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 كلمة الناشر

 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 هو التحسني والتجميل . التجويد لغة:
ويف املصطلح القرآين: يقصد به إعطاء كل حرف من القرآن حقه مبقتضى أصول 

 معهودة.
والقرآن الكرمي هو الكتاب العظيم الذي أنزله رب الربية على رسوله اخلامت: حممد بن عبد 

به، كما أمران وأمران بتعظيمه وحفظه ودراسته والتدبر فيه والعمل  )صلى هللا عليه وآله(هللا 
ورتل القرآن ترتيالأبن نرتله ترتيالً ، فقال عزمن قائل: 

(1). 
ولكي تكون قراءتنا صحيحة وكاملة البد لنا من تعلم أحكام التجويد، وذلك ملعرفة 

 خمارج احلروف وصفاهتا وكيفية النطق هبا، فحينئذ أيخذ كل حرف حقه عند النطق به. 
الصحيح يكسب القراءة حسنا ومجاال، وقد أمران رسول  كما أن رعاية التجويد والرتتيل

 .(2)»لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت احلسن«بذلك فقال:  )صلى هللا عليه وآله(هللا 
فيلزم على املسلم أن يدرس علم التجويد لكي حيسن قراءة القرآن، كما جيب عليه العمل 

 أبوامر القرآن وأحكامه والتدبر فيه...
 

 :  (3)الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوتهيف قوله تعاىل:  م الصادق قال اإلما
يرتلون آايته، ويتفهمون معانيه، ويعملون أبحكامه، ويرجون وعده، وخيشون عذابه، « 

ويتمثلون قصصه، ويعتربون أمثاله، وأيتون أوامره، وجيتنبون نواهيه، ما هو وهللا حبفظ آايته 

                            
 .4سورة املزمل:  (1)
 .3ح 24ب 859ص 4وسائل الشيعة: ج (2)
 .121سورة البقرة:  (3)
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ره ودرس أعشاره وأمخاسه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإمنا هو وسرد حروفه وتالوة سو 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آايتهتدبر آايته: يقول هللا تعاىل:

(4)«(5). 
فالقراءة احلسنة جيب أن يرافقها تفكري حسن، وتدبر متواصل يف كل اآلايت القرآنية، 

  األايم والليا ي وتصرم العصور والدهور.وهذا ما يزيد القرآن الكرمي طراوة وحالوة عرب
يشرح فيها مساحة املرجع الديين األعلى اإلمام )بيان التجويد( ويف هذه الرسالة الشريفة: 

ـ اليت نظمها ابن اجلزري يف علم التجويد ـ فبني » املنظومة اجلزرية«الشريازي )دام ظله( 
من األمثلة لزايدة االيضاح مساحته بذلك مبهماهتا وشرح مشكالهتا وأضاف الكثري 

 أبيات وقد قالوا يف ترمجة الناظم: 107والوضوح، علماً أبن املنظومة اجلزية تشتمل على 
هـ مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن علي بن  833-751ابن اجلزري )حممد( 

 يوسف املعمري ـ املعروف اببن اجلزري ـ الدمشقي الشافعي.
ومسع احلديث وأخذ الفقه من مشاخيه، مث رحل إىل الداير ولد بدمشق وحفظ القرآن 

هـ وقرأ هبا األصول واملعاين والبيان وعاد إىل دمشق وو ي هبا القضاء مث دخل 769املصرية 
الروم ونزل يف مدينة بروسا، مث أخذه تيمور إىل ما وراء اهلند، مث انتقل إىل مسرقند وألف يف 

توجه إىل شرياز فألزمه سلطاهنا قضاء شرياز ونواحيها، تلك البالد وشرح املصابيح، ومنها 
 .(6)وتويف هناك ودفن يف مدرسة أنشأها

ونفد مجيع  (7) علمًا أبن كتاب )بيان التجويد( طبع مرتني يف ضمن كتاب )املقدمات(
نسخه، فرأينا أن نقوم بطبعه مستقاًل ، تعميمًا للفائدة، وخدمة للقرآن الكرمي وقرائه، راجني 

  عزوجل التوفيق والقبول.من هللا
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر
 شوران 6080بريوت لبنان ص ب 

                            
 .29سورة ص :  (4)
 .236ص 2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر: ج (5)
 ( أتليف: يوسف اليان سركيس.63-62ص 1راجع )املطبوعات العربية واملعربة: ج (6)
من الكتب املختصرة يف خمتلف العلوم احملتاج إليها غالبًا، وذلك   10كتاب مجع فيه اإلمام الشريازي )دام ظله( « املقدمات» (7)

 نهج دراسي للمبتدئني من طالب العلوم الدينية.كم

../FILES/03.HTM
../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 5 

 

 

../FILES/03.HTM
../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 6 

 
 املقدمة

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين.

 يف التجويد وهللا املستعان.« املنظومة اجلزرية»)وبعد( فهذا خمتصر شرحت به 
 
 

  ء املقدسةكربال  
 حممد بن املهدي احلسيين الشريازي 
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 يقول راجي عفو رب سامع

 
 حممد بن اجلزري الشافعي 

 احلمد هلل وصلى هللا 
 

 على نبيه ومصطفاه 
 --------------------------------- 

l 
 قال الناظم: )يقول راجي عفو رب سامع( واختيار هذه الصفة للقافية وملقام احلمد.

)الشافعي( املتوىف  (8)قرب املوصل« جزيرة ابن عمرو»ن اجلزري( منسوب إىل )حممد ب
 سنة مثامنائة وثالثة وثالثني.

علم على األصح « هللا»)احلمد هلل( هو الوصف ابللسان على اجلميل االختياري، و
خذ »وهي العطف لغة، وأما ابلنسبة إليه تعاىل فكما قيل: « الصالة»)وصلى هللا( من 

 «.واترك املبادئالغاايت 
 حممد وآله وصحبه

 
 ومقرئ القرآن مع حمبه 

 وبعد إن هذه مقدمة 
 

 فيما على قارئه أن يعلمه 
 إذ واجب عليهم حمتم 

 
 قبل الشروع أوال أن يعلموا 

 --------------------------------- 
 من خيار. مل يزل خياراً  )صلى هللا عليه وآله()على نبيه ومصطفاه( وهو املختار فإنه 

يف عرف  )صلى هللا عليه وآله()حممد( تصريح ابالسم لاللتذاد وان انصراف النيب إليه  
)وصحبه( الذين أدركوا  املسلمني، )وآله( علي وفاطمة واحلسن واحلسني وساير املعصومني 

 صحبته مع اإلميان واستمروا عليه إىل الوفاة.
تقل كصحبه )مع حمبه( الضمري )ومقرئ القرآن( إما عطف مبني كمصطفاه أو مس

 للسياق. )صلى هللا عليه وآله(للقرآن للقرب، أو حملمد 
 إشارة إىل املنظومة.« هذه»)وبعد إن هذه مقدمة( الظاهر إن كلمة 

 )فيما على قارئه( أي قارئ القرآن الكرمي )أن يعلمه( للعمل.

                            
 من املدن الشمالية يف العراق. (8)
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 خمارج احلروف والصفات

 
 ليلفظوا أبفصح اللغات 

 ويد واملواقفحمرري التج 
 

 وما الذي رسم يف املصاحف 
 --------------------------------- 

وإمنا الواجب ما توقف عليه  (9))إذ واجب( عند أهل اللسان، مستحب عند العلماء
 صدق الكلمة.

)حمتم( من احلتم )قبل الشروع( يف « قارئه»)عليهم( أي على قراء القرآن املدلول عليه بـ 
 :القرآن اجمليد

 )أوال(: بيان قبل )أن يعلموا( هذه املقدمة ويتعلموها، وهي كما أييت:
)خمارج احلروف( اهلجائية )والصفات( هلا والالم بدل عن الضمري )ليلفظوا أبفصح 

 اللغات( أظهرها وأبينها ال من الفصاحة املصطلحة.
اجلودة،  )حمرري التجويد( مهذهبا بصيغة الفاعل حال من فاعل يلفظوا، والتجويد من

واملراد به هنا: إعطاء احلروف حقها وغريه كما أييت. )واملواقف( مجع موقف وهو حمل 
 الوقوف ليعرف التام واحلسن والكايف واملمتنع وغريها.

 
 من مقطوع وموصول هبا

 
 وات ء أنثى مل تكن تكتب هبا 

 ------------------------------- 
يف املصاحف( من كيفية اخلط اخلاص هبا، )و( حمرري )ما( أي الشيء )الذي رسم 

 واملصاحف مجع مصحف بتثليث امليم وهو القرآن.
مال )من كل مقطوع( بيان ملا رسم يف املصاحف، واملقطوع مثل الالم يف قوله تعاىل

هذا الكتاب
وحنو غريه مما أييت )وموصول هبا(  « هذا»فانه يكتب مقطوعًا عن  (10)

 كذلك.

                            
 أي الفقهاء. (9)
 .49سورة الكهف:  (10)
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تب هبا( وسيجيء كلها مبينًا يف ابب املقطوع واملوصول وحكم )واتء أنثى مل تكن تك
التاء، وال خيفى أن كيفية رسم اخلط عند علمائنا ليس بواجب وال مستحب وان كان عند 

 علماء التجويد مطلوابً.
 

 ابب خمارج احلروف
 خمارج احلروف سبعة عشر

 
 على الذي خيتاره من اخترب 

 ------------------------------- 
 ابب خمارج احلروف

قسموا األسنان إىل أربعة أقسام، وقسموا القسم الرابع إىل ثالثة، فاجملموع « مقدمة»
 ستة:

 الثنااي وهي األربعة املقدمة، اثنتان من فوق واثنتان من حتت.األول: 
 الرابعيات وهي أربعة يف جوانب الثنااي األربع.الثاين: 
 ب الرابعيات األربع.األنياب وهي أربعة يف جوان الثالث:
 الضواحك وهي أربعة يف جوانب األنياب كذلك. الرابع:

الطواحن وهي اثنيت عشرة يف كل جانب من جوانب الضواحك األربع ثالثة  اخلامس:
 ثالثة.

 فاأللف اجلوف وأختاها وهي 
 

 حروف مد للهوا ء تنتهي 
 مث ألقصى احللق مهز ها ء 

 ض
 مث لوسطه فعني حا ء 

 ------------------------------- 
النواجذ وهي أربعة من جوانب الطواحن األربع، ويطلق األضراس على  السادس:

 األقسام الثالثة األخرية فاألسنان اثنتان وثالثون.
إذا عرفت ما ذكران فاعلم ان )خمارج احلروف( التسعة والعشرين على األصح )سبعة 

 ( املخارج:عشر( وهذا )على( القول )الذي خيتاره من اخترب
هواء فضاء الفم وهو خمرج األلف والواو والياء املدية، واليه أشار بقوله )فاأللف(  األول:
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خمرجها )اجلوف( )وأختاها( أي أختا األلف ومها الواو والياء )وهي حروف مد للهواء تنتهي( 
 فتسمى احلروف الثالثة هوائية وجوفية.

وإليه أشار بقوله: )مث ألقصى احللق( من ابتداء احللق من طرف قصبة الرئة،  الثاين:
 طرف الشفة حرفان )مهز( و)هاء(.

 وإليه أشار بقوله )مث لوسطه( وسط احللق )فعني( و)حاء( املهملتني. الثالث:
 

 أدانه غني خاؤها والقاف
 

 أقصى اللسان فوق مث الكاف 
 أسفل والوسط فجيم الشني اي 

 
 والضاد من حافته إذ وليا 

 ن أيسر أو ميناهااألضراس م 
 

 والالم أدانها ملنتهاها 
 ------------------------------- 

)أدانه( أي أدان احللق وهو خمرج )غني( املعجمة، وكذا )خاؤها( أي خاء حروف  الرابع:
 اهلجاء.

)والقاف( له من املخارج )أقصى اللسان،فوق( حرف الكاف ويسمى  اخلامس:
 غلصمياً.

ف القاف بال فاصلة من اللسان خمرج حرف )الكاف( وخمرجه )مث( بعد حر  السادس:
 «.اللهوى»ويطلق على كل منهما « عكدايً »)أسفل( من حرف القاف ويسمى 

)و( هو )الوسط( من اللسان )فـ( خمرج )جيم( املعجمة من حتت و)الشني(  السابع:
 الثة.املعجمة و)ايء( املعجمة من حتت غري املدى ويطلق الشجري على احلروف الث

)و( خمرج )الضاد( املعجمة وهو )من حافته( أي حافة اللسان وهلذا يسمى  الثامن:
حافية ال مطلق احلافة بل )إذا وليا، األضراس( وهلذا يسمى ضرسية )من أيسر( األضراس )أو 

 ميناها(.
 والنون من طرفه حتت اجعلوا

 
 والرا يدانيه لظهر أدخلوا 

 والطا ء والدال وات منه ومن 
 

 ليا الثنااي والصفري مستكنع 
 منه ومن فوق الثنااي السفلى 

 
 والظا ء والذال واث للعليا 
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------------------------------- 
)و( خمرج )الالم( وهو )أدانها( أي أدىن حافة اللسان من طرف األسنان  التاسع:

 املقدمة بعد الضاد )ملنتهاها( أي آخر احلافة.
 ( وهو )من طرفه( طرف اللسان )حتت( خمرج الالم )اجعلوا(.)و( خمرج )النون العاشر:

)و( خمرج )الراء( املهملة وهو )يدانيه( قريب من خمرج النون بعده )لظهر  احلادي عشر:
 أدخلوا( وتسمى احلروف الثالثة لثواي.

)و( خمرج )الطاء والدال( املهملتني )وات( وهذه الثالثة خمرجها )منه( أي  الثاين عشر:
 ف اللسان )ومن عليا الثنااي( وتسمى احلروف الثالثة نطعيا.من طر 

)و( خمرج حروف )الصفري( وهي السني والصاد املهملتني والزاء املعجمة  الثالث عشر:
وخمرجها )مستكن منه( من طرف اللسان )ومن فوق الثنااي السفلى( وتسمى احلروف الثالثة 

 اسليا.
 

 من طرفيهما ومن بطن الشفه
 

 أطراف الثنااي املشرفة فالفا مع 
 للشفتني الواو اب ء ميم 

 
 وغنة خمرجها اخليشوم 

 
 

------------------------------- 
)و( خمرج )الظاء والذال( املعجمتني )واث( املثلثة وخمرجها طرف اللسان   الرابع عشر:

العليا  كالصفري، لكنها بدل كوهنا للثنااي السفلى تكون )للعليا من طرفيهما(، أي طريف
 والسفلى من الثنااي.
)و( ما خيرج )من بطن الشفة( السفلى )فالفاء( لكن ليس خمرجه بطن  اخلامس عشر:

 الشفة السفلى فقط بل )مع أطراف الثنااي املشرفة( على الشفة السفلى وهي الثنااي العليا.
ء( ما )للشفتني( فيكون املخرج بينهما وهو )الواو( غري املدية و)اب السادس عشر:

 و)ميم( وتسمى هذه احلروف شفوايً.
)و غنة( النون وامليم يف حال االخفاء واالدغام مع الغنة و)خمرجها( أي  السابع عشر:

 الغنة )اخليشوم( ثقب األنف.
 «: تتمة»
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قالوا طريقة امتحان املخرج أن يسكن احلرف ويبتدئ هبمزة مفتوحة ويتكلم به مكرراً حنو 
 رف املد.وهذا يف غري ح« أخ»و« أب»

 
 ابب صفات احلروف

 صفاهتا جهر ورخو مستفل
 

 منفتح مصمته والضد قل 
 ------------------------------- 

 ابب صفات احلروف
 )صفاهتا( أي صفات احلروف وهي قسمان: 

 ما ليس لبعضها مضادة مع أخرى، وهي ستة، وأييت بياهنا بعد القسم الثاين. األول:
 ة مع بعض وهي عشرة، يبدأ الناظم هبا بقوله:: ما لبعضها مضادوالثاين

)جهر( ويضادها اهلمس )ورخو( ويضادها الشدة و)مستفل( ويضادها 
املستعلية،و)منفتح( ويضدها املطبقة و)مصمتة( ويضادها املذلقة،فهذه عشر صفات، وحيث 

ء إن أكثر حروف اهلجاء متصف هبذه الصفات املذكورة يف النظم: اجلهر والرخو واالستفال
 واالنفتاح واإلصمات، قدم املصنف ذكرها.

 مهموسها فحثه شخص سكت
 

 شديدها لفظ أجد قط بكت 
 وبني رخو والشديد لن عمر 

 
 وسبع علو خص ضغط قظ حصر 

 ------------------------------- 
)و( أما احلروف املتصفة بصفة )الضد( أي ضد ما ذكر يف النظم، من اجلهر والرخو  

 ا ذكرانه يف الشرح من اهلمس والشدة و... فهو )قل(.و... وهي م
 وهلذا تعرض الناظم لبيان صفات األكثر أوال، مث تعرض لبيان صفات األقل وقال: 

)مهموسها( أي مهموس احلروف، واهلمس عبارة عن الصوت اخلفي الضعيف، وإمنا 
وهي عشرة اتصفت هبا احلروف اآلتية ألن الصوت عند التكلم هبا يضعف حىت ينقطع 

جمتمعة يف تركيب )فحثه شخص سكت(، وابقي احلروف متصف بصفة اجلهر وذلك الرتفاع 
الصوت حني التكلم هبا وتنقطع عن ارتفاع، والخيفى أن تشديد الثاء املثلثة وحنوه مما أييت 
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 للضرورة.
)شديدها( والشدة عبارة عن الصعوبة واتصفت احلروف اآلتية هبا لصعوبتها يف املخرج 

 التكلم وهي مثانية جمتمعة يف )لفظ: أجد قط بكت( وابقي احلروف متصف بصفة حني
 الرخوة وذلك لسهولتها ولينها عند التكلم هبا.

 وصاد ضاد طا ء ظا ء مطبقة
 

 وفر من لب احلروف املذلقة 
 ------------------------------- 

روفًا مخسة وهي جمتمعة )و( اعلم أن أكثر العلماء جعلوا )بني( الـ )رخو والشديد( ح 
يف تركيب )لن عمر( فال تنسب إىل الشدة وال إىل الرخوة. )وسبع علو( أي حرف االستعالء 
وهي سبعة جمتمعة يف الرتكيب اآليت، وامنا اتصفت به ألن اللسان حني التكلم هبا مييل إىل 
الفوق، وهي عشرة جمتمعة يف حروف )خص ضغط قظ حصر( وابقي احلروف متصف 

االستفال ألهنا حني التكلم هبا مييل اللسان إىل السفل.)وصاد( و)ضاد( و)طاء(  بصفة
و)ظاء( حروف )مطبقة( وامنا اتصفت بصفة االطباق النطباق اللسان عنه حني التكلم هبا 
مع سقف الفم، وسائر احلروف متصف بصفة االنفتاح النفتاح اللسان بني التكلم. )و( ما 

( هي )احلروف املذلقة( وامنا اتصفت بصفة االنذالق لسرعتها اجتمع يف تركيب )فر من لب
وخفتها حني األداء، وابقي احلروف متصف بصفة االصمات لثقل األداء هبا ومنعها عن 

 التكلم خالف السرعة.
 «: تتمة»

 ذكر بعضهم خروج األلف عن مجيع الصفات وأحلقها مبا قبلها يف الصفة.
 هذا هو القسم الثاين.

 
 د وزاي سنيصفريها صا

 
 قلقلة قطب جد واللني 

 واو واي ء سكنا وانفتحا 
 

 قبلهما واالحنراف صححا 
 ------------------------------ 

 وأما القسم األول من احلروف وهي ما ال مضادة بينها فستة، وأشار اليها بقوله:
ل )صفريها( أي احلروف املتصفة بصفة الصفري وهو الصوت الضعيف اخلارج عن أص
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األسنان الشبيهة بصوت العصفور )صاد( و)زاي( و)سني( وابقي احلروف ال صفري هلا 
)قلقلة( أي احلروف املتصفة هبا وهي حركة احلروف يف خمرجه حني األداء وتلك احلروف 

 جمتمعة يف تركيب )قطب جد( وال قلقلة لغريها.
عن )واو وايء سكنا  )واللني( أي احلروف املتصفة به، وهو السهولة حني األداء عبارة

 وانفتحا قبلهما( وسائر احلروف ال لني هلا.
)واالحنراف( وهو احنراف احلرف ورجوعه عن خمرجه حال األداء )صححا يف( كلمتني 

 ومها )الالم والراء و( هي )بتكرير جعل( كما ال خيفى.
 

 يف الالم والرا وبتكرير جعل
 

 وللتفشي شني ضاد استطل 
 ------------------------------- 

)وللتفشي( وهو انتشار احلرف يف خمرجه، فقد جعل له كلمة )شني( فقط، و)ضاد( 
املعجمة )استطل( واالستطالة طول احلرف واتساع خمرجه حىت قالوا إن الضاد تطول حىت 

 تبلغ خمرج الالم.
 «: تتمة»

 يعلم مما ذكران أن لكل حرف صفات متعددة.
 

 ابب معرفة التجويد
 لتجويد حتم الزمواألخذ اب

 
 من مل جيود القرآن آمث 

 ألنه به اإلله أنـزال 
 

 وهكذا منه إلينا وصال 
 وهو أيضا حلية التالوة 

 
 وزينة األدا ء والقرا ءة 

 ------------------------------- 
 ابب معرفة التجويد

)من مل )واألخذ ابلتجويد( عند بعض علمائه )حتم الزم( وحكمه عند الفقهاء ما تقدم 
 جيود القرآن آمث( أخالقا.
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)ألنه به( أي ألن القرآن ابلتجويد )اإلله أنزال( وهذا علة لوجوب التجويد وال خيفى ما 
 فيه )وهكذا( مع التجويد )منه( تعاىل )إلينا وصال(.

)وهو( مع ذلك )أيضًا حلية التالوة وزينة األداء والقراءة( وهذا الوجه ملطلق احملبوبية فال 
 الوجوب املدعى.ينايف 

 ويقرأ القرآن ابلتحقيق مع
 

 حدر وتدوير وكل متبع 
 مع حسن صوت بلحون العرب 

 
 (11)مرتال جمودا ابلعرب 

 وهو إعطا ء احلروف حقها 
 
 

 من كل صفة ومستحقها 
 ورّد كل واحد ألصله 

 ض
 واللفظ يف نظريه كمثله 

 مكمال من غري ما تكلف 
 

 ابللطف يف النطق بال تعسف 
 ------------------------------- 

)وهو( أي التجويد عبارة عن )إعطاء احلروف حقها( وبني ذلك بقوله )من كل صفة(  
 مما تقدم )و( هي )مستحقها(.

وأكد ذلك بقوله )ورّد كل واحد( من احلروف )ألصله( امللفوظ به عند العرب )واللفظ( 
 مثله( يف التلفظ.أي التلفظ )يف نظريه( نظري كل واحد من احلروف )ك

)مكمال( من مجيع احليثيات )من غري ما تكلف( وما زائدة )ابللطف يف النطق( وهكذا 
 )بال تعسف( كما هو املتداول حينئذ.

 
 وليس بينه وبني تركه

 
 إال رايضة امرئ بكفه 

 ------------------------------- 
ألداء وإال مل ميكن التكلم، وال خيفى أن التجويد ليس عبارة عن مالحظة احلروف حني ا

 أو تعسر غايته.
)وليس بينه( أي التجويد )وبني تركه إال رايضة امرئ بفكه( أي بفمه مدة حىت يصري 

                            
 يف النسخة املطبوعة من كتاب )بيان التجويد( مل جند هاتني البيتني وال شرحهما، ولعله سقطا من املطبعة. (11)
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عادة ال يتمكن من تركه إال بتكلف، وهذا كاألعراب فان من اعتاده ال يصعب عليه قالمة 
 ظفر ومن مل يرتكزه كان كخرط القتاد.

 
 ابب الرتقيقات

 تقاًل من أحرففرققن مس
 

 وحاذرن تفخيم لفظ األلف 
 ومهزة احلمد أعوذ اهدان 

 
 هللا مث الم هلل لنا 

 ------------------------------- 
 ابب الرتقيقات

)ورققن مستفال من أحرف( والرتقيق ضد التغليظ والتفخيم، وسيأيت استثناء بعضها 
لكن خصه لشدة التأكيد فيه، وإمنا  )وحاذرن تفخيم لفظ األلف( وهو وإن عّد من املستلفة

 ترقق بعد احلروف املستفلة وأما بعد احلروف املستعلية والراء فاهنا تفخم.
 .. (13) و)أعوذ( (12) )و( حاذر أيضاً تفخيم )مهزة( كل من )احلمد(

 وليتلطف وعلى هللا وال الضـ
 

 وامليم من خممصة ومن مرض 
 ------------------------------- 

 .(14) دان(و)اه
 إذا وقع يف االبتداء. (15) و)هللا(

 .(16) )مث( حاذر تفخيم )الم هللا( والم )لنا(
 .(19)، والم )وال الضـ( ـالني(18) الم على يف )على هللا( (17) والمي )وليتلطف و(

                            
 .2سورة الفاحتة:  (12)
 .18سورة مرمي:  (13)
 .6سورة الفاحتة:  (14)
 .15سورة البقرة:  (15)
 .32سورة البقرة:  (16)
 .19سورة الكهف:  (17)
 .75سورة آل عمران:  (18)
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 .(21)و( امليم )من مرض( (20))و( حاذر تفخيم )امليم( األوىل والثانية )من خممصة
 
 

 بذي واب ء برق ابطل هبم
 

 واحرص على الشدة واجلهر الذي 
 فيها ويف اجليم كحب الصربي  

 
 ربوة اجتثت وحج الفجر 

 ------------------------------- 
وقد  (25) و)بذي( (24)و)هبم( (23) و)ابطل( (22) )و( حاذر تفخيم )ابء( كل من )برق( 

 عللوا كل ذلك بعلل ال يسعها هذا املختصر.
هر الذي فيها( أي يف الباء )ويف اجليم( يف هذه الكلمات )واحرص على الشدة واجل

 وحج( (30)و)اجتثت (29) و)ربوة( (28) ي (27) (صربو)الـ  (26) )كحب(

 .(32)و)الفجر((31)
 وبينن مقلقال إن سكنا

 
 وإن يكن يف الوقف كان أبينا 

 وحا ء حصحص أحطت احلق 
 

 وسني مستقيم يسطو يسقو 
 

                                                                             
 .7سورة الفاحتة:  (19)
 .3سورة املائدة:  (20)
 .49سورة األنفال:  (21)
 .19سورة البقرة:  (22)
 .139سورة األعراف:  (23)
 .15سورة البقرة:  (24)
 .36سورة النساء:  (25)
 .165سورة البقرة:  (26)
 .35سورة األحقاف:  (27)
 زايدة الياء للوزن. (28)
 .50سورة املؤمنون:  (29)
 .26سورة إبراهيم:  (30)
 .158سورة البقرة:  (31)
 .1سورة الفجر:  (32)
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------------------------------- 
)وبينن( أي اظهر قلقلة كل حرف كان )مقلقال إن سكنا( يف غري حالة الوقف كباء  

)وإن يكن( سكونه أي سكون حرف القلقلة )يف الوقف كان( احلرف )أبينا( من « ربوة»
 يف الوقف. (33)حيث القلقلة حنو ابء قريب

 األوىل والثانية. (34))و( بني )حاء حصحص(
 .(36)و)احلق( (35)وحاء )أحطت(

 .(39)و)يسقو( ن (38)و)يسطو( ن(37))و( بني )سني مستقيم(
 
 

 ابب الرا ءات
 ورقق الرا ء إذا ما كسرت

 
 كذاك بعد الكسر حيث سكنت 

 ------------------------------- 
 ابب الرا ءات

يف زائدة أي إذا كسرت كقوله تعاىل: « ما»)ورقق الراء إذا ما كسرت( كلمة 
الرقاب

(40) ،سروالليل إذا ي(41) )كذاك( رقق الراء الواقعة )بعد الكسر حيث سكنت( 

فرعونالراء حنو 
(42). 

                            
 .51سورة سبأ:  (33)
 .51سورة يوسف:  (34)
 .22سورة النمل:  (35)
 .62سورة األنعام:  (36)
 .25سورة يونس:  (37)
 .72رة احلج: سو  (38)
 .23سورة القصص:  (39)
 .177سورة البقرة:  (40)
 .4سورة الفجر:  (41)
 .49سورة البقرة:  (42)
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 إن مل تكن من قبل حرف استعال

 
 أو كانت الكسرة ليس أّصال 

 واخللف يف فرق لكسر يوجد 
 

 وأخف تكريرًا إذا تشدد 
 ------------------------------- 
له: )إن مل تكن( الراء واقعة )من قبل حرف ولكن للرتقيق بعد الكسر شرط أشار إليه بقو 

قرطاساستعالء( حنو: 
(43). 

 )أو كانت الكسرة ليست أصال( واملراد بعدم أصلية الكسرة عروضها يف قبال لزومها..
اركعواحنو 

 ، فان الكسرة قلبها عارضة.(44)
إن ارتبتموكذا كسرة قوله تعاىل 

(45) . 
فكان كل فرق كالطود العظيم )واخللف يف( راء )فرق( يف قوله تعاىل

(46) . 
 فقيل: تفخم حلرف االستعالء وهو القاف.

 وقيل: ترقق )لكسر يوجد( يف حرف االستعالء.
الراء أي جيب أن خيفي القارئ تكرير الراء إذا كان مشدداً، إذ  )وأخف تكريراً إذا تشدد(

 لو مل خيفها حدثت منه راءات كما الخيفى.
 فيما إذا مل تشدد ألنه لو مل ختف حدثت منه راءان. بل قيل: بوجوب التخفيف

                            
 .7سورة األنعام:  (43)
 .43سورة البقرة:  (44)
 . 106سورة املائدة:  (45)
 .63سورة الشعراء:  (46)
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 ابب الالمات وغريها
 وفخم الالم من اسم هللا

 
 عن فتح أو ضم كعبد هللا 

 ------------------------------- 
 ابب الالمات وغريها

أم بدونه )عن فتح أو ضم(  (47))وفخم الالم من اسم هللا( سواء كان مع ميم حنو اللهم
قالوا اللهمأو بعد ضمة حنو  (48)«قال هللا»وقع بعد فتحة حنو  يعين إذا

(49) . 
 فانه يرقق. (50)(عبد هللاوإذا وقع بعد كسرة )كـ 

هلل ما يف السماواتحنو 
أيف هللا شك. و (51)

(52). 
 وحرف االستعال ء فّخم واخصصا

 
 اإلطباق أقوى حنو قال وعصا 

 وبنّي اإلطباق من أحطت مع 
 

 لف بنخلقكم وقعبسطت واخل 
 ------------------------------- 

 )وحرف االستعالء( سواء كان من احلروف املطبقة أم ال )فخم(.
 )واخصصا اإلطباق( أي املطبقة من حروف االستعالء بتفخيم )أقوى( من غري املطبقة.

 وهو مثال لغري املطبق. (53))حنو( القاف من )قال(
 مثال للمطبق. وهو (54))و( الصاد من )العصا(

)أحطت( مبا مل )وبنّي االطباق( أي اظهره اظهارًا واضحًا يف الطاء )من( قوله تعاىل: 

                            
 .26سورة آل عمران:  (47)
 .15سورة الفتح:  (48)
 .32سورة األنفال:  (49)
 .30مرمي:  سورة (50)
 .284سورة البقرة:  (51)
 .10سورة إبراهيم:  (52)
 .30سورة البقرة:  (53)
 .هي عصاي، فيها: 18انظر سورة طه:  (54)
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حتط به
(55). 

لئن )بسطت( إ ي يدك)مع( قوله 
 اآلية، قيل لئال تشتبه. (56)

 
 واحرص على السكون يف جعلنا

 
 أنعمت واملغضوب مع ظللنا 

 ------------------------------- 
أمل خنلقكملف بنخلقكم( يف قوله تعاىل: )واخل 

اآلية )وقع( فبعضهم ادغم  (57)
 القاف يف الكاف، وبعضهم أبقى القاف على حاهلا وأظهر استعالئها.

و( غني )املغضوب(  (59)ونون )أنعمت (58) )وأحرص على السكون يف( الم )جعلنا(
 .(61) )مع( الالم الثانية من )ظللنا( (60)عليهم

تقدم أن الذال والسني منفتحتان، وان الظاء والصاد منطبقتان، فإذا كانت واعلم أنه قد 
األوليان يف كلمة، لزم إظهار انفتاحهما حىت ال تشتبه الذال ابلظاء، وكذا ال تشتبه السني 

 ابلصاد.
 واىل هذا أشار بقوله: 

 
 وخلص انفتاح حمذورًا عسى

 
 خوف اشتباهه مبحظورًا عصى 

 وراع شدة بكاف وبتا 
 

 كشرككم وتتوىف فتنتا 
 ------------------------------- 

إن عذاب ربك كان )حمذورا()وخلص انفتاح( ذال حمذور من قوله تعاىل: 
(62). 

                            
 . 22سورة النمل:  (55)
 .28سورة املائدة:  (56)
 .20سورة املرسالت:  (57)
 .125سورة البقرة:  (58)
 .7سورة الفاحتة:  (59)
 .7سورة الفاحتة:  (60)
 .160عراف: سورة األ (61)
 .57سورة االسراء:  (62)
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عسى ربكم أن يرمحكموكذا سني )عسى( من قوله تعاىل: 
(63). 

)خوف( أي إمنا كان يلزم ظهور االنفتاح ألجل خوف )اشتباهه( أي اشتباه كل من 
 ذال والسني )مبحظورا( و)عصى(.وهذا احلكم مطرد يف مجيع احلروف املتحدة املخرج.ال

و( مثال   (64)شرككم)وراع شدة بكاف وبتا( فأظهر شدهتما فمثال الكاف )كـ 
 . (66)فتنةواأللف لالطالق أي التاء يف  و)فتنتا( (65) التاء )تتوىف(

 
 ابب اإلدغام

 
 وأويل مثل وجنس ان سكن

 
 ل رب وبل ال وأبنأدغم كق 

 ------------------------------- 
 

 ابب اإلدغام
)وأو ي مثل وجنس إن سكن( أي احلروف األوىل من املثلني أو اجملانسني إن كان ساكنًا 

 ولو كان سكونه عارضياً )أدغم( حبيث يصري احلرفان واحداً مشدداً.
 الثانية. فانه تقلب الالم راًء مث تدغم يف الراء (67)كـ )قل رب(

فانه تدغم الالم األوىل يف الثانية، واملثال األول للمتجانسني والثاين  (68) )وبل ال(
 للمتماثلني.

                            
 .8سورة االسراء:  (63)
 .بشرككم، وفيها: 14انظر سورة فاطر:  (64)
 .هللا يتوىف األنفس، وفيها: 42انظر سورة الزمر:  (65)
 .193سورة البقرة:  (66)
 .14سورة طه:  (67)
 .32سورة الطور:  (68)
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 يف يوم مع قالوا وهم وقل نعم

 
 سبحه ال تزغ قلوب فالتقم 

 ------------------------------- 
ايئني وأوهلما حرف  )وأبن( أي أظهر احلرفني وال تدغم أحدمها يف اآلخر إذا كان املثالن

 «.يوم»يف ايء « يف»فانه ال تدغم اي  (69) مد حنو )يف يوم(
فانه ال  (70))مع( أي وكذا إذا كان املثالن واوين وكان األوىل حرف مد حنو )قالوا وهم(

 «.وهم»يف واو « قالوا»تدغم واو 
ولكن الم « نعم»يف نون « قل»فال تدغم الالم من  (71) )و( أبن الالم يف مثل )قل نعم(

الناسالتعريف يدغم يف النون حنو 
(72). 

فال تدغم احلاء يف اهلاء، وال تدغم الغني يف القاف يف )ال  (73) وأبن احلاء يف )سبحه(
فالتقمه احلوت. وابن الالم من )فالتقم( يف قوله تعاىل: (74)تزغ قلوبـ( ان

فال تدغم  (75)
 الالم يف التاء. 

 
 ابب الضاد والظا ء

 ستطالة وخمرجوالضاد اب
 

 ميز عن الظا ء وكلها جتي 
 ------------------------------- 

 ابب الضاد والظا ء
 )والضاد ابستطالة وخمرج ميز من الظاء( فالفارق بينهما أمران:

                            
 .18سورة إبراهيم:  (69)
 .96سورة الشعراء:  (70)
 .18سورة الصافات:  (71)
 .21سورة البقرة:  (72)
 .26سورة اإلنسان:  (73)
 .8سورة آل عمران:  (74)
 .142سورة الصافات:  (75)
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 االختالف يف خمرجهما.  األول:
 أن للضاد االستطالة خبالف الظاء. الثاين:

 ء يف( هذه األبيات السبعة:)و( الظاءات الواقعة يف القرآن )كلها جتي
 

 يف الظعن ظل الظهر عظم احلفظ
 

 أيقظ وانظر عظم ظهرا اللفظ 
 ------------------------------- 

يوم ظعنكم)الظعن( يف قوله تعاىل:  
(76)  

ظللنا عليكم الغمامو)ظل( وهو يف القرآن كثري حنو 
يوم الظلةو (77)

(78). 
هريةمن الظو)الظهر( كقوله تعاىل: 

حني تظهرونوقوله  (79)
(80). 

هلم عذاب عظيمو)عظم( من العظمة كقوله تعاىل: 
(81). 

حافظوا على الصلواتو)احلفظ( كقوله تعاىل: 
(82). 

وحتسبهم أيقاظاً وهم رقودو)ايقظ( كقوله تعاىل: 
(83)  

 ظاهر لظى شواظ كظم ظلما
 

 أغلظ ظالم ظفر انتظر ظما 
 ------------------------------- 

وال هم ينظرون)وانظر( مبعىن التأخري كقوله تعاىل  
(84) . 

وانظر إىل العظامو)عظم( مقابل اللحم كقوله تعاىل: 
(85). 

                            
 .80سورة النحل:  (76)
 .57سورة البقرة:  (77)
 .189سورة الشعراء:  (78)
 .58سورة النور:  (79)
 .18سورة الروم:  (80)
 .7سورة البقرة:  (81)
 .238سورة البقرة:  (82)
 .18سورة الكهف:  (83)
 .162سورة البقرة:  (84)
 .259سورة البقرة:  (85)
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وراء ظهورهمو)ظهر( مقابل البطن كقوله تعاىل: 
(86) . 

ما يلفظ من قولو)اللفظ( كقوله تعاىل: 
(87). 

هر االمث وابطنهوذروا ظاو)ظاهر( مقابل الباطن كقوله تعاىل: 
وكذا مبعىن االعانة  (88)

تظاهرونوالظهور والظهار، كقوله تعاىل: 
ليظهره، و(89)

أن يظهروا، و(90)
(91) 

تظاهرونو
(92). 

كال إهنا لظىو)لظى( كقوله تعاىل 
(93). 

يرسل عليكما شواظ من انرو)شواظ( كقوله تعاىل: 
(94) . 

والكاظمني الغيظو)كظم( كقوله تعاىل: 
(95) . 

فتكوان من الظاملنيو)ظلماً( كقوله تعاىل: 
(96) . 

غليظ القلبو)غلظ( كقوله تعاىل: 
(97) . 

وتركهم يف ظلمات و)ظالم( كقوله تعاىل:
(98) . 

حرمنا كل ذي ظفرو)ظفر( كقوله تعاىل: 
(99) . 

قل انتظروا إان منتظرونو)انتظر( كقوله تعاىل: 
(100) . 

                            
 .101سورة البقرة:  (86)
 .18سورة ق:  (87)
 .120سورة األنعام:  (88)
 .85سورة البقرة:  (89)
 .33سورة التوبة:  (90)
 .8سورة التوبة:  (91)
 .85سورة البقرة:  (92)
 .15سورة املعارج:  (93)
 .35سورة الرمحن:  (94)
 .134آل عمران: سورة  (95)
 .35سورة البقرة:  (96)
 .159سورة آل عمران:  (97)
 .17سورة البقرة:  (98)
 .146سورة األنعام:  (99)
 .158سورة األنعام:  (100)
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يبهم ظمأال يصو)ظما( كقوله تعاىل: 
(101). 

 اظفر ظنا كيف جا وعظ سوى
 

 عضني ظل النحل زخرفًا سوا 
 ------------------------------- 

بعد أن أظفركمو)أظفر( مبعىن النصر كقوله تعاىل: 
(102) . 

الذين يظنون أهنم مالقوا و)ظناً، كيف جاء( سواء كان مبعىن العلم أم ال، كقوله تعاىل: 
رهبم

(103). 
وموعظة للمتقنيه تعاىل: )وعظ( كقول

، وهو مادة من )سوى( مادة )عضني( (104)
الذين جعلوا القرآن عضنيالذي هو مجع عضه مبعىن الفرقة كقوله تعاىل: 

فانه  (105)
 ابلضاد.

 و)ظل( مبعىن الدوام وقع منها يف القرآن تسعة مواضع:
 .(106) : ظل يف سورة )النحل(1
ظل وجهه مسوداً مها قوله تعاىل: : يف سورة )زخرف، سوى( أي مستويني و 2

(107). 
 

 وظلت ظلتم وبروم ظلوا
 

 كاحلجر ظلت شعرا نظل 
 ------------------------------- 

)ظلت( عليه عاكفاً : ويف سورة طه 3
(108). 

فـ )ظلتم( تفكهون: ويف سورة الواقعة 4
(109). 

                            
 .120سورة التوبة:  (101)
 .24سورة الفتح:  (102)
 .46سورة البقرة:  (103)
 .66سورة البقرة:  (104)
 .91سورة احلجر:  (105)
 .ظل وجهه مسوداً : . وفيها58سورة النحل:  (106)
 .17سورة الزخرف:  (107)
 .97سورة طه:  (108)
 .65سورة الواقعة:  (109)
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لـ )ظلوا( من بعده يكفرون: و )بـ( سورة )روم(: 5
 ـ (.، وهو )ك(110)

فظلوا فيه يعرجون: الذي هو يف سورة )احلجر(: 6
(111). 

7 :فـ )ظلت( أعناقهم هلا خاضعني
 يف سورة الـ)شعراء(. (112)

فـ )نظل( هلا عاكفني: يف هذه السورة أيضاً 8
(113). 

 
 

 يظللن حمظورًا مع احملتظر
 

 وكنت فظا ومجيع النظر 
 ------------------------------- 

فـ )يظللن( رواكد على ظهرهالشورى: : يف سورة 9
(114). 

والظاهر أنه عّد مجيع ما يف القرآن من هذه املادة لئال تشتبه مبا وقع فيه من مادة 
 الضالل.

وحيث كان عد الثاين أصعب لكثرته اختار عد األول )حمظوراً( مبعىن املنع، كقوله تعاىل: 
 ًوما كان عطاء ربك حمظورا

فكانوا كهشيم وله تعاىل: )مع احملتظر( يف ق (115)
احملتظر

(116). 
ولو )كنت فظاً( غليظ القلب النفضوا من حولك)و( الفّظ يف قوله تعاىل: 

(117). 
وأنتم تنظرون)ومجيع( ألفاظ )النظر( الواقع يف القرآن كقوله تعاىل: 

(118). 

                            
 .51سورة الروم:  (110)
 .14سورة احلجر:  (111)
 .4سورة الشعراء:  (112)
 .71سورة الشعراء:  (113)
 .33سورة الشورى:  (114)
 .20سورة االسراء:  (115)
 .31سورة القمر:  (116)
 . 159سورة آل عمران:  (117)
 .50ورة البقرة: س (118)
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 إال بويل هل وأويل انظرة

 
 والغيظ ال الرعد وهود قاصرة 

 ------------------------------- 
)ويل( للمطففني)إال( الواقع )بـ( سورة 

نضرة ، فانه ابلضاد وهو قوله تعاىل: (119)
النعيم

(120). 
)هل( أتى على اإلنسان وإال الذي وقع يف سورة 

نضرة وهو قوله تعاىل:  (121)
وسرورا

(122). 
ابلضاد، والثانية  انضرة)و( الكلمة الـ )أو ي( من سورة القيامة إذ فيه كلمتان: األوىل 

انظرة  :ابلظاء، قال تعاىل (123)وجوه يومئذ انضرة ،إىل رهبا انظرة
(124). 

وال خيفى أن استثناء هذه املوارد الثالثة من االستثناء املنقطع إذ هي من النضارة مبعىن 
 احلسن.
 

 واحلظ ال احلض على الطعام
 

 ويف ظنني اخلالف سامي 
 ------------------------------- 

عضوا عليكم األانمل من الغيظ)والغيظ( كقوله تعاىل:  
(125) . 

وما تغيض و)ال( يكون ما يف )الرعد( ابلظاء بل ابلضاد وهو قوله تعاىل: 
األرحام

(126). 

                            
 .1سورة املطففني:  (119)
 .24سورة املطففني:  (120)
 .1سورة اإلنسان:  (121)
 .11سورة اإلنسان:  (122)
 .22سورة القيامة:  (123)
 .23سورة القيامة:  (124)
 .119سورة آل عمران:  (125)
 .8سورة الرعد:  (126)
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وغيض املاء)و( ال الذي يف )هود( فانه ابلضاد أيضاً، قال تعاىل: 
(127). 

 بيت.)قاصرة( أي بغري ألف بل هو ابلضاد، متم به ال
أال جيعل هلم حظاً )واحلظ( مبعىن النصيب كقوله تعاىل: 

(128). 
وال حيض على طعام املسكني)ال احلض على الطعام( يف قوله تعاىل: 

(129). 
وما هو على الغيب بضنني)ويف ضنني( يف قوله تعاىل: 

)اخلالف سامي( أي  (130)
 عا ي فقرأ مجاعة ابلضاد مبعىن خبيل.

رسوم يف املصاحف لعدم اعتبار عندي ابلقراءة غري املشهورة، وهللا واملتبع هو الثاين امل
 .(131)تعاىل هو العامل

 
 ابب التحذيرات

 وإن تالقيا البيان الزم 
 

 أنقض ظهرك يعض الظامل 
 ------------------------------- 

 ابب التحذيرات
 األخرى. )وان تالقيا( الضاد والظاء فـ )البيان الزم( لكي تتبني احديهما من

 «.أمل نشرح»يف سورة  (132)كقوله تعاىل: )أنقض ظهرك( 
 يف سورة الفرقان. (133)وقوله تعاىل: )يعض الظامل(

                            
 .44سورة هود:  (127)
 .176سورة آل عمران:  (128)
 .34سورة احلاقة:  (129)
 .24سورة التكوير:  (130)
راجع كتاب )مىت مجع القرآن( وفيه حتت عنوان )القراءات املختلفة(: وأما مسألة القراءات فهي شيء حادث، كانت حسب  (131)

االجتهادات جلماعة خاصة، لكن مل يعبأ هبا املسلمون ال يف زمان القراء وال بعد زماهنم ومل يعتنوا هبا اعتناًء يوجب تغيري القرآن. 
 كفواً أو )كفؤاً( ابهلمزة يف سورة التوحيد مكان  مالكذا نستشكل حنن يف صالة من يقرأ )ملك( يف سورة احلمد مكانول

 ابلواو أو ما أشبه ذلك.
 .3سورة الشرح:  (132)
 . 27سورة الفرقان:  (133)
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 واضطر مع وعظت مع أفضتم 

 
 وصف ها جباههم عليهم 

 ------------------------------- 
فمن اضطر)و( يلزم البيان أيضاً يف قوله تعاىل  

 لظاء.لئال تشتبه الضاد اب (134)
 لئال تشتبه ابلضاد.  (135)أ )وعظت( )مع( بيان الظاء من قوله تعاىل: 

فإذا )أفضتم( من عرفات)مع( بيان الضاد من قوله تعاىل 
لئال تشتبه ابلظاء  (136)

 ويلزم أيضاً مراعات عدم اشتباه الظاء والضاد يف اآليتني ابلتاء املتصلة هبا.
، (138) ويف )عليهم( (137)( يف )جباههم()وصف( فعل أمر على وزن مد أي خلص )ها  

واحلاصل انه يلزم إظهار اهلاء يف الكلمتني ألن اهلاء حرف خفي لو مل يبني بيااًن اتمًا احلق 
 ابملعدوم. 

 وأظهر الغنة من نون ومن
 

 ميم إذا ما شدد أو أخفني 
 امليم إن تسكن بغنة لدى 

 
 اب ء على املختار من أهل األدا 

 قي األحرفوأظهرهنا عند اب 
 

 واحذر لدى واو وىف أن ختتفي 
 ----------------------------- 

)وأظهر الغنة( وهو صوت خيرج من األنف )من نون ومن ميم إذا ما شددا( ما زائدة أي 
جنةإذا شددا حنو 

 . (140)مثو (139)
الم )وأخفني( أي ال تظهر )امليم إن تسكن بغنة لدى( أي عند )ابء على املختار من( ك

ومن يعتصم ابهلل)أهل األداء( أي القراء.كقوله تعاىل: 
.أقول: واالظهار أفضل أو (141)

                            
 .173سورة البقرة:  (134)
 .136سورة الشعراء:  (135)
 .198سورة البقرة:  (136)
 .35: سورة التوبة (137)
 .7سورة الفاحتة:  (138)
 .85سورة الشعراء:  (139)
 .52سورة البقرة:  (140)
 .101سورة آل عمران:  (141)
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 متعني وفاقا لبعض أهل التجويد.
)وأظهرهنا( أي أظهر امليم إذا مل تكن عند الباء بل كانت )عند ابقي األحرف( حنو 

ذلكم
أنعمتو (142)

 يم.أن ختتفي( امل (144)وغريمها. )واحذر لدى واو وىف (143)
 

 ابب حكم التنوين والنون الساكنة
 وحكم تنوين ونون يلفى

 
 إظهار إدغام وقلب إخفا 

 فعند حرف احللق أظهر وادغم 
 

 يف الالم والرا ال بغنة لزم 
 ----------------------------- 

 ابب حكم التنوين والنون الساكنة
خطًا )ونون( ساكنة )وحكم تنوين( وهو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة تثبت لفظًا ال

)يلفى( أي يوجد )إظهار( خرب قوله حكم تنوين أي أن حكمها حمصور يف أربعة: إظهار 
 و)إدغام وقلب( و)إخفا( ء مث شرع يف تفصيل ذلك بقوله:

هبذه « من»و « زيد»)فعند حرف احللق أظهر( النون والتنوين حنو التقاء كل من كلميت 
 ، غفل.الكلمات: آمن، هاجر، حج، علم، خفي

 )وادغم( بتشديد الدال )يف الالم( حنو:
 

 وأدغمن بغنة يف يومن
 

 إال بكلمة كدنيا عنونوا 
 ----------------------------- 

 ًمل يكن له كفوا
هدى للمتقنيو (145)

(146). 
من ربكم)والراء( حنو 

 «.كرمي رحيم»و (147)

                            
 .49سورة البقرة:  (142)
 .17سورة القصص:  (143)
 .37سورة النجم:  (144)
 .4سورة االخالص:  (145)
 .2سورة البقرة:  (146)
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 غنة.مث إن هذا االدغام )ال بغنة لزم( أي لزم االدغام بدون ال
)وادغمن( التنوين والنون الساكنة )بغنة( أي مع الغنة )يف( حروف )يومن( فمىت التقى 

 أحدمها مع الياء أو الواو أو امليم أو النون وجب االدغام مع الغنة.
 هبذه الكلمات: يضرب، وعى، مر، نطق.« من»و « زيد»كالتقاء كل من كلميت: 

مع تلك احلروف إال أهنما كاان )بكلمة( واحدة  )إال( أن يكون التنوين أو النون متالقياً 
 «.دايّ »)كدنيا( حيث التقى النون الساكنة ابلياء مل تدغم فيها فال يقال 

 
 والقلب عند البا بغنة كذا

 
 إخفا لدى ابقي احلروف أخذا 

 ----------------------------- 
 «.عّونوا»و)عنونوا( مثال اللتقاء النون الساكنة ابلواو ومل تدغم فيها فاليقال 

)والقلب( للتنوين والنون الساكنة ابمليم واجب )عند( مالقاهتما )البا(ء وجيب أن يكون 
أنبئهم)بغنة( حنو 

 «.زيد ابسل»، و(148)
مسة عشر )أخذا( )كذا( الـ )اخفا(ء للتنوين والنون الساكنة )لدى ابقي احلروف( اخل

 فإذا التقى أحدمها بسائر احلروف ـ غري املذكورة ـ لزم إخفاؤه.
ولوال أن واإلخفاء صفة بني اإلظهار واإلدغام له غنة بال تشديد حنو قوله تعاىل: 

ثبتناك
(149). 

 إىل آخر األمثلة وهي معلومة فال حتتاج إىل الذكر.

                                                                             
 .49سورة البقرة:  (147)
 .33سورة البقرة:  (148)
 .74سورة االسراء:  (149)
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 ابب معرفة املدات

 واملد الزم وواجب أتى
 

 ائز وهو وقصر ثبتاوج 
 ----------------------------- 

 
 ابب معرفة املدات

 )واملد( وهو إطالة الصوت حبرف من حروف العلة على ثالثة أقسام: 
 األول: )الزم(.

 والثاين: )واجب أتى(.
 )و( الثالث: )جائز(.

صر واملد  )وهو( أي املد )وقصر( وهو ضد املد )ثبتا( أي املد اجلائز هو الذي جيوز الق
 كالمها يف الكلمة.

 
 فالزم إن جا ء بعد حرف مد

 
 ساكن حالني واب لطول ميد 

 وواجب إن جا ء قبل مهزة 
 

 متصاًل إن مجعا بكلمة 
 ----------------------------- 

 )فالزم إن جاء بعد حرف مد( حرف )ساكن حالني( أي حا ي الوصل والوقف.
كن سواء كان يف الوصل أو يف الوقف، حنو يعين كان بعد احلرف املمدود حرف يس 
دابة

 (150). 
حيث وقع بعد األلف حرف الباء وهو ساكن مطلقًا كما ال خيفى، إذ الوقف والوصل 

 إمنا مها يف التاء اليت بعد الباء )وابلطول ميد(.
)وواجب إن جاء( حرف املد )قبل مهزة( حال كون حرف املد )متصال( ابهلمزة )إن 

                            
  .38سورة األنعام:  (150)
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جاءد واهلمزة )بكلمة( واحدة حنو مجعا( حرف امل
(151). 

 
 وجائز إذا أتى منفصالً 

 
 أو عرض السكون وقفا مسجالً  

----------------------------- 
 )و( املد )جائز إذا أتى( حرف املد )منفصال( عن اهلمزة حنو )مالئ(.

 .«أمحد»واهلمزة يف أول « اي»فاأللف يف آخر « اي أمحد»أو كاان يف كلمتني حنو 
)أو عرض السكون( ملا بعد حرف املد )وقفا( ابن كان ما بعد حرف املد متحركًا يف 
الوصل وساكنًا يف الوقف )مسجاًل( أي مطلقًا سواء كان سكوان مطلقًا أو مع إمشام حنو 

نستعني
الرحيمو (152)

 فان النون وامليم تسكنان يف حال الوقف فقط. (153)
 

 ابب معرفة الوقوف
 حروفوبعد جتويدك لل

 
 البد من معرفة الوقوف 

 ----------------------------- 
 ابب معرفة الوقوف

)وبعد( معرفة )جتويدك للحروف، البد من معرفة الوقوف( مجع وقف وهو قطع الكلمة 
 عما بعدها بسكتة، فان مل تكن الكلمة بعدها شيء أصال مسي قطعاً أيضاً.

 معرفة االبتداء، واعلم ان الكلمة: )واالبتداء( عطف على الوقوف، أي البد من
 : إما أن يتعلق مبا بعدها لفظاً ومعنا.1
 : أو ال يتعلق لفظاً ومعنا.2
 : أو يتعلق معىن ال لفظًا.3
 : أو ابلعكس.4

                            
 .113سورة األعراف:  (151)
 .5سورة الفاحتة:  (152)
 .1سورة الفاحتة:  (153)
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 واالبتدا ء وهي تقسم إذن
 

 ثالثة اتم وكاف وحسن 
 وهي ملا مت فإن مل يوجد 

 
 تعلق أو كان معىن فابتد 

 ----------------------------- 
 فاألول: الوقف املمنوع.

 والثاين: الوقف التام.
 والثالث: الوقف الكايف.
 والرابع: الوقف احلسن.

 )وهي تقسم إذن ثالثة( أقسام: )اتم، وكاف، وحسن(.
)وهي( أي الوقوف إمنا تكون )ملا مت( معناه، مث شرع يف التفصيل فقال: )فان مل يوجد( 

عليها )تعلق( مبا بعدها ال لفظًا وال معىن، )أو كان( هلا تعلق مبا يف الكلمة اليت يراد الوقف 
 بعدها )معىن( فقط ال لفظاً )فابتدى( مبا بعدها يف القسمني:

 األول: إذا مل تكن مرتبطة مبا بعدها ال لفظاً وال معىن.
 الثاين: إذا مل تكن مرتبطة مبا بعدها لفظاً فقط وان كانت مرتبطة معىن.

مى بـ)التام( ألنه مت اللفظ واملعىن فيبتدء مبا بعده حينئذ، )و( الثاين يسمى )فـ( األول يس
 بـ )الكايف( ألنه إذا مت اللفظ فقد كفى.

 فالتام والكايف ولفظا فامنعن
 

 إال رؤوس اآلي جّوز فاحلسن 
 وغري ما مت قبيح وله 

 
 الوقف مضطرًا ويبدأ قبله 

 ----------------------------- 
ان للكلمة تعلق مبا بعدها معىن )ولفظًا فامنعن( الوقف واالبتداء مبا بعد الكلمة مث إن ك

)إال رؤوس اآلي جوز( الوقف عليها وإن كان هلا تعلق مبا بعدها لفظًا ومعىن، كالوقف على 
رب العاملني

ابلرمحن الرحيمواالبتداء  (154)
(155). 

و أن تكون للكلمة املوقوف عليها )فاحلسن( يعلم بعد معلومية تلك األقسام الثالثة وه

                            
 .2سورة الفاحتة:  (154)
 .3سورة الفاحتة:  (155)
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رب واالبتداء بـ  احلمد هللتعلق مبا بعدها لفظًا فقط ال معىن وذلك كالوقف على 
 مسي حسنا لعدم قبحه وقيل ألن املعىن مفهوم يف نفس األمر. العاملني

 بسم)وغري ما مت قبيح( وهو الوقف على كلمة بدون مفهومية معناها كالوقف على 
 . (156)هللابسم يف 

 
 

 وليس يف القرآن من وقف جيب
 

 وال حرام غري ما له سبب 
 ----------------------------- 

)وله( أي للقاري )الوقف( يف هذا القسم حال كونه )مضطراً( كانقطاع النفس )و(  
 هللاالالزم حينئذ انه بعد ما يرفع عذره )يبدأ( مبا )قبله( فال يقول ـ إذا وقف على بسم ـ : 

 اخل.  بسم هللا، بل يقول اثنيا الرمحن الرحيم
)وليس يف القرآن من وقف وجب( لعدم دليل شرعي عليه )وال( وقف )حرام( ملا تقدم 

إين كفرت)غري ما( إذا كان )له سبب( أي للحرام سبب كان يوقف على 
قاصداً  (157)

 معناه.

                            
 .1سورة الفاحتة:  (156)
 .22سورة إبراهيم:  (157)
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 ابب املقطوع واملوصول وحكم التا ءات
 موصول واتواعرف ملقطوع و 

 
 يف مصحف اإلمام فيما قد أتى 

 ----------------------------- 
 ابب املقطوع واملوصول وحكم التا ءات

)واعرف ملقطوع وموصول( أي الكلمة اليت تقطع عما قبلها خطأ والكلمة اليت تتصل مبا 
كتب قبلها خطأ )و( اعرف رسم اخلط يف )ات( التأنيث وإهنا مىت تكتب مستطيلة ومىت ت

بصورة اهلاء، كل ذلك اقتفاء ملا وجد )يف مصحف اإلمام( قصد به عثمان بن عفان )فيما 
 قد أتى( رمسه فيه.

 وال خيفى أن هذا الباب ال يرتبط ابلتجويد وإمنا هو من امللحقات وال أمهية له أصاًل.
 

 فاقطع بعشر كلمات أن ال
 

 مع ملجأ وال إله إال 
 وتعبدوا يس اثين هود ال 

 
 شركن تشرك يدخلن تعلو علىي 

 ----------------------------- 
 النافية. « ال»الناصبة بكلمة « ان»)فاقطع بعشر كلمات: ان ال( فال تتصل  

أن ال ملجأ من هللا: )مع ملجأ( أي 1
 يف سورة التوبة. (158)

ان )ال إله إال( هو: )و( 2
 يف سورة هود. (159)

 يف )ايسني(. (160)نان ال )تعبدوا( الشيطا: )و( 3
ان ال تعبدوا إال هللا: و4

يف )اثين( موضعي سورة )هود( أما املوضع األول  (161)

                            
 .118سورة التوبة:  (158)
 .14سورة هود:  (159)
 .60سورة يس:  (160)
 .26سورة هود:  (161)
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 فيكتب موصوال.
ان )ال يشركن( ابهلل: و5

 يف سورة املمتحنة. (162)
 

 أن ال يقولوا ال أقول إن ما
 

 ابلرعد واملفتوح صل وعن ما 
 ----------------------------- 

رك( يب شيئاً أن ال )تش: و6
 يف سورة احلج. (163)

أن ال )يدخلنـ( ـها اليوم: و7
 يف سورة القلم. (164)

أن ال )تعلوا على( هللا: و8
 يف سورة الدخان. (165)

)أن ال يقولوا( على هللا إال احلق: و9
 يف سورة األعراف. (166)

أن )ال أقول( على هللا إال احلق: و10
 يف سورة األعراف. (167)

وإن ما نرينك بعض الذي نعدهميف قوله تعاىل: « اان م»واقطع 
)بـ ( سورة  (168)

 )الرعد(.
فأما ترين من البشر أحداً وأما ما عدا هذا املورد حنو قوله تعاىل: 

، وغريه (169)
 فيكتب موصواًل، هذا يف املكسورة.

 هنوا اقطعوا من ما بروم والنسا
 

 خلف املنافقني ام من أسسا 
 ----------------------------- 

أما كقوله تعاىل: « أما»)املفتوح( اهلمزة فـ )صل( فيكتب هكذا « أم ما»)و( أما  

                            
 .12سورة املمتحنة:  (162)
 .26سورة احلج:  (163)
 .24سورة القلم:  (164)
 . 19سورة الدخان:  (165)
 .169سورة االعراف:  (166)
 .105سورة األعراف:  (167)
 .40سورة الرعد:  (168)
 .26سورة مرمي:  (169)
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اشتملت عليه أرحام االنثيني
أماذا كنتموقوله تعاىل:  (170)

 إىل غري ذلك. (171)
)عن ما هنوا( عنه)و( 

، نعم «عما»ـ يف سورة األعراف )اقطعوا( والتكتبوا  (172)
عما يشركونا كقوله تعاىل: يكتب موصواًل يف غريه

عما قليل، و(173)
، إىل غري (174)

 ذلك.
مما ملكت أميانكمواقطعوا )من ما( الواقع )بـ( سورة )روم( يف قوله تعاىل: 

(175) 
الواقع يف سورة )املنافقني( يف قوله « من ما»)والنساء(، ووقع )خلف( أي خالف بينهم يف 

وأنفقوا مما رزقناكمتعاىل: 
 هم كتبه موصوالً وبعضهم مفصوال.، فبعض(176)

 فصلت النسا وذبح حيث ما
 

 وأن مل املفتوح كسر إن ما 
 ----------------------------- 

أم من أسس بنيانهواقطعوا )أم من أسسا( يف قوله تعاىل: 
 يف سورة التوبة. (177)

أم من أييت آمناوكذا قوله تعاىل: 
 يف سورة )فصلت(. (178)

أم من يكون عليهم وكيال: وكذا قوله تعاىل
 يف سورة )النساء(. (179)

أم من خلقناوكذا قوله تعاىل: 
يف سورة الصافات اليت وقع فيها قوله تعاىل:  (180)

وفديناه بـ )ذبح( عظيم
 ، ولذا مساها الناظم ذحباً.(181)

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم واقطعوا )حيث ما( يف قوله تعاىل يف سورة البقرة: 

                            
 .144و 143سورة األنعام:  (170)
 .84سورة النمل:  (171)
 .166سورة األعراف:  (172)
 .190سورة األعراف:  (173)
 .40سورة املؤمنون:  (174)
 .28سورة الروم:  (175)
 .10سورة املنافقون:  (176)
 .109سورة التوبة:  (177)
 .40سورة فصلت:  (178)
 .109سورة النساء:  (179)
 .11سورة الصافات:  (180)
 .107سورة الصافات:  (181)
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شطره
(182). 

                            
 .150و 144سورة البقرة:  (182)
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 األنعام واملفتوح يدعون معا

 
 وخلف األنفال وحنل وقعا 

 ----------------------------- 
ذلك ان مل يكن )و( اقطعوا )أن مل املفتوح( مهزها حيث ما وقع يف القرآن كقوله تعاىل: 

ربك
(183). 

ان املكسورة يف سورة )األنعام( وهو قوله تعاىل: « ان ما»)كسر إن ما( أي واقطعوا 
ما توعدون آلت

(184). 
 وقوله )األنعام( متصل مبا قبله يف القرائة، فيستقيم الشعر كما ال خيفى.

ان ما )يدعون( من دونه)املفتوح( مهزها يف قوله تعاىل « أن ما»)و( اقطعوا 
يف  (185)

 سوريت احلج ولقمان )معا(.
نمتم من شيءواعلموا أمنا غ)وخلف( مبا يف سورة )األنفال( وهو قوله تعاىل: 

(186). 
 

 وكل ما سألتموه واختلف
 

 ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف 
----------------------------- 

امنا عند هللا هو خري لكم)و( مبا يف سورة )حنل( وهو قوله تعاىل:  
)وقعا( ويف  (187)

 ما عدا هذه املوارد أييت موصوال.
ما سألتموه(وآاتكم من )كل )و( اقطعوا الم قوله تعاىل: 

 يف سورة إبراهيم. (188)
كلما )ردوا( إىل الفتنة)واختلف( يف قطع الم قوله تعاىل: 

يف سورة النساء،  (189)
 وكذا يف بعض املوارد األخر.

                            
 .131سورة األنعام:  (183)
 .134سورة األنعام:  (184)
 .30. وسورة لقمان: 62ورة احلج: س (185)
 .41سورة األنفال:  (186)
 .95سورة النحل:  (187)
 .34سورة إبراهيم:  (188)
 .91سورة النساء:  (189)
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)قل بئس ما( أيمركم به إميانكممن قوله تعاىل: « بئس»)كذا( اختلف يف قطع 
(190) 

 يف سورة البقرة.
بئسما يف سورة األعراف، )و(  (191)ين(بئسما )خلفتمو )والوصل صف( يف 

)اشرتوا( به أنفسهم
 يف سورة البقرة. (192)

 خلفتموين واشرتوا يف ما اقطعا
 

 أوحي أفضتم واشتهت يبلو معا 
 ----------------------------- 

قل ال أجد يف ما )أوحي( إ ي وكلمة )يف( عن كلمة )ما اقطعا( يف قوله تعاىل: 
حمرما

 األنعام.يف سورة  (193)
ملسكم يف ما )أفضتم( فيه عذابوكذا يف قوله تعاىل: 

 يف سورة النور. (194)
يف ما )اشتهت( أنفسهم خالدونوكذا يف قوله تعاىل: 

 يف سورة األنبياء. (195)
 (197)واألنعام (196)يف سوريت املائدة لـ)يبلو( كم يف ما آاتكموكذا يف قوله تعاىل: 

 )معا(.

                            
 .93سورة البقرة:  (190)
 .150سورة األعراف:  (191)
 .90سورة البقرة:  (192)
 .145سورة األنعام:  (193)
 .14سورة النور:  (194)
 .102سورة األنبياء:  (195)
 . 48املائدة:  سورة (196)
 .165سورة األنعام:  (197)

../FILES/03.HTM
../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 43 

 
 الاثين فعلن وقعت روم ك

 
 تنـزيل شعرا وغريها صال 

 ----------------------------- 
يف ما فعلن يف أنفسهن من يف )اثين فعلن( الواقع يف سورة البقرة وهو قوله تعاىل: 

معروف
(198). 

وننشأكم يف ما ال تعلمونوكذا قوله تعاىل: 
الواقع يف سورة إذا )وقعت(  (199)

 الواقعة.
رزقناكم يف ماوكذا يف قوله تعاىل: 

 يف سورة الـ )روم(. (200)
يف ما هم فيه وكذا اقطع يف )كال( موردي سورة )تنزيل( ومها قوله تعاىل: 

خيتلفون
يف ما كانوا فيه خيتلفونوقوله تعاىل:  (201)

(202). 
أترتكون يف ما ههنا آمننيوكذا يف قوله تعاىل: 

 يف سورة )الشعراء(. (203)
 فأينما كالنحل صل وخمتلف

 
 شعرا األحزاب والنسا وصفيف ال 

----------------------------- 
 والظاهر ان هذا خمتلف فيه كما يظهر ذلك ملن راجع كتب التجويد.

 «.فيما»)و( يف )غريها( غري املواضع املذكورة )صال( فيكتب هكذا 
فأينما تولوا فثم وجه نقول )أينما( يف قوله تعاىل: « فيما»)فـ( بعدما عرفت حكم 

أينما يوجهه ال أيت يف سورة البقرة )كالنحل صل( فيه، يف قوله تعاىل:  (204)هللا
خبري

(205). 

                            
 وتكتب متصلة. 234. اما األوىل فهي يف آية 240سورة البقرة:  (198)
 .61سورة الواقعة:  (199)
 .28سورة الروم:  (200)
 .3سورة الزمر:  (201)
 .46سورة الزمر:  (202)
 .146سورة الشعراء:  (203)
 .115سورة البقرة:  (204)
 .76سورة النحل:  (205)
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 )وخمتلف( يف الوصل والقطع )يف( ثالث سور:
أين ما كنتم تعبدوناألوىل: سورة )الشعراء( يف قوله تعاىل: 

(206). 
أينما ثقفواالثانية: سورة )األحزاب( يف قوله تعاىل: 

(207). 
 

 ألن جنعال وصل فإمل هود
 

 جنمع كيال حتزنوا أتسوا على 
 ----------------------------- 

أينما تكونوا يدرككم املوت)و( الثالثة: سورة )النساء( يف قوله تعاىل:  
(208). 

 وقول الناظم )وصف( متعلق مبختلف.
)فإمل( يستجيبوا لكم)وصل( إن بلم، يف قوله تعاىل: 

 ، يف سورة )هود( وغري هذا(209)
 املوضوع مقطوع.

ألن جنعل لكم موعداوصل كلمة أن بلن، يف )أنلن جنعال( أي قوله تعاىل: 
يف  (210)

 سورة الـ )كهف(.
ألن جنمع عظامهوكذا قوله تعاىل: 

 يف سورة القيامة. (211)
لكيال )حتزنوا(وصل )كيال( من قوله تعاىل:

 يف سورة آل عمران. (212)

                            
 .92شعراء: سورة ال (206)
 .61سورة األحزاب:  (207)
 .78سورة النساء:  (208)
 .14سورة هود:  (209)
 .48سورة الكهف:  (210)
 . 3سورة القيامة:  (211)
 .153سورة آل عمران:  (212)
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 حج عليك حرج وقطعهم

 
  ء عن من توىل يوم همعن من يشا 

----------------------------- 
لكيال )أتسوا على( ما فاتكموكذا 

 يف سورة احلديد.  (213)
لكيال ال يعلم من بعد علموكذا 

 يف سورة الـ )حج(. (214)
لكيال يكون )عليك حرج(وكذا 

 يف سورة األحزاب. (215)
يف قوله تعاىل: « اثبت من»عن كلمة « عن»)وقطعهم( أي قطع أهل التجويد كلمة 

)عن من يشاء( ويصرفه (216)  يف سورة النور، وكذا قوله عن )عن من توىل(
ذكران

 يف سورة النجم.  (217)
( يف قوله تعاىل:  يوم هم على النارواثبت قطعهم كلمة )يوم( عن كلمة )هم 

(218) ،
 وغري ذلك.

 
 وما هلذا والذين هؤال

 
 حتني يف اإلمام صل وقيل ال 

 ----------------------------- 
)ما ل هذا( الرسول)و( اثبت قطعهم الم اجلر عن جمرورها يف  

يف سورة  (219)
ما ل هذا الكتابالفرقان، و

 يف سورة الكهف. (220)
فمال )الذين( كفروا)و( 

فمال )هؤالء( القوميف سورة املعارج، و  (221)
يف  (222)

                            
 .23سورة احلديد:  (213)
 .5سورة احلج:  (214)
 .50سورة األحزاب:  (215)
 .43سورة النور:  (216)
 .29سورة النجم:  (217)
 .13: سورة الذارايت (218)
 .7سورة الفرقان:  (219)
 .49سورة الكهف:  (220)
 .36سورة املعارج:  (221)
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 سورة النساء.
وال )حتني( مناصتعاىل: والتاء بكلمة حني، يف قوله 

، كما )يف(  (223) يف سورة ص 
 مصحف )اإلمام( قصد به عثمان )صل( فال تفصل بينهما. 

 «.والت حني»)وقيل ال( فالالزم الفصل بينهما، فتكتب هكذا: 
 

 أو وزنوهم وكالوهم صل
 

 كذا من أل وها واي ال تفصل 
 ----------------------------- 

 (أو وزنوهم ووهمكال)(224)  يف سورة املطففني )صل( فال تفصيل بني واو اجلمع
 ابأللف، كما ال يوقف بينهما.« هم»وبني 

الكتاب)وكذا من أل( حنو 
(225). 

هؤالء)و ها( التنبيه حنو 
(226). 

اي آدم)و اي( للنداء حنو 
، )ال تفصل( أي ال تفصل ما بعد هذه الكلمات (227)

  مدخوهلا.الثالث عنها، فال تقف بني ال وبني
 وكذا ابلنسبة إىل ها واي.

                                                                             
 .78سورة النساء:  (222)
 .3سورة ص:  (223)
 .وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون. وفيها: 3سورة املطففني:  (224)
 .2سورة البقرة:  (225)
 .31سورة البقرة:  (226)
 .19سورة األعراف:  (227)
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 ابب ها ء التأنيث اليت رمست ات ء

 ورمحت الزخرف ابلتا زبره
 

 االعراف روم هود كاف البقرة 
 ----------------------------- 

 ابب ها ء التأنيث اليت رمست ات ء
 ابلتاء( املستطيلة ال (228))و( كلمة )رمحت( الواقعة يف موضعني من سورة )الزخرف

 ابهلاء )زبره( أي كتبه عثمان.
 .(229) وكذا يف سورة )األعراف(

 .(230) وسورة الـ )روم(
 .(231) وسورة )هود(

 نعمتها ثالث حنل ابرهم
 

 معا أخريات عقود الثاين هم 
 ----------------------------- 

كهيعصأي  (232) وسورة )كاف(
(233). 

 ، فاجملموع سبعة.(234)وسورة )البقرة(
، ابلتاء (235)الواقعة يف سورة البقرة نعمتان )نعمتها( أي كلمة وكذا كتب عثم

 املستطيلة.
 .(236)الواقعات يف سورة الـ)حنل(« نعمة»وكذا )ثالث( كلمات 

                            
 .أهم يقسمون رمحت ربك ... ورمحت ربك خري مما جيمعونه اآلية كررت )رمحت( مرتني: . ويف هذ32سورة الزخرف:  (228)
 .ان رمحت هللا قريب من احملسنني، قال تعاىل: 56سورة األعراف:  (229)
 .فانظر إىل آاثر رمحت هللا، قال تعاىل: 50سورة الروم:  (230)
 .م أهل البيترمحت هللا وبركاته عليك، قال تعاىل: 73سورة هود:  (231)
 .ذكر رمحت ربك عبده زكراي، قال تعاىل: 2املقصود به سورة مرمي، اآلية (232)
 .1سورة مرمي:  (233)
 .178، أو 157سورة البقرة، إما اآلية  (234)
 .211سورة البقرة:  (235)
 .53أو  18. والثالث أما اآلية: 114و 83سورة النحل، اآلايت:  (236)
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 .(237)الواقعة يف موضعني من سورة )ابرهم( أي ابراهيم )معا(« نعمة»وكذا كلمة 

 ـ وذلك إبراهيم وموضعي.. وقوله )أخريات( صفة لقوله ثالث حنل ـ أوهلما عما يف احرتاز

(238). 
 

 لقمان مث فاطر كالطور
 

 عمران لعنت هبا والنور 
 ----------------------------- 

واملراد ابلعقود سورة املائدة « هم»)عقود الثان هم( أي يف اثين العقود الذي فيه كلمة 
اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقودلقوله تعاىل: 

(239). 
اذكروا نعمت هللا عليكم إذ هم قومتعاىل:  فاملراد قوله

(240). 
 .(241) وكذا كلمة النعمة الواقعة يف سورة )لقمان(

الواقعة يف سورة « نعمة»، كالطور( أي وكذلك كلمة (242)و)مث( يف سورة )فاطر
 .(243)الطور

 ، فاجملموع أحد عشر موضعًا.(244) وكذا يف آل )عمران(
 وامرأت يوسف عمران القصص

 
 يت بقد مسع خيصحترمي معص 

 ----------------------------- 
 وكتبت كلمة )لعنت( ابلتاء املستطيلة يف موضعني:

فنجعل لعنت هللااألول: )هبا( أي يف سورة آل عمران وهو قوله تعاىل: 
(245). 

                            
 .34– 28سورة إبراهيم:  (237)
 هكذا يف النسخة املطبوعة يف النجف األشرف، مطبعة النعمان. (238)
 .1سورة املائدة:  (239)
 .7. أما األو ي فهي يف اآلية 11سورة املائدة:  (240)
 .أمل تر ان الفلك جتري يف البحر بنعمت هللا، قال تعاىل: 31سورة لقمان:  (241)
 .مت هللا عليكماي أيها الناس اذكروا نع. قال تعاىل: 3سورة فاطر:  (242)
 .فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن وال جمنون، قال تعاىل: 28سورة الطور:  (243)
 .واذكروا نعمت هللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواان، قال تعاىل: 103سورة آل عمران:  (244)
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واخلامسة أن لعنت هللا)و( الثاين: يف سورة )النور( وهو قوله تعاىل: 
(246). 

( مبعىن الزوجة ابلتاء املستطيلة يف سبعة مواضع: موضعان من )و( كتبت كلمة )امرأت
، وموضع واحد من سورة (248) ، وموضع واحد من سورة آل )عمران((247) سورة )يوسف(

 .(250) ، وثالثة مواضع من سورة الـ )حترمي((249) )القصص(

                                                                             
 .61سورة آل عمران:  (245)
 .7سورة النور:  (246)
قالت امرأت وقال سبحانه:  وقال نسوة يف املدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه، قال تعاىل: 51و 30سف: سورة يو  (247)

 .العزيز اآلن حصحص احلق
 .إذ قالت امرأت عمران رب إين نذرت لك ما يف بطين حمررا. قال تعاىل: 35سورة آل عمران:  (248)
 .رأت فرعون قرت عني  ي ولكوقالت ام، قال تعاىل: 9سورة القصص:  (249)
ضرب هللا مثال للذين كفرو امرأت نوح وامرأت لوط .... وضرب هللا مثال للذين آمنوا امرأت : قال تعاىل 11و 10سورة التحرمي: اآلايت  (250)

 .فرعون
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 شجرت الدخان سنت فاطر

 
 كال واألنفال وحرف غافر 

 ----------------------------- 
)قد مسع( وكتبت كلمة )معصيت( ابلتاء املستطيلة يف موضعني، وكالمها )بـ( سورة 

 )خيص(. (251)هللا
 فقط. (252) وكتبت كلمة )شجرت( ابلتاء املستطيلة يف سورة )الدخان(

، كال( أي كل موضع منها. (253)وكتبت كلمة )سنت( ابلتاء املستطيلة يف سورة )فاطر
 .(254) )و( كذا يف سورة )األنفال(

سنت هللا )و( كذا يف )حرف( أي الطرف األخري من سورة )غافر( وهو قوله تعاىل: 
اليت قد خلت

(255). 
 

 قرت عني جنت يف وقعت
 

 فطرت بقيت وابنت وكلمت 
 أواسط األعراف وكلما اختلف 

 
 مجعًا وفردًا فيه ابلتا ء عرف 

 ----------------------------- 
)قرت عني(  ي ولكة وكتبت ابلتاء املستطيلة كلم

 يف سورة القصص. (256)
 .(257)وكلمة )جنت( نعيم )يف( سورة إذا )وقعت( الواقعة

)فطرت( هللاوكلمة 
 يف سورة الروم. (258)

                            
فال تتناجوا ابإلمث سبحانة:  وقال ويتناجون ابإلمث والعدوان ومعصيت الرسول ، قال تعاىل: 9و8. واآليتان 1سورة اجملادلة:  (251)

 .والعدوان ومعصية الرسول
 .ان شجرت الزقوم، قال تعاىل: 43سورة الدخان:  (252)
 .فهل ينظرون إال سنت األولني فلن جتد لسنت هللا تبديال ولن جتد لسنت هللا حتويال، قال تعاىل: 43سورة فاطر:  (253)
 .سنت األولنيفقد مضت ، قال تعاىل: 38سورة األنفال:  (254)
 .85سورة غافر:  (255)
 .9سورة القصص:  (256)
 .فروح ورحيان وجنت نعيم، قال تعاىل: 89سورة الواقعة:  (257)
 .30سورة الروم:  (258)
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)بقيت( هللاوكلمة 
 يف سورة هود. (259)

)ابنت( عمران)و( كلمة 
 يف سورة التحرمي. (260)

متت )كلمت( ربك)و( كلمة و
 .، يف )أواسط األعراف((261)

)وكلما اختلف( فيه من الكلمات اليت هلا اتء )مجعًا وفرداً( ابن قرأ بعضهم بصفة اجلمع 
آايت وبعضهم بصفة املفرد )فيه ابلتاء( املستطيلة )عرف( كقوله تعاىل يف سورة يوسف: 

للسائلني
 ، وهكذا غريها من موارد اخلالف.«آية للسائلني»، إذ بعضهم قرء (262)

املبحث من أقل مباحث التجويد فائدة وان كان كلها شريكاً  وال يذهب عليك أن هذا
يف عدم اجلدوى، ألنه ال أمهية للخط ومل يرد نص من الشارع املقدس على شيء خصوصاً، 
واملختار عندان ـ مضافا إىل جواز الكتابة بكل حنو ـ الكتاب أبخصر الكلمات، وما يقرء، ال 

او، اللهم إال أن يراد التحفظ على املكتوب يف صدر ما رسم، فالصالة والزكاة ابأللف ال ابلو 
اإلسالم لبيان نزاهة القرآن الشريف حىت عن تغيري خطه، وأما مواضع االختالف فحيث إن 
ما بيدان متواتر ال جيوز القراءة بسائر القراءات بعنوان أهنا من القرآن لعدم معلومية ذلك، 

روف من الغلط فقط، وال يعترب املخرج لعدم دليل فالالزم هو القراءة على املتواتر مع صون احل
 عليه، وموضع البحث غري هذا املقام وهللا تعاىل هو العامل.

                            
 .86سورة هود:  (259)
 .12سورة التحرمي:  (260)
 .137سورة األعراف:  (261)
 .7سورة يوسف:  (262)
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 ابب مهزة الوصل

 وابدأ هبمز الوصل من فعل بضم
 

 إن كان اثلث من الفعل يضم 
 ----------------------------- 

 ابب مهزة الوصل
رف إذ له رابط ابلصحيح والغلط ال ابجلودة وهذا املبحث يف احلقيقة من مباحث الص

 والرداءة اللتني مها موضع علم التجويد:
أي ابدأ هبمزة الوصل يف حال كوهنا « ابدأ»)وابدأ هبمز الوصل من فعل بضم( متعلق بـ 

 انظرمضمومة )إن كان( حرف )اثلث من الفعل( املضارع )يضم( فقل يف ينظر وخيرج: 
اخرجو (263)

(264). 
 حال الكسر والفتح ويف واكسره 

 
 األمسا ء غري الالم كسرها ويف 

 ابن مع ابنة امر ء اثنني 
 

 وامرأة واسم مع اثنتني 
 ----------------------------- 

فقل: « يضرب»)واكسره( أي اهلمز )حال الكسر( حلرف الثالث من املضارع حنو  
 .(265)«اضرب»

 .(266)«اخش«: »خيشى»)و( يف حال )الفتح( فقل يف حنو 
)ويف األمساء( اآلتية )غري( األلف و)الالم( اليت تفتح اهلمزة فيها، وهذا استثناء منقطع  

 كما ال خيفى، )كسرها( أي كسر اهلمزة )ويف( أي اتم.
مث بني األمساء املكسورة مهزهتا بقوله: )ابن، مع ابنة( و)امرئ( و )اثنني، وامرأة، واسم، 

 مع اثنتني(. 

                            
 .50سورة النساء:  (263)
 .18سورة األعراف:  (264)
 .60سورة البقرة:  (265)
 .فال ختشوهم واخشوين: 150قال تعاىل يف سورة البقرة:  (266)

../FILES/03.HTM
../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 53 

 حيث قال: ـ بال نقض طردي أو عكسي ـ .ولقد أجاد ابن مالك 
 ويف اسم است ابن ابنم مسع» 
 « واثنني وامـر ء وأتنيث تبـع 

 وحاذر الوقف بكل احلركة
 

 إال إذا رمت فبعض احلركة 
 إال بفتح أو بنصب وأشم 

 
 إشارة ابلضم يف رفع وضم 

 وقد تقضى نظمي املقدمة 
 

 مين لقارئ القران تقدمة 
 ----------------------------- 

)وحاذر الوقف بكل احلركة( فال توقف على املتحرك ابحلركة التامة )إال إذا رمت( أي 
أردت الروم وهو النطق ببعض احلركة )فبعض احلركة( أي جيوز االتيان ببعض احلركة إذا وقفت 

 رائما.
 ما.مث انه جيوز الروم يف مجيع احلركات، )إال بفتح أو بنصب( فال جيوز الروم فيه

)وأشم( وهو أن تضم الشفتني بعد االسكان اشارة إىل الضم وهذا خمتص حبالة الرفع 
 والضم ولذا قال )إشارة ابلضم، يف رفع وضم(.

واعلم ان النصب والرفع واجلر، يقال للحركات االعرابية، والفتح والضم والكسر 
 للحركات البنائية.

ئ( ابهلمزة )القران( خمفف قرآن )وقد تقضى(، أي انتهى )نظمى املقدمة، مين لقار 
 )تقدمه(.
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 واحلمد هلل هلا ختام

 
 مث الصالة بعد والسالم 

 على النيب املصطفى وآله 
 

 وصحبه واتبعي منواله 
 ----------------------------- 

 )واحلمد هلل هلا(، أي ملقدميت )ختام مث الصالة بعد( أي بعد احلمد )والسالم(.
)وصحبه(  )وآله( املعصومني  )صلى هللا عليه وآله(( حممد )على النيب املصطفى

 املؤمنني )واتبعي منواله( وطريقته.
 

 
 

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
 كربال ء املقدسة   
 حممد بن املهدي احلسيين الشريازي 
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