة

 .)م٢٠١٨أغسطس = ( )هـ١٤٣٩

ات إجازة بروايات وقراءات خمتلفة قـد ـبدؤوا ختموأشري إىل أن بعض اإلخوة الذين 

، وبــاهللا هم هنــا، أســأل اهللا تعــاىل هلــم التيســري حيــث كــانواتوقفــوا عــن القــراءة، ومل أذكــرْ 

 .التوفيق

 

*     *     *





١٩١ 

ة
َ
ةاخلاتِم
َ
  اخلاتِم

، الذي أسأل إلمتام هذا الرشحِ ه توفيقِ  نعمته وحسنِ  اهللا تعاىل عىل متامِ  فإين أمحدُ  :وبعدُ 

 اه خالصً جيعلَ ، وأن نيَ املسلمِ  به عمومَ  وأن ينفعَ  ،ولِ بُ القَ  ل عليه ثيابَ سدِ اهللا تعاىل أن يُ 

 .ه الكريمِ لوجهِ 

ين به، ورحِ  اعيبً  جدَ ن وَ ه، فمَ هللا وحدَ  الُ ـ، فالكمالَ ـعي فيه الكموإين ال أدَّ  م فليبرصِّ

موم - إيلَّ عيـبي، وهذا اهللا امرأً أهدَ   ال خيلو من العيوبِ  ،جهدٌ برشيٌّ  - عىل العُ

 :تهــيف رائيَّ  إذ يقولُ  الشاطبيَّ  اهللا اإلمامَ  ، ويرحمُ والنقائصِ 

يْبً  ابَ عَ ـنْ عَ رٌ  امَ زَ رٌ فَالَ وَ ـذْ هُ عُ  لَ

ا هَ يَّـــتـِ ــالٌ بِنـِ مَ ـــيَ أَعْ ــا هِ ــمَ إِنَّ  وَ

يهِ  نْجِ ـنْ  يُ امِ تَّئِـرَ مِ مُ اتِ اللَّوْ مَ ـزَ  عَ

ذْ  ا خُ ا مَ فَ لْ  صَ تَمِ احْ وِ  وَ فْ عَ ا بِالْ ا مَ رَ دَ  كَ

ذي من شهر  والعرشينَ  السادسِ  ،األربعاء يف يومِ  هلذه الطبعةِ  همن تنقيحِ  وكان الفراغُ 

 للثامناملوافق  ،رةـاملطهَّ  ةربع مئة وألف من اهلجرة النبويَّ وثالثني وأ تسعٍ ام ـن عـ، مالقعدة

 .من امليالدعرشَ  ةَ ثامنيو نيِ عام ألفَ ) آب( أغسطسمن شهر 

يْن وحسن اخلامتةوكلُّ ما آمُ   .له منك أخي القارئ أن تدعوَ اهللا تعاىل يل بسعادة الدارَ

ـنَا بِّ فِيـقِ رَ ـتَـوْ ا بـِ انَ ـوَ عْ ـــــرُ دَ آخِ دُ   وَ َمْ ــالَ  لِلَّـهِ أَنِ احلْ هُ عَ دَ حْ ي وَ الَّذِ



١٩٢ 

الَ  ـــدُ صَ ــعْ بَ ـالَ  اهللاِةُ وَ ـــمَّ سَ ـهُ ثُ  مُ

دٍ ـمُ  مَّ تَـارِ ـالْ  حَ خْ بَةً  مُ عْ دِ كَ جْ  لِلْمَ

ـا َ ـاهتِ حَ ــابِهِ نَفَ ـحَ ىلَ أَصْ ي عَ بْدِ تُ  وَ

َــلْقِ الرِّ  يِّدِ اخلْ ىلَ سَ تَنَخَّ ضَ عَ  الَ ا مُ

بَ  الَةً صَ  يتُ يحَ  ارِ الَ  الرِّ نْدَ مَ ا وَ كً سْ  مِ

ـــنَـاهٍ  ــيْـرِ تَ الَ بِغَ ـــفُ نْ ــرَ قَ ـبًـا وَ نَ رْ  زَ
 

 كتبهو

 خادم القرآن الكريم



١٩٣ 

  الكتابالكتاب  فهرسفهرس

 الصفحة املوضوع

 ٥ .........................................................مقدمة الطبعة السابعة 

 ٧ ..................................................................شكر وتقدير 

 ٩ .................................................................مقدمة املؤلف 

 ٩ .....................................................تاريخ التأليف يف التجويد 

 ١١ .........................................................التعريف بمتن اجلزرية 

 ١١ .............................................................التعريف بالكتاب 

 ١٣ ..............................................................التعريف بالناظم 

 ١٥ ...........................................................ترمجة اإلمام عاصم 

 ١٦ ...........................................................ترمجة اإلمام حفص 

 ١٧ .........................سند املؤلّف يف القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 

 ٢١ ...................................................إسناد املؤلف يف متن اجلزرية 

مة  ة(منظومة املقدِّ  ٢٣ ................................................. )متن اجلزريَّ

مة املنظومة   ٢٣ ................................................................مقدِّ

 ٢٣ ...........................................................باب خمارج احلروف 

 ٢٤ ..........................................................باب صفات احلروف 



 

 ١٩٤ 

 ٢٥ ..................................................................باب التّجويد 

 ٢٦ ...................................................باب يف ذكر بعض التّنبيهات 

اءات   ٢٧ ..................................................................باب الرَّ

قة   ٢٧ ..................................................باب الالمات وأحكامٍ متفرّ

اد والظّاء   ٢٨ .............................................................باب الضّ

اكنة  دتني وامليم السَّ  ٢٩ ......................................باب النُّون وامليم املشدَّ

اكنة والتَّنوين   ٢٩ ............................................باب أحكام النُّون السَّ

 ٢٩ .......................................................................باب املدّ 

 ٣٠ ...................................................باب معرفة الوقف واالبتداء 

 ٣٠ .......................................................باب املقطوع واملوصول 

 ٣٢ ..................................................................باب التَّاءات 

 ٣٣ ..............................................................باب مهز الوصل 

 ٣٣ .................................................باب الوقف عىل أواخر الكلم 

ق املنظومة   ٣٤ .........................................................هوامش حمقِّ

ـات     )ليست من املنظومة ( تتمَّ

 ٣٨ .................................................................إمتام احلركات 

 ٣٩ .............................................مراتب التفخيم حلروف االستعالء 

اء باإلفراد وبعضهم باجلمع  ـثة التي قرأها بعض القرّ  ٤٠ .........................الكلامت املؤنَّ

 ٤١ .......................................................تنبيهات يف حسن األداء 

ـرح   :الشَّ

مة الناظم   ٤٣ .................................................................مقدّ

 ٤٥ ...........................................................باب خمارج احلروف 



 

 ١٩٥ 

 ٤٥ ...............................................................تعريف املخارج 

 ٤٥ ...........................................................عدد خمارج احلروف 

 ٤٦ ................................................................خمارج احلروف 

وت؟  ر الصَّ  ٥٣ .........................................................كيف يَصدُ

 ٥٥ ..........................................................باب صفات احلروف 

 ٥٥ ...........................................................تعريف صفة احلرف 

 ٥٥ ........................................................أقسام صفات احلروف 

 ٥٦ ...........................................الصفات التي هلا ضدّ : القسم األول

 ٥٨ ..............................................طرق التخلص من شدة احلروف 

 ٦٠ .............................................مراتب التفخيم حلروف االستعالء 

 ٦٤ .........................................الصفات التي ال ضدّ هلا : القسم الثاين

 ٦٥ ................................................................مراتب القلقلة 

 ٦٧ ....................................كيفيّة استخراج صفات كلّ حرفٍ عىل حدة 

 ٦٩ ..................................................................باب التجويد 

 ٦٩ ...............................................................تعريف التجويد 

 ٦٩ ...............................................................حكم التجويد 

 ٧١ ...........................................................التكلّف يف التجويد 

 ٧٣ ...................................................باب يف ذكر بعض التنبيهات 

 ٧٥ ..................................................................باب الراءات 

 ٧٥ ...........................................................حاالت تفخيم الراء 

 ٧٦ ............................................................حاالت ترقيق الراء 

 ٧٦ .......................................................راءات هلا أحكام خاصة 



 

 ١٩٦ 

دة   ٧٧ ............................................................حكم الراء املشدّ

قة   ٧٩ ..................................................باب الالمات وأحكامٍ متفرّ

 ٧٩ ................................................حاالت تفخيم الم لفظ اجلاللة 

 ٨٠ ...................................................حالة ترقيق الم لفظ اجلاللة 

 ٨٠ ...............................................باملرسالت  َّملُّ حكم كلمة 

ني واملتقاربَني   ٨٣ ......................................أحكام املتمـاثلَني واملتجانسَ

 ٨٣ ...............................................................املتمـاثالن : أوالً 

 ٨٤ ...............................................................املتجانسان : ثانيًا

 ٨٥ ................................................................املتقاربان : ثالثًا

اد والظّاء   ٨٧ ............................................................باب الضّ

 ٨٧ .................................................الفرق بني حريف الضاد والظاء 

 ٨٨ ...................................املواضع التي وردت بالظاء يف القرآن الكريم 

 ٩٢ ..................................................تنبيهات تتعلق بالضاد والظاء 

 ٩٣ ......................................باب النون وامليم املشددتني وامليم الساكنة 

 ٩٣ .................................................تعريف النون وامليم املشددتني 

 ٩٣ ..................................................مراتب الغنة من حيثُ الزمنُ 

 ٩٥ ...........................................................أحكام امليم الساكنة 

 ٩٧ ............................................باب أحكام النون الساكنة والتنوين 

 ١٠٢ ...................................................................تفخيم الغنة 

 ١٠٣ .......................................................................باب املدِّ 

 ١٠٣ ....................................................................تعريف املدِّ 

 ١٠٣ .........................................................زمن املد وكيفية قياسه 



 

 ١٩٧ 

 ١٠٤ ............................................................حروف املد واللِّني 

 ١٠٤ ....................................................................أسباب املد 

 ١٠٥ ..................................................................أقسام املدود 

 ١٠٥ ..................................................................املد الطبيعي 

 ١٠٥ .......................................................نوعا املد الالزم الكلمي 

 ١٠٦ .........................................................نوعا املد الالزم احلريفّ 

 ١٠٦ ) ....................................................النورانية(احلروف املقطعة 

 ١٠٨ ..................................................................املد الواجب 

 ١٠٩ .....................................................................املد اجلائز 

 ١٠٩ ................................................................أــ املد املنفصل 

 ١٠٩ ....................................................ب ــ املد العارض للسكون 

 ١١٠ ......................................................................مد البدل 

 ١١٠ ...................................................................املد العوض 

 ١١١ ......................................................................مد اللني 

 ١١١ .....................................................................مد الصلة 

 ١١٢ ............................................................قاعدة أقو املدود 

 ١١٣ ............................................................املد الذي له سببان 

 ١١٥ ...................................................باب معرفة الوقف واالبتداء 

ية علم الوقف واالبتداء   ١١٥ ....................................................أمهّ

 ١١٦ ................................................................تعريف الوقف 

 ١١٦ ...........................................الفرق بني الوقف والقطع والسكت 

 ١١٧ .........................................................سكتات اإلمام حفص 



 

 ١٩٨ 

 ١١٧ .................................................................أقسام الوقف 

 ١١٧ ......................................................أقسام الوقف االختياريّ 

 ١٢٠ .......................................................................االبتداء 

 ١٢٣ .......................................................باب املقطوع واملوصول 

 ١٢٣ ................................................أمهية معرفة املقطوع واملوصول 

 ١٢٥ ..................................................... ﴾ ¹ ﴿  عن﴾ # ﴿ قطع كلمة 

 ١٢٦ .......................................................﴾ ± ﴾ عن ﴿î قطع كلمة ﴿

ا(املفتوحة مع ) أَمْ (وصل كلمة   ١٢٦ ............) .....................................مَ

 ١٢٦ ....................................................﴾ M﴾ عن ﴿   Lقطع كلمة ﴿ 

 ١٢٧ .....................................................﴾  £ ﴾ عن ﴿    ¢قطع كلمة ﴿ 

 ١٢٨ ......................................................﴾ a   ﴾ عن ﴿` قطع كلمة ﴿

 ١٢٨ ..................................................﴾ ~ ﴾ عن ﴿ {قطع كلمة ﴿

 ١٢٨ ..............................................﴾ d﴾ املفتوحة عن ﴿ cقطع كلمة ﴿

 ١٢٨ .........................................﴾  A﴾ املكسورة عن ﴿ @قطع كلمة ﴿

 ١٢٩ ..........................................﴾  ~املفتوحة عن ﴿ ﴾  {قطع كلمة ﴿

 ١٣٠ ................................................ ﴾  $﴿  عن﴾   #﴿قطع كلمة 

ا(مع ) بِئْسَ (وصل كلمة   ١٣٠ ............) ............................................مَ

 ١٣١ ....................................................... ﴾l﴿ عن﴾ k﴿قطع كلمة 

 ١٣٢ ..................................................... ﴾C ﴿ مع﴾ B ﴿وصل كلمة 

 ١٣٣ .................................................... ﴾8﴿  مع﴾ 7﴿ وصل كلمة 

 ١٣٣ ...................................................... ﴾ q﴿ مع ﴾p﴿وصل كلمة 



 

 ١٩٩ 

 ١٣٣ ..................................................... ﴾i﴿  مع﴾   h ﴿ وصل كلمة 

 ١٣٤ ...................................................... ﴾@﴿ عن﴾ ?﴿قطع كلمة 

 ١٣٤ ..................................................... ﴾À﴿ عن﴾ ¿﴿قطع كلمة 

 ١٣٤ ........................................................قطع الالم عن جمرورها 

 ١٣٥ .............................................. ﴾6﴾ عن ﴿ 5﴿قطع كلمة 

نُو(وصل كلمة  زَ مْ (مع ) وَ الُو(وكلمة ) هُ مْ (مع ) كَ  ١٣٥ ) ..........................هُ

ـٱوصل ﴿ ــٰ﴾ ، و﴿لْ ــٰ ﴾، و﴿ يَ  ١٣٥ .............................................﴾ هَ

 ١٣٧ ..................................................................باب التاءات 

 ١٣٧ ..................................................من فوائد دراسة باب التاءات 

 ١٣٧ ......................................كيفية التمييز بني التاء املبسوطة واملربوطة 

 ١٣٨ ...................................................................﴾ 5كلمة ﴿

 ١٣٩ ..................................................................﴾   Xكلمة ﴿ 

 ١٤٠ ...................................................................﴾ ´كلمة ﴿

 ١٤١ ................................................................... ﴾Ðكلمة ﴿

 ١٤٢ ...............................................................﴾ cكلمة ﴿ 

 ١٤٢ .................................................................﴾ =كلمة ﴿

 ١٤٢ ..................................................................﴾ ¢ كلمة ﴿ 

 ١٤٣ ...................................................................﴾   Y كلمة ﴿

 ١٤٣ ..................................................................﴾ a كلمة ﴿

 ١٤٣ ..................................................................﴾ © كلمة ﴿

 ١٤٣ ...................................................................﴾ g   كلمة ﴿



 

 ٢٠٠ 

 ١٤٤ .....................................................................﴾ ¹ كلمة ﴿

 ١٤٤ ..................................................................﴾ ´ كلمة ﴿  

 ١٤٥ .......................................كلمـات اختُلف فيها بني اإلفراد واجلمع 

 ١٤٥ ...................................................................﴾ g كلمة ﴿

 ١٤٥ ...................................................................﴾ S كلمة ﴿

 ١٤٦ ..................................................................﴾ ´ كلمة ﴿  

 ١٤٦ .................................................................﴾ ´كلمة ﴿ 

 ١٤٦ ................................................................... ﴾Tكلمة ﴿ 

 ١٤٦ ...................................................................﴾ *كلمة ﴿

 ١٤٧ .................................................................. ﴾{كلمة ﴿

 ١٤٩ ..............................................................باب مهز الوصل 

ية مهزة الوصل   ١٤٩ .............................................................أمهّ

 ١٤٩ ......................................كيفية معرفة مهزة الوصل من مهزة القطع 

 ١٥٠ ...................................................كيفية االبتداء هبمزة الوصل 

 ١٥٣ .................................................باب الوقف عىل أواخر الكلم 

 ١٥٣ .................................................................أصل الوقف 

 ١٥٣ .........................................................................الروم 

 ١٥٤ ......................................................................اإلشمـام 

وم واإلشمـام   ١٥٤ ......................................احلاالت التي يمتنع فيها الرَّ

 ١٥٥ ............................................. ﴾¬  الروم واإلشامم يف كلمة ﴿

 ١٥٦ ..................................................................خامتة الناظم 



 

 ٢٠١ 

ل«فائدة حول   ١٥٦ ................................................... »حساب اجلُمَّ

قة   ١٥٩ ..................................................................فوائدُ متفرّ

  :القواعد التجويدية املهمة: أوالً 

 ١٦٠ .................................................................ــ االستعاذة ١

 ١٦٠ ...................................................................ــ البسملة ٢

 ١٦١ ..................................................القراءة ) رسعات(ــ مراتب ٣

 ١٦٢ .............................................................ــ إمتام احلركات ٤

 ١٦٣ ...................................................ــ حكم الالمات السواكن ٥

 ١٦٤ ........................... العرب ال جتمع بني مهزتني ثانيتهمـا ساكنة): ائتُوينِ (قاعدة ــ ٦

 ١٦٥ ......................................................ــ قاعدة التقاء الساكنني ٧

 ١٦٥ ............................................................ــ الصفر املستدير  ٨

 ١٦٦ ............................................................ــ األلفات السبع ٩

 ١٦٦ ............) ..........................................لسببٍ لفظيٍّ (ــ النرب ١٠

  :الكلمـات املخصوصة بأحكام: ثانيًا

 ١٦٩ .................................................... ﴾  c﴿ــ اإلمالة يف كلمة ١

 ١٦٩ ................................................................ ﴾Ñ﴿ : ــ كلمة٢

 ١٦٩ ............................................................... ﴾)﴿ــ كلمة ٣

 ١٦٩ ................................................ ﴾L ﴿ ،﴾X﴿: كلمتاــ  ٤

 ١٧٠ ............................................................. ﴾°﴿ــ  كلمة  ٥

 ١٧٠ ........................................................ ﴾  R﴿: كلمة -٦

ة: ثالثًا   متفرقات هامّ

 ١٧١ ...........................ــ خالفات حفص عندما تقرأ بقرص املنفصل مع توسط املتصل ١



٢٠٢ 

 ١٧٣ .....................................................................ــ اخللط ٢

 ١٧٣ .......................................................ــ رشوط قبول الرواية ٣

 ١٧٤ ..................................................ــ اإلجازة يف القرآن الكريم ٤

 ١٧٦ ...................................................أسمـاء املجازين من املؤلف 

ن هُ  ءاـمسأ  ١٨٨ ....................................املؤلِّف  ناإلجازةِ م  ختمةيفم مَ

 ١٩١ ........................................................................ة اخلامت

سُ   ١٩٣ ................................................................ الكِتاب فهرِ



 املؤلف يف سطور

 .صفوت حممود أمحد سامل: االسم
 .اجلنسية  مرصيُّ 

 .م١٩٦٠-هـ ١٣٨٠من مواليد القاهرة 
بمعهد اإلمام  الصغر والكرب القراءات العرش أستاذ -

 .دةالشاطبي بجُ 
 .دكتوراه يف التفسري وعلوم القرآن، جامعة أم درمان اإلسالمية بالسودان -
 .ماجستري التفسري وعلوم القرآن، من جامعة أم درمان اإلسالمية بالسودان -
 .باليمن علوم القرآن من اجلامعة الوطنية قسم اآلداب،بكالوريوس  -
از -  .الصغر والكربالقراءات العرش ببالقرآن الكريم  جمُ
 .عضو نقابة قراء مجهورية مرص العربية -
َ القرآن والتجويد باملركز العلمي األول للكتاب والسنة بجدة -  .حارضَ
 .دورة للجزرية بجمعية حتفيظ القرآن بجدة ستِّنيقام بتدريس أكثر من  -
 .أصدر ألبومات صوتية يف علم التجويد يف رشح اجلزرية وحتفة األطفال -
ا مـن املســاقات التعليميـة يف التجويــد والقـراءات عــىل أكاديميـة زاد للتعلــيم  - م عــددً قـدَّ

 .الرشعيِّ املفتوح عىل اإلنرتنت
باململكة، وأئمة  يِّ الرتبية والتعليم، وأئمة الدفاع اجلوِّ يس وزارة أقام دورات عديدة ملدرِّ  -

 .بجدة الشؤون اإلسالميةمساجد وزارة 
 .هم بقراءات وروايات خمتلفةجازأو اكثريً  أقرأ -
 .للجنة تطوير املناهج لدبلوم إعداد معلمي القرآن الكريم اعمل عضوً  -
 .لعدة سنوات ،ان يف مدينة جدةـرأَس جلنة حتكيم مسابقة األمري سلم -
ا - ا ملسجد حمروس اخلنبيش بجدة ملدة ثالثني عامً  .إمام وخطيب سابقً
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