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متثحكابه ائمارى اتها ما 
—لامبج حاو —و ؤ بى له محلا 

ناكياذامئاذا)
والعلاالتاج مى أسوار ملاثس 

جرائهعند بالنجل ظنحم هنا 
الت—لااقووالصهوة أهل سك أولئ

والشوالصبر والإحثان أولوالبث 
مثقلا١^١)• خلأه1دهاجاأ 

شئغاثاثذ4اةنابما
العلاثاماسها الدسا متك وبع 
خزئاف/ماتصاأئ

ؤفلأثاقلوا 
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]!؟rدناكم٠يالجروثةق القيني شنج محثقز َق 

ص-
A

٠٠٠

م

الشيخفضيلخت و0نووظ 

اممولثحادة بن محمد 

محمدمدنا الأمين الهادي عاى واللام والملأ0 العالمي، رب فه الحمد 
الدين•يوم إل بإحسان وتابعيه وصحبه آله وعلن 

ويس:

ياخذهامتبعة ستة ااالقراءة يقول! جمآفي الجزري ابن المقريين شخ فإل 
يحبأحد كل يزدي يحث الاحتتهادية الأمور مى وليث الا؛قاا عن اللاحق 

فيهولتفثث البينة، فصاحته عن القرآن لخرج كذلك الأمر كاف ولو اجتهاده، 
يخرجالذي والمعنوي اللففلي التحريف ولامتشرئ والخفية الجاليه اللحون 
مقاصدها.عن الألفاظ 

هذاق للخلف شيئا يتركوا لم السالم، أف يجد القرآنأ الأداء لقواعد والمتتح 
وتفصيلها.يشرحها العلماء وقام المنذلوماتا وكتبوا ذللثج ق الكتنر فالفوا المجال؛ 

سليمان..حن علي، الأخ/ مل المقدم البحث، على اطلعت، قد وكنت، 
؛ذل،قد أنه فوحا.ُت، التجويد( فن ق الجزرية المقدمة شرح ؛)مختمر والمعنون 

تحفةمتن من يماثلها يما ذللث، ومقارنة ألفاظه وتحليل المتن محبط ن( مالحوظا حهدا 
اسفلهارْعلى القرآن قارئ يعين مما الجمزوري، مليمان للشيخ والغلمان الأؤلفال 
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عني؛ا حين اض فجزاه التجويد، قواعد إنات ق المهمة الأدلة من باعتاوذللثج وتْلمقه؛ 
أعماله.ميزان ق ويجعله يمله وأن به ينفع وأن لوجهه، حالصا وجعله اهتمامه، 

وسلم..وصحبه آله وعش محمد صيدنا على اممه وصلى 

الغولشحاده بن محمد 

اميمامآن ُبررات على العام السمِف 
السِمحية'إلنققة الكية بابعية 

j>)LrL/\\/U
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٣ئسر مس٩ 
اثشيجفضيلت تمؤيظ 

اثقوسإبراهيم بن جماو 

واللاموالملأه ئديرا، للعالمن ليكوف عبده على المرقال رل الذي ممو الحمد 
اصهلفئ.الدين عباد0 حير علئ 

ويس..

علممن حانتا لنا يدعوا لم أمم ليعلم وحلف سلف قبلنا من نتاج ق المتامل فإ0 
أوأحملوه ما نفصل عليهم؛ عاله اللاحقين نحن فكنا وطنقوه؛ إلا الفنون من فنا ولا 

فصلوه.ما نجمل 

بالسردهم وسبقوا وااتنف1يلم، العرض أحثنا أننا إلا فضل من لنا كان فما 
رحث صاحب نيخقثؤ القاري ملأ السخت التفصيل حدا سبق ممن كان ولقد والتفصيل. 

حن..علي الشيخ• أحي به اعتى والذي الفكريةاا ررالمنح د والممؤي الجررية متن 
;التلخيصالقاري الشيخ شرح تناول ثم به؛ أجزية حتى علي المس عرض أن بعد 

الرئيسالمعي علئ اقتصز حيث مخل، غيز موجزا هذا ثوبه ق أحرجه حص والتدقيق 
علئلمهل الهامش، إلئ الأقواو من يضع وما المعليقات وأحال المتن لأبياُت، 
تمييزْع الأييات ضبط أتم كما ير، ق غايته إلئ الوصول المبتدئ العلم هذ.ا طالت، 
بالشّرحاالشاهد موصع 



منابورقِفي القيمة محتقرشرج 1تآ 

بينعقد الأطفال، تحفة بمتن يمر أن من له لأيد القي لهدا الساللثح أن رأئ ولما 
إذاالفن هدا أئمة بأقوال الاستئناس ق جهدا يال ولم الفانية، تتم حتى مقابله المتنين 
الحاجة.اقتضت 

الثرقيه~—المنطقة منطقته ق المرنين للخثايح الفرصة أتاح أن فيه نحمده ومما 
زالما الذي النحؤ هدا عش حرج حتى رائهم فته ويروا العمل هدا على يطلعوا أن 

آدم.ابن عمل ككل والمديل للتحسين قابلا 
بالركةلماحبه يدعئ وأن منه يتفاد بأن حدير الجهد هان.ا أن لأرئ ؤإننى 

والقبول.

القر؛شإبراهيم بن جمال 

العلجثإء4ّار روران، كلى الترن، 

التّنىميةيالن2لقة ايمية باليية 



سالتجوببافرربة.في الممدنة محمرفزج 
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ئ؛محسم
^،Loلم ما اف الإنعلز ،، JUijljعلز الذي المنن، كين الم ولؤ ف الحمد 

ومنوصحبه آله وعلئ الأمي،، ال~ي، اصطفئ ااذين همادة حثر علن وأسلم وأصن، 
•١^^،•• ثوم نع4مإحانإد، 

وس:أما 

أمور•أربمي علمح، يتوقفف القرآن تجوين ُُءإة 
صفاتها.معرفه ثانيهات الخروف،. مخان معرفه أولاهات 

الأحكام.من اكركّآ، سب لها يتجدد ما معرفة ثالثها 
وكثرةالكرار«ُم.ان ر1صهالأأح؛نا: 

التجوي،فى ؤ، الخزرية المقدمة متن ثرح تلخيهس ل المقل جهد وهدا.. 
اعتمدتوالدي الخرري. محمد بن محمل. بن محمي• الدين سمّن الخير أبي للأمام 

سلطانبن علي، ملأ الثخ لفضيلة الجزرثة® الةا.مة سرح ق الفكرية *المخ كتاب، فيه 

نصر.مكي محمد للشخ المفيد القول نهاية ( ١ ر 



^^لمبي

لزمأو العبارة غمضت إذا ءيرهس بشرح ومتاننا رنينا، ~مرحنا القاري محمد 
أوتك.السالة هدْ و الماندة الأحرئ انمادر نس، إلئ الإشارة -مع الأم 

المثال-غانا- أس الواحدة القاعدة عالي القرآنية الأمئله تعدذُت، إذا أنه لما 
التيالرواية فعلئ ُ الأبياتر صبط أما الصحم،• ترتب علئ القرآن ي ورودا الأول 

ذ؛ءمح.يالناظ، سدهم يتمل الدين مشايخي عن تلقيتها 
لتناسبعبارة، أوجز ل الدلالة تقريب، هو المختمر هدا من الهدف، كاذ ولقد 

حمله؛يسهل كتستا ق المختصين— وغير منهم -المختصين القي هذا ءللأنم، كل 
الرئيسالفهم على مقتصرا المائل من كثير ق الخلاف أوجه عن ابتعديت، فقد ولذا 
والجوهر.ياللمث، الإحلال عدم مع منها 

لكتاُس،خدمة واتصل؛ دام الذي القليل من الجهد هذا يكوف أن تعالئ افه راجيا 
أهلاممهوخاصته!لأهلالقرآن.. ثم اممهتعالي.. 

النحمعي تبادلوا الذين المميلة أصحاص، عن أنوه أن المقام هذا ل ى وجدير 
أوتصحيحا..أوتعديلا حذئا أو إصافه وأبدوا العمل من الأولى 

سياأحن القرش، إبراهيم بن جمال الغول، نحادة بن محمل. الخث,ائخت وهم 
صلاحاثمتح،منير الكالناأر، عيسى بن خالد الأحول، معيد< الحمادي، حرام الجيل.، عبد 

لأنودك الإعرابط ق الماشرة المحوية للقواعلّ موافهتها م محو الأسان بعض ضبط ق يلاحظ ]١( 
غيرمن هبتته على المسمؤع اللففل ليراد ت يمتى والذي النحو ل الحكاية بباب عمل المؤلف 

الناظم؛كقول تغيتر• 
صم،بنتماوالوصل يل ا . Is*ردوا  ٠٠واحتلثن، اتألتئوْ تّوكل 

هه؛فلتاثألثزء نن ؤوتائّمحإ تعالئ؛ نوله ل مجرورا بالقرآن حكايته عن نقلا )كل( ق فالجر 
للجر،ظاهر سسب يالمتن يكن لم بينما )من( الجر بحرف فق [ ٣٤



التجويدثن امحبةِفي الممدنة شنج محفز 

ومنسلمازس ياسر الفطايري، محمد شوكت، القاسم أبو العرايي، الدين علاء 
اففجزاهم الدوه•• وفاؤلمة زيادة ليلى الفصليان الأختان ائية النالخيرية الجمعية 

الجزاء!حيز أبدوه وعما عنى 

سليهانحسن على 
الشراثما•رمااداءان، 

اا<وءساران،المن/نِِدة اللسة رنيس 

للداءاتI_ اس كلى م الشرف 

إا£ةِّوذى(امرثمع رالتجؤيم الثمانية 
رث،هفييأدمبمة عية بابالعشّ القِئ 
السِتيةمحالنلقة  ٢٠٠١^٠٥١القِآرء 

السعوديةالَيية لهة ا- 

تم٩١٤٢٢/١/.العة 





وءسامبي ءئممزشامحامحرمحِفي 
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 Qاينوايةصاحب حفص ض سة ولا: أ

لبيعية ن- البزاز الكوق الأمدي داود أبي بن المغيرة بن سليمان بن هوحفص 
•الهجرة من تعن صنه ولد أبوعمر، وكنته ارب، الاي البر 

الداف•عنه مال ~ زوجته "ابن ربيبه وكان عاصم، عن وتلقسا عرصا القراءة أحذ 
-ما.فآقرأ بمكة وجاور ، ١٢٠فأقرأ ببغداد نزل 

شعثةعلى مرجحا فكان عاصم بقراءة عاصم أصحاب، أعلم " عنه! وقيل 
الحروف.يفبعل 

عياش.بن بكر أبي فوق الحفظ ق يعاJونه الأولون ان ك~ 
عاصم.على قرأها التي الحروف بفبهل يصفونه كانوا و— 

نيؤهقنن.علي إلئ ترتفع ما يقرأ التي القراءة انت، ك— 
فقال!القراءة! ق يخالفني شعبة بكر أبا إن لعاصم قالت، قال! أنه عنه روي 

يمابكر أبا وأقرأُت، تيهبمنه، ^^، عن الملي الرحمن عبد أبو به أقرأق بما أقرأتلث، 
نمحهثه.عود مبن اممه عد عن حبس بن زر به أقرأف 

المروري،محمد بن حسين منهم وسماعا عرصا كثيرون أناس عنه القراءة روى 

ءاص-م•ص أحذا راومحن أشهر يحمص عاش بن شب أبوبكر ٢ ١ 
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شعيبوأبو الأناري، يحي بن والفضل الصياح، بن وعثيد الصياح بن وعمرو 
القواس.

ُ.الصحيح' علئ هجرية ومائة ثمانين سة ١^٥٧١ توف 

الجؤريابن عن ئبدة : llj^ئ 
ُِ ه ِ 

وكميثنواسمه لقابه أه 

قاصيالأئمة، إمام الدهر، ونادر العصر، فريد المدقق، الثست، الحجة الحاففل هو 
شخالنبلاء، المدققين رئيس الفضلاء، المحققين رأس المقرئين، محمند القضاة، 

مثلها،بق يلم التي التصانيف صاحب، الأداء، أهل عمدة مناؤع، غير الإقراء شيوخ 
العمريالدمشقي الجزري يوسف بن علي بن محمل بن محمد بن محمد هو 

لأمي كما لفي اللقب ه نفعلى وأحللق الختر، أبو وكنثته الشافعي، الشيرازي 
الرواية*علم ف بالهداية مى والمالحدين، ق الرواية علم ل منظومته 

لفكبالالجزري ن بد محم** دؤف ورب عفمح، راجول، يق

الشرقببلاد عمر ابن حزيرة إلن ثة نالجزري إلن ونسب الجزري، بابن عرف 
مثلدجالة به تحيط )ترك؛اا الموصل شمال بالي ت القاموس ول تركستان( ق )بلدة 

الهلال.

•ورواتبمم العشرة القراء ٧^^ را-بع للأستزادة ( ١ت 



و0ا^رشامحامحقِفيمامبي• د

ؤءولاذئه

محنةرمضان شهر من والعشرين الخامس الست ليلة الجمعة يوم فثمآئ ولد 
ميلادية( ١٣٥٠نونمر شهر من  ٣٠)الموافق هجرية، وسعمائة ين وحماحدئ 

سنةأربعين ومكث، تاجرأ، أيوم كان ولادته! قمة الأصل. كردى وهو الشام. بدمشق 
عالمنا،ولدآ يرزقه أن تعالئ اممه ومال، زمزم، ماء من وشرب فحج ولدأ، يرزقا لم 

الراؤح.صلاة بعد  ١٠^٧٥محمل. ابنه له فولل. 

البلجإحصيله يئ 
امحلينوأّعمره، حهابازة عن فتلقاها القراءات؛ علوم إلئ الكيرة ه نفاتجهت، 

كثيرة،كتب بمضمون وجمعتا إفرادا والحجاز ومصر الشام علماء من وقتنه، 
وغيرهاوالتجريد والنندكرة والمتتير والإعلان والعنوان والكاق والتيسير كالشامحلبية 

قعالمنا الجزري ابن الإمام يكن ولم المراجع، وأصول الكتب، أمهات من 
وفقهوحاليحح ير نفمن العلوم شى ؤ، عالمتأ كان بل فحسبإ والقراءات التجويد 
وغيرها.ولغة وصرف، ونحو وبلاغة ونوحيل. وأصول 

ُرُُ 

الجزريابن الإمام عنهم أحد الدين الشيوخ المرء يستقصي أن المهل من ليس 
تلقئممن لمتظوماته. الشراح وكتب، التراجم كتب، لنا منته قل. ما متهم ندكر ولكن فءهنة 
والتجويد!القراءات علوم عنهم 

أحمل.والثلأخ التلار، بن الوهايبج عبد محمد أبو العلامة دمئق! علماء ن م~ 
بنأحمل. والشيح اللبان، أحمد بن محمد المعالي أبو والشيح الطحان، براهيم إن 

الحنفي.الكفري الحسين ن أحمد أبويومحفا والقاصي وجبا، 
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محمداش عبد أبو والعلامة الجندي، بن اش عبد بكر أبو الشيح همصر' علماء من 
الوهابعبد والشخ البغدادي، بن الرحمن عبد محمد أبو والشيخ الصائغ، ين 

القروي.

،٠٥٧٦٨سنة الحج فريضة لأداء مكة إلئ رحل لما المنورة! المدينة علماء ن م~ 
الخهلستج،صالح بن محمد الله عبد أبي الشيخ على والسير الكال كتابي بمضمون قرأ 

المنورة.بالمدينة الإمام 

هدهتلش داليازت والمعاف والأصول، والفقه الحديث عنهم تلقى ممن ي* 
اللهمعلو الدين ضياء الثخ ت متهم ممر شيوخ من كثير حلق من العلوم 

بنإبراهيم بن محمد الدين صلاح والشخ ه، ٧٧٨سنة بالإفتاء له وأذن القزويتي، 
الفداءأبي المؤرخ الحاففل المحاوث المفر والإمام الحنبلي، المقدسي عثدالله 

والندريسأجازه؛الإفتاء من أول وهو المعروف، التفسير صاحب، كثير بن إسماعيل 
-.٠٧٨٥سنة الثالقيني الإسلام شيخ وكدللث، لإلأه، ٤ سنة 

مئاصيهمن يء 

ووليعدياوة، سنين والإقراء لكيليم الأموي بالجاهمع النسر قبة تحت جلس 
الوهابعبد محمد أبي شيخه وفاة يعد المالح أم بتربة الكبرئ الإقراء مشيخة 
منهمابكل وبني يثيران، القفاء ولي، وكدا ، ٥٧٩٣عام دمشق قضاء وولي، السلار، 

دارمشيخة ثم يالعادلية، الإقراء مشيخة ولي، القرآن• بدار سماهما مدرسة للقراء 
وقت1ا.المقاومس يبيت الملاحية مشيخة وولى الأسرفية. الحديث، 

ئهمؤلما قإ 

الإسلامية،العلوم من علم من أكثر ق ،، التأليفميدان ق الإنتاج غزير طص كان 
تنؤعويعكس عليه. وغلب، به، اشتهر الذي الحلم هو القراءارت، علم كان ؤإن 





التجوبيثن ايرةِفي السمي محثصرشيج 

وفائهتت( 

ثلاثسة الربيعين أول من حلون لخمر الجمعة يوم صحوة تييآفئ توق 
التيالقرآن يدار ودفن نتراز• بمدينة الإمكافن وق ببمنزله وثمانمائة وثلاثين 

منزلهالجنة وجعل عنه، ورصي تعالى النه رحمه سة وثمانين اثنتين عن أنثاها 
المخلصين.المالحين به يجزي ما حير الكريم القرآن عن وحزام ومثواه، 

ICQ  :الجمروريسيبمان السيخ عن ئبدة ئالئا
الضاعمحمد بن علي الشخ عنه قال 

والألف،المائة يعد وستين بضع نة ٌالأول ربيع ق بممر )طنهنا( بهلنتدا لد و~ 
مزالهجرة•

المدهّت،.هوشافعي و~ 

يهكوا.كثيرين مشايخ على فقه ت~ 

الميهى.النور عن والتجويد القراءامحت، أحد و- 

)الأفندي(.-شهرته 
ومائةوتعين ثمان منة حثا كان حياته! عن المرصفي الفتاح عبد الشيخ يقول 

الميلاد.من وألم، وسعمائة وثمانين أربع الهجرة من وألف 

القاري.!ا(هاواية 



ا7تآمحزشاصايزرةِفيلإص 

القاريثا السيخ عن شدة رابعا: هء 
نوربالقارئ المعروف الهروي ، jllaLبن،علي وقيل محمد بن علي هو 

عصره.ق العلم صدور من حنفي ففته الدين، 

القراءادناي كيرة كتب وله ٠ بها وتوف المرفه مكة ومكن )هراة( ق ولد 
منها*وعيرها والحديح، 

ومرقاةالتجويد ق الجزرية الهدمة وشرح المح القراءات ق الثاطية ثرح 
مطبوعة.وكلها عياض للقاصي الشرف الحديث ق المصابيح مشكاة ثرح الفاتح 

المويةرالهجرة من وألفا عثرة أرع نة ّئثؤ توق 
سنده

فعلنالروايات وتدقيق القراءات تحقيق ق مندي وأما ت ه نفعن الشيح يقول 
شيخوأكملهم الشريف الفن هدا ق أجلهم من الكرام والقراء العظام المشايخ 

الشحالكامل والصالح العامل العالم دهره وفريد عصره وحيد الغراء بمكة القراء 
عنيوجزاه الواق العالي المقام سبحانه اممه بلغه الثواق اليمني عمر الدين اج رم 

العلامةالإمام على قرنوا جماعة على قرأ وقد الكاف، الجراء لمين المسائر وعن 
الدينزين الشيخ على قرأ وهو ؤإمامها المنورة المدينة حطيب القه؛لان بن محمد 

الدينشص الشح والحدثين القراء خاتمة وهوعلن المصري الهيتمي الغني عبد 
عناكيال بن الدين شمس عن أخذ وهو الجزري محمد بن محمد بن محمد 
القاسمأبي اممه ولي الإuم عن الماسي الدين كمال الصالح القي عن اللمان 

كتابهف مذكور ومندْ الدال عمرو أبي عن هديل ابن عن نجاح ابن عن الشاطئ 
الأئمةوعلن وأحبابه وأصحابه آله وعلن ه النذير البشير إلى ٌنتهيا التيسير 

القاري.را(هاواة 



المرسلين،علئ وسلام الميض، من إحوانه وعلئ الدين علوم أنولع ل المجتهدين 
العالمينرب لله والحمد 

الأنحنابياك؛ل؛ركريا 

الشاض.المصري الأنصاري زكريا بن أحمد بن محمد بن هوأبويحي 
أصول)أي والأصول باللغة عالما للحديث، حافظا التفسير ق ؤإماما قاصيا كان 

والتجويد.القراءات ق مقدما الفقه( 

منها!والتجويد الشرعية العلوم ق معروفة كثيرة مؤلفات له 

وعشرينثلاث سنة ميلاده المقدمة. همح ق المحكمة والدمائق العصر نجباء تحفة 
٠.الهجرةر من وتسعمائة وعشرين مستا ستة _ji وتول الهجرة، من وشمانمائة 

الفكرية.المح خاتمة ( ١ ) 
القارى.)آ(هاواية 



ماليجوييءئمم>شامحامحربةِفي 

سادسا؛

*-٠--:؛؛زْزمزاشمةاتجزإة *** 

المقدمةمس ق ُ'إجارة 

أجمنوصحبه اله وعل خمد سيدنا عر واللام والصلاة العالمحن رب ف الخمد 
إراممق جال الرحن عبئ زو الص• امم ريه رحم؛ إل الشر البد ينول • * ويعد 

اقرش

الخيرةو١الولود الخشية مصري '،يان حن /عل اف ق اخ فإل مد أما 
المعيالجويد فن ي المنيمة محي عل قرأ قد ^^ ٦٧/٦^/؛-١^؛ اتحربمة مجمر جهيرية 
المقيلةصاحجؤ عن المس هذا تلميت أز أ-محرته وقد • اليمام. مدينة ي حنظا يالخزرية 

الشخزمانه ق العصر ند جمعن يرؤيه ومو الي النعي أحمد الدمر الأٌساذ الشيخ 
الحزاميمحومحى ق خمد الشيخ العلامة عن يرؤيه وهو محقنؤ فاداز ياّبن عمد الحدث 

أحمدالشيخ عن الدمياطي الشربمي خمد الشيخ الٍِمة ممكن الممرتن عمدة عن الموداز، 
الشخعن العوادل، أحمد ق حن الشيخ عن شهتا، محمر الشح عن الشافعي، اللخبوط 

عمرن أحمد الشيخ عن الشافعي، الرحمن عبر الشيخ عن الإيشييي، الرحمن عبد .ن أحمد 
اذءهل\ء ن الدين سيف الثخ عن المناحي، أحمد ن ّاْلان الشيخ عن الإسماطي، 

الإسلامشيخ عن الهلبلأوي، الدين ناصر الشح عن ايعي، شحاذة الشح عن الشال، 
إمام،المزق عن التويري اقشل م زي ن أحمد الماس أي الشيخ عن الأنصاري، رلك؛ا 
•محمحه الجزري محل ين مر ين الخيرمحل زي الدين ّّممس الشاة قاصي الحافظ التراء 

يغأن نال واذ المارك الطم بهذا أجزنه الجميل ق معرفة حن عل ١^؟؛ ئ ولما 



التجوببئئ ١^٤؛، السمة محتقرمج وت[ 

فماالصواب نحري أن منام ُه آوصاي بما وأوصيه • ومثا' ومحت اقران هل أخ 
وأنسهْل، مخه ما ي مسه مى لاُح وأن الخطا عن الرحؤع عن لااف أن إله وأعهد رويه' 
أنامم اف وأمال واكية والدرة الساطية ست :بحمظ وأن • اٍر• ؤبجقر المغر رحم 
وسلم.وصحبه آله وعل عر•محمد وصراذ • وله ؤا شاهدا الطم اقران بجعل 

محتيه



التجويدثن اؤووؤاي القيمة محفزفنج 

000

٦

٨

اسا\ص

-ه
000

ءا ُ َْ الجنديابن للإمام التجويد فن في المقيض مس أولا: لتا 

الكريمالقرآن لتحفيظ الخيرية بالؤمعية المتعمدة العلمية اللجنة قررت 
وذللت،الطلاب، مه ينطلق أصلا ليكون الكتاب هذا صهل اعتماد الشرقية بالمعلقة 

محمدالشيخ'. الفضيلة أصحاب اللجنة: أعفاء من بالخطقة. التحفيفل مراكز لجميع 
أبوإسحاق الشهري، موسى بن علي الميص، أحمد بن امي ّالغول، شحادة بن 

سليمان.حن علي الشاهد، ياسر الفهلايري، محمد إدريس، الميال عط\ شرار، 

ءُْ َْم_ ءْ  الجمنهديسليمان للسيخ والغلمان الأطفال ثحفة مس ثانيا: 



unئزالصب

اثجنريابن للإمام الثجوس ص في المقدمة مثن أولا: 

يمَبأسآصقير

المثن()ممدمه 

الشافعيالخزري ئى محني ائع ّمموزب راجي يمول 
٢

٣

٧

٨

١٢

١٣

افآن وصلف الحمد 

وصحبهوآله محمد 

ممدنههذه رن وبمد 

ملإذؤامسثبيممئ
و١لصماتالحئوف مءح-ارج 

والموائفالئجؤيد محرري 
بهاوموصوو ممئؤع ثل مى 

ؤم__ثطئاةس——ه ع1——ن 

محثهئع اكنآن رئ ومف
ينثمهآذ هارؤ_ه علن مث—_ا 

اللمساتواثأيصح لثالففل
المماحفق رسم الذي وما 

بهاتكئب تكس لم ١^>، وناء 
الحنوفؤمحابج باب 

اكزض ابييحناثة علن عثز تسنه طايج 
وهيذضقى الحوف الص ئ

ئلملآفثناسيس>هائ
حاؤه__اواك__افعنن أذد_اه 

الأصناّشيربمأنبماى

تنهيلله--واء ثد ح—ثدد٠ 
اءُألننطشنخل

١^أنمن 
ؤشاإي حاثته مى والصاد 

اثاولأملآسبمتهاه



03سالتجوبي•محثمزشالممدمةالخروبةِفي 

ثا:ضشأذخوثال اجعلواحت طزفه من والنوذ  ١٥

:.كذظ:ااوكسثث  ؤمىمئة ا وئوالداو والط_اء  ١٦

١\ذو&ذإثل■■ اءُثاا ذ\\%  الثثشاكائا ئوق ومن منه  ١٧

اننئريهالقا:ا الزاف نغ ئاشا  الئمهتطن ؤثس ومهنا مذ  ١٨

آ١؛>- زالا ؛!^١١  ١١ ١٩

اتميماتط ياف

زة ئ، ضظثاا ةأة  ٢٠

نكشثط أجد شظ ثديها  نسآكغنحصن قحنه مهمومها  ٢١

حصنئظ صنط حص علو وسع  عمرلذ وحووالثدي ويجذ  ٢٢

اJئذكهائح-ئوف لب من وفث  مطمةظاء طاء صاد وصاد  ٢٣

ن ٠١١٧ ث ُ ؛٧ ةأتَآ  اآثزاة؛سئمحظض ٢٤

١ك؛اثامح اآت. ^٧  ٢٥

استطJص_ادا الئين ؤبلفثى  ومزا^اثبمِ,سمبمز ٢٦

باب

آثماكرآف تجود لم من  دالآخ-لمحثئممم ٢٧

زضلأثصك_ثامن__ئإو_ا  4ُ;_يالإفقآبلألإل ٢٨

'ثَا زش ت!م ززب  تلأوةا1حكه وهوأي—_صا  ٢٩

نتحمهاوما لهصمة مى  احمهالخروف وهوإغطاء  ٣٠

ثمئل-هرء ثظ٠— واللئظ  لاصيهواجد ؤ—و درئ  ٣١



م١^?^محثفزش١^اءررقِفي وج 

ثعنفبلا الثئق فى اسق باك5لف محئلأئذمرم ٣٢
نل_يزفتسص ٣٣

\وغشميه؛]ءؤيغض الئراؤيق باب 
الألسفئمظ مغم زخاذزن آح__ئف مذ م_نتفالآ د_نممن  ٣٤
—اافث_ألأمفد  ٣٥
مزضومي محمضة من والجم الص ولا اف وعنى ول؛ث1ئم،  ٣٦
الذيداحرضعايىثةدض ثاطلهم.ثي نزق دئاء  ٣٧
التجريحج احقن رنوة القتر يب الحم دفي مها  ٣٨

أبثاالوه-ف'ئاف ني تئى نإل ت__اكنا لأإذ مثلثوثنن ٣ ٩ 
تنموابمطر نتقم منمص الص أحطئ حصحص وحاء  ٤٠

بابادراءاب

ثكنشحيث الكنر بمد كداك ا'تمسزت مإدا ال_ثاء ق وزق٤ ١ 
أن:كانتاققننةكسس ينللمثكنمنمخزف  ٤٢
تشدئمبم_تا؛^١ زأفف محثرتوخي نزق في نالخلم٠  ٤٣

امماماب(رباب االمخيم باب 
اشاوصم'كعند ئح عس اض انم من لام الوقع٢ ٤ ٤ 

والإطباقاأا،ثتلأء موقا 
ؤخزفاِسمءمحاؤامما ٤٥
وقعبنأحلةكلم والخلص ننطت مع أحطث، من الإطثاى وتئن  ٤٦



افزربةِفيالقيمة محصزش د

الحنومؤبآء اثئْتال الئسهاءفي بغض 
ص—للنانع والثنئوس أنمث جعلتا ق القفون على واحرص ٤ ٧ 
عصىبمحثلورا ائستاهه حرفن عثى محدورا ائفتاخ وحلص ٤ ٨ 

انتنتوموني، 'تمشزمحم ا و؛ثلأكاف شدة وربع  ٤٩
والإظهارالإدعام باب 

دآئذي ينل رب ظل آذغم إذتكذ يجنى فل دأونن  ٥٠
٠١  j ناققبيثرب لائزغ نبمة شم ويل دهم مالوا نغ يزم

الصادوالظاءباب 

اءوئهاثحىالفننيرمس ؤمح_-زج صادبانتطالة وال٥ ٢ 
ظهراللمظوانظرعفنم أمغل الحمظ الظهرعثلم ظل القش فى  ٥١٠
ظاهزضدزاظهأها ٥٤
نوارحرف النخل ثل عضي سوئ وغفل جا يفن ظنا أطمر  ٥٥
اسرظلففزاظكغظ^ثإنبنومظوا ؤظل ٥٦
راوجميعالنفنومحقيفئيفلنلىمهحفلوزانعالئحتظر  ٥٧
ثالنمملأالنءبنضئا>؛زئرشظضنة إلأئل؛و ٠٨

صالخلأى شن دي الخام ض لاالخض رانغظ ٥ ٩ 
اثءLلييرابباب 

—المالنلبم—ص ظه—رك أم—ص لازم اذ االسمحإذثلام ٦٠
عل—بجم٤—اجب—ائهم وص—ف أنصئم تع وعقلت ئغ واصطئ  ٦١



^^؛ا£نيي

الساكثةوامحم ائشددئين والنؤن اييم باب 

وأحسنيئا فا مإدا مم ليي مدن ثص الئثه دأظهر  ٦٢
ناءغئاسريرمالأئاافمإنطنسلئ  ٦٣
حمميأذ واوويا واحدولدئ الأح_ثف ياق عند وأظهرنها  ٦٤

وايقثؤينايساكية التؤن أحلكم 
ااحمويلب ام اذعار إظهبلني وئ—ون موين وحكم  ٦٥
ئالأسَسممواوةموالسمفاضأنيزؤام  ٦٦
وائدئإلابينة'كدسا هممى بj ث ن وأدغن ٦٧
أحداالمحروق باش نيئ اِلأخفا ثذا بغثة ا البمعند والملي  ٦٨

نسواوح_اتزنئّ ثلأز؛ووا؟تتلم واف ٦٩
زبالطووبمدخام اكن نثد بمدخزف خاة إن نلازم ٧ • 

ابكل_ئةةت__صلأإلبمتهمزة مل إذخاء وواجب  ٧١
أومحزضالئاكولولمائسنجلأائرإذاأئىمنمبلأ وخ ٧٢

واأاب؛بماءالوقف باب 

لابدمىثعرثةااود_وفزوف وبمدثجؤيدكللخ ٧٣

افثبخا؛ثكةٌتدألواِلأسضيضاإذن  ٧٤
ياقدىمننئ ا0 آذكسلى يوجد لم ئإن يائم دفي  ٧٥
إيمحسالآيحئنفامحنقافا؛ئالكانيوكظاص  ٧٦



[TT]التجلببم امحبيِذ محمرتمج 

لةمثس—يا م-صطنا ثوو_ف وله بح م ئا ميعير  ٧٧
الاتمحنندلاحرا؛ وجب دلف مص المزآن j دلتس  ٧٨

والموصولانمطؤع باب 
أئئمد فينا الإمام ننحف ق وئا وتوصوو لثمئؤع واعرف  ٧٩
يأن ئعسسنر*كلة—ات اممي ئ ٨٠

ألهود اتي ئيامص وئنسدوا ٨ ١ 
ا1والآأدووإنةأنلأيئوو ٨٢
والئثابروم ما من امميوا نهوا  ٨٣

ماحتث وذبح الئنا مصلت ٨ ٤ 
الأئمامواكئوحيدمونىمما ٨٥
٨٦

امهنعافينا وائتروا حلمتمؤيى  ٨٧
ناضشأنثًذثومكلأ ٨٨
ظضاثامبزثمح^ن ٨٩
لهويهننملالإلإ نصل  ٩٠
وظعهمحرج عيك حج  ٩١
مولامسدا ثنساو  ٩٢

صلاووهلم و'ئوهم وورن ٩٣

هإية_غس_إولأإل
مكنهمك:نمطواش

مايهمن صل والمهثوخ باوهمد 
أمستامى أم اJئناشن أما حال

اموف كنئ الثمت_وح لم وأن 
اؤئ١توثح—نر الأُماو فن وحل

صفوالوصل بئسنا ئق *^١ ردوا 
معايتلوا تهت امأيضتم أوجي 

صلاذي يعير ئعرا تزيل 
وصفوالئنا الآحزام_، الظلة في 

بمغبمخزنوايض
ءنئنيثائخص:خمم

ويملأصل الإمام في ص جت 
مصللا ؤتا وها ال مى 'ئدا 



اثثءاتباب 
التمرةكاف مود روم الأشراف زة ربثالثا الزح—زف ورحمت ٩ ٤ 

فؤالئان غئود أييزات ثنا ابنهم حل ثلاث ا نعمته ٩٥
صنانص،هاؤافيراءبيلكسر أفلفانئ ٩٦
حصشمع ثمد منييت ث1حريم اكصص عمزاى يوسف وامزآت  ٩٧
ك_ثلأؤالأم__اوؤ->__نفمافرداطر مثن الدحان تجزت  ٩٨
وكيئنوابمئ تمئ قفزت وقت بى جثق من  ٩٩

عرفبالتاء مه ^١ بما اخذ نا ذثل الامزاف أزنط ١ ٠  ٠
ضرالوصلباب 

١ ٠ بشمامحنل بص يايئ كاف إذ بفم بمل بن الوصل وابدأبهنز ١ 
الأن-ثاءتيطم:ونئظثبيؤانيزةخاَلامؤضض  ١٠٢

انبسننع م وانزأة وانواثثن رئ انابمة نع ابن ١ ٠  ١٠
إلأإذاثسضىبئافيسإوواشنمح اذر ؤ-ئ١ ٠ ٤ 

وصمريح ق ثالصم إنارة وأثم آوئثضب إادُثمني  ١٠٥
خابءتائاذ4دن

ةثئدمالم_نآن لم__ارئ منى الممدث__ه لثلمئ وقدئممى ١ * ٦ 
أوف^اثاأثاك_١  ٠٧

من—والهدث—ابص —•مؤ لص—وآل الننطمئ البى على  ١٠٨
محث:فنيايفواف انأتاي ١٠٩

افتان\لؤِذحمد شطازوزإافمأد 



ا77اسالتجوبيق النوبة المدنة يقمرفنج 

اتأجمروريسليمان تلسيخ والغلمان الأطفال ئحفة مثن ثانيات 

)شت4ةانم؛ن(

الفوررحمة راجي ول مي ١
ننمئنفنح1تاعانا ٢
ردللمنقم الدا ممد و ٣
اوشتهسالأقن ٤

اليلأيايتفغ أل ه رجوبأ ٥

ئنة_اثانمزامحوري
ألئن وموآله محمد 

والمدويوالتت ون لنال 

الكماوذي الميهى شيخنا عن 

اوالنوابوالمول والأم 

والتثؤينالسا9ءثة النون آخكام 
محيثينيام أحكأربح ؤين وللتنئنآكن إ0 هوي 

اثم_لأَفالأووالإظه_ف ٧

اثممنحاءٌئزفهمه ٨
غأئبستة ان الخو ٩

١ ^^١بمأ فان ا لكنه٠ 
الفبكف ا كانإلارذا  ١٠

امشرسانإدغواك ١١

واكاِلئالإسبسس ١٢
الفاصلعند اء الإخفوالرابع ؛١ 

رمرئهمشر يبه من حمسبمة ؤ ١ ، 

JbJJ ،رفمحلتنرمن ث ؛
اءحيي غم ئ—ان مهملتنم 

ثثتئد عندهم وق رمليق 
اطمو سئمة يغت4 ذ؛

تلاصنوان نم كدثيا تدغم 

اءالاحفع نة يغثا من ِء ط ء ئ  -

للفاضلواجب الحروف من 

صمئتهائد الست هدا لم كق 



ثزالهجوبب١^٤؛، السمة محثفرث>ج 

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

١٠•

ئمطبمزئفيشئضس
النثددضوالنؤن امحم حكم 

بداغنة حرف كلأ وم ثديا نوئ—ا م يا ميموغى 
الميماخك1م 

لأأ)__ففبميانينماالهجا مل جي _^؛، إف دالهم 
سياثلأئهضط

ائساواءالأئوالإحفف

أتىبنيها ام إدغان واف
وئالإء_اثوض
داخذنلذئدادثفاأذممي

قطار ؤإظهادعام اء إخف
للم_ثاء1موي الونمه 
ايمبا ذغاثإ٣ 
ئوثهثونمها أحرف من 

رفامن؛ه—اولاحادماغ

انحغلولأم لأم)ال( حكم 
فكنرفا أولاهمولأم)ال(حالأنفوالآحف 

علمهحد مع'منرة اذبع نل 
عأربز ا إدغامها ثانيهم

ذاتمرحتامزصف صل ثم طبه 

مث_4ئها نالأولئ واللام 
امطلقفنل لأم دآظهرذ 

عقيمةوحف خيلذ ابغ من 
أيصاورمزهامعوعئنة 

ثغنو;ي؟زنثر1ِاكئم
ثنسثهنمها الاح—زئ والأم 

 jدالتئىا دملننمم حويل ن
والمثجابسينوال«دمالأين المثلين -£ا 

أحقفيهما المثلأن غان حرفاشق والمخايج ال—صمات، ل إذ 



وجءدثصرشامحاتيةِذ

يكساا امحالفصمات الوق ا مازبا مخرجا ؤإذيكون ٣١

حمماالصفات دون محنج ق ا امما أويكونارثن مق ٣٢
آُلث—ونامحزط—تنّالنتجبج؛مإئشذ  ٣٣
•ةلهمئس/اشزأن.تئلئادمئتفيئلقز ،٣ 

الندآفنام 
انيء،وهمصلُوالئأص ٣٠
جئبالخروف بدونه ولا سبسب علئ ل لاثوي—ف ا م ٣٦

يكونالطسمي حابمدمدفغيرصزأورأكوبي حرب أي بل  ٣٧
سثسمأوتونسلأوالآحيامطمنقوفض  ٣٨
منك-ظدايدضفيمبحثون_ثثلأد_4م_ها  ٣٩
شنطوفخمو1ضكزم ٤٠

أغلث_ائ مز ا;شاي ك اث ووات الما ا مهزالفن ٤ ١ 

تجئبالحروف بدونه ولا 

يكوناليمي فمد يعد حا 

منجلامكون أو كهمز محب 

منك-ظدايدضفيمب
وفحمز1وفيك>مشزط 
١^١اخئو1و إناثفث

آذذاماذند
والجواوواللزومالوجوب وهي دوم ئثلانه ام أحكللمد 

منبعد همز حاء إل فواجب 

محملإذ لقمت مد ائر وج

الكودع—رض إذ ذا ؤثنل 
وذاالد علن الهمر أومدم 
أصلاالكون ولازأرن 

يعدمحز بمتوذا لمة كز 
المشصزذا وهبكلمة كل 
تعيننونى كى،ااما وقم

حداا ؤإيماثامتوا كيدل 

لمولامد بعد ا ووقفوصلا 



نزالميبءدثصرشاصامحرقَفي ]؛7ا

تع—ةوح-نفي كلبي يتلك أريمه ديهم للازم أقام ٤ ٨ 
لمئئمخمف ا كلاهم٤ ٩ 
اجشعمسكونى يكلمة إو ن٥ * 

وجسداالخروف ئلانص أول  ٥١
اأذغمإن امئمل كلاهم ٥١٢

واللأز؛المطأثواتز ٥٣
مصعنل كم حروف يجننها ٥ ٤ 
ألسلا الئلأتح؛ الحرف بوئ وما ٥ ٥ 

ثورالوانح فل أيما وذاك  ٥٦
عشرالأوتع الفواتخ ؤيجنع ^١٥ 

اليتثنذاب4ه 

اهيلاثبئمامه على افه ي يحننظم اليا وئم  ٥٨
ا)بنرئبمذيتبجا،تايبمتمها)ئدئدا(4ي-ىالبجى أثايه ٥٩
امالأساءأخندايزحنأالئلأةواثلأ؛فيوا ئ ٦٠
ميؤل ارئ قيؤل ابع قدؤ—و محنب والوالأل  ٦١

سمله أربعال، فه

دنغبجي يو مد حرف مع 
بدافحرق ونش والمد 

ايدعملم إذا ثل محقق 
انافننث.ئ_وئةوفىش

أحضوالطول ذووجهتن وعتن 
ءليعة__األمسشمدة 

ائحمنند طامحر حي مظ لق 
اشثهزذا قفناك ثن صالة 





ؤالظاءالصاب اسنيمال باب\ون؛ائتيز\ءفي عشر: حادي 

الساكثةوائيم ائشددض؛ والنون اليم باب عشر: ثاني 

الساكنةاأ|يم حكام أ ~

واممنؤينالساكنة النون أحكام عشر: ثالث 

اندأحكام عشر: رابع 

والابتداءالوقف باب عشر: خامس 

والموصولالمقهلؤع باب عشر: سادس 

اتالثاء باب عشر: سابع 

همزالوصلباب عشر: ثامن 

المثنحابمة عشر: 



وآالتجوبب ئن ايرربة,في ١^ محمرش 

^^مسمثل؛؛

بااس

ئانمالالجروي بمي ئ ثخث ٠٠اح صرزب راجي يئدو 

أبو— رحاه لما فيجيبه لرجائه )ماح( ال المالك ربه يرجوصفح الذي ريقول( 
ببلادعمر ابن جزيرة إل تبة )الجزري( محمد بن محمد الدين شمس الخير 

الثاضر١/الإمام إلئ ب )الشافي( المشرق. 
_^ضطئاةعن——ىلإسسيوف** اللأ ى وصلف الحمد 

الجلالةولففل )ليه( ر وغيرهاُ نعمة من الجميل على باللسان الثناء لئه( )الخمن 
اضمن والصلاة القه( )وصل الكمال. لصفات المستجمع الوجود واجب لذات امم 

محمد.,مختاره أي )وممتلعاه( نبيه علن رحمة 

محثهمع رآن الئوممرئ ** وصحته وآلمه محمد 

أقاربههم وقيل الأصح علئ المعللب وبني هاشم بني مؤمنو وهم وآله( )محمد 

همدبن هاشم بن ثنيي صد بن صني بن الأب بن نابع بن عمان بن الماص بن إدييص بن مجمد ، ١ ١ 
ه.الني جد مناف صد بن المطلب 

واليان.بالقلب الحمدينع أن المالكين مدارج ل القيم ابن ر٢اذم 



الجوبيمن امحةِفي الثدمب ئذرشنج وء 

أمته.من أتاعه جميع وقيل بيته وأهل 
وماتولولحظة له ه الني لقي من كل وهم صحبه وعلئ أي )وصخ؟ه( 

أينحثه( )»ع يه. العامل معلمه المران( )وئمرئ بالرئة* تخلل غير من الإيمان على 
القرآن.محب 

ينلمةأل ءارئ__ه على ا فين ٠٠ UJjiAهذه إل ي وثن

ئثوعأئلأأن:حوايلال ٠٠إذثاجسف^اتحفا 

،J^iممدنه( هنْ )إن ه الني والصلاة والحمدلة البسملة  JLmأي ا( روبعدأ 
^٨أن١٠ Jpرفيتا بشآمار"؛. والاعتناء بما الاهتمام يشغي القراءة علم مائل من ءلائفة 

محتمعايبم قإجب رإد علمه القرآن قراء من قارئ كل علن يجب ما بيان ي أي بغلته( 
يتعاموا!أي ينلنؤإ( أن رأولأ القرآن قراءة ثلمي ي السريع( مل 

اتالئغصح واثآنلثئفظ ٠٠والصمات الخروف محس_ارج 

عدةومتأق حلاف على حرئا وعشرون تسعة وهي الهجائية افرؤف( رمحايج 
المعيحرف وليس الهجاء حرف هنا بالحروف ؤيقصاو اش؛ شاء إن مخارجها 

ذكرإذا الظرف ؤيعرب منوي— غير أو منويا كان —سواء محذوف إليه المضاف لأن هنا الظرف لتي )١( 
البناء.مثال إليه المضاف 

]الُر:خْ[.ؤننثيءُهمه الإعراب ومثال ٤[، ]الردم: ه بمد محن ؤقألآنتثنيئ 
مرات.ت متفعلن وآجزاوْ وهذ بحر من حوزة أو وهي )٢( 
صرت.بواسطة غيره عن وتميتزه وظهوره الحرف خروج موصع فهو الّْ"مج ، ٣١

جسمين.يتصادم يتموج هواء هو والصوت 
اللسانأو الحلق أجزاء من جزء على الحرف يعتمد كأن محقق ْخرج على يحتمد صرت والحرف 



التيالصفات ؤيعلموا أي ؤالصئات( افزوف )محايج المم ولأم الجر كباء 
ومحاقعشرة محع الصفات أن كما عشر سعة وهي مشهورها والمراد للحروف، 

منبأفصح أي اللغات( )ياهمج ؤيقرزوا لينهلقوا أي ، )كلففوا(أ — افه محاء إن — بياما 
ببانزل التي اللنة محمد. سنا قوم لغه قريش لغة والمقصود العرت سائر لغات 
ث؟ييه،ِس زنؤي؛إلاُإثاِن ين نثاأ'رثلثا ؤ نمالئ لخول الجنة أهل لغة الهمان 
٤[.]إبرامم: رهوألمتيرآلع->ه يكلأ ش ربمدى يشاء محل

المصاحفق رسم الذي ا ومءه؛ه رالموائف الثجويد رري مح

ومحالرؤالتؤاقف( القرآن تجود أي اقميد( 
؛الخمانيةأالمصاحف ق كتب أي الماحق( ق نسم اري )وما الابتداء ومحال الوقف 

jله مسد لا مثلا فالألف والواو وابء الألف الثلاثة اند حروف كمخرج سدر •خمج أو ثلا. م =
لخصوالفم• الحلق ل متجمع هواء هو بل الجزء ذلك ذ أنه,ظخ بحث الفم أجزاء من شيء 

ذلك.ل حلاف •؛ش بحاله مزص والحركت الموت. بخلاف بالإنسان الحرف 
فإنهاللفظ بخلاف الهجاية الحروف يثمل التهلق أن إلا واحد الكلمين ومولى ليتطقوا نسخة ول )١( 

[.١٨هلقتئامحظ-ينمبي ؤ تعالى قوله إليه يشتر كما الغالبية ميل ولوعلى للمركب موصؤع 
منحقه وإءءلائه مخرجه من حرف كل بإحراج القرآن تلاوة واصطلاحات التحسين. لغة؛ والتجؤيل- )٢( 

بطرقالعارفين المثاج أفواه من الأحد وحلرفه العارصة. الصفات من ومستحقه اللازمة الصفات 
والرسم.والابتداء والوقف وصفتها الحروف مخارج من القارئ إليه يحتاج ما معرفة بعد القراءة أداء 

ويحولالقراءة وجوه ل الاختلاف كثرة نتيجة نة؛هنبممح مثمان عهد ول بكر أبي عهد ل القرآن جمع ، ٣١
الرأيوأصحاب الصحابة أعلام عثمان جمع ة.ةتن اليمان بن حديقة من وبحث بالإسلام الأعاجم 

افرسول يدي بين الوحي كاتب ولكونه محيرته وحن لعدالته ة؛هءتع ثابت بن نيد عليهم وجمل 
إلنليثهوا - المقلuت عائ حاكمة وص الأخيرة العرصة بعد ه ال؛ي عئ القرآن قرأ قد و. 

دونما مشافهة عنه الناس ليتلقى مقرئ مصحف كل وسر الأمصار إلن يرصلوما ثم مصاحف نغ 
سميت؛العثمانيةالش المصاحف وهده المعتمدة. المصاحف هده دون مجا يحرق ثم بالممحف 

نقلوقد السبعة؟ الأحرف ومحتملة الأخيرة العرصة ل المتواترة القراءات من ثبت ما برسمها تتضمن 



التجدبيثن ابررقِذ السمي محممرثمج ذج 
العرية.وموافقة التواتر الاحران والركنان القراءة، أركان أحد الرمم معرفة لأن 

ابهمحقتب تكن لم اثى اء وت ٠٠بها وموصول مقلوع ثل مى 

بالمماحفأي ريها( موصولا أو الكلمات من مقعلوعا رمم الذي ؤيعرفوا 
لمالتي التأنيث تاء مواصع ليعلم والمعني ، :ياءرأي يها( ئيكثب ئيقن لم أئى )وئاء 

ومفتوحة.ميسوءلة مى نكما أو مجرورة بتاء بل مربوؤلة بتاء تكتب 

الحنوفمحابج باب 

احمنمن بمنمارْ الذي على  ٠٠عشن بته الحئوف_، محاؤج 

ذكاحتبنا احتاره)من الذي القول عالي مخرجا عشن( سننه افزوف رمحايج 
وهوالحققين من وأساعه مسويه شيح أحمد بن الخاليل وهو نيا المعرفة أهل من 

الفمويعمها والشفتان واللسان الحلق الخارج أنولع ويحصر • الجمهور عاليه الذي 
العامةالخارج فصارت والخياشيم الجوف والناخلم الشاطئ منهم جماعة وزاد 
وهيخاصة مخارج منها تتفرع والخيشوم والشفتان واللسان والحلق الجوف ة؛ حم

ومنعشرة اللسان ومن ثلاثة الحلق ومن واحد مخرج الجوف من عثرت مبعة 
شددهأو فسكنه حرف مخرج معرفة أردت ؤإذا واحد، الخيشوم ومن اثنان الشفتين 

أكثرعليه وما المصاحف تللث، عدد ل احتالف قد أنه الطالين( غنية عن المفيد القول )مائة احمسا ص= 
الشاممن كل إلئ ثم يالمدينة بقي مصحف ثمانية؛ إلئ ثم حمسة إلئ العفي وزادها أربعة أتبما العلماء 

يديه•بثن وم قل الدي وص لضه واحدا وأبقئ واليمن والمجرين ومكة والصرة والكوفة 
حمزة.قراءة هو كما عليها الوقف أحل من للقصر الهمزة حيف ( ١ ) 

الرزمخرج جعل ثم ذلك الفراء وأسقْل عشر ستة فجعلها الجرف حرف مخرج صييويه وأسقهل )٢( 
سيآق.كما محرجا منها واحد لكل أن على والجمهور واحدا مخرجا والراء واللام 



ئ^^ئئ؛قيبم
مخرجهلكن الصوت انقهير فحيث حركة؛ بأي وصل همزة عليه ألحل ثم وهوالأفلهر 

ا.المقدرر مخرجه لكن الجمالة ق الصوت انقظع يمكن وحيث المحقق 

ممهىدللهواء نحردذ ه. وهى ا وأحثاهالجوف يألم 

حيزفلا الفم ق الداخل الخلاء وهو الجوف الألف ومخرج أي الخوف( )هاش 
هبلهماما وحركة محاكتين تكونا أن ق شبيهتاها والياء الواو أي رؤأحثاها( محقق لها 
ئئثي(للهؤإ؛ مث حروف روي كرة الياء ونبل صمة الواو مبل متكون هما جنٌن 

الأعمعلئ ونص الد حروف مي وتالهواية أو الجوقة الحروف ونمى 
وسميتاللين، حروف نص وأخيرا ماكة أو متحركة ألكنت محواء العلة حروف 

لاتساعاللسان علي لكفة غير من ولين بامتداد تخرج لأنبما واللين المد بمحروف 
٢.وإبدالر إعلال من يضها لما بالعلة وسميت مخرجها 

**ث-لملأضاشىمائ 

حرفانالصدر يلي مما آحرْ وهو الفم من الحلق أبعد أي الخلق( لأسى ريم 
غيرأي مهملتان حاء( )_ حرفان الحلق لومعل أي ،( ريم رناء( ثم رثنر( 

ي(ا. )ر. المد حروف أما المحقق. مخرجه فالثمتان اكنيزلأ ل الموت ينتهي الذي الباء مثال )١( 
مقدر.نمخرحها الفم؛ هواء بانقطاع ينتهي 

البقيةمخارج إلن يالنثة وكوما الدية مخرج لمموم الحروف سائر علن المد حروف تدم أنه واعلم )٢( 
ماعلى تقدم فلا مقدر حيزها أن باعتبار تأخيرها الناب من كان ؤإن الجزء جانب ل الكل بمنزلة 

وآخرهالحلق آخر أوله كان ان؛ الإنسداحل من الخارج الهواء الصوت ماد؛ كان ولما محقق. حننه 
)فألفغال: حنث للجمهور موافقا الصوت باعتبار الحروف الناظم؛؛٥٥ فرتب الثنتض أول 

يلي ١٠٠٠الأبعد وهو الأتمى جعل حث الأصلي وضعها باعتبار المخارج تسمية ورتب الجوف( 
لقابله.الأترب وهو والأدنن المدر، 

بالتحريك.وسهله( نسخة)ومن ول ضعيفة لغة القاموس ق وهي ين البتسكين )٣( 



١^م امحب؛في الفينة محرش 

والخاء,بالغين Jستبهان لا حتى منقوطتين 

يئتإسمئ\ذك0 ** ذس 

المعجمتانوالخاء الغين مخرج الفم إلى الحلق أقرب أي حاؤها( عيذ )أذئا، 
إلميالخاء يإصافة )حاوعا( وقال والحاء العين وبين بينهما للتفرقة المقويان أي 

كمامجهورة والغين مهمومة ُإّآا الجهر قا إلا صفاتما ل لها لمشاركتها الغين 
تقديرعلئ الفم عالئ الفلرف ساء قوق( الئنان مخرجها)أفمي أي روالقاف( سياق. 

اللسانآخر فالماف فوقا، يعد اللسان من الحلق يلي ما لأن الكاف فوق أي مضاف 
اللسانأنمص مخرجها أي الكاف( ريم الأعلئ الحنك من فوقه وما الحلق يلي مما 

ويسمئالقاف، من أمقل المراد أو الأعلئ الحنلث، من تحته ما مع أي رأنمل( 
المشرفةاللجمة وهي ، اللهاُْ عند اللسان آخر من يخرجان لأسمما لهويان الحرفان 

ءلءنالحلق•

ئادم_ذخافإذزداثال** 

الحنلث،ومهل محن يحاذيه ما ْع اللسان ومعل أي يا( السين فجيم روالؤنثل 
نقطتينالمنتقوهلة أي تحت المثناة الياء تم الشين ثم الجيم مخرج يوجد الأعلئ 
الجيم.علق الشين بعضهم قدم وقد تحتها، 

مجرمن تخؤج لأنها وال؛اء ن والالجم أي بالحرية الحروف هنأ.ه مي وت
والمراداللحيين، مج«ع أو الفم مفتح والشجر يقايله وما اللسان مجر من أو الفم 

افدية.غير اللينة بالياء 

ولهوات.ولهيات لهن الجمع: وا 



jالuئذخافإذزبم*٠ أثوؤتيطيامح:ا 

ايئقهاها أذئافلام وال ٠٠ا ينناهأن أننز مى الاصزاص 

حافتيإحدئ أول من الفال ومخرج أي ،( الاصتاس' ؤلتا إي حافته بى )ؤالماد 
قوالضمير أئنزأوينعاها( رين العليا الأضراس من يليها ما إلئ متهليلأ اللسان 
الأيسرالجانب من وخروجها متلازمان، وهما الحافة أو الأضراس عالئ يعود يمناها 

وهوأقلأومنهما وعير وهوقليل الأيمن الجانب ومن والأكثر والأيسر هوالأسهل 
الصحابة.وبعض ه الرسول عليه كان وهوما وأياغ وأعر 

أحدمن اس الأضراس أي الأفنإش( تا لوقوله)إذ ل بالأضراس والمراد 
اللسان.أوسط حاذئ مما مبتدئا الجانبين 

من- اللسان حافتي احدئ أدني س اللام مخرج ؤيحدأ يتنثهاها( رثإللأمأذئاها 
فويقالأعلئ الحنك من ذلكا يحاذي وما اللسان ؤلرف متتهئ إلئ ~ الفم جهة 

اللاممخرج ابتداء فيكون الأعلئ الفك س والثنية والرباعية وازب ا الضاحك١٢
مخرجا•المحروق وهوأومع الفم معدم إلئ أقرب 

الوصل،مزة ص بما واممي اللام إل الهمزة فنك>وى■ الأضراس كلمة)الأضراس( وأصل )١( 
للوزن.مخفقة بآبما ونيل الفاء بتخف؛ف، وتوله)حاثته( للإطلاق، ي)ويا( والألف 

عقدمهاس تحت س وثتتان فوق ص نصننايانتتان مهاأربعة أمام عاىاربعة الأسان أن اعلم ثم )٢( 
نساياتي نم انتاتأ نس كدك أربعة نم ر؛امات، نص واحدة حاني، كل س تيها ا ماربحة نم 

لهاويهال، نواحي أربعة نم طواحن نمى عشر اثنا ثم ضواحك نس أربعة الأضراس ومن أضرانا 
الإنسان.أزاد بعض ق لاتوحد وتد العقل أوضرس الحالم ضرس 



التجويدم اءدرب؛تي السنة محتقرشنج له 

_وثاثدايبسهس_رأذفؤال*ه اجعلوا تخ—ئ طرف مس دالئول 

وهوالاوسان طرف من الون مخيج واجعلوا أي اجعلوا( نجت ظرفه يى )والقون 
Sluفوقها ونل قليلا اللام تحت ما مانلآإلئ العليا اللثة من يليه ما هع وأوله رأسه 
ظهرإلى ألحل أي النون)محرأذحل( مخرج يقارب مخرجها والراء بدائيه( )ثالرا 

منتخرج لأما ذكية الثلاثة الحروف هدْ وتمن اللام. إلن لانحرافه قليلا اليان 
طرفه.وهو اللسان دلق 

*٠ن ثضوظثئاذةل-

اللسان)ومنطرف من أي تخرج)منه( الحروف هذه أي وئا( )والظاء 
العلياالثنايا أصول من يدأ وهو فوقه؛ وما العليا الثنايا أعلئ من يعني ،( السايارعليا 

اومحصاافا:دعافي ٠٠انهُس ثفزطعؤن
اابمك^ضُبمعثئ*ه فُسّافا:ساالثمائ 

المثريةالشابما اط-ناف مغ محالما *ه ئمه التفن ثمن ا طزمهنمن 

يثبهصوت هو أو الصوت ق حدة هو اللغة ق الصفير مسمحكذ( )ؤالصفير 
الهنائر.صوت 

تحت.وائتان فوق انتان المقدمت الأسان ر الخايا )١( 
وموالأملن الحنك غار نطع مخرجها لمجاورة نملعة والتاء- والدال -الطاء الحروف ط، )٢(وسس 

ت.لخروجها لا ّتفه 



وت[محمرشامحامحةِفيمامحبد ير 
وتدا ل الثلاثة حروفه يصحب الشفتين بين من بمخرج زائد صرت واصطلاحا 

)به(مستقر حروحها بأن والسين والزاي الصاد وهي! الصفير لحروف الناحلم قدم 
ومناللسان محلرف من أما والحاصل الثمل( المحثاتا فوق اللسان)ومن محنرف من أي 

واص١ميناكاااس 

رمناس لكا؛ا خاص الثلاثة الحروف وهدم أي ضمحا( ويا ؤإلوال رثالقائ 
وبذلك ١٣١العليااكاا وأ>اف اللسان >ف ضر من يخرجون أنم أي ظنبمبنا( 

حرمحال}عشر ثمانية وحروفها عثرة وهي اللسان مخارج تمت 

المنريئنالنامغالزافالشكا** اومسنط—نالثمه مىطرقبجم

٢ال1مقر بئلن رومن فقالت وحروفهما الشفتين مخارج بيان ق الا٠لم أحذ ثم 
معالفلز الشفة بطن من تخرج الفاء أن والمعنى المنرئه( الثنايا اطزاف خ نالما 

ماونمد الشفة كلمة أطلق وقد العليا. وهي الفلاهرة النئرئ( رالقايا أطراف 
العليا.بالثنايا نرما ولأنه العليا هع بالفاء الهلق تأتي لعدم الملل 

الجراد.صوت والين النحل صرت والزاي الإوز صرت الماد من الناتج الصوت يثب )١( 
لسانق حاء وئد قه متد وص اللسان امالة من لأما الأ،ؤيت الحروف والين والزاي الماد وتسمى )٢( 

وامرق.مته دى هوما شيءت كل من الممدق أن العرب 
حولازن اللحم أو الأمان ضن وهي اللة طة من لحترج لأما شن والثاء والاJال للظاء بمال )٣( 

الأسان.

منهايخلوكلامنا يكاد ولا الحروف، ثلثي يقارب والذي سان اللمن الخارج الحروف من الكم ا مذ )٤( 
كفوقال: بالسانه فآحذ كله؟... ذلك بملاك أمحرك ألا كههقئ حل بن لمعاذ بقوله. يذكرنا 

الرمن،ي.رواه عليلث،هذاأ 

تمرها٠ؤيمكن الثيين بمج رْ( 



الجوبدمحن ابروبةِذ الفينة محذرشنج 

اكشومم1مجه_ا وعن__ه  ٠٠مم اء الواوثشمتص لل

النطقعند الشفتين أن ؤيلاحفل الشفتين بين من والميم والباء الواو وتحؤج أي 
،عأما ومهلهما، ي فرجة هع طرفيهما من انضمامهما مع انفتاح ببمما يحدث بالواو 

أقرئالفم داخل جهة من اياء مع والأنهلباق انفتاحا وليس انهليامحا يكون والميم اياء 
أربعةIوحروفها اثنان الشفتين ٠^١^ إذن وسطهما. من الميم مع الانعلباق من 

والميم.للواووالباء ومخرج للفاء مخرج 

فيلفيه، للسان عمل لا أغن صوت وهي الغنة وأخيرا افيئوم( محرجها )قبمه 
وهو)الخيسؤ،ر( الأنف أنمص ومخرجها ؛ ولدهار صاع إذا الغزال بموت شبيه هو 

والميمالنون من لكل مصاحبة وهي والفم الأنف بين ما تمل التي الفتحة 
الغنةأصل ففيهما والمتحركتان المفلهرتان أما والمخفاتين والمل.غمتين المشددتين 

واحدة.حركة وهوبمقدار 

الصفاتباب 

والسوادكالبياض الحسية المعاق من بالشيء قام ما هي لغأ; الصفة وتعريف 
عندللحرف تحديث، كيفية اصعللاحا! وتعريفها والجهل. كالعلم المعنوية والمعاق 
غيره.عن تميزه ال٠خرج ل حصوله 

تالصفة وفائدة 

غيره.عن الحرف تميز أما على علاوة ~ ١ 

،.الخيخيفمن القوى الحرف علق تدللث، ~ ٢ 

والقمارى.الحمام كأصوات الثيرازي علي ئن نمر تال ، '١ 



المخرج.ق المختلفة الحروف لنقل تحئن ٣— 

كالرقيقله عارض هو ما ومنها كالقلقلة، للحرف ملازم هو ما الصفات ومن 
•دالتفختم 

،؛JLaالصمات؛من المشهور يذكر الناظم بدأ ثم 

ئ—ذصد والم__صتت4 ؤح مثن ٠٠نتمو ورحومجهر صمايها 
الهس،الجهر وصد والإصمات، والأنفتاح والامتفال والرحاوة الجهر أي 

وصدالأنملباق، الانفتاح وصد الاستعلاء، الامتفال وصد الشدة، الرخاوة وصد 
الانزلاق.الإصمات 

ثكت،لط أحل. لمظ ثدييها  ٠٠ستكغ نحمس دحس4 مهمومها 

هوالاصعللاح: وق الخفاء. اللغة ق والهمس سكث،( شحص يحثه )مهنؤنها 
علنالاعتماد سر لضعفبالحرف النهلق عند النفس حريان هع التهوين ق ، صعق

سكت،(.شخص رفحثه هوللث، ق مجموعف وحروفه المخرج، 

قهوقوة الاصطلاح وق والإعلان. الإمحلهار اللغة وهوق الجص الهس وصد 

الخارجالهواء فهو القس أما والحرف. والصوت والنمس الصفة يئن التفريق المقام هذا ق المهم من ( ١ ر 
فالصوتولذا صوئا؛ صار الإنسان افتعاله فإذا له؛ الإنسان افتعال دون أي الهلع؛ يدع الرئة داحل من 
القسيتصادم أو حسمين تصادم يثب يمتع تموج له وعرض بالإرادة الخارج الخمؤع القس هو 

يعلمهنا ومن حرما• صار للصفات الصوت هذا تعرض إذا ئم الماكن، بالهواء التموج الإرادي 
يحملحتى الصوت بكيفية كاله تكيف إن حرف صفة هو الذي الخارج التفس رإن مرلهم* معنى 

الحرفيع يجري صوت بلا الخارج النفس بعض بقي ؤإن مجهورا الخارج المحرف كان قوي صوت 
سهلاجريانا يجري فلا تاثا انحصارا مخرجه ق الحرف صوت انحصر ؤإذا مهمونا، الحرف كان 

يجرولم ينحصر لم وربما رحوا، يسمى تاما جريائا الصوت جرئ إذا أما شديدا، الحرف سمي 
والثديد(.الرحو يين متوسطا فيسممي 



ءشثرشاصامحةِفيممحووا 

علميالاعتماد لكمال بالحرف العلق عند النفس حريان انحباس هع الممويت 
تتولك ق مجموعة وحروفه المخرج. 

جن(•تف ذي عص فاوئ وزن )عقم 
انحباسالأصطلأحت وق القوة. اللغة ق والنية بضن،( قط أجن. لمثل رثديدها 

وحروفهاالمخؤج. على الاعتماد لكمال بالحرف العلق عند الصوت حريان 
ئثلتق(.أورأجدلئ ؛( ب9قتأ قط راجي قولك ق مجموعة 

فهيالاصعللاح ق أما اللض. اللغة ق الرخاوة ومعس الرخاوة الشدة ونحي 
المخرج.على الاعتماد لضعف الحرف مع الصوت حريان 

حقزتغل. صعط علوحص وتسع ** والشد.يدلأصن ذشإأولم 

اللغةل وهو اكوسعل والشدة الرخاوة وبين أي عنن( لن ؤالثديي وحو روبثن 
والرخاوة.الشدة بين بالحرف العلق عند الصوت اعتدال الاصعللاح وق الاعتدال. 

بمفت(قط رأجد الشدة فحروف إذن ( عمر رين قولك ق مجموعة وحروفه 
ص،_، _، 0 ذ، خ، ح، راث، للرحاوة فهي الحروف وبقية عنؤ( والوسعدربن 

ى«.و، ها ا، ف، ض،غ، 

يجمعهاسعة ق الاستعلاء حروف حصر أي حفز( فظ صفط. غلوحص رؤنع 
ارماعواصعللاحا؛ والعلو الأرماع لغة والاستعلاء ٠(. صئط رحص قولك 

•بالحجة غلبه إذا بكته نقول التبكيت من وبكت حب بععص لقط الإجادة من دأجد ، ١ ر 

والمعي؛الحر. اشتد إذا بالمكان ئاظ من أمر فعل ؤقنل عوالضيق والغغهل. القصب من *والبيت وألشس )٣( 
حاءانوهل ذلك! الدنيابمثل من اثغ يقول: يريدأن وكأنه ضغط. ذي حص ق الميف حرارة وك ل أتم 

بتام.رجع ؤإذا نقضه غزا *إذا هوودابته نته يكون تهب من حص له كان التابعين أحد 



وءالمبي ثن امحةتي السمي ءمثصرث>ج 

استعلاءالحروف وأشد الأعلئ, الحك إلئ بالحرف النهلق عند اللسان أنمص 
عندثم والظاء والضاد الصاد ئم بالهناء النهلق عند يكون اللسان معظم وارماع القاف، 
لأنهمستعلية والياء والشين الجيم تعم ولا ،. أ والغين الخاء عند ، يمحفثم القاف 

اللسانأنمص بين ما إلا بها يستحلي لا لأنه الكاف ولا اللسان وسهل حا استحلئ قد 
اللسان.هوأنمص الاستعلاء ق المعتبر إذن ووسهله 

انحُناطالاصعللاح: وق الانخفاض اللغة ق وهو الامتفال الاستعلاء وصد 
بجوذجرتن قولهم؛)تجن حروفه محنجمع الحرف• خروج عند الفم قاع إلئ اللسان 

سك١(.إي سل حزفه 
الئدلنةالخسزوف ل—ب من وفر  ٠٠مطمة ظاء طاء اد صاد وص

الحروفوبقية الإطباق صفة حروف مي والظاء والعناء والضاد الصاد أي 
الإطاقوتعريف الافتراق. أو الانفتاح وصا..ه الإلصاق اللغة ق والإطباق مفتحة، 

معبالحرف النطق عند الأعلئ الحنلث، ْع اللسان من طائفة تلاقي اصعللاحا! 
الحنلئ،ْع اللسان من ءلاJفة تلاقت، أن فعال. الانفتاح وضيم بينهما. انمبمومحتج انححهار 
يخرجحتى الأعلى الحنلئ، عن اللسان تجال هو الانفتاح فإن الإطباق ق الأعلئ 

٢.بالحرف؛ النهلق عند بينهما من الصوت 

وقو؛لأءتها اللسان حدة لغأ; والإذلاق اكولقه( ائزوق لث، من )وفر 

المريد.وغاية المفيد القول مائة راحع ( ١ ) 
حروفوأتوئ الإطباق حروف الاستعلاء حروف وأنوى الأّتعلأء حروف الحروف أترى أن اعلم )٢( 

وحيدةكلمة أن الغراب ومن إطائا• أصعقهم فهي الظاء أما والضاد الماد نوّعي ثم الهناء الإطباق 
j ؤحه.بهأي [ ٩٨لالآت_ا،; ه كلمة وعي الإطباق حروف بكل ثن و

الشاذة.القراءاُت. من منها كانت ؤإن وؤحظبه 



^^يمبي

طرفمن يمج بضها والنفة)أي اللسان ذلق من بخروجه الحرف حفة الاصطلاح: 
وجمعهاوسرعة( بجمة وذلك م ف ب الشفة طرف من همج وبضها ~ ر ن ل ~ اللسان 

الإصماتوممى مهمة فهي لب( من حروذرفر عدا وما C لب؛ من رفر وله قل 
للكلماتأصولأ تكون أن الإصمات حروف انفراد مغ الاصهللاح: وق المع. 
يكونأن لأيد أحرف حمسة أو أربعة على كلمة فكل والخماسية. الرباعية العربية 

فيعادلواالماولقة لخفة ذلك وفعلوا المدلقة، الحروف من المصمتة الحروف مع فيها 
.٠٢١مصمتة حروفها فكل رعسجد( مثال أعجمية اللكلمة كانت ؤإلأ الثميلة «را 

ينوالثي بقطن يلمله ** ين موراي صاد صفيرها 

الطائر،صوت يشبه صوت هو أو المرن ق -دة هو اللغة ق وهو الحقير أما 
للبهائم.به يصوت وقيل 

الثلاثةبحروفه النطق عند الشفتين بين من يخرج زاني صوت الاصهللاح؛ وق 
صوتونشجه الزاي ثم الإوز صوت وتثبه الصفير أقوئ دم، الصاد _( ز• رم،• 

قالصفير ؤيكون الجراد. صوت وتثبه صفيرا الأصعف ومحي السين وأحيرا الحل 
والمحرك.ازكن 

اللغةق معناها أو عرفتا فإذا اللملمة لغة وق والقلملة حد( مئين، ريئقله 
أووففؤمحكنتؤ إذا فإنيا بالقلقلة نميتها سر عرقا الصياح أو والاصتلرابؤ التحريلئ، 

المحوتشدة من فيها ن قوية نبرة له يحبأ حتى واصعلرت المخرج تقلقل عليها 

معسلأجد الرب لمان إلى دبالرجؤع الياتل،؛ من الجامل رب أي الفامل بمعص الخقل( م والق ا ر١ 
أملم.واش، الحية( سم من المعس)اهرب مكون الحية نم به عمي ربما أنه وجدت للب آخر 

تعلقلا الإصعات صفة لأن واحد بمدي والإصمات الإذلاق، صفة التلاوة( كتاب)حق صاحب عذ )٢( 
اوالأءأحمية.المرئية وأصولها باللمة تعلمها إن بل واللفغل بالنطق لها 



منالجوييمحتقرفنجالسميا"فروبيها 

أنمااصطلاحا تعريفها فكان الحروف. من غيرها دون وذلك الضغعل مع بما الصاعد 
viUJijفيه الحرف وحصول المخرج صغهل بعد المخرج ق يحدث زائد صوت 

قمجموعت حمسة وحروفه ر ر الضغط هدا بنتي المخرج فتع عند وذلك الضغهل. 
ةولك)ءطبحيرم.

ينواللجد ممن قلمله ** ين بدراي اد صصفيرها 

صححازاف والائجا مئهن ٠٠ا وامتخكنا تاء واووت

أيالخشوة صد اللغة ق وهو واللين أي منلهتا( ؤانثثحا نكثا وناء قإؤ )قإلئين 
أمااللسان. علئ كلفة وقلة ويسر بسهولة الحرف خروج اصطلاحات وتعريفه السهولة 

ؤالصيف.)ميش• عاى تقف كأن نلهما ما المفتوح الساكنتان والياء الواو فهما حرفاْ 
ثامح0آل4جأ رتلا إءص 0 ء >لإشف تعالئ: توله من خوف( المن• 

"؛ء•١ ■' ^irj^تهرمحمخوءاتثممححوي0ه 0 ومبمدأربفاألمي٠ 
الجوفيةالمد أحرف ومكون محقق مخرجهما لأن حيا مكوئا مكوبما وسمي 

مقدر.مخرجها لأن ميت سكرن 

عثالابين الساكن ي ومي المتحرك ق تفلهر لا أما إلا والتحرك الساكن ل *رجولة والقلقلة )١( 
ءلٍبمالموثوق ك1ل فإذا ١[ • • ]اكا.; ه ؤبمج *ثال أمكن عله الموثوق وي [ ٢١]١^-؛: ه ؤايسمأ 

تمحراب ثلاثة إلن الخلاء قمحها فقد وعليه [ ١٨٩لالةز٠ت ه ؤوآذأج وأوصح.ثال أثوى كانت مشددا 
جاءتإذا شديدة كرئ عليه. موقوف غير أونمايتها الكلمة ومعل اكنا •■موغءا احد جاء '،غردإدا 

الكلمةمائة مشيئة حروفها جاءت إذا أشد ك؛رتى عليها• الوقوف الكلمة مائة الساكنة حروفها 
عليها.المرتوق 

كأنهالغي أو الخفلمحة عو الدال بتخفيف و)جد( الرحى قطب ومنه الأمر عليه يدور ما هو واكلب )٢( 
اعلمالصغائرواف وتجب أمرك كل عقليناي كن يقول 



صححاوالاثحزاف ا ملهم ٠٠ا وامتحئكنأ تاء ؤثوار 

انتطللممضالشينصائالز ٠٠لامثاا_ناؤبمفيمنمز jال

الانحرافنوت القراء جمهور صحح أي والنا( اللام ذ نخمحأ نوله)والانحنإو 
محرفينوالراء اللام ومس الميل. اللغة ل الانحراف ؤيعني والراء. للام ال 

اللسان.>ف إلي لانحرافهما 

)ويتكريروقوله لأنا. يجعلها الألثغ نرئ ولذا اللام جهة إلئ ميل الراء ول 
وهوبالتكرار الراء توصف أي الراء علئ يعود )جعل( ل المتر والضمير جعل( 
عنلهبه اللسان محلرف لارتعاد بذلك الراء ووصف مرة، التكرار وأقل الثيء إعادة 

،.اكلففل١١

أفوالاتساع الانتشار اللخة ل وهو للشين والششي'ابت أي الشين( روللممثي 
والمتحركالماكن ق وهو بالحرف. النهلق عند الفم ق الهواء انتشار فهو اصعللاحا 

إلأأنهفياuكنأفلهر.

الامتدادهي اللمة ل والامتْنالة متضلأ حرثا اجعلها أي انتطل( رضادا 
امتدادالاصعللاح! ق وص اللام. ب٠خرج يتمل حتى يستتليل لأنه بذلك وسمي 

وصلأوآحرها الكلمة ومعل ق وتكون آحرها. إلي اللسان حافة أول من الموت 
التهليلأن والممدود المتهلل بن واكرق دية. اومّاكأة الضاد وتكون ووقفا 

للضحكلأبل اي محاحك ان إنانه غيرالضاحك علن تقول التكراركأن مول الراءله ان الخلاصة ا
أصول~ حنكه بآملى لسانه نلهر ينمق أذ وعليه لحن التكرار ل المرء ووتؤع لثجثب؛ ف يم وعر 

منياغي.ث أل مجتنب راء؛ ِة كل من حدث ارتعد ومس واحدة م؛ محكنا نمقا — العليا الثنايا 
راءين.المخفف ومن راءات المشدد 



التجويدمن ق \بئوؤ المدنة شنج محثقز د

نفهق والممدود مخرجه ق يجري 

اسفاد،ش اتجيتة اسوذ 

لصارتالهمس لولا 
دالأولولأالأسفال

الشدةلولا و ت

سئالصارت محرج 

ت

كار

واله

لولأالشاJة

p.لمبمارت 

والجهرااث.ا.ة لولا 

لصارتالهمزة ب

هاء.

الهرة

ورحاوماهمسها لولا 

عث.لصارت 
با.لصارت الهمس 

ت

ولولا

.ةوالشالالجهر لولا 
شيثا.لمهارن 

ء
لمبمارتالهمس لولا 
ذالأ.

ه

لمبمارتالجهر لولا 

لمارتالأسفال لا 

'

ولو
ظائّ

لمارتالجهر لولا 
تاة.

والمخرجالأسفال  ٠١
ادا.صت 

•

ولود

لمار

الهسولا ل
غث.ارت لم  ٤

الجهروهي قوية منها محس صفات مقر صل لها التي الصفات أن أخي اعلم الصفات باب وآخر )١( 
والأستفالوالرخاوة الهمس وهي صعتفة ومحس والإصمات والإحلباق والاستعلاء والشدة 

^كلقاوة-الأنحراف-اممرارالطردة المع أما والأشاحوالإذلأق 
منبخمس سصف وأن لأبد الهجاء حروف من حرف وكل اللين، إلا توية الأستطالأ( - لتفشي ا— 

أقوىفهو )كالطاء( القوية الصفات كل يجمع الذي والحرف صد، لها الش العشرة الصفات 
فيهاحتمع وما والهاء، كالهاء الحروف أصعق فهو الضعيفة الصفات جمح جمع وما الحروف، 

تله الصاد )مثال( أكثر؛ يميل أيهما ؤإلى تضمنه ما بحسب وقوته وصعقه متوصعل، فهو الأمران 
صحيفةوأرح قوية واحدة صفات خمس له والثاء قوي هو إذن صعيقة وواحدة قوية خمس صفات 

خمسله والنون حقيقي مترسْل هو قوية وثلاث صعيفة تلاث صفات ست له والباء صعيف فهو إذن 
•أعلم وافه الضعف• إلى يميل متوصط فهو قويتان واثنتان ضعيفة ثلاث صفات 



un فزالهجوبياإووؤ,في افدظ

نمارتالجهر ولا ل ز
٠

لصارتالهص ولا لس 
زاتا■

صادأ.لصارت ولولاالأسمال 

الرخاوةالهص ولا لش 
جيما.لمحارت 

والإطباقالهص ولا لص 
زانا.لمارت 

سنا.ولولاالاستعلاءلمارت 

ستا.ارت لم ولولاالإطباق 

ولأالأّثطالانلوض 

ظاء.ارت لم والمخرج 
اقوالرخاوةولأالإط؛ل

دالإ.لصارت والمخرج 

اقالإطبولا لوط 
تاء.لصارت 

لمحارتالإطباق ولا ل ظ
ذالأ.

دالتومطالجهر ولا ل ع
حاء.لصارت 

اقوالإطبر الجهولا ول
شحمة.ثاء لمحارت 

روالإطب_اقولأالجهون
زانامفخمة.لصارت والخرج 

والمخؤجالتوسط ولولا 
صّزءالصارت 

لمحارتالجهر ولا ل غ

والمخرجولولأ"الرخاوة 
ئاقا.لصارت 

لصارتالهس ولا ل ف
.V

لولاالاستعلاءوالمخؤجق
كائا.لصارت 

والمخرجالشدة ولا ول
غينا.لصارت 

الهصولا ل م
لصارتوالمخرج 

ولأالأس_طاللك

لصارتوالمخرج 
ئائا.

G.لصارت الهص ولولا 

I ( )الجهرلولا الألف
لمحّارتوالمخرج 

ألقابهاء.



]٠؟[هفنئنجاقئن،امحمح,فيمحي 

٠ء

اثثجمحي،سمباب 

آي—مالم—زآل بم—ود م نن م** م؛ حتم باشحرد دالأحد 

فرضرم دائم وحتم لازم فرض القرآن بتجريد القارئ أحد إل الناظم: يقول 
صدوص والتجمل التصن اللغة ل والتجويد عيزأن؛ فرض فهو به العمل أما كفاية 

الطق.ق الرداءة من بريثة الألفاظ مجودة بالقراءة الإتيان فهو؛ اصعللاحا أما الرداءة. 
اللازمةالصفات من ومستحقه حقه ؤإعطاؤء مخرجه من حرف كل إحراج ير أد 

والعارضة.

بالمعنىتخل قراءة فيقرأه القرآن يصحح لم من أي آبم( القرآن بجثق لم )من 
فهوآثم.الجهالة شذ» رفع عدم عش ؤإصراره بجهله عله مع والإعراب 

سلأثشس1افُإكاؤف** نلأ هُبهابمأنلأئ

هؤومما'محاذربم تعالئ فوله j بالتجويد الأمر وفته اض أنزله القرآن لأف 
تجويدبأنه هنا الترتيل — عنه ورضي وجهه اش كرم ~ علي عرف وثل  ٤٤لالمزٌل• 

منإلها وصل مرتلا' وبوصفه أي وصلا( إلئثا بئه روتكدا الوقوف• ومعرفة الحروف 

لالز.ل:ه ؤقئفيآمح»اثيلآ تعالى هوله الكتاب أما الأمة؛ ؤإجعاع ة والبالكتاب القرصية طْ نتن ( )١ 
ونالالوثوق. ومعرفة الحروف تجويد محو الترسل وجيه؛ الذ كرم ُلألب أبي بن علي تال ٤؛ 

رربثوله ة الومن أنزل. ىّا مجودا القرآن يقرأ ه كان وتد تجريدا، جوده أي التقاوي 
ثيهبما العمل جملة ومن فيه؛ بما بالعمل أو أومعانيه بمجانيه أحل إذا اي ينمه؛ والقرآن للقرآن تامحءئ 
المشاحمن كيلك إلما وصل وتد مرتلا مجودا أنزله تعالى افه لأن تلاوته حق وتلاوته ترتيله 

اه.عن المحفوظ اللوح محن -مييل ص بالض. سندمم الممل وتيممه بتحممه العارفتن 
بتمرف.المفيد القول مائة عن غازي، ابن ُإشرح 



ثزالقجوببائئوبة.في الفينة محتقرمج 

وتعلمالني. وبيان المحفويل اللوح من متواتر سان قصا ■جميل لسان علئ الإله. 
افه.رحمهم مشايخنا ثم التابعين ثم التابعين ثم عليهم افه رصوان صحاته 

والمراءهالأداء ة ونيث ٠٠تلاوة الة حكوآلقا وه

قراءةهي التلاوة أف ينهم والفرق والقراءة؛ والأداء التلاوة نيتة اكجويد أي 
والقراءةالمشايخ، عن الأحد يهو الأداء U والدراسة كالأوراد متانا القرك 

/١١تشملهما

نتحمهاوما لهصمة من *ه ا حمهالخ_ئوف وهزإغفاء 

ُقيبؤيرة يببي زاللمظ  ٠٠لأصله ي داجل لودؤ

هوأي البيت( إلح حمها••• افرؤف )لهوإعثئاء يقوله التجويد الناظم ؤيعرف 
والجهركالهص عنها نتفك لا التي اللازمة الصفات من حقها الحروف إءءإاء 

كالتفخيمالعارصة الصمات من مستحقها وإعءإاؤها إلخ . والتمثي.. وااقالقلة والشدة 
صححبشكل حرف كل إحراج وهوأيما الخ • • والإءلهار• والإدغام والغنة والرقيق 

أوللكلمة أداءك إ0 أي يله( يظيؤ؛ ي )واللمثل منه. حرج الذي مخرجه إلي بريء 

ويعرذالأتم وهو التحمق أولا وبطثهات القراءة سرعة ألئ بالب راب ثلاث صلن التجويد إن م تا 
والتؤدةوالرسل بالكن بعض من بعضها ؤاختراج الحروف، وبيان حقه، حرف كل بأنه 

معالإعراب ؤإتامة وتخفيفها وسرعتها القراءة وهوإدراج الخدر ثانيا الوثوق. من الجاتز وملاحظن 
التحقتتامحن التوسط وهو التديير ثالثا؛ نقص. عتر من أي تمربمل غير من الأحكام جميع راعاة 

ق—، Jliallيقرأ أن ثهو العرض أما أوالتلقين بالعرض إعا نومن؛ سما الشخ عن والأحد والخدر. 
لسانمن الطاو_، يسمع بان الأولين ٍلريقة فهو التلقين اما ويماءحّ يعع والبإ الشخ حفرة 
•الي^غ 



وجالمبب ثن امحبة,في د

فلوبالقرآن آحر مكان أي ق أولثبيهها لها أداتك نفس يْلابق القرآن أول ل المحرف 
مكورةراء كل تودي ؛إنك ٧[ ]المرة؛ ه آبم-رتي ؤ كلمة ل المكورة الراء رققت 

مقدارعلئ يكون ١[ ]الناتجة: لكلمة مدك وكدا للأولئ أداتك نفس بالقرآن 
بةنوعلى متساوية القراءْ لتكون تفاوت؛ بلا ١[ ]١^١^٠: ه ؤآني_و كلمة لياء مدك 

واحدة.

النيزثلأني ئالثطف ** ةكئلأسنيمامحكا 

اللففلكون حال أي - لالتوك؛او زائدة هنا و)ما( تحش{ ما عير من )مكتلا 
رياللظفالقراءة ولتكن مشقة- ولا تكلف غير من وصفة مخرجا الأداء كامل المتلو 

ؤيخلهل.يدمج أن المحير وق يمعلعل أن التحقيق ق فيحدر ئعثف( يلأ القئلق ؤب 
سمرةصار مل إن كالياض القراءة فإن ؤيتقص. يفئء؛ل ولا ؤيزيد يةرء؛ل لا أن والهدف 

ومابالترعيد سمي وما بالترفيص محمي ما زماننا فراء فابتيع برصا. صار زاد ؤإن 
يستحدث.وما استحد.ث ما آحر إلئ بالتحزين ّمي وما بالتهلريب محمي 

٢رئ امة رياصإب ** ئزتمه دئص ة بجثتس دن

خ.بمتهمسعود ابن بنا صلئ تاJا؛ النهدي عثمان أبي عن صحح بند روينا  ٥٥٤المصف تال ( ١ ) 
يقوله ا. وترتيله. صوته حسن من المرة صورة محرأ أنه لوددت رواقه ١[ لالإخلأص؛ ه أحسد آف مو 

ننيالإمام شيخهم عن التواتر بلغت أحارا وغيرمم شيوحي من حمامة وأخرن القاري؛ الشيخ 
ليوما ترأ أنه التجويد ل أستاذا وكان وبركاته عليه خع الممرى الصانع أحمل. ين محمد الد.ين 
رأسعلن طائر فتزل الأية وكرر ■٢[ ]انمل: ه تايثثلآأرء،ألهنس _J أشد وسد ؤ المح صلاة 
موفإذا إله فتنلروا أكملها، حتى قراءته لمنع الشح 

نهاةيالوغ لما أملم ولا _ اكاظم فال اللمان. ضد ونل اشم. به وضد امم، ذكر إنه فيل )٢( 
المتهمراللففل مالن والتكرار الألمن يياصة مثل والشديد الصحح غاية ووصول والتجويل. الإتقان 

سذماانمس•



قزالتجوبيامحرب؛يا الهدمة محتقرفنج |لآتا 

مجودامرئ بين أي التجويد وترك التجويد تطيق بين فرق من هناك ليس أي 
ألفاظمن والم1ع والتكرار القراءة علمي المجود مداومة إلا مجود غير وآخر 

الأبرار.اJشاخالخداق 

اطتييهاءؤيعص ادئو؛ابيق باب 

الألفلقظ مخيم وحاذزؤ( ** زف آخثهلأمن دنهس 

وهيدائنا مفخم أمام ثلاثة إلئ وترثيثا تفخيما م تنقالأصلية والحروف 
التفخيميعشيه ما ثم ؛لغد( صغعل )حص تولك ق ال«جمرءة الاستعلاء حروف 

دائنامرققة الحروف بقية ثم والراء( )اللام وهما والرقيق 

وسيأيوالراء اللام من كان ما إلا - مستقلة كلها المرققة الحروف إن يقولت 
أنالبتة احدر أي ؛( الألضُ لئظ ئقخيم روحاذرن مفخمة كلها والمستعلية - بيامما 
الألفإن تقول؛ القاعدة لأن المستقلة الحروف هده أحد يعد جاءت إذا الألف تفخم 

حرفبعد جاءت فإذا بعدمه وعدمها بوجوده وجوديا بدليل قبلها الذي للحرف ناح 
]طه؛ه اى ؤعم.٣[ ٠ ه [ ٤٤لالأس1ء: ؟٠ ؤ٠ثال مثال التفخيم ق تبعته مستعل 

[٤٦]الأنعام: ئاظآلانثخه ؤ مثال الرقيق ق تبعته مستقل حرف بعد جاءت ؤإن [ ١٨

يمتول الاستعلاء حووق بعد الألف تفخم بعدم يتول التمهٍد ي ذكره تديم رأى الجزري لأبن )١( 
الخاء؛باب ل وكذا - ٠ ا. الاستعلاء• حروف من حرف بعد ش إذا تفخمه اواحدر الألف؛ باب 

ما. • يجوز.. لا حطأ فإنم معها الألف تفخم أن فنمتها إذا 'واحذر 
يريدونيإتعا ترمقها إطلاق من أسا بعض كلام j وتع اوما موله: الشر ق ذلك عن رجع ثم 

١٠يلي المميه أويريدون كالراو بميروما أن إلن لفظها ق المالغة من العجم بعض يفعله مما التحذير 
ثثولم ب يهووهم الشنمة الحروف بعد ترمقها ض اJتأحرين بعض ض وأما مه، مرممة عي 
الأر,'باحنن ملي د/ تحقيق لالتمهيل■ ه ا، معاصريه..٠ من ال،حققون الأتمة ءل؛ه رد وتد أحد إلٍبم 



وجالجويي ئن امحبي,في القيني صزثنج 

لماتابعة فهي إذن تفخيم أو برقيق توصف حتى محقق مخؤج لها ليس فالألف 
تبلها.

النف لأم م اف ** ود أعالخند ز كهن

الكلماتهاوه من كل )هنئ( تفخيم واحذر فيقووت التفخيم من تحذيره ويتابع 
حيث٦[ لالفا;حأت: ؤ [ ٦٧]القرة: ه ؤ\ي ٢[ ]الناتحأ: i وئ ببما ابتدأت إذا 

الجلالةلففل لأم حاورتما أوإذا مرققة. وهي - والهاء والعين اللام ~ حروف جاورتما 
الكلماتبيده ابتدأت إذا الهمزة تفخيم من النافلم ؤيحدر ا ١٥]القرة؛ وظه المغلظة 

ولكونال٠خرج، ق معها المتحدتين والهاء العين ولمجاورتما فيها الشدة لكمال 
الحروفمحن الهاء وكون والثّلءة، الرخاوة بين المتومهلة الحروف من واللام العين 

راحن. ثم أي لثا( ض لأم رقم ؛الممأحيمأا'ب فيها١^١ يشهر شل أمثلة وهذه الرخوة• 
لمجاورتما[ ٩٧ب■ ه ٠^٥ لأم وكذلك مكسورة، لأتما رش( من الأولن اللام تفخيم 
الموز.

ئزضوبس مخمصة مس والميم ** الص دلا اف وعلى وليتلئس 

4ي اللامين مثال محله غير ي التفخيم من تحذيره الجزري ابن ليتابع 
المفخمةالعناء المائية ومجاورة الرخوة لياء الأولئ اللام لمجاورة وذلك [ ١٩]الكهف: 

قحاور الذي الجر حرف لأم أي [ ١٢٢صران: ]آل ؤوبمإ،أقه ت نمالئ قوله ق اللام وكذا 

سهولتهااكحفظ كان أو•قار-را مجانمها حرثا للهمزة الملأ؛ي الحرف كان إذا النشرت ل الناظم تال ( 1١ 
iؤأ.طا ؛•ا:ا، ]اكبمم: ه نأغد ؤ ٦[، ]اياتح: i أندثأ ؤ [، ٦٧]الغرة: ه ؤ١^ نحو أكد وبرمتها أشد 

القيءتيؤع يقولون - ٠ ا• كالمتهؤع ذللت، ل ما يتعلق الناس س فكثير ا ١ * ٨ ]١^؛ ه ٩[، ١ ]الكيف: 
غيرحاجة.س تكالمه أي 



^^نميب

-مالئقوله ي اللام وكذا الجلالة لفظ j المغلظة أو السمة اللام الخلق 
احذرثم المفخمة الضاد الخلق ق جاورت الش النافية لا لأم أي ٧[ ت ]الغانحت ه المثايف 
الخاءالأولئ لمجاورة ٣[ ]اJاممة: ه ؛،،^ ٥٤ؤ كلمة من والثانية الأولئ اليم تفخيم 

مفخمة.وكلها الراء [ '١ ]القرةت ه بثأئ ق المم ومجاورة الصاد والثانية 

داحرضضاثةدامحامح** وط—و.با.طي دت—اءت—زق 

المجرنحج اجشغ ؤنؤة ٠* الصنو كخئ، الحيم وفي فيها 

الفخمةالراء لجاورما [ ١٩]الغرة؛ ه ؤيها ؤ ق الباء ترقيق على واحرص 
منفمنهم ترقيقها سب أما [ ١٣٩]الأعراف: ه لظل ؤ باء ترفق وكذا الختعلية، والقاف 

أتلهر؛وذللث، الهناء. لأجل رقمت قال! ومن المدية. الألف لجاورتر1 الباء رقمت، قال 
يعدوتفخم المستقل بعد فارقق الجمهور رأي على قبلها لما تابعة الألف لأن 

اكخيمءا؛.ذ الألف لتبمحها لحنا مفخمة >نظله ق الء فلوقرنت المستعلي 

رخوةوهي الهاء لمجاورما ؛ ١٠تابرة؛ ه ومم 3، اياء ترمق على احرص ثم 
وليحذرالضعيفة. الرخوة الذال لخجاورما [ ٣٦]اكاء: ه ويذى ؤ ل اياء وكذا 

أمثلةوجهرها شيما ذهاب من ترقيقها ق النشر' ق ، الصنفنال ~كما القارئ 
ههع [ ٩٠]_CJ؛: ه [ ٩٩]الترة: [ ٢٢]الغرة: ه ي [ ١٠]القرة: ه ومم 

]المافات:ه ءؤمامأ؛ا [ ١٢٤صران: ]آل، ه وقء [ ٣٦]التاء: ه دذى ؤ [ ١٨]الكهف؛ 
فهويقول:لذا [.. ١٧٧

اللحنوضع من ملاحنل هو لما الرمق لأعثلة الشخ إيراد سب أما دوما؛ مرتفة الياء أن المعلوم ن ما 
بعاوها.أوالمفخم الألف، مجيء حنن 



وآقنالقجوبي محتقزفنجالقيمة 

ثانيضضاسسِامح** اء:>ق:اسيابمى ثت

المجرنحج اخقت نة زي** القتر محمحي الخم زفي ا فيف

والجهر،الشدة ذهاب من الحذر درحة رفع يجب الجيم أو الباء محمكنت فإذا 
)الصير(ل والباء [ ١٦٠]الغرة: ^ ؤتحؤثإمحمي,اف تعالئ توله من )حئ،( ل الباء مثال 

محبجوهؤو،نءئثأاو تعالئ قوله من )زبؤة( ل والماء ٣[ ]المم؛ تعالئ بقوله 
ثن^٢■^^، تحالى توله ل والجيم [ ٢٦٠]القرة: ه ^،جكمكتلمو} ٤٠٤١٠أو ■٠[ ]المومون: 

ؤأدمأ-اجأو [ ٩٧]آل، وؤدؤُءلأهمطآصه [ ٢٦]إرامم: ه امحق مي 
بينمن بالذكر والماء الجيم خص وند ١[ ]المم: وؤو؛لئ،مه ٣[ ]اكويأ: ه الاحقم 
فاءالباء فيقلبون الأمصار يبعض فيهما اللحن وتؤع لكثرة والشدة الجهر حروف 
شينا؛والجيم 

انأشاص'ئ** تنص/لنظا ^ث

ولمنكن إذ تاما ُيادا الساكن د( ب.ج. ط. المقلقل)ق. الجرف مكون بتن أي 
وقمحغير من مايتها أو الكلمة ومعل الصغرئ القلقلة ذلك ل يقصد عليه؛ يوقمح 

غيرالدال [ ١١■]الإمراء: ه ؤآستخ ؤ والثاء [ ٢١]الجاث؛ت: ه أحئحإ ؤ الجيم كحرف 
^١[.]انمللأق: شىدرثتزننسعتوه ؤ والقاف [ ١٩]_:; ^٥.ث\أغإه عليها الموقوف 
الكلمةمائة المقلقل الحرف و؛غ إذا أنه أي أبيتا( مان الوئف ي يطن )ؤإن 

الشديدةالكجرئ القلقلة ذلك ق ؤيدحل وأوصح. بياتا أكثر مكونه كان عليه ووتث 

واتحادالشدة كساع ياء اوإلئ والشدة الجهر لض؛اع لشين تحويلها للجم تحدث التي اللحون من )١( 
الأول.الجزء قرتينآ اJ٠زاد ق ]ال—ان المخرج. 



وٍٍٍٍٍٍٍئئققئيٍمص
؛:yji] iؤءج ٢[ ص■ i •آ\[ؤتث ^j: زآل i بما[ؤتحق ]القرة: i ئال 

شددإذا وذلك الأشد الكثرئ القلقالة كذلك وتدخل [ ٢٠٦]الم؛؛ i ؤأبج\ئ [ ٧٨
iا[ؤثآلثخ ]المد: i [^ ١٧١]الما،: طلؤالحم،ك عيه. ووثق المقلقل 

[.٢١٧]الغرة:ه [ؤوءث1 ١٨٩
نمواتنطويمنخمم ئن لي** انمي أحطت حمخش وحاء 

قالصاد المضصة؛ الاسعلأء حروف جاورت إذا الحاء ترقيق بين وكيلك 

]_;ؤأ'لآ4 ل والقاف [ ٢٢]اكل: i وتيغ ل والطاء [ ٥١].مّف: ؤسس4 
المفخم.بمجاورة تتأثر لا حس [ ١٧١

وخاصةواسمالها الين انفتاح سيان اعتن وكذا ممؤا مقو نسقيم )وسين 
أو١[ ٢ ١ ]الحل: ه ؤئش،ر ل صادا تقلب لئلا ماكة كاك إذا صعقها حال 

سالهمىتل!بمك■ سْلؤذك قكادوبمنت١ ءؤ تعالئ توله ل رمظون( سين وكذا ٦[ ]الناتحت: 
4قايلسمويك< قه تعالى توله ق رثسقون( [ ٧٢]المج؛ قهم»اينتتاه 

الينوكون وشديدنان متعاليتان وهما والقاف الهناء لجاورما [ ٢٣]المحمى؛ 
ومستحقها.حقها الحروف راجعإلئإعهياء وهداكله رخوة. مستقلة 

الراءان،باب 

انم^1،^بمد كذاك ** انيث ئاءَإذانلاض 

الممخيموعكه اللحم تليل أي نحيف رحل تقول التنحيف محو لغة والرقيق 
فلاالحرف صوت على يدخل نحول هو الرقيق• واصعللاحا التميز. هو الن«ى 

المهلقعند الحرف صوت علئ يدخل بمن وهو الممخيم وصدم بمداه. الفم يمتلئ 



وجايزربة,فيالسني ءٌ 

ابنويخص الجمهور• قول على التفخيم الراء ق والأصل بمداه• الفم ممتلئ به 
أصاليكر المكسورة دائما: المرممة وهي للراء الأولى الحالة هنا الجزري؛الن"كر 

4ؤ [ ٤٤]إبرامم: ه وأنذرآلثاش ؤ عارض كم أو [ ١٣٢]د: i ي مثال: 
فإنهاصمت أو فتحت إدا أنها مهم ومنه ساكنان• يلتقيخ لكلا كسرت ممد ٨[ ]المزمل؛ 

•٦[.ؤأتيناه]الإما،: [ ٣٧هلالمأ: مثال تفخم 
كربعد محاكة جاءت إذا ترفق وكيلك أي نكثث( حيث الكسر بعد )كدالئ 

[١٧ب■ 4 قء [ ٤٩]\مأ: ه [ ٣٩ؤرمحزهم4تمبم؛ مثال :بما متصل أصلى 
واحدموصع ق حمص عند وهى الممالة الراء ذلك ق ؤيدحل [ ٠٤لاكرا»: ه ؤكزنجُه 

لزوممم مأا الكرة واتصال وكرها سكوتها هنا امحترحل ومحي [• ٤١]هود؛ ؤجدرب-هاه 
وهوأصلها عن أحرحناها أحاله من الذي يب اللتقوية وذلك لها الكرة هلءه 

التفخيم.

بعدمحاكة لكنت إذا تفخم أما نفهم نكنغ( حيث الكنر بعن )كدالئ قوله ومن 
٦[]الأنمام: ه رن ؤ [ ٢٤٩]ال،رة: i [ ٣٧]يونس: i ؤ\ي0 مثال صمة أو فتحة 

•؛[ ؤهمتوه]الخم;

**ص إنلاةكنِسم>ف 

إذاتفخم أي الترقيق هدا عن وتخرج أي انينلأ( ■مف مل من مفن لم )إذ 
أرعالقرآن ق ومثالها ة واحل. كلمة ق استعلاء حرف نل الماكنة الراء هذه كاست، 

٧[]الأنعام: ه ؤ}خي0 [ ١٠٧ه ^^^١ [، ١٤]الفجر: ه كلمات: 
مثال:تفخم• لم بعل.ها كلمة ق الاستعلاء حرف عنها افترق فإن [ ١٢٢ه]النوة: يخف 
•١[ ]نوح: ه ؤأداأنذرمبملى ٠[ ]المعارج: ؤ،انترصار؟مءلأه [ ١٨]لسان: ه شعرحدك ؤ،؛٠ 

هذهكانت، إذا تفخم أي الترقيق هل.ا عن وتخرج أصلا( ليسق، الكنرة رأوكائت، 



ه٢^١ ؤ [ ٧٧]الحج: ه ؤتطإؤ\ عارض: بل أصلي غير كر نلها الساكة الراء 
[٢٨]الأساء؛ ه آؤزمئ ؤ,دي [ ٥٠]الور؛ ه ؤأمح-آرهابدا [ ١٠٦]المائدة: ه يجرشُ [ ٨١]يرّق: 

_.24الوصل همزة بعد ساكة مجيئها حالة تفخم عام بوجه نقول أن ليمكن 
هؤمن_تفز نحو الرثيق أولأ فهي• بالكون عليها الموقوف الراء أحكام أما 

ماكةياء ملها كان إذا وكذا مكوئ. قبلها ما لأن [ ١٢]التمر: ه وؤثئر [، ٣٨]القمر: 
ه٠^^ المد ياء مثال ميتا أو [ ٠٠]الشعراء: ه وؤلا'تنر ل اللين ياء مثال ■حيا سكوتا 

]ص:ه نحو ساكن حرف قبلها الكرة وبين الراء بين حال ؤإذا ٢[• ٠ ؛ ٠٨١١]
أيما.اس من ذللث، يحرمها قلا ٧[ وؤأنلألآؤه]الأنياء: [ ٦٩

ساكناأو مضموما أو مفتوحا قبلها ما كان إذا وذللث، الوقف، حال التفخبم ثانيا 
]اكم: ٩٣[ ٢٣]النم: [ ٢٥]الدر؛ ١[ ]الكوثر: ه وص نحو 

٣[.ؤألضأره]انمر: [ ٣٢]الرّلأت: مزه [ ٢٤

تشددإدا زا محريوأحم،  ٠٠يوحد محنر فرقا في والخلف، 

حولالوافر بالخلاف الراءاُت، عن كلأم4 ؤيختم لكنرمجد( ير3، 
راءوهي [ ٦٣]الثعراء: ه ذؤعئن ؤةانَ؛و تعالئ قوله ل )فزق( كلمة راء 

قمكور استعلاء حرف، وهي القاف وبعدها أصلي كر بعد الكلمة وسط ل ساكنة 
الاستعلاءحرف إلئ ينفلر ولم قبلها الواقع الكسر إلئ نظر رقق ضن ~ الكلمة نفس 

معهفيكون التفخيم؛ محن ضعيفة مرتثة ل جعله والكر مكسور، لأنه بعدها الواقع 
ينظرولم بعدها، الواغ الاستعلاء حرف إلئ نفلر فقد فحم من أما منامجا• الراء ترقيق 

همعاماةت وعاملها الاستعلاء حرف كر إلئ ولا نلها الوابع الكر إلى 
)أقول:[. ١٢٢]اكوبأ: ه خء ٧[ ]الأنعام: ه ؤمحطا؛تُ، ١[ ٧• ]اكوب؛ن: ه ^^^١ [، ١٤]الفجر؛ 

وجوازالكر لانعدام وقفا التفخيم فيها والمشهور نقاش فيها )فر3،( ومسألة 



حسن.علي الكسر( لثبوت وصلا الوجهين 

يالتكريرها, فاحف منددة الراء كانت إذا يقول يشدد( إدا تحفريرا )وحف 
تكراريخفي أن القارئ على وواجب التكرار إخفاء من القراءة ل لأبد يخقص.' مكي 
حرفين.المخفف ومن حرونا المثيل الحرف من جعل فقد أظهره فمص الراء 

لافظاتكون لئلا مخرجها من احففلها بل بالراء يضطرب لساناك تجعل ألا والصحيح 
قولعلئ التعليق راُح وللأستزادة•• ه ا. متعددة( براءات الواحدة الراء وضع مي 

مررالأمافسذاللأمرسمخ(.

راللاماع{اتمميم يى باب 

افتجد او ئح ئعن ** اف انم من لام اليلحم 

لفظق تغلظ أو تمحم اللام إن يقول ~ الراء بعكس الترثيق أصلها واللام 
وؤإ>ك٠ربلإ[ ١١٥ه ؤ فتقول أوصم فتح بعد وس إذا راض( الجلالة 

فتقولالميم عليه زيد ؤإن حتئ •*١[ ]م؛م; ه أش همد ه١لإن ؤ أو [ ٥٤]الأعراف: ه أس 
كسربعد وقعت إذا أما "ا[.  ١٢]الأنفال; ه أللهز نازأ وإد وؤ [ ١١٤لالماممة: ه ليم ؤ؛ 

:]^١٠٠٣ه تلئح أئي بٌ فنقول أوعارضة؛ عنه منفصلة الكسرة ولوكانت حتى فترتق 
علئفريق [ ٢٦عمران: ]آل ه لإ'اثنم ؤ [ ١٥• عمران: ]أل ه ثولثًفم أئه بؤ( ؤ •١[ 

أصلها.

الاستعلاءوالإطباقحؤوم 

JلألجايىبيئشؤiاJثاسم** ثخزفاِلأتجلأءدمحإثامحا 



^^ثنمحميي

وأندائما مفخمة كلها تنئ( ضغط )خص الاستعلاء حروف أن قبل من ذكرنا 
الاستعلاءحروف محن مي والظاء( ؤالطاء ؤالضاد رالماد الأربعة الإطباق حروف 
بقيةتفخيم من أقرئ بتفخيم الإطباق حروف وتميتر بتخصيصن يوصي هتا فالناظم 
المطبقة.غير الاستعلاء حروف 

المعلقالي والمت١١•٣[ لاو،ر؛: ه ؤ٠اد ق القاف المعلق غير المتعالي ومثال 
أنذلك ؤيتفادمن [ ١١٧^: ]١٨ه ممتتاق تعالئ توله مثال رالعصا( ق الصاد 

معلقة'الاستعلاء حروف كل وليس مستعالية الإطباق حروف كل 

وقغب1أحأقكلم ؤال٠حالما نتعك ** مخ أحطث بن الإفاى وسن 

هؤأ-ءطق ق الطاء ق الإطباق صفة ونوصح لمن أن إلى هنا الناظم ؤيوجهنا 
الطاءتشتبه لئلا [ ٥٦]الزر: i عاليها ؤيقاس [ ٢٨]الماثدة: i وؤمطث [ ٢٢]انمل: 

فيكونمهموسة متفلة متفتحة والتاء مجهورة، متعلية معلبقة الطاء إذ لتاء اح 
غيركامل.ناقصا إدغامها 

استعلاءصفة إبقاء ق المناخ من الأداء أهل بين الواخ الخلاف عن أمحرنا ثم 
إبقائهاعدم أو ■١[ • ]المملأت: مح<مٌهمه تعالى قوله ل الإدغام مع القاف 

المحوهدا عالئ المنطوق فيكون رغككهقم( أم الناقص بالإدغام رنحلقهفم( ثمحزأ هل 

ناسا؛ألف. يعدم المفرح أولا: الأد؛ئ إلئ الأءان من مراتب حمس على الممخم مراتب نتمن وثد )١( 
هوهآيآ عقال)الضاد( المكرر. حامنا؛ الساكن رائعا؛ المضموم. نالثا؛ ألف. بعده ليس المفرح 

[.٣٧]اكر: [، ٣٠]اض: ؤنبمنه4ه [، ٧٣]انمح: ه [، ٢٤ل!ّرامم: ؤءi ٧[، ]الئاتذ: 
الغينتتوي لا إذ *والراجح ومدا مله ما حركة يتع الساكن جعل إذ مراتب أرمة بمضهم وجعلها 

لألءمان:اا[.i فيؤث*ئ الغين مع أص لالآن؛او: - ثلا م- 



وت[١^٠٨ من افرويةِفي ١^ محتقرث>ج 

الكاملءمالإدغام ص اخيارْ أن الاظم صرح ومحي الكامل؟ بالإدغام )محلْكم( 
والإطاق.الاستعلاء حروف باب آخر 

ميفاباسيضاو ؤي اسييهاب بمص 

صلننامع والمنصوي أنمث  ٠٠ا جملنق الئكون على داحرص 
[١٢٥]الغرة: ه ؤ.؛ظنا مثال الماكة اللام ي الكون بيان عالئ واحرص أي 

[٩٠]١^: ه وؤ%تآ [ ٥١]المحمى: ه وء؛ؤنءثدا [ ٥٧]المرة: i وأرتا ؤ عليها وثنانا 
ضللنا(ؤالتفضوب؛غ رأئعنث الممى فيختلف متحركة ولا مدغمة نمير لئلا وذلك 
هوغين ٧[ ]الناتحأ: ه ء؛ؤآسّث وميم نون مكون بيان على حريصا كن وكذا 

*ا['/]اJجدة: ؤصلثاه من الثانية واللام ٧[ ]الماتحأ: 

غصىيمحفلورا امساهه حوف  ٠٠ثي غمحذورا امملح هس وحئ

صفةوتمييز بسان عليك فيقولت الالتباس باب عن صمحي الجزري ابن ؤيتحدث 
عذ.ابرشؤإ0 تعالى موله ل )نحدوئا( الانفتاح مثال دائما الإطاق صفة عن الانفتاح 

ثموالأم. ومن الدان مذب واكابي وغتره المكي مذهب الأول إن التمهيد: كتاب ل النانلم مول )١( 
أصحالمحمى الإدغام الشر: ق أبما وقال وفائا الثال واختاري وتال: حن• كلاهما قال: 

ثيانا.وأوحة روايئ 
]الأنمام؛ه ؤث؛مث مثال: الحالق حروف من حرف ساكتة؛عدها نون كل أنعمت نون معس إلئ ؤيتخم )٢( 

'ح[، ٧٤>ؤنتبمئونه]الأرم: [، ٣٤>سهمهلءاز: •٦[، >نئهلاومو: [، ٦٢]الم؛: ه ؤستاس [، ٢٦
[،٠٨]مود؛ ؛٠ [، ٠١ؤسوئونه]الإمخم؛ [، ١٧١>ؤنعقهتاومة؛ [، ٢٢بملالمج1علأن: •كان 

يريدكأنه لطيفة سكتة الون على لا يقول: ثم ٤[، ]زيش؛ ه ؤتن-ثوذأ ٣[، ]الماتدة: ه ؤواد1أمةة 
ملنالمشتملة الكلمات يقرأ أن فالمحح محمى خطأ ذلك تإن فيها غنة لا وأئبما إ؛لهارها، إيضاح بما 

ؤءه[، ٢٥•>اؤنتعيه]صة; ؤيئثاهتص:؛ا[، [، U:__]^_^،J^؛مكيا الماممة الغين 
•[ ١٦]النجم؛ [، ٤٨]الجم: 



مزالقجوبيمحرشافئءانيرلأ,في وحا 
تعالئبقوله )محهلوؤا( ق بالامحلباق الانفتاح أويلتس يشتبه لئلا [ ٥٧]الإسراء: ه ،؛S(محلمحيل 
قوله)عسى(من ي المنفتحة المن وكذللث، ٢[ • ]الإسراء: ه ثثلؤيل رلف عهلآء ؤوماَغد، 

الانفتاحيلسس أو يثنتيه لئلا [ ٧٩]الإسراء: ه محئمؤدا مقاما ر؛ك يبعثك أن عئ ؤ تعالئ 
لأنوذلك [ ١٢١]طه: ه رد>همئ ءادم ؤؤصئ تعالئ! قوله من في)ءمى( الصاد بإطباق 

اتحدفإذا واحد؛ مخرج من والماد السين وكدا واحد مخرج من والغناء الدال 
والمادوالفناء متفتحتان والسين فالدال وعليه ~ بالصفة بينهما ميز مخرجا الحرفان 
علئويترتب وانعلباقه. الفم بانفتاح صاحبه من منهما واحد كل فيتخلص مهنبقتان 
التفخيمءم.الإطباق وطئ الترقيق، الانفتاح 

ؤنىؤشوهن  ٠٠ا وثاف بكشده وزغ 

صفاتهفيه نراعي ئم مخرجه من تمكنه أن حرف كل ق يجب إنه ابتداءت نقول 
قالشدة تراعي أن هنا؛أمرنا والماظم ذللث، أوغير أورحاوة أوشدة أوهمس جهر من 
يجريأن الصويت، تمغ الشدة لأن تواليا أو تكررا إذا حاصة والتاء الكاف من كل 

مننحو)أجن،طلم( ركاكة تتبعها أن من فالحدر قويين موصعهما ق ثبامما مع معهما 
تحالئقوله من ورتترفاهم( [ ١٤]،اطر: 4 آشتؤ وتجم ؤ تحالئ قوله 

الكافتكررت، ررإذا التمهيد: ق الجزري ابن فال [ ٢٨]الحل: 4 هتؤزج؛ توئنهم دن آ4 
لتكلفالإدئم من اللففل نقرب( لئلا منهما كل بيان من فلابد كلمتين أو كلمة من 

4و4إةث'كت، أء ■ ■ ]القرْت 4 4ثتسكبمًكم تعالى قوله نحو التكرار بصعوبة اللسان 
[٢٥]الأنفال: 4 واننحأفنك و4 ؛> ٢٨]الحل: i اثي؛ 4تتئيثا تاء ق الحكم وكدا [. TO]طه: 

[،٧١]يغاتر؛ ه ؤينمحبؤن ٧[، ]بموح؛ ه دؤوتثوأ تلتيس [، ٥٤]سرست ه ؤمأمميأ الالتباس: أمثلة ومجن ،١( 
i[، ١١]الأنفال: تكس •٩[، تسممت: [، ■١٤]؛،_: i د>ممتئث< نكى 

٩[..]؛الطنمن: تكس [، ٤٤]يالطرد: i ؤِؤم [، ٠٦]بالسم: i ->سث بتانبس آص، ]؛الأحزاب: 
•الأول، الجزء القرش إبراهيم بن حمال سيخنا لفضيلة المقرتين زاد ق البيان راحع وللأستزادء 





ثنالسنبا-فزيثيتي هوضآ 

الذال.مع \صم)ال( 

أوالمثلان التقئ إذا بول• يمتغ وما إدغامه يجب ما بيان ق الناظم ويبدأ 
ؤ؛لمثال اكاي ق الأول أدغم لا( وبل وب كئل )أذغم منهما الأول ومكن ان الجن

J i؛^ئل [ ٥٣]المدر: i ةو\ؤ>ك لا   j :هثن ثل ؤ [ ٢٨]اردم: ه ءم >ئل •٣[ ]سأ
خلاف.بلا اللام علئ يسكت لم س محي [ ١٤]المسض: ه نإن ؤ'هلال [ ٩٣]ال>ضن: 

ؤدث\[ ٢٨]اكل: ه ؤ٤[ ]١١١^: 4 رثو جإلإش الحروف شة ذلك ومثل 
ا..إلخأ [.؛ ١٨٩]الاراف: ه ذ،ن\قأ*' جفنش ١[ ٦ القرة؛ ]ه 

يأبى٩ ينل رب ئل أذغم ** ّمح إذ دجض بثل دأدنض 

 jت\ذذإوب هثنغ لائنبمة ** مم ونل ومم نالوا مغ -وم ت

فإنه— الجوف مخرج ألغئ من محي ~ مد حرف المتماثلين من الأول كان ؤإذا 
نمدونم( قالؤإ *ع تئر ق )ثأبن قوله ل الته أشار والواوكما الثاء عند حلاف بلا يظهر 

ألزىوؤ ٤[ ]١ل٠عارجت ه ،،نق ألم، حمس\أث يعدارهء فع ؤ تحالى" توله ق المدية الياء 
هوالمحاففلةثب وال[ ٩٦]الثعراء؛ ه ثا1إر،رلم ؤ الواوالمدية ومحي ٠[ ]الناس؛ ه بوموس 

'٠بالإدغام؛ يضع لئلا المد علئ 

الإدغام؛باب والقلمان الأطفال تحفة ل المبمزوري الشخ (يمول )١ 
اأحزمهمالمثلأن فاز حرغ ٠٠اتمز والمخارج الصمات إذل 

اثقااحتلفممات الول  ٠٠ا ائثازبامخرجؤإذيكون
احمقيؤذالمنان زتغ-زج  ٠٠ا امما أوبمونارين نق

آثل:ئلفالخسشذ ٠٠
ئلكسئصُباشز ٠٠انوقلفل أن.محئكالمف

[.٧٢^١^١ مثال دغم فإنه لض حرف المتماثلن من الأول كان )٢(إذا 



اللامإدغام انمجاض إدغام من سس ثالثقم( ئلوب ئنغ لا سثخه ئعم )وش 
يدغملا الون لأن [ ١٨]الماثات: ب ئومم ؤ مثال اللام فتظهر الساكنة الون مع الساكنة 

؛•ردرملون(ر من فته مٍا أدغمت مما شيء فتها 
فيهوالمرجع ٤[ • ]ق: ه جيمث توله ل الهاء عند الساكنة الحاء بيان يجب وكدا 

الحاء،من أدخل والهاء منه ألحل مو ما ذ يدغم لا الحلقي إن مووت القاعدة أن 
بمننث بيان الاظم حص وقد ]الحاثأ: الهاء ل الهاء بخلاف 

دلا~ المخرحمن قرب على بناء إدغامه j يقع الماس من ^١ لأن ^^١٧ ٤[ * ]ق: 
يكاملا إدغاتا يدغم لا الأفوئ أن والقاعدة الهاء من أقوئ الحاء أن يعلمون 

]fJه محتا ئ ي ربما ؤ تعالى قوله ق القاف عند الغين بيان يجب وكذا الأصعف. 
عنداللام بيان يجب وكدا لصعوبتها. الإدغام س بعيدة الحلق حروف لأن ٨[ ىو\0.' 

مخرجهما.لعد إليها؛رالقم(— أشار ~والي [ ١٤٢لالْائت: ه ألمف نالته نحوؤ الماء 

وؤأة;بمه[، ٢٤اللامأدغمت  ١٧تلت: )تإن الممهٍد: ق الجزري ابن يقول )١( 
بحذفأعل ند تعل هدا لأن نلت، واحد؟ منهما وكل ا  ١٨]الخاقان; ه ئلتار ؤ ق وأخلهرت ٨[، ]الترأ: 

١٠١الكون يلي بي حرف و)ال( إجحاف الكلمة ل بمير لثلأ لأمه بحدف نانيا يعل فال»ا عينه 
إلخ.بشيء....( يعل ولآ شيء ت يحيف 

النعل؛ولأم ال لأم حكم باب ل الجعزوري ملمان الثخ يقول 
أولأمم_اإظهاثه_افض_رف ٠٠دلأمالحالأنن_لالأحثف 

ءق؛نئوحف حجك انغ من  ٠٠ءلسم محل منزة مع ازم مل 
ئعا ورمرهأبقا وغنرة  ٠٠ع أرباق إلغائهئاسهما 

للك—رمث—ربما رن ظس ثرت دغ  ٠٠نن»إ ذا ضف ثمر رحنا صل ثم طس، 
شنجثئمها نالاحزئ والأم  ٠٠فمريأ نيا ثالأولى لام وال

ممال:الفعل لأم أف 
والثمنوئلما ن؛ نعثل حر ل  ٠٠ا نطلثل ينلأم زاطهزو 



^^^بميب

عليهاؤيجري بما تشتبه لثلأ إذن استعمالها فلكثرة التاء ل التعريف لأم إدغام أما 
بإدغامهافيحمل واحدة كلمة رالتقم( أ0 اعتبار استعمالها لكثرة ؤيضاف حكمها 

منهماوكل وشمية تمرية مان؛ ن هي حيث من الحروف ثم ٠. بالبنيةأ إجحاف 
لأمفتظهر عقيه( ؤحفا حجك )إخ قولك يجمعها فالقمرية حرما عثر أربعة 

•فيها التعريف لأم وتدغم عداها ما والثمسة عندها، التعريف( 

وا1ظاءالصاب باب 

نمناشث4 ٠٠زتيغ ئائِاطالإ ؤال

ألستةوأن الضاد، حرف مثل اللسان علئ يعر ما الحروف ق ليس أنه يما 
تجيزْكان ~ دالأ أو أوطاء أوذالأ أوظاء صادا يخرجه من فمنهم متفاوتة فيه الماس 

شؤعالحاجة تللث، من وانمللأثا للقراءة, أكمل الحروف بقية وعن واجتا الفناء عن 
الضادين الفارمة السمة عن حديثة بادئا بالظاء القرآن ق ورد ما تعيين ق الماظم 
والممات•المخارج بابي ل عنهما الكلام سق وقد ذجكآا وهي،)يانتثيالإ والظاء 

ل؛تجيء أي يييرآ ذ)هها القرآن ق مواصحها أما 
اللنظظهر م عفنوأنظر أمظ■ ** الحمظ عظم الظهر ئلل الفلمن في 

قمؤمثغمحا تعالى ثوله 3، الارتحال أي الإقامة صد وهو القعن( )ي 
٨[.• ]انمل: ه إءاثآًظإ ربمم حنبلإ' 

اللامي الإدغام ستب رما المخرجين. تماعد هو الجواب القمرية؟ اللام ل الإظهار ستب هر ما موال ( ١ إ 
المخرجين.تقارب هو الشمسية؟ 



وء١لمس نن اءرةِفي القدمي ءلثفرذ>ج 

همبجلثأ > ومه - الك صوره)الظل-الظول- بكل ظل( )* 
لاس:ه ظليلا ظلا ٢[ ١ • \ّ■: ه *0أإتمح م وءؤفي [ ٥٧]الترأ: ه  ٣١

[.١٨٩]اب: وؤآتمساثهممظه [ ٠٧
يبم،ؤ [ ٥٨نبالودت موضعين ل وذلك النهار، انتصاف ومحت وهو اثني( ر* 

ه.بجنابجنيلأ ةثعونياكقاتنأيزiه 
قأولها مواصع وثلاثة مائة القرآن وهوق تصرفت كيفما العظمة من غظم( ر٠ 

[TT'A]١^: أولها موصعا وأربعين اثنين ل وهو تمرق كيفما المظ( ر* 
وأربعين.أريع ق وفل ه ^_cS< ^١ ٦^^٠٨ءؤح؛نلوأ 

[١٨]بالكهف: واحد موصع ل إلا ترد ولم النوم محي وهي اليقغلة من أئث( ر* 
سكمحمثؤ؛هب

وعشريناثنين ل وهو والإمهال التأخير بمعى الإظار من وهو ؛( ثأنمحأر* 
ه.ولأم؛؛ْلروأى أثياب عمم بمف ٠ [ ١٦٢؛ ٠٠٨١١]ق موصعاأولها 

[٢٠٩ل؛اوغر؛: أولها عثر، خمسة ونيل موضعا عثر أربعة ل وهي عفم( ر٠ 
ؤوآذهلزإدأدنثابهّ

آؤوو\ةلإووياسب• ١ ا]بالغرة: واحدر موضع ي الآدٌي هماالظهرمن ر* 

اعلمتم [ ١٣]انمدد: ه ؤأ؛محتاثيشبجس• الننلر من أم الإظار س م مل مها المختلف المواضع س ( )١ 
الواردة.الأبواب بحب مر إنما والأخلاق اللغة أمحل ق متحدة والأنتذلار والإنفuر الننلر مائة أن 

منأكثر ل لالآدمي هو الوي الفلهر ذكر نفد يإلأ واحدا؛ صنا ٠٢غقْل بالغرة أن الثخ نمد ربما )٢[ 
ه ٢٠٣بمهودأددادمءا،١٨٧صران؛ ]آل ه محوهم ددأئ ؤث؛دو« تعالن؛ نوله دمنه مرضع 
[.٣١لالأس: 



منالسني محتقرمج وج 

بأربعةوص [ ١٣]١^؛ ه محه، ؤ ةفأ\ ؤ تعالكي كقوله غيرْ ومن ه قءث 
عثر.محته وقيل موصعا، عشر 

•[  ١٨]ق؛ ه ثاعفظمنyبي ؤ ق محورة موضع ق الثئظ( ر٠ 
اعل_ظشممياىف** شهزكدئئؤاظظإس 

معازتعدة على مئتقاته جاءت قد و ٠

ْلتإنألإذدودروأ ؤ الأنعام ل أولها مواضع ستة الباطن نحد وص لظاهر ا- 
'اا[.نثاطنةآه]*

[.٣٣]النوة؛ ه عل(ألنمثد=كإايء ^١٥^^٠٠ نحو ثلاثة لعلووص ا~ 

[.٨٥لال؛رة؛ وألندوتيه ؤدْليرونءقؤ.مألأم تحو والعون لنمر ا- 
[•٢٦]الجن؛ ؤوقلةن>أ\لأع4ه]اكم؛م:٣[ لاطلاع ا- 
عوؤإن،لهثيأ إئم ؤ ٨[ ]١^؛ ه ءقا؛ظم يثلهثوا يإن يقتم ؤ لظثر ا- 

وبالمجادلة]٤[ ه ءإدم موصع يالأحراب لظهار ا- 
]٣[.ه ينمي( ؤ]٢[ ملهره ١^؛؛؛ؤ موضعان 

طباماأومن جهنم أسماء محن ُالمحارج وهي الأستعال معناها وأصل لظى( )* 

ؤ_سثلالإتةتابالرحمن لحان، معه وقيل معه لحان لا الذي اللهب ئياظ( )٠ 
[.]٥٣ه مواطينئايوظسلأثض.تاتي 

محنةي وهو به، ١^١-؛^.؛ ترك ع إظهاره وعدم الغينل كتم وهو كهلم( )٠ 



t محنئزجاقئبامحمفيمحمحE
[. ١٣٤]ه ألنثعل ؤوآلءكطعAا عمران بآل أولها مواضع 
وثمانينواثشن ماشن ل ويع وك موضعه، غير j الشيء وضع وهو فلنا( )* 

[.]٥٣ه بالمرة أولها موضعا؛ 

أولهاموضعا عشر ثلاثة ق جاء منها اشتق وما اوية ضد وهي الغلظه اعلئد( )٠ 
[.١ ه ]٩ ه ظيثأ)مدس، [ ^٠٤ءمران ُآل 

آ ١٧]المرة؛ أولها موضعا وعشرين منة j وجاء المور ضد وهو فلأم( )* 
فيممنتِصنه.

[.١٤٦]ثل الأمام ^ضع 
الأنعامأولها موضعا عثر أربعة ل وجاء لشيء الرب ومحو الانتظار انثظز( ر٠ 

[.١٥٨]ه ظثثأإداءوق 

هُءثب ولأ ظثآ محخثهتد ؤبُ براءة آخر وجاء العطش وهو والفلمأ فنا( )٠ 
[.]٩٣ه م!؛ ؤهص؛هأكثان والرر ١[ ١ ]٩ ه ثتمت، ؤوأق،لأةلثوأياjXوتله [ ١١٢• ] 

نواالنحل ظل عمين ** سوئ وعظ جا كنص ظنا أظئز 

أنبمد فقعل المتع سورة ل وهو والنصر الموز وهو الفلمر من أظفرا )* 
أةلث3ةإهميه]؛أ[.

هؤؤثلننكدطثألتوء ومنه أو١١!.^، الأمرين أحد ترجح بمعتى والظن ظثا( ر٠ 
التهمةأوبمعس [ ٥٣]الكهف: ه مؤافنوها آم ^٠^^١ اليمين على يطلق وقد [ ١٢]اكع: 

جاءكيفما أي جا( ركنص بالظاء قرأها من محي [ ٢٤]التكوير: ؤومائوشآش»شنيه 
المرةق منه حاء ما وأول بالغناء فهو مصدرا أو وصما أو مضارعا أو مجاصتا الغلن 

واليقين•العلم ومحوبمعص  ٢٤٦]ه ثنمأ ألإم ةن؛ث اؤ 



أينعاى الثواب، ق والترغيب، العذاب من التخويف، بمعص والوعظ )وعظ( ٠
ومؤعظهؤ يالبقرة أولها موصنا وعشرون حمسة وهو بالظاء فهو اثس صورة 

لأثتقأنه]آأ[,

عضهةوأصلها عضة جمع وص خلان، بلا بالضاد مي عضين(؛الخجر يوى ر* 
هألتن»ارا جملؤإ أي التفرق بمعنى عفوه أصلها أو والبهتان الكذب بمعى 
ببعضهآمنوا فيه متفرقين أي وسحر وكهانة شعر هو وقالوا القول فيه فرقوا [ ٩١تالحجر؛ 

بباقيهُا*.وكفروا

مواصع:تسعة ق فجاء وصار دام بمعس وظن نؤإ( نحرف اقحل ظل ر* 
أيرسؤا( واحد قتركيث، الجمالتان وجاءيت، والزخرف، بالمحل والثال الأول 

[.١٧والزخرف:  4OA ؤءللوج4ن>نودا ومعص مس متو سواء 

jJ؛3jثعنا ظلت، الحجر ك ٠٠وا ظلدبمروم م ظلوظلت، 

]د:ه عشي ؤآلjىءئلمكث دام بمعص ظل من الثالث، الموصع روظنتإ( *
الثانية.اللام فحذنت، ظللتج والأصل [ ٩٧

ظالالتم١والأصل ؤعءللثنةةؤمنهل0أ[ الرابع؛الواقعة الموصع ظلئم( ر٠ 
٥[.١ ]اردم: 4 ككمثيي بمدة، ئ ؤلظ1وإ الخاص الوضع فلؤا( وبرئم ر* 
المادسالوضع وهو الحجر كدا رظلؤا( الروم محا ص كما ي أ *

[١٤١]ؤءئلرأفهصم0ه 

ه،تا ؤ ٤[ ]بالثعرا.: والثامن الماح ئقل( ئعزا هيث، ر* 

,شيء ق الوعظ من ليت )عضين( لأن قبله بما مرتبط غير أي منقير وئ( رم بقوله الاصتثتاء ( ١ ، 



وجسالجوبي ايروبة,في الفدمة محممرش م

[.^]١٧ءؤمطلت١عنحمح، 

راثنوجميح ا مظث وّكن*٠ المحتظر مع فة0ووت\ يظللس 

يوصار دام بمعى ظل مواصع من والأحتر التاسع المرصع يظلنن( )ه 
]٣٣[.ه الئورئ 

ق،بالإسراء وموصعاْ والحجر الخغ بممى والحفلر النختظي( محثلوتإ )ه 
ه]١آ[رؤئكازأقييمحن؛بي والممر ٢[ • ] ه رضهظؤيل َلك0عكاء 

عمرانبآل واحد موصع ي وهي والغلغلة الجفاء وهي والففلاظة محقا( ثو)وكنت 

موصعاوثمانون ستة وهو المملر باب من كإف ما كل أي اليثليا غيج )ه 
٠[.]< ه ءؤوآقرئنفلث،ون القرة أولها 

ثاكظلألإغدثضقا>ة*٠ إلأئتوَسمب 

وأمابالفناء ترسم لا أما المواصع لهده اسثتاء ناضزه( ؤإول هل يويل إلا ). 
١٢وقمحي روبل( أولأ الحنن.. أي المارة بمعس هي إنما الفلر من ليت 

١٢وقمجمل. رهل( ثانتا [. ٢٤]المطفمن: ه الجي- دثرْ ؤجؤههز ف، قرف ؤ ®الخهلففين،ا 
الموضعحا وقمحي ناضرة( رؤإول نالتا [ ١١لالإس.ان: ه وّميمحإ ثمأ هنتم ؤ ان،؛ ءالأن

؛[' ٢٢لالما«ة: ه ءؤرءم؟رؤمذدايآ ااالقيامةا، من الأول 

منلغنمه ، jJasJlصاحب يجمعه متكسر كهشيم كانوا أي الحظيرة صاحب عاى ممللق المحفلر )١( 
وملصاجمها غتر ويحول الخروج من الغنم وتمنع واربح، الرد بمع وشوك وشجر أغصان 
الداخل.يمغ زرعه على *حفليرة المتخذ 

[.٢٣ؤإدد؛بما؛ايآه]اكا4ة; تعالى وْوقوله الحصر هذا من اكاق الموضع ليخرج ناصرة( )أولن توله )٢( 



قٍٍٍٍٍٍ^^ٍٍئئاجقئئئص
مادتهوحمح القلب؛ حرارة فوران وأصله للعجز كامن غضب وهو ؤإلثيظ( )ه 
١[.١ ]٩ ^^٢٦^١^^٢^4 عمران ُآل أولها موصئا عشر أحد ق وقعت 

4وماثزداد الأتكثام وماسس ؤ الرعد ؤرة بما يدخل لا أي ومد( الرغد ه)لا 
لكيهمالأن الغيفل باب ق [ ٤٤]4 ؛ 4٥١وبمش هود موصع ولا الغفل باب ق ]٨[ 

الألف؛قصيرة بالضاد رسمهما عن كاية رقاصزة( وقوله بالضاد. 

اميتالخلاف ين ظشوو ** الشام على الخص لا وامإ 
ويدأق■ألاعمران بآل أولها ألفاظ، سعة ل جاء وقل وهوالنصسس، ؤالخئد( ره 

آ. ١٧٦]4 لهمحخلايىآلأجمث بجمل 
—التحريض من هو الن،ى بالضاد — الحص أو أي الثلعام( مل اخش لأ ره 
ولابمشهق4 بالحاقة الأول مواصعت ثلاثة ق حاء وقد — بالظاء — الحفل عن يختلف 

زلأ4 بالماعون واكالخ، [ ١٨]ء،كايآسن4 ث والئاي 
مح،خم،ثايآسلأ4]م[.

تعالئبقوله رضنين( لكمة ق القراء اختلاف أي ناي( الخلاق شين وي )ه 
أهي)قلتين(ومشهور؛ عال رناي( اختلافهم ~ [ ٢٤]يالتكوير 

٠أر ؟ بخل بمعص بالضاد رصنين( هي أم متهم بمعس ؛الغلاء 
وظاءقاصرة صاد قنعن للظاء؛ وطوياة للفاد قصيرة الق والظاء الضاد بين يفرق الكول الخل )١( 

فيهعامنحصر القي اي الحصر بعمى القصر  ١٦٢ي**ي )ناصرة( أن زكريا؛ الشخ وذب ئثالت. 
عليهما.وشمر 

تغييرأو ممحيف أو تحريف ُن — إليه سحانه اض يوحيه فيما بمتهم ه محمد ومحا أي )بثلنين( )٢( 
وئأي )بضنين( أما ٣[. ]اكبمم: ه ءي(ألرءا تلا رنا ؤ تعالئ؛ توله يوكدء وهذا - نقصان أو بزيادة 



اجالصب ثن 
والظاءالصام اسؤممال ش ب1ب 

أصمك:ضثِلإ** لازم ص ا تلامثإف 
لالجزري ابن أحذ والغناء الضاد فيها وردت التي الأبواب عن لحديث ا_ 

تلافيأولا؛ فقال الموضع لهذا تبعا فيها الخلتل يسر التي الأمور بعض على الميه 
ؤادئمثال وصفته. مخرجه بتحقيق منهما كل ببيان القارئ فيحتاط ا والظاءر الضاد 

يأآ[رُ]١^: ونوالقاهره ٣[ ص: 

تهمعلج؛_اههلم ا هوصص  ٠٠أفصتم مع وعقك مع واصهلن 

هءؤأقئت> نحو التاء أو•ع ء ١٧٣،نحوؤأضْلزه]القرة؛ الهناءرمع الضاد التقاء ثانتا! 
حوماوالظاء؛ الضاد فتبين [ ١٣٦]الثعراء: ه ووعت نحو التاء سمر الظاء أو [ ١٩٨]lJ^_؛: 

.التاء سمر أو الطاء مع إدغامهما من 

]١^٧؛:ه ؤ-؛مائهثإ الهاء أختها مع الهاء التقاء عليهم( جنانهم قا )وصم ثالثا؛ 
منهماكل، وتخليهم، تصفية فيجب ٧[ ]الفاتحأ: نحو بالياء الهاء احتماع أو [ ٣٠

تعالن؛لقوله تحقيق وهذا إليه وتعالئ بحانه اش من الوحي يان ل الناس علن ببخيل ه حمد م ~
[.٦٧]المامم؛ت ه ره بن •آأ؛زلإديى ج ألر'مث، 

أمادالا. لصارت والمخرج والرخاوة الإطاق ولولا ظاء، لصارت ومخرجها الضاد اسهيالة ولولا )١( 
الجهروالإطاقولولا شخمة، *اة لصارت ولرلأالجهروالإطاق ذالا. لصارت iالولأالإطافى الظاء 

مفخمة.زايا لصارت والمخرج 
الحرب(.عظت — الزماذ نحو)عظ ؤإلأنالظاء فيالفاد ان ؤإنكع بجارحة إذاكان العمى )٢( 
زادق البيان راجع، طاأبولالتوس٠ا لصارت الأسمال ئرلأ التاء  ui-اآ. لصارت الطاء ق الإطياق ولولا )٣( 

اللحون.بات الأول الجزء القرش إبراهمم بن جمال شيخنا لفضيلة المأرئين 



محمشاصانيلجتيسمبيوج 

سانهُا؛•علئ الحرص فنغي حفي حرف الهاء لأن ذلك الأحرئ• عن 

الث9هثةواليم الثدييين والنون اليم باب 

زأنمذثديا U إذا يم م** نرنبمن ذيوأظهسرالأث

عمللا أغن وهو والميم التنوين أو النون جم ل مركب صوت هي والغنة 
الأنفأنمى ومخرجها ولدها، ضخ إذا الغزال بهولت، شبيه هو ونيل فيه للسان 

اليموكيلك، والمخفاه غمة والد المشيئة النون من لكل مصاحبة وهي )الخيشؤم( 
والمخفاة.والدغمة المدية 

؛.الغنةأ هده إظهار ل ، بالبالغة١ هنا الجزري ابن ويوصي 

[.١٦٣]ابد;: ه ثإللأؤ ؤ ٦[، لالنا-ح: أنداه ؤ •ثال، يشل الحاكم كدا ( )١ 
أوأومخفاتض ظاعرين ّكظ أو تحركتا مواء والمم للرن لازُة صفة الخة لأن المالغة قدرنا )٢( 

عنأدل، المدعم ول المغلهر من أزيد الخفي ول التحرك عن أكمل الساكن ق أما إلا مدغمتض؛ 
كالتالي:البٍان لألئ محاب كمارنها الأدنئ إلن الأعلن س الغة إذن.راب، المخفي، 

اقأحما فادغمثديا إن  ٠٠ا بائنيم ومون نق لهمن 
ت،اباكألف،لأذهمب ٠٠دزت وئا اظهراقأمكف

والغلمان؛الأءلفال تحفة صاحي، يقول، )٣( 
دابة غنحرف، كلأ م وص ٠٠ا دي. ثنويا م ئمما ض وغ



دتأثنالجويي محزشسايزرئي,في 

ال،ثاءذةاؤيم أحكام 

وأحمنشيئا ما إدا يم م** ثمى ون نمى الئثه دأظهر 
اءضاساريرمالأئات** الممإن؛مسمح 

الإحماءأولأت - الإظهار الإدغام، الإخفاء، - وأحكامها الساكتة بالميم يدأ ثم 
معشمهثا إحفا■؛ ؤيمئ التشديد عن عار ومحو والإدغام الإظهار محن حالة وهو 
الأداءرآ/أهل من اختاره الذي القول على بناء الباء تلتها إذا للميم ، الغنة؛ حبة مما 

تحتميأن واووما داحدرنيئ ** الأح-رف اش يند:ا دأظهرئه

احتمتمواء الأحرف،؛ بقية تلتها إذا مهللقا اليم وأظهر الإظهار حالة ثاسا؛ 
ؤتثأهلممثال كلمتين أول V[ ه وكن مثال كلمة ل الإظهار حرف مع اليم 

الواوتبل الساكة اليم إخفاء محن احذر أي ءئث؛ي( أن ثإووفا لتتما ياحذن )* 
آيةق احتمامما مثال; الفاء. محن وتقرب، الخرج الواوق مع تتحد اليم إذ والفاء 
]اوترة:0ا[ر؛،.ه همفيصأإثث٠ون ؤ واحدة 

إلابغة.لايكون الإحماء إذ تركها ومم ولديع بإظهارما الاهتمام يدجن رير )منة( توله ( )١ 
وتعهالمناوئ وابن الكي باء لمتت إذا يإءلهارما تال وتد الدام قال، ويه ومر' مجامل ابن مذمب )٢( 

المرتندي.محمد إياز 
عنبالحديث والإظهار الإدغام باب ل ملم ند حكمها فإن المم سرئ كلها الأحرن، بقيه من الراد )٣( 

الماكة.للميم والأحتر الثالث وموالحكم ٢[ • ١ ه ومهرتن نحوؤ الخلين إدغام 
١[.١ ]يرد: ؤئأتقاه حركة وحفا. ٢" مر[ ]كما جرف إحماء ~ ١ فين؛ علن الإحماء أن املم نم )٤( 

يكونالبعد إلن قرب وما أنيئ الإحماء يكون هوأقرب ما فكل مراتب وللإحماء الغيد. الهول، مائه 
غنة.دون يكون لا والإحماء الغنة. وتماوت اكشديل، تماوت ي ٠اxت٠ وتنلهر ذلك، دون الإحماء 



التجؤيدفن ءدتصزفزجاظءانيJممتي 

اتساءذاتواثتتؤينالنون احكام 

ااحمويك ام اذعاو إظه ٠٠يلمى ون يئيين ّئدجفم 

والوصلوالخط اممظ j الثاط الون وص الحرئ س الخالية أي اياية: النون 
]الفاتحأ:ه بحتنذ والأفعال [ ١ ٤ يمران: ]آل ه ؤنآلآق-ني مثاوت الأسماء ق وتكون والوقف 

الكلمة.ل أصلية وهي ومتطرفة متوسطة وتكون ٤[ ]^؛: ؤمجآه والخروف ٧[ 

الوصلق لقطا؛ ٢ الأ<امأ آخر تلخق توكيد لغير زائدة ساكنة نون هو واكنؤيزت 
ا.[' ١٢لالا»: ه خطاولا ومما لا 

بأحلمقروئا يوحد أى )نش( الساكنة النون وهذه التنوين هذا وحكم ت يقول 
الهجاءحروف كل قبل — أوإخفاء أوإقلأتا أوإدغاما يكونإفلهارا أن الهجاء حروف 

المديةالياء وكذا ساكتان يلتقي فلئلأ أيما ساكنة لأما الدية أي اللينة الألف سوئ 

ه^ةينأق«نين ؤ القرآن؛ ق يموصمن إلا نفع لم التي الخفيفة التوكيد نون ذلك من ستس )١( 
ثسيهةصاكنة نون فهي لاتنوين•'٠ لاتصالهابالفعل نون فإما ء، ١ ٥ لالعلقت كنتناإاّابيءه ؤ [، ٣٢]يوش؛ 

]العهيل[بالتنوين• 

يالأسماءتكلها مختصة أربعة بالقرآن جاءت التي اكوين وأولع ، ٢١
كمالمن منصرئا لكونه الاسم أمكنية على يدل لأنه ٢[؛ ]الترة: ه التمكين تنوين أولا 

تقدين،,أو لفظا فيه الإعراب حركات 
دخمٌين•لمض م3، النون قابل مهما التترين فإن ْ؛ا تاكم.ب ه اJقابلة: تنوين نانتا 
أوالمضافيراني والأصل ؛، ٤١•: O^؛بوئ محذوف حرف ين إما العوض؛ تنوين نالثا 
أي[ ٨٤]الواس: ه ناممنه؛مح ؤ محذوفة حملة عن أوعوض كلهم أي ؛ ٩٣تالآني،ء: i ؤْظل إليه 

الحلقوم.بلغت، إذ حين وأنتم 
القراءبعض س )سلامه( صنف فإنه ٤[ ]الإنان: ه وآعنلأ اكامّح: تنوين وأخيرا رابنا 

لماسة)أغلالا(.



والواوالمدية.

رملبمقة لا وال لام الj ** والفم آطهر الحنق حرف سد 

الحالقةالحروف عند الإظهار الأول الحكم يقصد أنيا حنق )ثعنن 
هؤل؛|زتللأ [ ٦٢]القرة: ه تاس ؤس نحو والخاء والخن والحاء والخن والهاء الهمز 
٦[]القرة; [ ٢٠]القرة: i قو •٣[ ]الأعراف: i نيئ ربما ؤ [ ٤٥]القرة: 

4•يمم ( JUؤ٠[ ١ ]الإسراء: 4 [ ٠٩]القرة: [ ٣٠]القرة: ه ؤرعد١تش 
الزن.هده تظهر أن فعاليك ٣[ ]ريم: ه .خفثا ^!٢: ٣[ ]الماء: 

والتنوينالماكنة النون أحكام من الثاق الحكم يقصد الدال يتثديد )ؤادغم( 
مثالكاملا إدغاما والراء اللام عند غنة بغير تدغم أن يلزمك إنه يقول الإدغام وهو 

٢[.]القرة: ؤ،و،.ىهؤت؛ذه ٢[ ]محمد: قأقيم^ 

واعنويإلا؛كلنة'كدثيا ** ؤمى زنة بغثؤأذيمس 

معأدغمهما - التنوين ونون الساكنة ~ النونين أدغم ثم بثقة( )ثأذبمن 
والميموالواو الياء أر!عةت وهي )يلين( حروف ر.في( الخة وجود على المحافنلة 

١[١ ]الرعد: ه ؤ٠بمن١في [ ٤٣]الكهف: ه >ثتبجبم [ ٢٠]الأنعام: i ج,/؟ مثال والنون 
معالساكنة النون ا-حتنمعت، إذا رإلأ( [ ٢٤٦]القرة: ه ئتنيل ٠^^٠^١ [ ٤٣]الدر• ه ؤءنس 

ه[ ٨٥لالقرة: ه القرآن ق أربعة وأمثلتها واحدة؛ كلمة ي والياء الواو 
تظهرُا؛.بل لاتدغم فإما ٤[ ]!رعد: [ ٩٩]الأنعام: ه ٤[ ]انمف: 

وعنصنونوا؛ لخة وق بعنونوا ش الواو على القرآن ٌن مثالا هته الناظم يجد لم لما ءنوم١■ 
الونسيان حاءتتا التي الرواية ولخالمنا معتاما لتضر الكلمات مذْ ل الإدغام حدث لو انه المعلوم 

مدغمة.ضر منلهرة 



التجوبيثن امحبة,في السني محتقرشنج 

أخداالخروف ياق نيئ اِلأحفا ** 4ثناىثئا داكل

—اكوين ونون الساكة ~ الثاك الحكم مع يفثؤ( التا عند )والقلب 
:٠٨١١]ه ؤأئدت4م مثال سة مصاحبتهما مع للباء ملأنامما عند ويكون وموالإثلأب 

ص:خ[ؤطبمثاته]ألسمان:هاا[ُا؛.[ ٣٣
الونقلت كما أي أجدا( ا>وف باِفي لدى الاخقا ركدا الإخفاء الرابع والحكم 

باتيعند بعنة اخفاوهما أخد دلك مثل ~ يخه وأٌجمثثا ميما الباء عند واكوين الساكنة 
نانؤ [ ٣٨]الأعراف! ه محتنفا عذابا ؤ [ ٥٤لالررمُ ه ؤسصعما مثال عثر الخمسة الحروف 
 iؤثساركه ٢[ ■ ٩ ]القرة: زدلقر i :ؤثنئا؛لآتلنا ١[ • ٦ ه^ثاننثح [ ٧٤]صi

[١آ،.٢٩]الرم: 

الإدغاموحروف النون يمج بتن القرب أن نجد ّّبق ما الى وبتأملنا فائدة؛ 
هذاممد ولما الإخلهار، أوب الإظهار حروف وبين بينها البعد وأن الإدغام، أوجب 
معه؛"آا.للسان عمل لا الذي الإخفاء وهو المتوصعل الحكم كان البعد وذاك القرب 

والوتف؛الوصل ق عام فالحكم واحدة كلمة ق الأحرف تلك كانت إذا أنه ومعلوم 

صعوبةوكذا الا»، وين بجنها المخرج لاختلاف للنون والإدغام الإظهار تعذر عو القلب وسب )١( 
منا- الون أي - تلها طريق عن الإخفاء إلى قرصانا - اJخرجين ين اكاسب لعدم الإخفاء 
والاننظحوالاصتفال الجهر صفات وي المخرج ق لياء مشاركة الميم و الإخفاء. بدلك فيسهل 

والإذلاق.والأنفتاح والاسئال والخوسط والجهر الخة j الرز وتشارك والإذلاق 
الخن:عدن ات اوائلىإءروفالإخفا٠jضم 

نراييددذ سئراذ رمحي ** ا نثابناتد.ت صمحذ 
ابىحمثاس جموثها جرنيي  ٠٠دل ضذ ا ظلنطوقتم 

يتصرف. ٦٦المريد غاية )٣( 



/>و\فءذ^ مختص فالحكم كلمتين من كان إذا أما 

اهتآخكام 

،ؤهؤزمحئواُ ائز وج ٠٠يى وواجب لازم والند 
ءء منمدي بحرف الصوت إطالة الاصهللاح; وق الزيادة هو اللغة ق والمد 

مننلها ما حركة وتكون القصر بخلاف وذلك، الياء( اليإو، العلة)الألف، حروف 
قالثلاثة الخروف واجتمعت صمة والواو كرة والياء فتحة الألف فبق ها جن

)ا(تالصاحباسة:

محبييخل أحك—ام أربح  ٠٠ولك__وين إذنتفن ون يلن
فلتنرفدب ت للحيق  ٠٠أحرف مل ار الإظهالأول ئتالإظءادء 

اءحغص م نان مهثش ٠٠اء حمن م ثاء نههمر الحم[ الإظهار ل-مرف 
دثثتسهلمث ٠٠أث بق ام إدغان والخالإدغام[ روف حل 

بم——ونم——امسه؛فب  ٠٠تنص_ا فنم فسمان ا لكهيخت[ الإدغام روف حل 
تلاصنوان م ثكدنا ص  ٠٠لا فيكلنة ان كإلارذا الإدغام[ قاس س زاحا، 
ممننموا^انلام وال ٠٠ت شر إدظ؛ ان والخضة[ نر الإدغام لمُا 

اءالإخفمع بغنة ا من ٠٠الخاء صد الإقلأب والخالث ]الإقلأب[ 

للفاضلواجب الخروف من  ٠٠الفاصل صد الإحماء والرائع ]الإخفاء[ 
ندصقثهاالخت هدا كلم ق  ٠٠ا بعدعشررهزهمن حمة ق الإخفاءرحمددعا[ 

ءلااماصغ ثمن طثازدق دم  ٠٠تئا قن حاذثحص يايا^ صف 
المد؛أحكام ق الجمزوري الشتخ يال  ٢٢١

واللزوموالجوار الوجوب وهي  ٠٠دوم تثلاثه ام أحكيلني 



القجوببمن ائزربةه الفينة محتقرثنج وت! 

]اكل:أا[أوؤبيثاهلالأهماف:هآا[ُا/
هوإذ الذاق أو الطبيعي أو الأصالي وهو القصر فيكر المد أنولخ الناظم ذكر ثم 

[١١]١^: ه ؤقذ ؤمولهلاوئرة:خا ••١[ ]١^: ه أبدا: المد حروف عن يفك لا 
وواحب)لازم بقوله• عناء فهوما ٠ بب؛ بيمد ما أما ؛ بُ دون يمد الطبيعي وهدا 

لأحلله تحرض ل الكون تلزمه لا ما وهو العارض اللازم عن ؤيتج وجائز( أق 
الوفء'/

؛بمسيرالطوو وئح_التن اكن تس ٠٠د ئحاءبمدحرف إن نلازم 

اللين•مل ي كما حيا  ١٠٠٠٢سكو•كان فربما والياء الواو بخلاف ميتا سكوئا ساكنة إلا الألف تكون ولا ( ١ ) 
الالزيادة تلك مل ترك يالهصر والمراد الأصل. وهو المد ترك واصطلاحا؛ الحس هو لغة القصر أما 

المد•أصل ترك 
اكحفة؛صاحب يقول )٢( 

امحمأدلأءلمع4دن** ة ومء-تيلوالمدأملي 
جثنبالحروف ي بدوندلا  ٠٠—، ٠٠٣ملئ ف ثوفف لا ا مالطيص[ المد لتعريف 

يكوذالفي نمد مذ حا  ٠٠ّكوذ أو همز ض حرف أي بز 
التحفة؛صاحب يقول )٣( 

ّببكيمرأدّكدبمنجلا ٠٠والآ'تحرالفرءيمذوفتحليى 
•-نك-ظوايوض،زئوجم-ا ٠٠—؛ثلاث—-آمها غزون 

زطوفحدزكبىمث_ ٠٠حط\و\ظي\ونم' ]نرطالمد[ 
الرتق.حالة [ ٦١]يونس: ه  ٠٣ين ٩[( لالنما»; ه ؤوامزأنيم ٧^١٤٥ؤ ( ٤ ) 

والغلمان؛الأحلفال تحفة صاحب يقول اللازم المد أمام وعن )٥( 
مموح—رنأ كلمسمر وتيك  ٠٠أرمه ديهم للازم أنام 

أئمفل،أرسفهد،  ٠٠مز ف مخفا كلامه



وجمحرشاهمةامحلأِفي ير 

)حالين(محاكن حرف المد حروف من حرف يعد جاء إن لازما المد يص أي 
مقدارزائدا مدا يمد أي يند( رويالهلول آ دومار محاكن فهو والوصل الوقف حال أي 

حركات.مت أي ألفات ثلاث 

لالفاو>ة:ه ؤألقآفي0 المدعم فمثال مدعم؛ غير أو مدغم إما اللازم ق والكون 
أومنددا لازئا وسس [ ١٤٣]الأنعام: ؤآلو»ءقثتي •٨[ لالأنعام: ه ^١[ 

كلمة.رمحم ما ق وقع لأنه كلمي وم مثقلا 
وهومخفما لازما ويّس ا ١[' ]ق: ١[ ]ص؛ ه ؤءى مثال المدعم غير أما 

!(،)٠٠حرئاُ رمحم فيما وقع لأنه حرق 

وقعقهوكلمى مد حرب مع  ٠٠احتشغ محكوو بكلمة إو نالكلمى[ ]١^١ 
دابرق يمحُنطت ن والم ٠٠وجدا الحروف ثلاثي ل ١ر١ الحرق[ ]المن. 
أوعثئل[مخفف والحرق الكلمى ]كون 

ايوفنم لإذا كل مخئف  ٠٠ا أذبإذ مقل ا كلاهم
الحرق[ال٠اJ لفنلها احوئ التي الممهلة ]الحروف 

انمشزان ثموي ود، وج ٠٠وو الأوو رق المحواللازم 
ذووجهينواسوJآضوصن  ٠٠مزظى م حروف بمنها 

اليعىوالسبب[المد لقتلها احوى التي القهلعة ]الحروف 
غ!،األمدافئفمد،  ٠٠لاألم، الثلائي الحرن، ومامحّرئ 

طائرندالخفزحي لنظ  kJ ٠٠نون الوى قق أمحما وذاك 
وزنعلى دائبة أصلها فإن ا ١  ٦٤تالقرْت مثال، الإعلال، عند عارصا الكون كويت، ذللئ، ق ذر لا )١( 

القراء.عند عارصا مكونه من يفلا الثائة ق وأدغت الأولن الباء م،كنتا فاعلة 
اأ(«الأزمكلمىمثقلءندسفرأشبالإد.ال،.

،.يخففكلم، اْءلهومدلأزم لمّر،؛ ؤءآلئذه به يلخم، رم 
الوفمجمحل ق لأنه اليم مد أم أكثر مشددا لكونه اللام تمد هل عمران[ وآل، ]القرة ه ائت ؤ ق اختلف ( ٤ر 

منواحدا قدرا مجنبنا مدا مسميه اللازم مد علن القراء اجمع وتد اكاومح،• علن والجمهور أًلهر** 



ستأي المد؛الإشباع ه عس ؤ والثورئ ءؤءكهينشب< مريم عين ل ويجوز 
ملهوالدي حنه من حركة مله الذي بين لتفرق حركات؛ أرع أي والتومهل حركات 

اللين؛حرف عن مزية المد لحرف فيكون ه؛ حنغير من حركة 

سعةعلن ضورمحا التالي)ولاحنل بالصور وجها محشر اثني لها بان تختص يمران[ نأل ه أن كما 
تما( القرة آخر وصلنا إذا أوجه 

ملةالالامعاذ؛الأدج
أثثؤ الجلالة بلففل ه اثن ؤ رمحل السورةارل 

اىانلآإئإلأمهبجّ
الجمح.ومحل الشهور0ت الأربعة الأوجه 

الجميع.

ودملاصبالثالث.الأول تطع 
الثالثوتطع الأول؛التام ومحل 

اولمحو الثالث ايشار الأربعة.ع الأوجه 
حرميم( سكون فلطي ٢ ، ١ آية السورة 
ضركالجلالة سل الأرلئ اللام سكون 

للامحدادثل 'حركتين رس بالفتع الميم 
المارض.

شل.حركتين •دما •ع اليم شع 
٠شل مدuمممين ح اليم *كح 

هل.حركتين *دما *ع اليم شخ 
٠شل حرممين مدها ع اليم *كح 

الررةاول اكالث امحار •ع الأرمة الأوجه 
سكون•ع رميم( سكون فيلطي ٢ ، ١ آية 

اليمضرك الجلالة سل الأود اللام 
الاعتدادلخدم حركات ست وتمد يالغتع 

حركات.صت مدها *ع اليم 'بح 
*حركات ست مدها *ع اليم خ ت* 

حركات.ست مدها •ع اليم شح 
*حركات ست مدها •ع اليم خ ت* 

الأطفال*تحفة شرح الكمال بغية راحع *ها. البقرة آخر وصلت إذا سعة على الأوجه وممتصر 
والثررئمريم عين ل ثالث وجه جواز إلى الية ل الناظم إليه ذهب ما إل القاري الشيخ ذهب ( ١ت 

هوالقصر أن •ع بانتفائه فينتفي المد حرف حواص من المد أن القصر ووجه القصر وهو 
لهم.صثة ^مفياسونحوعين الأصل.وقال 



يلأإيىنيمابكل٠ة٠. زة هنمل اء إذحوواجب 

خاءإن )وثإجب فقال الواجب ق بدأ اللازم المد ذكر من الناظم انتهئ بعدما 
مثالمتصلا يمي واحدة كلمة ق بالمد الهمزة اتصال حالة أي إلخ( هنرأ••• ثل 

أنعالئ اتفق وقل [ ١٦٥ؤآلثتء4 [ ٢٧]اللك: i ؤّقش [ ٤٣لاس: 
،؛الهمزةُ بسب الزيادة مده وأن ~ الحركتن وهو - المد أصل عاى يزاد المد هذا 

مثالالهمزة تهلرفت إذا متا ؤيمد ووقئا وصلا حركات حمس أو أرع ريمي 
ؤألثثثءيم]اوأرة:هاآًا.

س)يا( ولا )مزلأء( من )U( تحد لا وت الرم ي الاتصال لا الأصل ي بالاتصال محا الأعشار )١( 
متصلا.ا مد )يأيها( 

حركتي•ع أم الأصلي المد فوق الزيادة بتاء مو الخلاف عذا ومنشأ الزيادة؛ مقا.ار ق حلاف محاك )٢( 
حركتن..ؤيكون الأصلي وعر مد وجود يلازمه المد حرف وجود إن نالوا؛ لأتم الأصلي! المد 

العدد.ق الأصلي المد الأولئإدخال أن القاري الشح ويري 
.قدارالداتلأ_بللأ؛الثايوإد.انالقراءةواكاقي.)٣( 

.٩٧المريد )أ(ظية 

مثالحفص عند حركين ؤيد المد حرى الهمزة سقت إذا ما وعو الملل مد اكاظم يذكر ولم )٥( 
إذاما وهر اللتن مد يذكر لم لكذا [• i١٧٣ ؤإيثا [، ١٣٦]ّ■: i ووق' [، ١٣]الغرة: ؤ؛اسه 

كانوسواء الكلمة، ق الأحٍر الحرف نل ومرتعه ملهما ما مقترحا — الواووالماء ~ اللين حرفا جاء 
[،١٢• ]الغر؛؛ ه ّىو ؤ مثال ستا أو أربنا أو حركتض الوهن، حالة ممد لا أم همزة الأخير الجرف 
بيانكان المقدمة هذه من هدفه لأن لهما الماظم يتعرض ولم [. ٥٤]الغرو: [،ؤ-ثثده ٩٨]اكوة؛ بر ُؤألقو؛ 

للميتندتين.مومحوعة لأثها فيها اختلف ما لا عليه امق ما 
حن.اوإي٠اث١ كاقتوا تدل  ٠٠٠وذا المئ. علن الهمز ئت.م أو اكحفة: صاحب يقول الملل وق 
أءب-اثل بل الإتاح إن  ٠٠وواونخا الما منها واللي التحفة: صاب يقول اللين وق 



قزالتجوبيمحزشاصامحوقِفي 

؛منجلا؛وصا \ذثدإ أوء-رض ؛؟آءو ملأ مثأئى إذا اتر دج

إذاوهوما بالمفصل فيبدأ ا الجائزأ إئ والواجب اللازم ذكر بعد الناظم وينتقل 
مثالكلمة؛ كل الهمزة عن منفصلا اس حرف كون حال الهمزة قبل المد حرف جاء 

ازصيةالكلمة آخر المد حرق فجاء [ ٦٤]آل ه ؤيتأ،رل ا ١ ٤ ه ]القرة: ه أتت ٠^^ 
الأتية.الكلمة أول والهمزة 

تعرضإذا ما وهو للتكون العارض يعني منجلا( ومما الثكول عرص )أو 
مملك ؤ مثال الكلمة تلك علئ الوقف أجل من للكون الكلمة من الأخير الحرف 

١[]المنافقون: ه أش و4ّول ٧[ ]١لغاJحة: ه آدانموم.ه عر ؤ ٤[ ]الفاتحة: ه آلدمب 
أيرمنجلأ( وذلك الوقف. لأجل ونكز متحرك مثال كل من الأخير فالحرف 

مهلكال'آا.

بالمدفلشبهه الملول أما ؤالقمر( والتوسمد رالطول أوجه ثلاثة فيه ويجوز 

فيقول:المد أحكام عن نظمه الجمزوري الشيخ يتابع )١( 
*؛ضاج_تاإبيجاءسزعنط المتصل[ الواجب ]المد 

٠؛نمل إن عم وتمد وجائر المضل[ الجاتز ]المد 
*؛الكون عرض ذاإن ينل للكون[ المارض ]المد 

*؛وذا المد طئ الهمر أولدم ]الل.الدل[ 
*ءسكونأئ_لأ ولأزمإناد]المداللازم[ 

يالجائزتنميته سبب ق ا-ختلف )٢( 

مال0.مقدار ق وتماوتيم القراء ختلاف ال— 
حليعيفهو الأولئ الكلمة على الوقف حالة أما الكلمتين بين الوصل حالة مجده جواز ل~ 
حينئذ.قصر0 فيجور مسميه زوال جواز ل~ 

صطاأوساحلالإنمام.سواء )٣( 

ثنيمل بمتوذا لمة كق 
هر<لالمتفاوهذا يكلمب كل 

^وزفجهمينوسا 

حداا ؤإيمائامجتوا كندل 

لمولامد بعد ا ووقفوصلا 



أواللازم سكون عن ملاحظا العارض الوقف كون اعتبار التومعل ووجه اللازم 
التقاءفيه يجوز أنه ذكر ما مع القصر ووجه للجانبين، رعاية الحالين بين التعادل 

المدرآ/عن فامتعي مطلما المايين 

اثؤهفؤوالأب،بماءباب 

وفالوئة منرئثص لاثد س للغ—زوق وم_دثجؤي——دك 

ثنافثفا؛ثفتسنس واِلأسذضينمإذن 

الوقفأو وصلها حاله ومرتبه مفردة لها وتحسينك، للحروف تجويدك وبعد 

٠.منهار الابتداء ومحال عليها الوقف مواصع محرفة من لك لأبد ~ عليها 

الإذ فرق فلا الرق وكدا اللغوي المعص باعبار أما اصعللاحي والواجب اللازم محن الفرق أن اعلم ٢  ١١
القراء,جمح عند أحدهما نمر يجوز 

[،٣٨]الغر؛: ه •من، ؤ اللتن ■مف بعد كان ولو الجمع عند العارض ق تجوز الثلاثة الأوجه هذه  ٢٢)
أولنفالقصر اللض حرف ق أما المد حرف ق وهذا التومتل تم أفضل الطولط أن إلا [ ٠٤لالتر؛ت ؤء؛تيم 

ر-مالرمط.
القيق المالتة نمد وهو معنوي هو ما ومنها تقدم كما لفظي هو ما منها المد أساب أن اعلم ثم 

الممتلممل ومنه القراء عند الالففلي الس_، من أصعق، كان ؤإن العرب عند مقصود قوي ب وهو 
القصرأصحاب عن هذا ورد وفد [، ٨٧لالأ;_ا.: i >لأاكتالأأنث [، ١٩لسد: i ؤلآلك,إلأأس حو نق 
وهواف؛ موئ ما إلهية نفي ق لها طلب، لأنه البالغة مد أيما ؤيس المعي، لهدا المنفصل 3، 

الامتغاتة.وعند الدعاء عند تعد لأما العرب عند معروف مدهبج 
النفسمع الزمن من مقدارا بعدها عما الكلمة قطع واصعللاحا: والمس. الكم، لغة: الوقف يعرف )٣( 

ومّطيكون ولا وأننائها. الأية وأحر الورة آحر ق ويكون الحال؛ ل القراءة إلن العودة ونمد 
[.١ ٤ ]مود: ه ثحم مقبميأ ءؤ ؤ تعالمح، قوله من )إذ، على كالونف، رستا اتمل فتما ولا الكلمة 
.١٤٥العمد 



ءكمرشاسامحةِفيمايوت[ 
ماباعتبار الاختياري الرتق أمام محا الماظم ؤيدكر ئلائئ( إذذ سم )وز 

.>ديللهُُ

ولاحاsةم تعليم أو ملجئة ضرورة دون إيإدته بمحض القارئ بجتارء الذي )وهو 
والكاقرالتام ثلاثة ها منها ذكر أربعة ومي ا. احتأار(أ مل إجابة ولا سؤال يمل إجابة 

وهررالقبيح(•منها بارابع اياب يأس يالحسن( 
ديئابمثئئ ار كأو ملؤ ** يوجد لم إن ئنم ا لندهى 

بمارئملق( عليه وتف تيما يؤجد( ثم رقان معناه ئم( رلنا الوقوف هل«ْ وتوجد 
ثمتم ما عش تف أي رقابثدي( لفظا لا رمغى( التعلق رأوكان( معص ولا لفظا لا بعده 

بجاحنلأوىوهم مكوثأ يبمآأروج دلهم ؤ التعلق عدم عش مثال بعدم• بما ابتدئ 
وعلىا ٢ ٦ — ٢ ٥ البقرة؛ ت ه منها فا >ممات ما مثلا يسرب أن Z ينتم، لا آقت" ث إه 

^٠:]١٧ه عتتآ أنفظن ئأرلهثا ؤ؟ الْسن مى ثمثا هتذُآلثازر؛ ولامرا ؤ المعنوي التحلق 
ه*ا-ا-ا[.

إيثؤوزالآيج_ئزفافثن** اص ا؛فامحافيؤَشئ^اف

البعده بما يتعلق ولم ذاته ق الكلام يتم أن وهر التام الوقف أي رقالقام( أولا 
لفظاولأسئم.

واختاري.واختاري اصعراري أمام: ثلاثة إلئ ذاته ل الوقف م ينق)١( 
)أل(المدب؛\.

ياثم المومتن ص الكلام انتهن ْ-آافند ]الغرأ؛ أج؛اىأفيءت>َةادثوأه ؤدأذلتفنمألننييث مثال )٣( 
ههنئ-ندي لأإدئآ*فيوذاىآشئنن ؤ ومثال الكافرين■ ص الكلام 

الد..اقكلام ثم الفلالم لمان يالن اه كلام >-؛ثاتفيهينتهي صلن مالوقف [ ٢٩



بعدهيما وتعلق ذاته ق الكلام يتم أن وهو الكاق الوتف أي )قانة)في( ثانيا 

يعدهبما متعلما الأزية ومط عليه الموتوف المكان كان إذا أي ثانثنن( )ونمهيا 
الوشهذا يكون أن )إلا( ؛ ءليهُ الوقف تامغ ~ معي متعلق وبالطع ~ لفظا 

٠•وهورالأسن(ر مجوز الأى( روؤوس 

لةمؤسدا ممطزا يوس ** ه ولئيح ئم ا مئ دعي

القراءعند ؛ رفسح(أ عليه غالوهم، الكلام من معناه يتم لم الذي )وقهو( يقول 
ولاحكم تعليم أو نقس كانقطاع ملجثة صرورة دون الونف لهذا اختياره حالة 

بعده.عما راّتغنامح الوقف ق يه للأكتفاء كانا مص ( ١ ) 

^١٠١ؤ؛أبماأؤ؛ق أد آ-'اا، ]١^٠: ه مح؛أقيمضويتيم لأذم١مممحلملأيونهأ ُثال  ٢٢)
[.٩٠]؛1U_: ه ءظأسداتجآآتئلناقو 

؛بذ التثني ؤ يعد بل بعدها بما يبدئ لا لكنه حن ص ٢[ لال؛ااتحت؛ ه ِس المني ؤ عثال )٣( 
أكوتهلالأ1تمة:\أ.

اونعت^j، ه [ T-T]ال،اتحت: ه ؛رثنشمث«يم ج؛ بآكدهث> ؤآذمنن,ف الأيه رأس عثال ٢ ر٤ 
[فالواوللعطف.١٣٨-١٣٧ه]انمانات:سيإيبمت.لؤ؛يه، 

المرمعدون والراغ الموصوف دون والصفة إليه المضاف دون الماف على الونف مثال )٥( 
دونواسمها اسمها، دون وكان( و)إن عليه عطفته ما دون والعطوف المنمومط دون والناصب 

درنمنه المتثني وعلى الحال درن الحال صاحب، وعلى منموباما دون وأحواما وظن ئمرها 
الأسلههامحرف وعلن معمولامن لئن صلاتمن ليلى بلامن دون ومن وُا الذي وملي الأناء 

الجواب.أو الجزاء دون الشروط وعلى المشروط دون الثرط حروف وعلى عنه بما المتفيم دون 
ثقنرش ؤ مإ بعضهم يمم، أو [ ٣٨]النحل؛ ه أس ؤلأ,ثعئ، أو [ ٢٠٨]الغر؛؛ ه أهزك،'كر مثال 
هؤإلآأنثاوأثث عاى أويقم، [ ٢٩ه]الأمحا*؛ بعدهايدأ أن نحا منه هوك يم 

[.٩٤ه]الإ-را،ث سدأ،ؤمم.ثثإرتوب أن نحا ْنه وأشد 



التجلببثن امحببِفي السمي ءدثقرث>ج وء 

يوثمءال)ولث ولذا مضطنا يكون فعندها اختبار عش أو موال علئ إجابة 
بالوقفلياي الوقف هذا قبل يعود أى مله( ريبذا 'لإضطث١ وقف فإذا مصتلزا( 

ا.ر الصحيح 

تة لا نمز حزام دلا ** لجب ينب ثس المزآن j دلتس 

د)لأ(بترى القارئ يأثم واجب وف أي وقف( بن القرآن ي )ود4-ل يقوون
هيذها-رما)عيرما فيختل معنى على يدلان لا لأنهما عليه؛ بوقفه يأثم وقف)حرام( 

الوقفيقصد كأن ،؛ اثيمهيقتضي وموجب تحريمه. يستدعي محبب له ما إلا سب( 
ذلكيقصد لا إذ إلخ [., ٢٢لأ;رامم: ه وؤإيىدكمتث [ ٦٢ل1ل ه ؤومامنإل؛ء علئ 

٠,المُ م

هؤئن؛رأ؛نأمح بدأ ثم ه رثاثيألتهود ؤ على• وقف كأن فاحشا تغييرا المعص يغير وقئا وتف عن )١( 
يكفر.تعمدا الوقف هذا تممد ومن تند، بعضيم وتال، صلاته تفد لا العياء ءا4ة قال •٣[، ]اكرة: 

الاكا•رووس على الوقف *ومنية المدد هذا ق شرعا تبتؤ عا وكل ة; بعلي محمود الشخ يقول )٢( 
.١٤٤المميل الراد. المعص خلانا يوهم لم  ١٠عداها ما عاى وجوازه عليها ترى وكرامة 

بمعسعليه لواجب تاركا فاعله يكون ولا آخرها إلئ أولها من القرآن ل اتكلا>ت، وصل يجوز وعليه )٣( 
محراعاةالمرق باللزوم ل ؤيستحبح الاصعللاحي يالوجومب، له ينبغي ؤإنما لديه الوتفح برك يأثم أن 

فقال٤[ ]المزعل: ؤقئلأمح*اذرةه تحالى ؛ود م، مل وجهه اممه كرم عليا أن ورد لما القرآنية الوقوف 
منبرهة عنينا لقّي قال؛ أنه عمر ابن عن ورد ولما الوقوف ومعرفة الحروف تجويد الرتيل 

وحرامهاحلالها فتعلم ه الني علن الورة وتنزل القرآن قبل الإيمان ليوتن أحدنا ؤإن دهرئ 
ألاالمجيز على الخلف أئمة من كثير اشرمحل وقد منها. عنده يوقفح أن يبلي وما وزجرها وأهرمحا 

والابتداء.الوقفؤ معرفة بعد إلا أحدا يجيز 



اوانتوصوور انضئؤع باب 
أئىئد ا ينام الإممفحف ز #٠ وئا و>توءوو1 وع مهل٠Jواعرف 

قدما )ق موصولة رّمت الي من مقطوعة رممت الش الكلمات )ؤإعرف( 
طريقعن رسمه إلينا ووصل ظ^بمنئ عفان بن عثمان الإمام مصحف ق محنها أق( 

الأعلام.علمانا 

غتالج1ولأإلإين** دائطحم.تنيياتأني 

أوموصولةموصولة غير مفصولة العثمال رممها ورد التي الكلمات |عص *ي والمرصول؛ الثلؤع ( ١ ) 
تعالئ؛توله ي ا-)ما( توصل)بئس( رثما(ت مثال وصلها أو تطعها ق اختلف أو مفصولة، غير 

'بم[.ح؛أسزلميم]ابم;ص٢^١ 
الاءلمتيقول وليه 

صمئز  ١٧ردوا ٠٠وا-محدس ،تأقئوة L ومحل؛،
امنيلوا انثهئ ألفتم أوجي  ٠٠ائطنا ينا وانروا حلقئئ.ويي 

[.٦٣: ]؛JUuؤلم_حةثامأبمثمذه مثال؛ بالمتن ذكر ما غير ل مفصولة وردت بينما 
كيفيةق تكمن انات مذا معرفة أهمية وأن نصلها، الكلمات رمم ق الأصل أف العلم ينغي انه علن 

كيفيةبيان تم أواصملراوا، احتثارا الثاق بالجزء البدء تم ومن عنها، الأول الجزء أوملن عليبما الوقف 
أوأداء.وتما فيها اللحن نجتنثج حن وموصولة؛ ءقألوءة أدائها 

تكتبهل هتهئأ الك الإمام سل قال؛ ثم العوام. مماحف بكتابة مرة لا القاري• الشخ تال ، ٢١
الدان،:عمرو أبو وقال الأولن. الكتابة هي ألا لا فقال: الهجاء؟ ُن الاس أحدثه ما علن الماحق، 

الأمة.علهاء من ذلك ق مخالف، ولا 
الناطي؛قول معنن وهدا 

الأوللأسلثاّطرابالكتان بج، ^ن وقال،االث، 
إلاوقف، لا فإنه المتصلين بخلاف متهما كل آخر علن الوقف، يجوز المنفصلين ل أن المعلوم دمن ، ٣١

٠٧٣القارى الثانية.



^^؛قميي

،!مواضع عشرة ق )لا( عن النون ساكنة رأن( ؛، OJUلا؛ أذ 
[.١١٨]ه ئ؛مأمآمإلإانج تعالى؛التربة؛ بقوله ممح0 )؛غ ~ ١ 

همرخأشِهلآلآلأهم<لإا[.
علىثنلوا بدحلن نشرك بشركن ** لأ ود ئص ين باميتجددا 

[.٢٦]ه ووؤثتووأللاأقيافيت١قغوهم هود: نود( رد\تي - ٤ 
[.١٢]جاه للأِيكثاش 

[.٢٦]ه لأذملني<سئا أن الحج• رهئرلئ( ٦" 
[.٢٤]^^،١^٢^^١؟^ القلم: )وئطر؛ا ٧- 
[.١٩]الدحان: ير( رئنلؤإ ٨" 

انوعن صل دالثمتؤخ بالرعب  ٠٠ئ—ا إن —ول ٠١١،—والأيمول أن 

[.١٦٩رأنلأيهوئؤا(الأعراف4^،لابمولوأ۶،^^١^^^١نافه4]٩- 
١[.• ]٥ 4 ألص دلا ءأس لا أف 4ثشقءة الأعراف رلآأتول( - ١ ٠ 

موضعق رما( عن الموز مخففة الهمزة مكورة رإن( صمي يالثبمي(: ثا ران 
عثكآرئتؤقثثك؛قنا قدهم أرى بعض ميثك ما وإن 4 الرعد: بررة وهو فقعل واحد 

أتثإه].؛[.

الثعرية.للضرورة السور ين الريب الناظم يرنع لم ، '١ 



ا7قادمحثقزمجاصاتيروِفيلإمح 

م\0■■م ل الأب برما( م( بر ومل طن اممق حث بز( )ذ\ص 
ؤأثادا[ ٠٩]اكل: ه ؤآ.ثاكتؤث ١[  ١٤٤،  ٤٣]١^; ه ءفيمحآر-ثامألأظ 

•كامثملوةهلاكلت؛ه[ 
ماومحن صل ؤاونمئ_وح باومحد ا مإن لآأء__وو ثو١ لأيقولأن 

ناأثمن أم الئناشن حلص  ٠٠والنسا بمريم ثا بن اهطئرا ئهوا 

واحدموصع ي الموصولة )ما( عن الجارة رعى( تقطع دهواعثلنوا(ت ما روعن 
[. ١٦٦]الأعراف: ؟( مأعنع ثننا٥^١عزعا ؤ تعالئ؛ قوله وهو القرآن من 

ناثن ؤهل'م بالروم: تحال نوله ل رما( عن تقبع)من( دنثء(ت ما من رامثلمإ 

دتعالئ يوله ي رما( د رمن( وصل أو قطع ل اختلف الثناففن( رحلنن؛ 
أشهر.والقطع [ ١ • ] ه ؤ )الناقمون(؛ 

ناأثئن أم انئنافمن حلمث  ٠٠والثنا بريم ا ئمن اقطعوا يهوا 

ام}و كنئ المهئ__وح لم وأن  ٠٠ما ث حتوذبح الئئا ٥—صلت 

مواضع:أربعة ق الموصولة رمن( عن رأم( تقبع 
^التوبة:>آميمح:ص/ه]بما[.

نفسل ذك قبيل المكسورة ما( )إذ لمقايالة ما( رأذ المقصود قيل ( ١ ّ 



الءجويبثن محتقرفنج وج 
٤[.]• ه بماةيرمألإ؛ثي مملت: تعالئ توله ل رسدت(ت ٢- 

[.١ • ]٩ ه وه=ؤيؤ■ ش0ؤنملم وم اءت النق وأبما )الئسا( - ٣ 
محاآمسئفأه]ا١[.ؤ تعالئ: قوله ي ذالخاقان )دذج(أى - ٤ 

امإة نئ كالئقؤخ لم وأن ** ا محيث وذبح الئنا يصلت، 

الالبقرة بسورة القرآن j مرصعين و )ما( عن رحيث( تقطع ما(ُ رحيق 

امإل كنئ ؤخ المقتب وأن  ٠٠ما •حنّثخ وذبح الئثا يصلت، 
وتعتأيتما الجازمة المانة رلم( عن الهمزة مفتوحة ران( تنخ التئئؤخ( لم رؤأن 

]الأنعام:كؤؤن رأئلها ي،في5،ثمهإإىآساخني د)إدثأنلإ ؤ تعالئ؛ ئوله مثال لقرآن اق 
١٣١.]

امإل كنئ المقشؤخ لم وأن  ٠٠ما حنثؤ وذبح الئنا مصلت 

اوقنوحل ال الامفن وحال ٠٠يدم—ووقحا والشيخ ام الائت

بالأنعامواحد موضع ق رما( عن الون مثا.دة تنخ)إن( الائعام(;  ١٠ركنزإن 
[.١٣٤]ه تعالى؛ وله قل 

مرصعينق الموصولة رما( عن الون مثيلة رأن( تقطع منا( نذعون رثإلتئئؤخ 
[.٦٢^]ؤلأىمابجمحك>ُنُسدز'أثنولق تعالئ؛ توله ي الأيل؛الحج 

ش٠ولهافيمالةرآj.لإرادة الطم '(إطلاق 



)ؤحش•٣[ ]كان: ه يندؤؤي(ؤطل نومايمن ءؤ تعالئ؛ توله ق بلقمان واكاق 
ءاؤوآءلتتأأئماتعالئ; بقوله الأنفال! ق ئ)ما( رأن( وصل أو تهلمر ق اختلف الأدمال(ت 

أست•والوصل [ ٤١]منسمتنشوه 

ؤإدم\ءندآسهوتعالئ! فبقوله أيقا فيه المختلف الحل موصع أما ؤقعا( رومحل 
أحرهاوفد الهمزة مكسورة ما( ران ل ناع فهو - أثبت والوصل [، ٩٠]ه -كرص 

أعلم.وافه الشعر لضرورة أو واحد مكان ق الخلاف، مواصع لضم إما الماظم 
صفوالوصل بئثما ئز كدا ردوا ٠# —ص واحتب نألتئوة ا نوثل 

بنؤ٧١٣ بإبراهيم؛ مالئ توله 3، رما( عن تقطع)ؤ؛ا سالتنوة(؛ ما روكل 
طلتاثأصأ4]؛م[.

بالماء؛مالي توله j )ما( عن ه( تطع أو وصل و اختلف زدوإ(ث رقإحئلذ 
ظتاثمحسِأسه]اطا/

تولهل ورما( وصوريس( أو تطع 3، احيث رتل( كيلك أي شنا( ثل ركدا 
•الوصل والراجح [ ٩٣]ه بالقرة؛ مالي 

صفوالوصل فنما مل كيءا ردوا  ٠٠واحتلم، نالثئوْ ا موثل 

نولهل ص)ط( تطع)كل( ل الخلاف مواضع س اسمت j اّظم ذكرئ لم الي \دو\ب س :١( 
أكؤءوتاك ب)اوؤمون(: قوله ول [، ٣٨ظأاءهأئك£،أظايم بالأءراف: تعالئ 

ءؤةتآآفيغ؛امج"هإميمآه]٨[.مالئ؛ال»الث،ث ثوله وق ]٤؛[، قوثتاَةةرأه 
واحديذكر اكتفاء عنها سكت لعاله ونيل الثلاثة■ هذه ق الخلاف على المشغ ل الدال عمرو أيو نص 
قاتلاتونغلم الناظم عبارة يقصور القاري الشح وتال عندهم• عداه ما ولاشتهار منها 

واحتكتوقطعها وصبها ي  ٠٠يحلن وألمي ة أموجاء 



سالقجوبيمحمرمجاظyامحلأتي وج 

معاسلوا ائتهغ أئضتم أوجي ؛ ٢٠اممعا فما تروا وائحلمتمؤيي 

موصعيزتق ورما( ربئس( بين الوصل صف أي حلفتنوف( صف )والوصل 
افتؤهادإساثسوتييىشىه]«ْا[.

]•٩[.ه Jوتآنميلم بالبقرة; تعالئ وبقوله روانروا( 
امنسلوا انتهت أيضتم أوجي  ٠٠نا اقتلفيما تروا وائحلشؤني 

صلاذي زي شرا تنزيل  ٠٠داد_يملنوسغئومكلأ 

،:١١ْوصنا عشر أحد ي عن)ما( رق( اقطع أي اقتلنا( رفينا 
[.١ ٤ ]٥ ه ذن؛(' مآأجمإإا ؤ،jI؟"أحدق، تعالئ: بقوله بالأنعام رأوني( 

•يمل؛ا[ ثأ تعالئ; بقوله بالنور رأضتم( 
١[.• ]٢ 1،ماآفتهنأدسه>يدلأه  ٣٧۶بالأنبياء; تعالى وبقوله رافثهت( 

اسنتوأ»ادءأ ما ي كلوكأ ؤ بالمائدة; تعالي بقوله موضعين ق معا( رييلؤإ 

وأنأولن، والقعلر فيها مختلف العاشر إلئ الأول، من المواضع أن إلئ القاري علي ملأ الشيخ أشار 
توله)وغيرعال الضمير المقام؛)ثم مدا ل قاله ومما ضه عاى متفق عثر الحائي النعراء موضع 
صرحلما والموافق الرمم لكتب، مaلاJق ولأنه مذكور أقرب لكوما الشعراء صورة إلى راجمر صلا( 

وأحرئنسخة وق صلا( ذي )وغير نسخة وق يعضهم[ بالوصل الشعرا محوي لوفي قرله ل الثاًلثي 
عداما وبخلاف فهلعه ق خلاف لا فإنه الشعراء لفظ الئ را"ح فهو يالذكير صلا( )وغيرْ 

حكمؤإنما وتهلحها وصالها ق اختلفوا ثد الذكورامحت، وسائر وصله.. ق خلاف لا فإنه الذكورامحتا 
الثسحأما م ا الأصل( محو لأنه الأولئ هو المني بآن إشعارا آخرا وصلها جوز نم أولا بالقعلمر عليها 
معفيكر، فيه؛ ضختلغج الأخيرة وأما فهلعها علن متفق عشرة الأحدئ )وهاوْ فهال،؛ الأنصاري زكريا 

ه.ا سهو( فهلعه على المتفق 



وجالقجومحي ثن ائروبةِفي السمة 

[.١٦٠]i وبقولهتعالئالأنعام:[، ٤٨]ه 

ماؤ!، قوله؛عالي؛ وهو ' بالقرلأ الثاف الموصع إلئ بما يثير قملي( )قاني 
[.٢٤• ز ه مزننئوي 

[•]١٦ه ؤوثنشص؛فينالأطوث بالواقية: تعالئ قوله ق روقعت( ٧" 

ننننكث U نن ومح؛ نل ؤ الروم؛ مورة ل تعالئ وبقوله خ~روئ(( 
[,٢٨]ه نئث=ظلم فيتا قنحقآث 

تعالئ:محوله ي ، سورة تسمئ كما أو بالزمر وموصعان ننزبل( ركلا ٩- 
]٣[.ه يفيماَفهءثظغوبمئ 

•[ ٤٦]^ كطنؤزى مامامأيه ^^٠٠ السورة: نفى ق تعالئ ويقوله " ١٠

•[ ١٤٦]أترؤي،فيناهنهناءاثنتكه ؤ يالثعراء: تعالى بقوله وأحترا رسمإ( ~ ١ ١ 

بالهامش•( ١٢٧رقم)التعليؤ، راجع صلا( )وءيرذي 
وصقن،والئنا الأحزاتح، الظلة في  ٠٠ومحلم، محل كالنخل ا محآثن

تللثحفيها ونمت، محورة أول الإطلاق ق لأما للبقرة الأولئ )فاينما( توجة 
بالفاء.مقترنة القرة غير ل تقع)أينما( لم إذ الفاء من ومحيل المم<ة• 

رزأءؤ٠أينثا بالمحل: كوصللثج بالبقرة ■)ما( ؛صل)أين( صل(: كالقخل )قابما 
[.٧١]المحل: ؤلثتا_يح1يتاتمه [ ١١٥]!^٠: ه أش ٣ننث 

وهي[ ٢٣٤]١^ ه ألتتلأ آشهى يآ ئتلن ؤ تعالى توله بالقرة الأول الموضع ( )١ 
موصولة.

ا•١ ل ه ااؤدردلآ'صماين'أشابيزائؤج تعالئ بقوله الرم تبدأسورة )٢( 



ءشثزشاسامحةِفيمي

مواضع:ثلاثة j عن)ما( رأين( أووصل قطع j اختلف رومحتلفتياثلة(ت 
[.٩٢]ه ،ئ؛تيوط ؤتعالئ: قوله ق ؛( راليئه'الشعراء — ١ 
.٦[ ١ ] ه ملعولج\دنث-أينمامغنأ ؤ تعالئ: بقوله رالأحثإب( ~ ٢ 
]٨٧[.ه نيملإأمت أينماء_زأ ؤ النساء: ؤصف( رؤالئسا — ٣ 

وعلئثأنثحزيوا جمع'كتلا  ٠٠جعلا ألن هود يإلم وصل 

عنئن:ذائلأ>في:خمىا ٠٠خ_جفكبغثصا 

ثإؤؤ مود؛ تعالى نوله ل ا رلم(أ ب الثرمحلية ران( توصل ئود(؛ ثالم )وصل 
ئيىإمحأآمحأه]أا[لإ

;موصمن؛الناصة درلن( المصدنة رأن( توصل محملا(؛ )أئن 
جمتنألستؤمذا4]ع؛[.تعالئ؛الكهف; وله قق 

]٣[.ؤآبمسبألأنسأقمعءظامتأه ورالئ;اشامةت وبقوله ؛(: )ءئ،عأ

.-٠١إلا معزئا الهينة بان.ه اللفظ ^ا ورود وعدم فيها الفللة يوم عذاب عن الحديث ^_ JlJالنللة سميت )١( 
الإدغام.علاحغلة •ع ( ٢) 

الجزريابن الحافهل؟ الموصع لهذا يتعرض فلم [ ٢٠]ه دقثؤث ق عي ؤ بالزمل; تعالئ قوله أما )٣( 
القشرقيه وشهر القلمان مورد ق الخراز الإمام وكيلك المضر ل عمروالدال أبو الحافغد له وتعرض 

نهنوت[ يمضهم غن شع j ** يكر النصل ل المرق j ■كذاك 
إبراهيمبن حمال للشخ والوصول المقهلؤع باب الأول الجزء القرين زاد ل البيان عن ]نقلا 

احتارالشيح ولعل مفصول... آحرون وقال موصول بعضهم )قال القارى؛ الشيح وقال القرشء• 
الأصل(.القير فوجه فه الخلاف وجه لثيان بمعرض لم ولهذا هوالأصل الن.ى القمل 



وجمزالتجوبي اقلب محرش 

مواصع:أربعة ل )لا( ب رق( توصل أن عالئ المصاحف اتفقت كما ركيلأ(: 
لاًكتلأثز ثها ^؛؛٠^٠ ؤ ^١^ بآل تعاد قوله ق ءئزمإ(ت رمحلأ 

[.١٥٣]ه ئاثا=ظلمولأتآأصثتتهظم قمحر>واعق، 
يتآةثيؤإ ماثم ما عق لكتلائأسؤأ ؤ تعالئ؛الأءاويدت 'ؤ(وبقوله رئامو 

تاشأ==ظئإهلمآا.
^^لآبمانمئشنيكخأه]0[.بالمج! تعالئ وبقوله رحج( 
ه]*ْ[.تعالئ؛الأحزاب: وبقوله حنج( رعلتاق 

عنسثءسمحبن؛يىا** ديمحم زج ح عيك حج 

ولئلابل ام الإنبي جص ت  ٠٠هولا والديص هدا ال ون

الأولموصعين ق رنن(الموصولة عن رعن( تقطع ثثائ(: ثن عن روقثلننم 
[.٤٣]ه ءؤرسمء4وصشثا» الورت ي تعالى بقوله 

[.٢٩]ؤ»مسششبرلصدؤثاه بالجم: تعاد بقوله دول(رآ؛ت رس والثاف 
بجمؤ بغاير: تعالئ قوله ق الأول موضعين ق رهم( عن ريوم( تقهلع ،( ١ نم ريوم 

[١٦ّمحإثإئ،ه]
ه]ما[.ؤقأؤوأمإإف0 تعالى! قوله ق واكال؛الداريات 

هوصولأ.ولا مفصولا لا غيرهما القرآن ق وليس ( ١ ) 
بالإضافةجر محل ل القرآن بقية ل المتصل أما بالابتداء، رفع محل ل يأق )هم( المنفصل الضمير )٢( 

للجمع.فيه الميم وتع-؛ر 



مالتجوبيمحثفزسجالسمةائزوبةِفي وت[ 

ولئلاصل الإمام في جص ت ص ذهولأ دالدبهدا ال وق

مواضع:أربعة ق مجرورها عن رلأم(ااجر تقطع 
[.٤٩]ه ا١لخكتفلأث١دربإرة بالكهف: تعالى بقوله ~ ١ 

]٧[.هنداأليوواصكلأشاره بالفرقان:تعالى وبقوله ~ ٢ 
[.]٦٣ؤثاليآئهئةك<ملم؛ث٤٠ بالمعارج: تحالئ وبقوله ٣— 
٠٠]٨٧[؛ أؤملأذك١دولسمهونشكاه بالناء:تعالئ وبقوله ٥— 

واحدتموصع ل عن)حنن( رالتاء( تقطع ووئلأ(ت صل الإمام حينِفي رن 
٣[٠ ] ه تنامحي ح؛و( ؤتادJأ صى: ؤرة بتعالى وله قل 

تنصللا ا زهاًل من ث1ا ءوه صل الوئب زثوئم وورن

منهماكلأ لأن رهم( بالضمير منهما واحدة كل صل أي صل( ؤالونم رووزيوهم 
بالمهلففين:تحالئ قوله ق وذلك ألما الواو بحد يكتبوا لم لأمم حكما واحدة كالمة 

الاستفهام؛من الأربعة ق ولما للرسم اتياعا اللام عش احتيارا لا واصطرارا اخيارا يقفون والجمهور ( ١ ) 
الأربعة.س(ولكذسشةالأئلة 

عشدخلت كما الكلمة كأتيث علامة اكاء عليها ودخلت للجنس اكافية لا أما )لات( ق والأصل )٢( 
وقتالمدة هده ليت والخعتئ يعدها بما لا قبلها بما متعلقة زانية فهي ولمة ربة فقيل و)ئم( )رب( 
يجوزلا أنه عر فأجمعوا لرسمها تينا بالتاء يقفون والباقون لأصالتها بالهاء يقف والكائي الفرار• 
)حنن(ئ موصولة التاء رأئ من قول وأما شاذة قراءة يكون )تحين( بقوله والابتداء )لا( على الوقف 

مخالف~ صح ؤإن ~ فهو المحروسة بالقاهرة الفاصلية بالخدرست الموجود الإمام صحف مي 
)فيقال ولدا نقله. ق التواتر به يشت ولم شاذ وصل فهو المصاحف لماثر مخالفته ْع للجمهور 

والوهم.للوهن ناقله وانب قاتله صعق أي ووهلأ( صل الإمام 



القجوببمن ائزربةِفي القيمة محثمرش 

/رورومشتحثه]م[ُ 
الداءويا التيه وهاء الممريف رال( تفصل لا أي ئئصل(ت لا ويا وها ال من )كذا 

ثم)ال( على آ■؛ ه ^التثني ق يوقف أن يمح فلا عليها المدحول الكلمة عن 
]IJ_،:ه ؤث١دم ولا درأنتم( يبتدأ ثم رها( ب [ ٦٦صران; ]آل ه هقآنم ؤ ولا درحمي( يسدأ 

يعدهاالبدء يصح حتى أصلا الوقف يمح لا ويالهلع رآدم( ب يسدأ ثم دريا( [ ٣٣

وأوقعاللام فحدك طعانا( )كلتك مثال عالئ اللام فحذف لهم( )كالوا والأصل غيرها. يوحل لا )١( 
الاحمع والقراء واحدة كلمة ناصبه ْع المتصل الضمير لأن واحدا؛ حرثا قمارا )هم( على الفعل 

الراد•ملن الوقف يجوزون 
زالأنمام:ه ^١>^ [، ١ ]الكور: ه ٣[، ه ؤديق،م ووزنوهم كالوهم معي ق أن اعلم ثم 
وحدت.أينما الخ [.. ٤٣؛،: i ^1[، ٢٨]مود: ه ^١^^١ [، ٩٢

كلل موصولة ٢[ ]الخم: ه محتا وؤ [، ١٢٢،: ]1^؛ه وؤن^ثا [، ٢٧١]القرة: i نمنا ؤ ]ثنمة[. )٢( 
المصاحف.

دائتا.موصولات [ ١٦٧]آلعمران: ه [، ٨٤]الواسة: ؤحثني4 [، ٣٧ه ٌ 
موصولة.المواضع كل ل [ ١ ١ ٤ ]القرءت ه قش 

مفصول.[ ٢٨٢]١^٠: ؤيمئأهمه 
مفصول.[ ١٥٠]بالأعراف: ه أم ارأن 

الصورة.شذ0 على موصول [ ٩٤تبمل'ث ه ؤسثؤيم 
آحرهماعلئ الجمهور ويقف القصص، موصعي ق بالكاف الياء موصولة ؤرذةت»ه — ه 

وفقالرسمضطئابءولأاس.
٥[،٤ ]القرة: ه آدْسهىآ ثشتم ؤيتمو،يإهلم مثال ماقطة منه فالياء لنفسه المتكلم أصافه منادى اسم كل 

ضاداكدئتاتيإسؤ [، ٩٩لاJؤ٠تون: ؤديآنيش>ه [، ٢٠لالماممة: ه ثوقم أؤ ^^١ينته ؤثثنثِ 
كبمادئئل وؤ [ ٠٦]انمكبوت: ه ةعثلوي> هأ وسعه أتيي إن ءانترأ أقن ننمادى ؤ إلا [؛ ١ ٠ ]الزمرت ه رمحإ 

تيجادثتُ-مفعلبمرؤ ق المصاحف واحتلف، اتفايا ثايتنة فيهما فالياء [ ٥٣]الزمرت ه أمتّهم عق 
[.٦٨أثزلمه]اJزخف:

ؤإن[، ١٥٢]البقرة: ه ؤوالآققتئإو>ت ٤[، ٠ ]اليقرْ: ه ؤذاىنبون نحو كثير الوقايه نون بعد الإصاخة ياء حذف 
■يرننصهوس:مأ[ 

[.٣٤٤، ]اJاممة: ه [، ٣٦]الرعد: ه [، ٣٠]الرعد: ه الوقايةتنون غير من الياء حذف 



Gj3 محنشاسامحةِفيسمح

اساءاjي،باب 

التاءاتهن مقدمة 

أصلعن العثماق رسمها ق حرجت التي الكلمات إلئ إشارة هي ااتاءاتت 
هشمت ؤ ه نمة ؤ مال وطة المب بالتاء رممها إلى ~ المربوطة بالتاء ترسم كونيا 

/ؤشج-ثث 4 4قجرم 

عليهاالوقف كيفية ل تكمن الماب هذا معرفة أهمية أن العلم ينبغي أته على 
أداء,أو رقما فيها اللحن نجتنب حتى اصطرارا؛ أو اختبارا 

انمرهاف هود"كروم الأع-ناف  ٠٠زْ ونحم_تالأفئفبالأسار؛

'آ'اا،ل؛ٍوسثؤنجألثريي؛ا،ه [، ١٤٦ا»: ]اكه ^تيأق،أكومن\ى الكلمة أصل من الحيف ن م =
١^^م، ^٥ [، ١٦٢لاسدات: ه ؤثافيا.بي؛إ [، ١٨ل؛اكل: ه ؤثار؛شي [، ١٢]د: ه >ارادألثقنم 

[،٣٢ؤتتي؛اضاءيه [، 0١٦^: وارآلةتيه ل>[، ٢٤]رص: i 0\ص ؤهُ [، ْس 
iؤ؛اؤ [، ٣٤]رئ: i ؤن\ب [، ١١]رس: i ٧[، ]رس: ؤئاُه وكيلك [، ١٧ؤئاآلأتهل.س: 

ذلك.وغير [ ٩٦]انمل: 

الياء.وغيرهامحذوف ثابتة [ ١٧٨.: jUVl]ه 

[،١١]الإب،: ؤديغألإذسأم4 مواضع اريعت j حازم مر من النعل لأم من الواو وحدفتح 
 :^^l[٢٤ ،] [.١٨]؛_:4 ٦[، ه اتيأ\جخ ^؛٢

الأولالفريق الهاء؟ أم التاء الأصل أيهما هاء؛ الوتفح ل ملت، التتي المر؛رءلة التاء حول خلاف هناك )١( 
لأن:الأمل هي الخاء مولبان 

بيتهاللتفرقة تاء تلبها ٤" ءارضّ الوقف، ٣— الأصل؛ هو الوصل ٢— ءليها. يجري الإتما'-ث، — ١ 
]الم؛:i ؤ-ئننث، أو >،v[، ]الأنام: ه [، ٣٩]الممل: ؤءئيائ.ه أمثال اكاءاُت، غيرها.،ن وبين 

ه؛ا[،ؤض؛يثه]ألتمان:؟اا[.

لأن؛الأصل هي الهاء بأن يقول الثان( الفريق 
ضعيفةوالهاء الحركات تتعاقبها حتى الوصل ق تاء قلبها ٢" الخأنتنه. تاء لا اكآسئ، هاء نميتها - ١ 

وهوالخاء.متها أتوئ كونه مع يتاّبها حرف إلى فقلبت، لخفائها العلة حروف لشبهها 



وجافجوبب من الجرة,ذ القيني محمرشنج 

أينبرها كما المبسوطة يالتاء )رحمة( كلمة ترسم زبر؛(ت باه الرحربا رورحمش 
تالتالية المواصع ق زْتؤبمئ عثمان كتبها 

ؤوُبمئ[، ]٢٣^ ءؤ تعالى؛ موله ل مرتين الزخرف ؤرة ب
[.]٢٣ه هلإنثابممثو0 

تاميمت\شه].0[.ؤ تعالئ: قوله ل )رئر( 

]٣٧[.ه ةووأإئأ1 عوؤ رخمق ؤ تعالئ؛ قوله ذ رنوي( 

]٢[.ؤ تعالى• موله ي مريم ررة بركاف( 
؛.ر٢[  ١٨]4 ُؤأديإئاظن تعالى• قوله ي رالبقرْ( 
المزةكاف هود روم الأعناق  ٠٠ربك، ا ثالئانزحزف ورحمت 

همافان ود عقأحمران ا ثن ٠٠ابزهم حل لاث يا نمتنه
ورم_زانك.غ,فاذاف ٠٠ازكاطور أيانئلقم

اJقر٥تمن نمالئ قوله ق المس.وءلةت بالتاء رنمة( كلمة ترسم ا(•' ريعنفها؛ 
[.٢٣]١ 4 عقم أزو وتآ صبمث<مظم 

الخلأفتمرصع ( ١ ) 
نتاثتوؤ ععرازت بآل مالن توله ذ وذلك سوطة؟! أم تائها•ربوُلة رم ل اخطف نفد رحمة؛ 

صاحبالمردى شحادة علي إبرامم الشخ نال بالهاء رسمها والأشهر لهْاأ، ه لنم بتث نزأس 
المال:لألئ 

اشتهرتوبهاء ثأحااح لأبن  ٠٠ذكرت رحمة ا بمكذا 
الأول[الجزء ال٠قرتين زاد ل لاإبيان 

السابق.باليت المذكورة )المرة( على يعود الضمتر ( ٢ ) 



؛؛Jbآس زنصت ؤ مائ؛ قوله من بالمحل مواصع ثلاث ول ءذل(ت )قلاث 
]٣٨[ه أل؛كفتحىا نزتحهثيث، أش ننت تيبجل ؤ [، ٧٢]ه 

[.١١٤^]ثنندئ ءاؤوآثهظثوأيمنثأسإظقوإك\ه 
سورةق رنمة( لكلمة ، موضعين؛ آحر ق وكيلك أخيران(! معا رابنزهم 

^^اه]عآ[ؤرإنثدإت1ثآسيإبراهيم 
محوهأه]؛ص.

بقوله؛ رنمة(أ لكلمة المال الموضع ق المائدة محورة ول هم(• القال رعمود 
[.١١^]وم هز إد يعقم منيا  ١٠بجآبماأئ!بمنث> ؤ تعالى• 

[.]١٣ه ؤ تعالى؛ قوله ل )لقماذ(؛ 

ص'بماشظهسم.
•[ ٢٩]ه ؤ تعالى؛ وله قل 

ممسا;لأٍسواِتآسِؤ -uLU قوله ز _(: 
ا[م.ظمه]م-

موشثال وإد ؤ تعالى نوله ذ الررة نفس من ٦ الأية المر;وءلة بالتاء مه رسمت الأول الموضع )١( 
الأية.ه عوقم أئي ننم ثموو محمي• 

ؤوآُءقئوابمثأتعالى نوله ل الورة نفى من ٧ يالأية المربوُلة بالتاء نته رمت الأول الموضع )٢( 
[.١ ؛: XLJI]^ أوتمد ١^١  ١٣١^ؤكأ؛ها٢^؛^ تعالى بقوله يلءئها )عقود( ونس الأيت• ه أقءعوم 

الخلاف؛)٣(موضع 
ولؤث*ؤ تعالن؛ قوله ق بالهاء رممها العمل عليه الذي والأشهر الهاء أو بالتاء رممها ق اختلف نعمة؛ 

قزاليان ري• نعمة ق والحلم، الياي،• لألئ صاحم، نال [• ٠٧
■المقربزا زاد 



و^أقنالتجوبد محتفزشالسمةائرربةِفي 

سنانكخيبثىرس ا>لكفر لمنانإلض_
مرصعين)ق الموطة بالتاء )لعنة( كلمة ترمم دها(ت لنثث رعمناير 

هسأشوألطذبمنك ؛' عمرازأ آل سورة من تعالئ قوله الأول 
[٦١.]

^]٧[.^^٠^ قوله ذ )وافور(ت 

حضنبع بمد ْنبثئ ؛لحربم ٠ الممص ءنرا0 يوثم، وانرأت 

'ثالمسوءلةل بالتاء رامؤأْ( كلمة ترمم يوش(ت روامنأت 
هثهاعنسهء تعالى؛ قوله من يوسف سورة ل وضعين مل 

]١؛،[.فيأطثألهستثسظه ■٢[، ]•
ؤإئةلتآمآقبجثهلْ'ا[.تعالءإ(ت نوله ل )عنران( 

همج أنتأت ممكهلق-ضكرإ ؤ تعالى؛ قوله ق مرات ثلاث )ءئربم(ث 
ؤاتزأتهزىه]ا١[.١[ [ 0١ 

يقولهالسورة نفس ق )لعتة( كالمة حاءت حيث عمران يآل المواصع أي منها يفهم لا هتا الناظم همارة ( ١ ر 
بجإمحساكاشلأشارالأأن

الراديةتق فقال أولا وردت التي هي المقصودة 
*ابمدارا اف نمت نجعل ف* 

المذكورةالأمثلة را-؟ع ~ المبسوطة بالتاء مرسومة زوجها مع الذكورة المرأة إن تقول الكلية القاعدة ( ٢ ) 
الأية.]اكاء:همأا[ ه ؤرإنيأماآخائئ ذلك حلاف و- 



الهجوبيثن ي ايرق ١^ محتقرتمج 

بررةالموطة؛ بالتاء )معصية( كلمة ترمم بجص(ت نح مد رمنصنغ 
١٧]٨[ ه ألرمولؤ ومنمثثب و\ر'نحنألونؤبإ( ؤويثعمك< تعالى؛ توله ل مرتين المجادلة 

اقرعاوز>ف كلأوالأث*٠ ص

تالممرطة بالتاء رشجرة( كلمة ترمم الدحان(؛ رثجزث 

ؤإُشثثتقايررأهتعالى؛ توله ي الدخان بررة وهر واحد بموضع 
[.٤٤-٤٣]َلثامهمه 
مواضع؛خمة ق الممرؤلة بالتاء رسنة( كلمة ترم قاطركثلأ(! رست 

متمهل ؤ تعالئ؛ قوله ق ركثلأ( بقوله إليها أشار بفاؤلر ثلاثة منها 
]^[ؤنوؤ1ه\فلإلأهل^[.لم؛[ؤةنبمكاسمملآه ه |لأزلن 

]٨٣[.ه ألأيل\زن< نك مكث ؤ1تو تعالى؛ نوله ق روإلأدماو(ث 
ؤ«دت،آش٢هقنحلني،تعالئ! بقوله غافر صورة مائة أو وبطرف ءافر(ت رؤحنف 

[.]٥٨ه بمائة 

ojj  وكلمئوابمق تمن فئرت ** وس في حنث عثن

اءحوئزِئامهبالثلجتزو** ااخلص \ثتطالأمافزثلث

المرطهءا؛.بالتاء ري؛( كلمة ترم عين(: رهنت 

هآقميح  ٠٧^j المربوطة بالتاء ويودعا من آ[ راسس: ه مؤ توله j للعض بإخافتها احترز 
[.١٧راس: وؤتنرةأم،ه [ ٧٤



]ج١^٠٨ من امحبة,في السمة محتقرشنج 

لأميك>يمفيةه]هآ.نمالئ: بقوله لقصص اق 
نمالئ:قوله ق بالواقعة المسسرطة: بالتاء كلمة)جنة( ترسم وقعت(: ؤب رجثت 

[.]٩٨موه عحولإايىبخت« مؤ 
أش^٥٥^؛، نمالئ: قوله ق بالروم المبسوطة: بالتاء رفهلرة( وترسم رفئلنث(: 

افيتلزالناسمم؛؛هل•٣[.
خرأقي ءؤمثث> تهود: نمالئ موله ي المبسوطة: بالتاء ؛ ربقية(روترسم ربقيث(: 

[.]4٦٨ إنْ؛ظثدُط لكم 
ءؤو»م،رآبمتنمالئ: قوله ق بالتحريم المبسوطة: بالتاء رابنة( ترمم رؤابثت(: 

^لخدتوثهاه]أ\[.
بالأعراف:نمالئ قوله ي المبسوطة: بالتاء ركلمة( ترمم الاغنإف(: رؤيجخ\يك 

[.١٣٧]4 نؤدأشى 4وثنغى، 

جمناؤدزةافيه,ضغرفس أسالأغنافؤ:ووقااي 

عليهايقف وحفص الجمع أو بالإفراد قراءما ق القراء اختلف كلمات سح 
موضعا:عثر اثني ي وهي منها المبسوطة بالتاء 

[١١ ١ ]ْ 4 ون؛؛وعنلآ لثمتهنيجر 4 بالأنحام: نمالئ قوله ق كلمت — ١ 

بالتاءالمرّوم المنون غيرها عن ؤيميزها هود موصع إلؤي يدلك ليشير ساكنة )بقيت( جاءت ( ١ر 
نو-فوثالوؤومهيثاكثق المورة تمس [ ١١٦]يود: المربوطة 

هثشتح0هلمت:خئآ[.
فيهسواء بالتاء يتتهي السالم جمع أن ل خلاف لا لأنه بالتاء يرسم أيفا مفردها أن المراد )٢( 

المربية.كتابة قواعد أو الخنماملأ الرسم 



القجوبيفن غب ائزربة المئنة محتقرشنج 

همنزأ آسى عز رش َةثلأد ؤ بنوني• تعالى قوله وق كلمت ٢" 
.]٣٣[

يزه صقلت ٠،^؛؛ حمق آؤمك< إن ؤ بيونس: تعالئ وقوله كلمث ٣" 
؛ؤيزنهلا-ا<ا.

؛.]٦١ لإأؤنكمثوأه ؤ بغافر• تعالى قوله ق كلمئ ~ ٤ 

١[.• ] ه ؤوأمحْفيمتي<أمحت، بيوّف• تعالى قوله ق عيابب ٥~ 

[.١٥]ه عتمو، ؤوأ-بمعوأأن بيوّسفت تعالئ قوله ق عيابت ~ ٦ 

هل*؛ا.ته ياش' تعالى قوله ق ست ٧" 

]٣٣[.وأةتخندقننثه المرسلات: تعالئ قوله ق جنالق ٨- 

]٧[.ه كهلن ^بجء»اِس يرّق ف، جوع)؛ بيوسف: تعالئ قوله ق ءايات ~ ٩ 
٥[.]• ينو.عءاسحنننيهءه ؤ بالعنكيوت: تعالى قوله ل ءاتات " ١٠

]٧٣[.ه ؤدهمذألمةنيءمح0 سبأ: تعالئ بقوله العريان - ١ ١ 
ا.[ل ٤٧]ه ؤوم١ءنجينسرتيمحأمماطا يفصلن: تعالئ بقوله ٢ ثمزات " ١٢

هروالأشهر وقال؛ غافر وموصع يونس س اكازٍا الموضع ق الخلاف إلئ المان لألئ صاحب أشار )١( 
٠غافر *ع اسممر الطف يونس يثاثي لكن ٠ فقالت المفتوحة يالتاء كتابتها 

قحمالت تأكلهى ثمرات هي بينت؛ آيات كلمت هذه التالي• بالترتيب الكلمات هذْ جمع ويمكن رى 
غرفات*غتابب 

المبسوءلة.فالتاء اتفائا حمتا كان ومحا فالهاء مقرئا منها كان فما المواصع هذه صوى وما 
وهيتبالتاء حميعها عليها يقف وحمص المفتوحة بالتاء رسمت كلمات محت هناك وحتاتا )٣( 

اللات- ولأن - هيهات ~ دان ~ ٠^^٠١ت - أنش تا 
هييتوذات،ع أبت ويا  ٠٠مرصات كذا لات ■ع واللات القارى الشيخ نغلمها وقد 



وجالتجويد ثن ءقنرسجائبامحلأِفي 

بمذنزادذصتل'ا<

يممالبمنل ثص ثايئ كا0 1وا *ه 

متحركاكان إن اصة فأول - بمتحرك إلا يكون لا الكلام ل الابتداء كان ولما 
يتوصللأما وصلا سميت والتي الوصل؛ همزة إلمحي فيحتاج ماكنا كان ؤإن فظاهر 

اللمان.تلم الخلل وّمائ باس الملق إلئ ما 
قأما ٢[ ]اككوير: ه أنكدرث ؤ الكر للعلوم الخض الماصي الفعل ق وحكمها 

يهمزالوصل)ؤابدأ فقال الأمر أما [. ٢٦: ٣٠١٨١]ه ؤأنت،ت تقم قاما للمجهول المبني 
مناكالث الخرف كان إن أي نفتي( الفنل من ئالث كان )إن حالة مم( فنل بن 

]الأيواف:ه وتج [ ١٢]لسان: ه وذؤ [ ٠٠اء: ]النلازما صما مضموما الفعل 
هذاكان بأن لازم غير صما مضمونا الفعل ثالث كان ؤإذا [• ٦٨]القرة: ه [ ١٨

أصلهافإن ٦[ ]ص ^ مثال ~ لإعلال عارصا الضم 

فصارتالياء فحذفت ساكنان فالتقؤي التين إلل الياء صمة فنقلت رامشيؤا( 
[٧١]يونس: [ ٩٧]الصافات: ه ؤا:ؤأ [ ٧٩]يونس: ه وكيلك ه  'س

حمزمايتدأ لا ه ؤوهحو\' الأحيرة أن ومعلوم ئكتئ فإما [ ١٦٠^٨: ]ه 
دوما.بالهمزة يسدا فلا الواوقبلها لوجود 

التيو*ي وصل أوهمزة وبدءا وصلا ست التي وص قطع همزة إما الكلمة أول ل الهمزة أن اعلم '١( 
ولال تأق ولا والحروف والأفعال الأسماء ل وتوحل. الدرج ذ وتقعد الابتداء ل تبت 

أثربالوصل همزة j والغابعل والدامي. الخماسي ل بل كأكرم الربام أو الثلاثي الماضي 
احتارولدا واظهر 



^^لجوبي

الأتسثاءمنيمبظؤضس سةىلصِمض 

أوأصلئا أو لأنتا ب شونا كان إن أي والثئج( الم خاو )واب 
٢[.٤ ]طه; ه اذهب ؤ '٦[ آ\ؤقوأ.' ه ؤآصمي_، أصلها على مكورة صبما فابتيئ مفتوحا كان 

غيرمكورة كلها الأسماء همزة إن يقول C ؤق 'كنرقا اللام عير الأنماء )ؤي 
القرآنق ورودها ولكثرة للخفة حللتا دائما مفتوحة تكون فإما التعريف لأم همزة 

)الالل-الضأى(.مثال الكريم 

امح——نث—ع دان—م رآة دان—دامحن ائرئ ابمؤ نغ ابن 

وهيالعرب قالها كما سماها ممزما تكسر اش الأسماء تلك الناظم بجن وهنا 
وأصلها)ابنة( تنو وأصله )ابن( ، القرآن ق لورودها سبعة؛ منها ذكر أسماء عشرة 

مزأة(ويالحمهما- أحرئرمرء لغة وفيهما للمؤذث ورامأْ( للمذكر رامرؤ( ذوة 
ئنيتان(- رينيان وأصلهما للمؤنث رائنتان( للمذكر رائنان( ومنة مرأة فيقال التخفيف 

أيرؤسم( أصلها الكوفيون وقال وصنو فنو بوزن رسمهم( أصله المريون قال راسم( 
نكيرهاق لقولهم البصريين رأي والمختار للممي، علامة الأمم لأن علامة 

رابنم(رأستاْ( على لتمغيرْ رسه(كجمل وأصله راست(وهوالدبر ام أويرأسماء(لأ 
/أيمن؛ من لغة وهي رايم( والتأكيد للمبالخة الميم وزيدت ابن بمعنئ 

طالتاتفح فإثما التعريف لأم ل بخلافها تام فيها الهمزة كر إف يقول الياء؛ تشدد وقد واف أي ول ، ١ ر 
للخفة.

مثل)امت(.مستهجن ذكره أولأن الفلم أولضرورة بالقرأن ورودها لعدم القة يذكر ولم ر٢( 
توصلنانقد ثها  Ijحاجة لا لأنه الوصل همزة تحذف كلمة بداية والاستفهام الوصل همزة اجتمعت إذا )٣( 

:!،٧٨لم؛م: ه أطخ ؤ •٨[، ]الغرأ: ه ؤآ،تيم فنقول: الاستفهام همزة طريق عن بالساكن الهلق إلئ 



]جالمبي م السنب 

إلأإذاثئ_ت،فص-بئ** انمزئ الزس,دو —اذر دخ 

وصمرئع ق ُئم بالإّارْ  ٠٠وأثم صب ثئأو ئح بئإلا 

الوقفؤيكون الأحركة! بتمام مف أن يالإشمام الوثق حالة المبالغة احذر أي 
الحركة.بسلب وذلك وهوالأصل الخحض؛ المكون أولا أحوال ثلاثة عالئ 

يضعفوكأنه حفي بموت الحركة)قدرالقني( ببعفى وهوالإتيان الروم. ثانيا 
تامة.غير لأما البحيد دون المصغي امح^يب ههئ فرماتإ لقصر صرتإ 

وتركالضم إلئ وثارة الإسكان بعيد شفتيك تضم أن وهر الإشمام؛ وثالتا 
أردتأنك فيعلم مضمومتين، المخامحلب فيراهما التمس؛ ليخؤج انفراج يعفس بينهما 

بإدراكيختص شيء نهو عليها. الموقوف الكلمة آحر حركة إلئ الإشارة بضمهما 
الأعسيل.ركه الروم بينما الأعس يدركه فلا مسموعا ليس لأنه الأذن، دون العين 

العضوهيات بان الحركة راتحة الحرف أشممت كآنك، الثم من واشتقاقه والبصير. 
للوقففامكن الأصل ق متحرك هو ما بين الفرق هو والمراد؛الإشمام -با. للنهلق 

فيكلحالولذاقال)إلأإذائكسض>مح(.
والكر،والفتح والضم والجر والنما الرغ عليها الوقوف الحركات وأنولع 

أومرفوعة عليها الوقوف الكلمة كانت، إذا وذك، الحركة؛ ببعض فأمت، رمت، فإذا 
إشمام.ولا روم فلا وئي\ووت3ي(( )إلا مكمورة أو مجرورة أو مضمومة 

منالحركة صمة إلئ مشيرا بالإشمام ، قفأي يمم( رهع ق بالفم إفار؟ رؤأشم 

هؤ١تتئعزث >؛v[، ]ص: ^١^^ه [، ٦٣]ص: ١^^ ؤ تاسس؛مء١[، أنلزه ؤ ل.-1:ه[، ا،تده ؤ =
٦[.]الماسون; 



واكمرُاربع حالة علها \دو»وف اصة 

ين*كما العارصة الحركة ق ولا الجمع ميم ولا التأنيث هاء سر يأتيان لا والإشمام الردم ان اعلم و٢ 
بقوله:الشاطئ الإمام 

تدحلأيكونا لم شم وعارض ** ئل الجميع دميم تأنث عاء دل 
قال:حين خص ل مراد ليمان بن'عثمان الشخ الشال السلسبيل صاحب وجمعها 

امبالتمك ئأتيتة حنز  ٠٠ام والإئنودم اليدجي داننغ 
اصلينقون تموب اء ه ٠٠الشكل ُنادي البجع يم لئمب ال 

أو[ ٣٥]اننم: ه عندثا نن بم* ؤ مثال بالهاء إلا عليه يرقق فلا بالهاء منها رمم غما التأنيث ها. أما 
[.١٥٤]الأن«ام: ه وتثيه ؤوسى 

ؤدلإر-تترشأو ٩[ لالسس: ه نلت مثال: فيه يدخلان والإشمام الروم فإن بالتاء رمحم وما 
٢[.لم؛م: مننز»كرآه 

احلمن حاء تحركها فإن •٩[ ]اس: ه ألقلم [،٦١]\زاأوة: ه نحو الجمع ميم أما 
إشمام.ولا فيها فلاروم أصلي فهوغير الوصل 
المضمومةالواو [ ٢٣٧لاو،ز؛: ه ؤولأئنثؤاأقنِل مثال إشمام ولا فيها روم لا التي العارصة الحركة 

فاصل[ ٨٤لالراس: ه ؤ-بمئز [، ١٦٧]آل،ءماذ: ه المكورة الراء [ ٤٤]إ؛رامم: i ألثاش أنذي دؤ 
عادتعليها وقفء^ فلما التنوين مكون ملأفاما أجل من كسرت ؤإنما ساكتة وحيتثد( ريومتد ق الدال 
)ئل(.لأم [ ٢٦شآلل4ثهلآلءماث: ؤ وهوالكون أصلها إلن الذال 
مذاهب:ثلاثة ففيها المذكر الفرد علئ الدالة الزاثدة الضمير ئء أو الكاية طء وأما 

إشمام.ولا فيها روم لا التي، التأيث بأاء لها بمنها وذللث، الغ:  ٠٠٠مذ الأول 
يجرىالتي الهجاء حروف، على بالرتفح أصوة مكورة أو مضمومة تكون حين الجواز• ، ٣٠من• الثاي 
لاس:ه [، ٣٧لال،ر؛: ه  ،ص[، ٢٢]القرة: ه ي كمرها أو ضمها حالة والإشمام الروم مها 

[.١٤ه]؛^_ ولبجة، •٤[، [، ١٦
[،١٥٧لالأءراف: ه وحكتوا ؤ صمة أو ساكتة واو قبلها كان إذا المع ١" التفصيل: مازهمإ ال؛الث، 

للخفة.ءلل1ا والإشمام الروم امتنع [ ٢٨٣لاد؛ز؛ث ه ٢[، • ]أوت■' ه ثرزء وؤ 
[١ • ]امح: ه [، ٢٢]الغر؛: ه ^١*، ٢[، ]الهرئ؛ ه وقب أوكرة ساكنة ياء قبلها كان إذا المع ٢~ 

الكرةبمه ما إلئ أوكسرة ساكة ياء من القارئ حروج لأن للخفة ًللبا والإشمام الروم كذللث، امتغ 



سالقجوبدا-فزوبة.في السنة محثفزثثج 

حنإلى منه إيماء الوقف عن بالحديث التجويد علم أبواب الناظم حتم وثل 
أفاد.فيما وأحال ذلك ق أحسن ولقد ،^، ٥٠١١

اننثنحابنة 

همدناكرآن ارئ بثي بئ** ُثظبىامحدط دمفى' وق

مضوص التجويد علم ل للممدئ وصياغتي نفلمكب وانتهى انقضى الأن يقول 
الجزاء.حير عنا اطه فجزاه ~ متصلة وهدية متقدمة تحفة القرآن لقارئ 

ثلأموالث. بنم .٠ ام ختها له لئوالحمد 

منبه مس ما على تعالى؛ طه الحمد تقديم وهو الختام وحسن بملث، حتم ثم 
اشحمد بعد - الأنبياء حاتم علئ واللام الصلاة نم العمل، هذا بتمام نعمته كمال 
العمل.لهدا حتام ~ تعالى 

ممل.ب = 

 Tؤء؛ ألف نلها لكن إذا بشرط لجواز ا i :4١٢١لانمل: ؤرسئ [، ١٢١ؤأ;تنه]سم: [، ١٤زارس]
لااخم0ؤُسذء4 ا■؟[، ا•: ]اكه ٦[، • لالغر؛ت نده ؤ صحح أوساكن [ ٩٧]د: ه ؤ،ئل،نأ■ أوضحت 

٠٢.]

المفيدالقول مائة عن نقلا الشر ا. عندي  ١٣٥١١٧١أعدل وهو الجزري. ابن الإمام يقول 
وتال:

ومماوتر أووار ئا عي. من ** الأئم في وانئع الشير ها رحلم، 
صوتية®,االمجموعة حية حلل رزق الشيخ؛ فضّيلة عن نقلا 

مشتقمتواليات صادان ثلاث لاستثقالهم ياء الأحير الضاد من فأبدلوا مضمى هولهم من )نقضن( ( ١ ) 
وانتهزأمره.ّقط أي الحائط انقض من 



[Tu] سالمبيءئتشوسجامحاتيفِفي

من—والهدئ—ابم لص——خبب ** وآبه الئضم لبذ اض 

إلىبجه تع من كل وعلى وأصحابه محمد. الني علن والسلام والصلاة 
يومالدينُأ*•

^^^**شمحمحدظزلألثس:١( 
وفيهارأ>رلمح المؤلف إلملر بندها تلقيتها ولكنني الفكرية بالمح القارى النيح عند ترد لم نيادة هده 

طريقةعاى ~ الأبيات من وسح مائة [ ١٠٧]وزاي( رقاق بأما المنظومة أبيات عدد إلى مته إثارة 
ندأنه الباري. بكلام يعص الذي العلم هذا وٌتقض القرآن مجودي على يش ثم الجئل~ حساب 

الصحح.الطريق على والاستقامة بالهداية فاز 
التاليتيالترتيب عددية قيمة حرف لكل تجمل أن هي الجمل حساب طريقة أن اعلم • رللفائدة* 

صفنغثخذ قرثت تنفعس كلمن حطي قرر آبجن 
أ ص ن م ل ك ي ط ح ن ُ ه ئ ج ب ١

٧•
٦•

٠• ٤• ٣• ٢٠ ١• ٩ ٨ ٧
٦

٥
٤ ٣ ٢ ١

غ ؛ل ض ذ خ ث ت ض ر ق ص ف

إ ك ة ء ٢ 0 ئ خ >- ن ز
ء

تبقوله تحفته حتم فقد الجمزرري الشتخ أٌا 

اهيئثبلا ئتامه على  ٠٠افي ي حنالنظم ذا وئم 
البمرئبمسمحئق—ا،تايخه** يى النلذي ندا( ا)ند اثائه

أيداالأس ام ختيئ ** وأ'صم؛وذ\ 
سيؤل ارئ قيؤل ** اع وثلندالئخب والأو 





التجلببثن محثمرشاظءامحمح,في 

الضب1عمحمد علي الأطفال تحفة شرح الجلال ذي منحة " ١٥
الناطىيؤ0 بن القاسم الإمام التهاف ووجه الأماف حرز متن - ١ ٦ 
الجوزيةالقيم ابن السالكين مدارج — ١ ٧ 

منظورابن العرب لسان معجم — ١ ٨ 

www. jazari. comللقراءات الجزري ابن مركز - ١ ٩ 

عيدمحمد د. النحوالمصفئ *٢— 

البوابحسين على د. تحقيق التمهيد — ٢١



و77أ3نالمييابررة,في المدني محزش 
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