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 مقّدمة:
ّخر ، ويّسر عليهم تلّقيه وسكتابه الكرمي رمحة للّناس أمجعني، الذي أنزل  رّب العاملنياحلمد هلل    

 والّتجويد أروعسّطر الّتاريخ ألهل اإلقراء ، فيغه الّناس على الوجه الذي يرضيهلتبلحلمله خرية خلقه 
حريف كانوا بذلك حاجزا منيعا يصّد حماوالت التّ ف، مواقف الضبط واألمانة يف التلّقي والّتلقني

 .هل تُرافقه ُحسن نّيةجب بسوء طويّة أو ممّن أراد ذلك  ،والتّبديل
لطالب  تبسيط شرح مقّدمتهيف  الذي اجتهدتُ  -رمحه هللا-اإلمام ابن اجلزري األعالم  من هؤالء و   

تُقرّبه من  تالوة   ،وال يستغين عن معرفة أبواهبا كّل من أراد تالوة كتاب هللا العزيز ،مدارسنا القرآنية
 ، فدرجت جّل حلقات تعليم القرآن الكرمي على اعتمادها مقّررا نظراي ملاّدة الّتجويد.ُمنزله ومواله

، -وأّّن ملثلي ذلك؟– وعملي يف هذه املذّكرة ليس فيه شيء جديد من حيث املعلومات وإنشاؤها  
فت كّل ما رام ألّن املنظومة أشبعها أهل العلم حبثا ابلشرح والتمثيل، فزخرت املكتبات مبؤلّفات استو 

بصور  معّضداتبسيطا تبسيط صياغة املعلومة  -فقط–وما قمت به هو ، طالب القرآن معرفته
من غري استطرادات ال ختدم املبتدئني ، حتصر املعلومة و تُيّسر تثبيتها توضيحية و خمّططات وجداول

من طالب مدارسنا القرآنية، ألجل أن ال يستثقلوا قراءته ومعاهدته، لقصور اهلمم وكثرة الّصوارف، 
رآن وليست هدفا مقصودا القولكون ماّدة الّتجويد هي وسيلة لألداء اجلّيد وحصول اإلتقان يف تالوة 

، ومبدؤان يف طريقة "الّتأصيل يف الّتحصيل" نظومة هوهذه امل حبّد ذاته، فكان مبدؤان يف اعتماد
  .إشارة" فّك العبارة أبوضح": هو صياغة شرح متنها

كما أّّن جّردت املذّكرة من اإلحاالت على املراجع، لكوّن كتبت معىن األبيات من مجلة ما قرأته     
وتعّلمته منذ سنوات من شروح اجلزرية املكتوبة واملسموعة، فليس يل يف كل معلومة مرجع حمّدد، غري 

معينا قواي يف صقل  أّّن أخّص ابلذكر شرح الدّكتور الفاضل أمين رشدي سويد املسموع، فقد كان يل
، واعتمدته كذلك  وأبلغ يف الّداللة على املقصودبعض املعلومات أو تصحيحها أو طرحها بتعبري أدقّ 

 يف ذكر ما اسُتدرِك على ابن اجلزري رمحه هللا تعاىل ممّا مل يذكره أو غفل عنه.
 وينفع هبا كّل الطلبة.، وجيعلها خالصة لوجهه الكرمي ويتقّبلها ميّن فاهلل أسأل أن يبارك فيها  
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 (1):ابن اجلزري
ريَازِّي ي ثَّ و اخَلري العمرّي الّدمشقحُمَمَّد بن حُمَمَّد بن حُمَمَّد بن َعلّي بن يُوُسف الشَّْمس أَبُ     الشِّ

 
ُ
بعد صالة الرتاويح ، ولد (2)وصلامل بَبة جلزيرة اْبن عمر قر ِنس، زرِيقرِئ َويعرف اِببن اجلَ الشَّاِفِعي امل

 ،بدمشق ونشأ هباه( 751) رمضان سنة إحدى ومخسني وسبعمائة رن ليلة السبت خامس عشم
عن  ومجعا ت إفراداءاوأخذ القرا، فحفظ القرآن وأكمله سنة أربع وستني وصلى به يف اليت بعدها

كان شكال حسنا ، و وأذن له غري واحد ابإلفتاء والتدريس واإلقراءمشايخ ُكُثر، وبرع يف علوم عّدة، 
 .فصيحا بليغا له نظم ونثر وخطب

فكانت منيته هبا (3)ورحل كثريا وانتهى به املقام يف شرياز ،ويل قضاء دمشق وابتىن هبا مدرسة للقرآن 
مبنزله من سوق اإلسكافيني ه( 833)قبل ظهر يوم اجلمعة خامس ربيع األول سنة ثالث وثالثني 

 .ودفن مبدرسته اليت أنشأها هناك ،منها
وحتبري التيسري يف  ،والتقريب خمتصره ،ت العشر يف جملدينءاتصانيف مفيدة كالنشر يف القراوله   
كذلك نظم اهلداية يف   ،ومها مما ألفه قدميا وله سبع عشرة سنة ،والتمهيد يف التجويد ،ت العشرءاالقرا

وإحتاف املهرة يف شيوخه،  ها بعضُ ورمبا حفظها أو بعضَ  ،تتمة العشرة ومساه الدرة وله مثان عشرة سنة
 ،وطيبة النشر يف القراءات العشر يف ألف بيت ،وإعانة املهرة يف الزايدة على العشرة ،تتمة العشرة

وطبقات القراء يف جملد  ،ومنجد املقرئني (4)،واملقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه يف التجويد
 .تءاوغاايت النهاايت يف أمساء رجال القرا ،ضخم

، غري واملناقب، وعلوم العربية احلديث ومصطلحه، والفقه وأصوله، والتاريخ يف وله تصانيف أخرى  
 فأبدع وفاق األقران يف الّتأليف فيها. أنّه مهر يف القراءات

 
 

                                                           

 ،بريوت –منشورات دار مكتبة احلياة ، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي انظر:(  1
 (.260إىل  255ص  9ج

جنوب شرق األانضول يف تركيا الواقعة قرب احلدود السورية والعراقية، وهي حماطة بدجلة من الشمال والشرق واجلنوب، تقع  (2
  .جزيرةلذلك مسّيت 

  3( مدينة يف إيران.
  4( وهي هذه املنظومة اليت حنن بصدد تبسيط شرحها للطلبة.
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 فيما على قارئ القرآن أن يعلمه:املقدمة 
ت مع وَ حَ : )فقال للمنظومةيف مقّدمة شرحه -رمحه هللا- (1)وصفها شيخ اإلسالم زكراي األنصاري  

 . (2)(هذا الفن كثرٌي من الكتب الكبار ما مل حيوه يف صغر احلجم وحسن االختصار
نت املا من دور القرآن إال و دار  دجت حىت ال تكاد ،ت انتشارا عجيباوقد وضع هللا هلا القبول وانتشر   

إال لسّر يف حسن إخالصه اطّلع  -وهللا أعلم-، وما ذلك علم الّتجويد طلبةما يتلقاه ضمن  مربمج
، ُيضاعف له األجر وجيزل له الثواب، فأجرى له انتشار علمه واستفادة النّاس منه لليه عالّم الغيوبع

 نسأل هللا من فضله العظيم.
 

 :(3)ذكر عناوين لبعض املؤّلفات يف شرح اجلزرية
 رمحه هللا. الّدقائق احملكمة يف شرح املقّدمة لشيخ اإلسالم زكراي األنصاري •
 .رمحه هللا دروس مهمة يف شرح الّدقائق احملكمة يف شرح املقّدمة لسيد الشني أبو الفرح •
 ملال علي القاري رمحه هللا. املنح الفكرية يف شرح املقّدمة اجلزرية •
 احلواشي املفهمة يف شرح املقّدمة البن الّناظم )ابن اجلزري( رمحهما هللا. •
 .د األزهريلألفاظ املقدمة اجلزرية خلااحلواشي األزهرية يف حل  •
شرح املقّدمة اجلزرية، شرح جيمع بني الرتاث الصويت العريب القدمي والّدرس الّصويت احلديث  •

 لغامن قّدوري.
 

 

                                                           

عام زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري الشافعّي، قاض مفسر، من حفاظ احلديث. ولد يف سنيكة )بشرقية مصر(  (1
، فجمع نفائس ه تتابعت إليه اهلدااي والعطااي،فضل ظهر وملا، هـ نشأ فقريا معدما 906وتعلم يف القاهرة وكف بصره سنة ه، 823
، 15بريوت، ط-ه. )انظر: الزركلي، األعالم، دار العلم للماليني926، تويف رمحه هللا سنة وأفاد القارئني عليه علما وماال الكتب
 (.46ص  3م، ج2002سنة 

، 4طدمشق، -زكراي األنصاري، شرح املقّدمة اجلزرية يف علم الّتجويد، عّلق عليه حممد غياث صباغ، مكتبة الغزايل (2
 .18م، ص1992سنة
 ادة، والشروح كثرية وما اخرتانه منها يفي ابلغرض إبذن هللا تعاىل.( ملن أراد البسط واالستز 3
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 املقّدمة:
 :قال رمحه هللا تعاىل

 يعِ افِ اجلزرّي الشّ  بنُ  حمّمدُ        يقوُل راجي عفِو ربٍّّ سامِع 
 طفاهُ ـْـــــــــــــــــــــــصمُ  على نبّيه وى هللاُ        لَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــاحلمُد هلل وص

 هبِّ ــــحمُ  رآن معْ ــــــــــــــالقُ  رئِ ــــوُمق      حبه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوآله وص دٍّ ــــحممّ 
 الشرح:

 يتحّدث عن نفسه رمحه هللا وأنّه: (اجلزري الشافعي)يقول راجي عفو رّب سامع حمّمد بن 
اجمليب ي  مؤّمل عفو خالقه ، أصف نفسه أبنّه راجي عفو ربٍّ سامع، وو صاحب القول يف هذا املنت

 .املعروفالفقهي والّشافعي نسبة للمذهب ، وعدم مؤاخذته
، ابحلمد اقتداء ابلكتاب العزيزاىل ابتدأ رمحه هللا تع: (وصلى هللا على نبّيه و مصطفاه )احلمد للّ 
ة على النيّب املصطفى أي ، ّث ثىّن ابلصال ابعتبار الكمال ومورده الّلسانهللالثناء على واحلمد هو ا

 املختار، والّصفوة هي اخلالص من كّل شيء.
 .املؤمنون من بين هاشم واملطّلب أقاربُه: (وآله)
  ومات على ذلك. النيب صلى هللا عليه وسلم مؤمناوهو اسم جامع لكّل من اجتمع مع : (وصحبه)
 .من جلس لإلقراء وأجيز له بذلك مع احملّب للقرآنو  : أي(ومقرئ القرآن مع حمّبه)
 

 لمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيما على قارئه أن يع       ّدمةـــــــــــــــــــــــــــــــوبعُد إّن هذه مق
 مواـــــــــــــــــــــــــــأن يعل قبل الشروع أوال          مُ ـــــــــــــــــــــــــــحمتّ  عليهمُ إذ واجبٌّ 

 اتِ ـــــــــــــــــــــح الّلغــــــــــــــــــــــــليلفظوا أبفص       فاتِ ــــــــــــــــــاحلروف والصّ  خمارجَ 
 ُرسم يف املصــــــــــــــــــاحفالّذي  وما      ف ـــــــــــــــــــــحمّرري الّتجويد واملواق

 من كّل مقطوع وموصول هبا      واتء أنثى مل تكن ُتكتب ب )ها(.
 
 



 

 

5 

 الشرح:
عن مقّدمة جيب أي أّن هذه األبيات عبارة : (مقّدمة فيما على قارئه أن يعلمه وبعد إّن هذه)

 : مقدَّمة بفتح القاف.، وُقرِئتوتالوَتهها قراءَة القرآن أن يسبق معرفُة مباحثِ 
القرآن أي واجب على كّل من أراد قراءة : (حمّتم قبل الشروع أوال أن يعلموا)إذ واجب عليهم 

 معناها.مبىن اللفظة القرآنية و ممّا يغرّي  من األخطاء اجللّية، يقرأه، ويتجّنب ما أيث عليهأن يتعّلم كيف 
 :تعّلمها على كّل قارئ للقرآن يف ّث اختصر هذه املباحث الواجب

حرف من احلروف اهلجائية  احلّيز الذي يتوّلد منه كلّ  املخرج هوو : (والّصفاتخمارج احلروف )
 .اليت خيرج عليها احلرفو اهليئة ، والصفة هو الكيفية العربية

، النطق الصحيح الفصيح للغة العرب ذلك ألجل أن يصل القارئ إىلو : ()ليلفظوا أبفصح الّلغات
 ، والفصاحة هي البيان والوضوح.ل كتابه الكرميغات واليت اختارها هللا إلنزااليت هي أفصح الل
، والتجويد هو التحسني أي حتسني القراءة واإلتيان هبا التجويد أي حمّققي: )حمّرري التجويد(

 جّيدة.
 .من ذلك كّله ال يصح ما و ،به االبتداءوما يصح  ليه الوقفع : أي معرفة ما يصحّ (واملواقف)
ُكتبت يف عهد عثمان رضي الذي ُكتب يف املصاحف اليت  : أي ما (وما الذي رسم يف املصاحف)

 واجتمعت عليها. مجع عليها الصحابة وتوحدت األّمة، وأهللا عنه
ما ُكتب مقطوعا ، أي معرفة لى املصاحف: اهلاء هنا ضمري يعود ع(من كّل مقطوع وموصول هبا)

، مثل كلمة )أالّ( ُكتبت يف مواضع مفصولة )أن ال( ويف مواضع كتب موصوال هبذه املصاحف  وما
 ، وسيأيت تفصيله.أخرى موصولة

ليست ضمريا كاليت يف الشطر اهلاء هنا تعين حرف اهلاء و  :([ها)واتء أنثى مل تكن تكتب ب]
تبت ابلتّاء املبسوطة ، هل كُ حفهذه املصاوكيف كتبت يف  يف األمساء ، أي معرفة اتء التأنيثاألول

 .)جّنت( ابلّتاء املبسوطةكما يف كلمة )جنة( كتبت يف مواضع ابهلاء ومواضع أخرى   ،أم املربوطة
 .ابلرسم ملا هلا من أثر على كيفية الوقفو جيب معرفة هذه األمور املتعّلقة 
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 خمارج احلروف:
 ربعلى الذي خيتاره من اخت       رشـخمارج احلروف سبعَة ع

ــــــحروف مدٍّ لله    وأختاها وهي  ألف لجوفل ـــ واء تنتهيــــــــ  
 الشرح:

، والعلماء اختلفوا يف د خمارج احلروف العربية سبعة عشرذهب ابن اجلزري مذهب من قال أّن عد
ذهب أّّنا أربعة عشر ، ومن ّتة عشر أسقط خمرج اجلوف كسيبويهفمن ذهب إىل أّّنا س، عددها

 كالفرّاء.  أسقط خمرج اجلوف و جعل خمرج الالم والنون والراء خمرجا واحدا
وما أثبته ابن اجلزري يف منظومته هو مذهب مركب من مذهيب سيبويه واخلليل بن أمحد، فأخذ 
من اخلليل نسبته حروف املّد إىل اجلوف، وبقي يف ابقي احلروف على رأي سيبويه، فصارت 

 ارج عنده سبعة عشر.املخ
جزء معنّي من  على د، وهو إّما أن يعتماحليُِّز املولِّد له ، وهوخروج احلرفاسم ملوضع  :املخرج

 .ن ال يعتمد على ذلك فيسّمى مقدرا، وإما أحمّققا جهاز النُّطق فيسمى
، احللقو فهي: اجلوف،  العاّمة ، فأّماخاصة متفّرعة منهامة وأخرى وتنقسم املخارج إىل خمارج عا

 .، واخليشومالشفتانو الّلسان، و 
 : اجلوف

، الفمهو اخلالء الّداخل يف اجلوف و  :وأختاها وهي حروف مّد للهواء تنتهي( للجوف ألف)
الياء الّساكنة ، و األلف، والواو الّساكنة املضموم ما قبلها :وهي وخيرج منه حروف املّد الثالث

 . منهخمرج مقّدر ألن احلروف اليت خترج منه ال تعتمد على جزء معنّي ،  وهو املكسور ما قبلها
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خلروجها من اجلوف وانتهائها إىل ←حروف هوائية أو جوفية ←و( -ي-)ا

 اهلواء.
 

 احللق: 
 طه فعني حاءوسَ صى احللق مهٌز هاء          ومن ثّ ألق

 أدانه غنٌي خاؤها ......          ..................
 الشرح:

جذور ، ويبتدئ من انتهاء القصبة اهلوائية إىل ن املخارج العاّمة هو خمرج احللقاملخرج  الثاّن م
:ةخمارج خاصّ  ، ويتفرّع منه ثالثالّلسان  
 منه اهلمزة واهلاء. وخيرجُ  :أقصى احللق .1
 وخيرُج منه العني واحلاء. :وسط احللق .2
 .وخيرج منه الغني واخلاء :أدىن احللق .3

خلروجها من احللق.←حروف حلقية←خ(-غ-ح-ع-ه-)ء  
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سان :اللّ   
أقصى الّلسان فوق ثّ الكاف       ....................والقاف  
ــــــوالّضاد من حافته إذ ول      أسفل والوسط فجيم الّشني اي ـــ ياــــــــــــ  

ــــــــــوالالّم أدن       ناهاــــــــاالضراس من أيسر أو مي ــــــاها ملنتهــــ ـــــــــــ اهاـــــــ  
ــــوالرا يدانيه لظ      وا ـــــــاجعلحتت والّنون من طرفه  ـــ ــــــــــــــهر أدخــــ لـ  

ــن       عليا الثّنااي والصفري مستكـــــنّ  ــــ ــــ  والطّاء والّدال وات منه ومـــــ
ــلياوق الثّنااي ـــمنه ومن ف ــــ ــــ ـــ ـــاء والّذال واث للعــــ السفلــــــى       والظــــــ  

، نعرض بعض الصور التوضيحية الّلسان واحلروف املتوّلدة منها وقبل الّشروع يف تفصيل خمارج   
، وحيسن أن نسمي هذا املخرج العام خمرج عند ذكر طريف خمرج كّل حرف املقصود  ملعرفة  اجلزء
يف إخراج  على واألضراس والشفتان، الشرتاك معظمهافيه: الّلسان واحلنك األ الفم، فيدخل

 .احلروف املذكورة يف هذا املقطع من املنظومة
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وقه من احلنك األعلى قرب من أقصى الّلسان مع ما ف خيرج القاف: خمرج القاف والكاف
.)يقرتب من احلنك العظمي( ، والكاف أسفل منه بقليل)احلنك الّلحمي( الّلهاة  
لقرهبا من الّلهاة. ← حروف هلوية← ك(  –)ق   

.الّلسان مع ما يقابله من احلنك األعلى وسط: خمرج اجليم والّشني والياء  
، وهو مابني خلروجها من شجر الّلسان ← حروف شجرية ←ي( -ش-)ج

 الّلحيني.
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هة اليمىن أو اجلهة ن اجل، ملألضراسسان مع اجلدار الّداخلي أعلى حاّفة اللّ : خمرج الضاد
ني والضاد " العلم من جعله من احلروف الشجرية، فقال اخلليل:، ومن أهل اليسرى واجليم والشِّ

 (1)".ْجريّة ألن َمْبَدأها من شْجر الفمش
، ما حياذيه من احلنك األعلىإىل منتهى طرفه مع  من اجلهتني ّن حافة الّلسانأد :خمرج الّّلم
 ، وليس يف احلروف العربية خمرجا أوسع منه.احك والّناب والّرابعية والثنّيةفويق الضّ 

علوا( أي اجعلوه حتت : )حتُت اج، لذلك قال ابن اجلزريهو حتت خمرج الاّلمو  :خمرج الّنون
 ما حياذيه من لثة الثنااي العليا، ويصاحبها غّنة من اخليشوم.، من طرف الّلسان مع خمرج الاّلم
 .قليال لّنون غري أنّه أدخل لظهر الطرفمن نفس خمرج ا :خمرج الّراء

 خلروجها من ذلق الّلسان وهو طرفه.←ذلقية حروف  ←ر( -ن-) ل
ن مع أصول الثنااي ، من طرف الّلساتشرتك كّلها يف خمرج واحد :خمرج الطّاء والّدال والّتاء

على طرف الّلسان ألنّه آخر ما ذُكر : )والطّاء و الّدال و ات منه ومن( الضمري يعود العليا، وقوله
 عند بيان خمرج الّنون والرّاء.

 .ك األعلىلقرهبا من نطع غار احلن ←حروف نطعية←ت(-د-)ط
: )والّصفري ها يف األبيات بل ذكر صفتها فقالومل يذكرها بعين الّسني: الّزاي وو خمرج الصاد 

 و فويق الثّنيتني السفليتني.، أي حروف الصفري مستقر خروجها من طرف الّلسان (مستكنّ 
خلروجها من أسلة الّلسان وهو مستدّق  ←حروف أسلية ←س(-ز-)ص

 طرفه.
، وقوله )من طرفيهما( يف الّلسان مع أطراف الثنااي العليامن طرف  :خمرج الظاء والذال والثّاء

 ، أي من طريف الثنااي العليا.ت املوايل اتبع ملخرج هذه احلروفبداية البي
 لقرهبا من الّلثة.←حروف لثوية←ث(-ذ-)ظ
 

                                                           

 1، دار ومكتبة اهلالل،جإبراهيم السامرائيو  مهدي املخزومي حتقيق العني، ( أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب1
  .58ص
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  :الشفتان
 من طرفيهما ومن بطن الّشفة       فالفا مع اطراف الثنااي املشرفة

      ..........................     للّشفتني الواو ابء ميـــــــــــــــــــــــــــــــــم  
 الشرح:

مع بطن ، ألن اإلشراف يكون من مكان عال املشرفة(طرف الثنااي العليا ومساها ) من خمرج الفاء:
 ، ومل يقّيد الشفة ابلسفلى يف األبيات ألنّه ال يتأتى نطق احلرف إال معها.الّشفة السفلى

امليم منهما كذلك ، وخترج الباء و الواو من الشفتني لكن ابنضمامهماخترُج  :خمرج الواو و الباء وامليم
ا ، وتسمى امليم بريّة ألّنّ ا أقرب للجهة املبللة من الشفتنيّنّ ، وُتسمى الباء حبرية أللكن ابنطباقهما

 أقرب للجهة اجلافة من الشفتني، ويصاحبها غّنة من اخليشوم مثل الّنون.
 خلروجها من الشفتني.←حروف شفوية←و(-م-ب-)ف
 

 اخليشوم:
   اخليــــــــــــــــــــشوم........................      وغّنة خمرجــــــــــــــــــها 

، وقد ُجعل ضمن خمارج وهو التجويف العظمي داخل األنف، وهو خمرج لصوت واحد وهو الغّنة  
ّنون لكون الغنّة ، لكّن اخليشوم يشرتك يف إخراج امليم والوليست حرفااحلروف مع أّن الغّنة صوت 

 ، فلذلك مل جُيعل ضمن املخارج اعتباطا.صفة الزمة هلما
رجٌل أغّن إذا كان يف صوته غنّة ، ومنه قولنا خيرج من األنف ال عمل لّلسان فيهصوت لذيذ  والغّنة

 من أنفه. روفوأخرج احل
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حروف شفوية                                حروف جوفية          حروف حلقية  
و(-م-ب-)ف                               خ(-غ-ح-ع-ء-)ه             أو هوائية  

ي(-و-)ا  
 
 
 

 لثوية      هلوية          شجرية                ذلقية             أسلية                نطعية     
 ث(-ذ-)ظ    ت( -د-ز(      )ط-س-ر(        )ص-ن-ي(       )ل-ش-ك(      )ج-)ق

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجوف الشفتان اللّسان الحلق

نسبة إىل 
 الّلهاة

وهي بروز 
عضلي 
خمروطي 

الشكل يتدىل 
 من احلنك
 الّرخو

نسبة لشجر 
الفم وهو 

مفرج الفم أو 
منفتحه كما 
يعّّب عنه بـ: 

ما بني 
 اللحيني

 
 

نسبة لذلق 
الّلسان 
 وهو طرفه

 

نسبة 
ألسلة 
الّلسان 
وهو 

مستدّق 
 طرفه

نسبة للثة  
 األسنان

ما  وهي
حول 
 األسنان

من اللَّحم 
وفيه 
  مغارزُها

 
الّنطع هو 
ظهر الغار 
األعلى 
وهو 

موضع 
الّلسان من 

 احلنك
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 صفات احلروف:
 والضــــــــــــــــــــــــــــدَّ ُقلصفاهتا جهٌر ورخٌو مستفـــــــــــــــــــــــــــــل         منفتح مصــــــــــمتٌة 

 مهموُسها)فحثّه شخٌص سكت(        شديُدها لفـــــــــــُظ  )أجد قطٍّ بكت(
 وبني رخوٍّ والّشـــــــــــــديد )ِلن عمر(        وسبُع علوٍّ)ُخصَّ ضغطٍّ قظ(حصر

( احلروف املذلقـــــــــــــــةمن لبِّ ّر طاُء ظاٌء مطبقـــــــــــــــــــــــــة         و)فِ  وصاُد ضادٌ   
 صفات هبذا االعتبار تنقسم إىل ، وهياليّت هلا ضدّ ابلصفات ابب صفات احلروف استهّل رمحه هللا   

 .هلا ضد وأخرى ليس هلا ضدّ 
، ومنها ما هو مالزم للحرف ال يفارقه ويُعرف الكيفية أو اهليئة اليت خيرُج عليها احلرف والصفة هي  

 ، ومنها ما هو عارض طارئ على احلرف لسبب معنّي ويُعرف ابلّصفات العرضية.الذاتية ابلصفات
، وال بّد لكّل حرف أن يتصف أبحد ّلها صفات ذاتية ال تُفارق احلرفوالّصفات اليت هلا ضّد ك  

ء وضده ستعال، واالوضّدها الرّخاوة وبينهما البينية، والشّدة وهي: اجلهر وضّده اهلمس ،الضّدين منها
، وهلذه الّصفة األخرية وَجعِلها ضمن االستفال، واإلطباق وضّده االنفتاح، واإلذالق وضّده اإلصمات

 صفات احلروف مقال سيأيت تفصيله الحقا. 

   
                         ≠                

 
                البيان والّظهور                             اخلفاء      

  
احنباس جراين الّنفس عند الّنطق ابحلرف                    جراين الّنفس عند النطق ابحلرف  

لقّوة االعتماد على املخرج                   عتماد على املخرجلضعف اال  
  )ابقي احلروف اهلجائية(                                 )فحثّه شخٌص سكت( 
 
 

 الجهر الهمس
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وبينهما                          ≠                           

 

 

 

القّوة                        الّلني واالّتساع                       التوّسط      
 

 

 

جراين الّصوت           جراين الّصوت عند                 ال جيري فيها الّصوت جرايناحنباس   
ينحبساحلروف الّرخوة و ال  ابحلرف لضعف                عند الّنطق ابحلرف لقّوة        الّنطق   

بل هو يف  ةاحنباس الشديد  االعتماد على املخرج         االعتماد على املخرج                  
           مرتبة بينهما 

                                   
 )أجد قط بكت(             )ابقي احلروف اهلجائية بعد                     )لن عمر( 

حروف الشّدة والبينّية(                                                
 

                                    ≠  
                                                                                                 

 
     االخنفاض                              االرتفاع                  

 
احندار الّصوت وعدم تصعُّده إىل احلنك                   تصعُّد الّصوت إىل احلنك األعلى  

عند الّنطق ابحلرف األعلى   عند الّنطق ابحلرف                                      
        )ابقي احلروف اهلجائّية(                                    )خّص ضغط قظ(    

ف ، و هو حالٌة تدخل على صوت احلر وال عكس، والّتفخيم هو الّتغليظ وكّل حرف مستعلي مفخم
.فتمأل الفم بصداه  

ةالبينيّّ الشّدة  الّرخاوة 

 االستفال االستعالء
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                                             ≠  
 
 

  االفرتاق                                  اإللصاق              
 
   انفتاح مابني الّلسان واحلنك    من الّلسان                     التصاق جزء كبري   
الصوت بينهماوعدم احنباس األعلى        فينحبس الصوت بينهما      ابحلنك األعلى    
 

ابقي احلروف اهلجائية                        ظ(       -ط-ض-)ص           
                                                                                                       

                         
                                                                                ≠  

 
 

الّذلق: الطرف                                   املنع                 
 

  امتناع انفراد حروفه أصوال                         خلروج حروفه من ذلق الّلسان     
    من ذلق الشفةيف غري الثالثي من الكلمات                          أو     

 
 

  )فر من لب(       )ابقي احلروف اهلجائية(                                
   

 االنفتاح اإلطباق

 اإلذالق اإلصمات
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، وإّّنا ذالق ضمن صفات احلروف فيه جتّوز، ألّّنما ال تصفان ذات احلرفوإدراُج اإلصمات و اإل
ويدخل ذلك يف علم ، ا مع بعض لتكوين الكلمات العربيةتصف احلروف حال تركيب بعضه

كما هو به  هلاتني الصفتني أثٌر على الّنطق  ال يظهرُ منفردا حرف من حروفها الّصرف، فعند إخراج 
 احلال يف الّصفات األخرى.

 الصفات اليت ليس هلا ضد:
نُ ــــــــــــــــَوالـلِّـيـقَـْلَقـلَـٌة )قُـطْـُب َجــدٍّ(         نُ ــــــــــــــَصِفيـرَُهـا َصــاٌد َوَزاٌي ِسـيــ  

َلُهـَمـا         َحـاـــــــــــــــــــــَنـا َوانْـَفـتَــكِّ َواٌو َويَـاٌء سُ  ــــَواالنْـِحــَراُف صُ قَـبـْ َحـاـــــــحِّ  
ـْيـُن َضــاد ا اْستِ َوللتـََّفشِّ         الـرَّا َوبَِتْكرِيـرٍّ ُجـِعـلفِـي الالَِّم وَ  لـِطــي الشِّ  

 
الّصوت. حّدة: لغة                                            

  .حّدة يف صوت احلرف لضيق خمرجهاصطالحا:                                          
س.-ز-ص حروفه:                       
االضطرابلغة:                                            
 اضطراب املخرج عند الّنطق ابحلرف اصطالحا:                                          

.بتباعد طريف خمرجه                                                                         
، حال سكوّنا فقط.: قطب جدحروفها                                                       
   السهولة وضد اخلشونة.لغة:                                                    
وعدم كلفة. خروج احلرف يف لنياصطالحا:                                            
  .قبلهما فُِتح ماواو وايء ساكنتان  حروفه:                                                    
امليُل.: لغة                                                     
  ميل صوت احلرف لعدم كمال  اصطالحا:                                                    

 جراينه بسبب اعرتاض الّلسان.                                                                   
 الالّم والرّاء.حروفه:                        

فيرالصّّ  

 اللّين

 االنحراف

 القلقلة
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إعادة الشيء : لغة مّرة بعد أخرى.                                                             
حبرفه. ارتعاد طرف الّلسان عند الّنطقاصطالحا:                                                     
ـــــــرّاء.حروفه:                  ــــــــ ـــــــ ال  

 
االنتشار. :لغة                                                       
.انتشار صوت احلرف يف الفماصطالحا:                                                      
ـــني. حروفه:                                                        الّشــــــ

 
متداد.االلغة:                                                
ابحلرف حىّت  امتداد الّلسان عند الّنطقاصطالحا:                                              
.يّتصل مبقّدمة الفم                                                                   
الّضاد. حروفها:                                                     

:مّلحظات  
، مع الرّتكيز على ركة الفتح اليت تسِبق حرف الّلنيلإلتيان بصفة الّلني ال بّد من إمتام ح •

 ، وإمهال ذلك جيعلهما كاملّديتني خترجان من اجلوف.الياءو  خمرج الواو
ه، أّما يف احنراف صوته إىل جانيب طرف الّلسان العرتاض طرفحنراف يف الاّلم يظهر يف اال •

 .الراء فينحرف إىل ظهره
نّه يُفضي إىل خروجه راءات صفة الّتكرير يف الرّاء تعين ارتعاد الّلسان من غري مبالغة أل •

، كما ال ينبغي (وأخف تكريرا إذا ُتشّدد)، وهذا الذي يدّل عليه قوله رمحه هللا: عديدة
 .لرّاءإحكام إلصاقه مع سقف احلنك األعلى ألّن ذلك يؤّدي إىل حصرمة ا

يل ُيسمح للّصوت ليس فيه قّوة يف االعتماد على املخرج وابلّتا، أي الّضاد حرف رخو •
، وهو عنُي راين يدفع ابلّلسان إىل االمتداد إىل مقّدمة الفم، وهذا اجلابستمرار جراينه

 .االستطالة اليت تفرد هبا الّضاد

 

 التكرير

 التّفّشي

 االستطالة
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 ابُب الّتجويد:  
مــــــــــــــــــــــــــــلَــْم يُـَجـوِِّد الْـُقـَرآَن آثِـَمــْن          مَواأَلْخـُذ اِبلتَّـْجـِويـِد َحـْتــٌم الزِ   

ـــالَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَهـَكـَذا ِمـْنـُه ِإلَـْيـنَـا َوصَ          ـــَزالَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَلنَـّـُه بِـــِه اإِللَـــُه أَنْ   
َراَءةِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوزِيْــنَـــُة اأَلَداِء َوالْــِقـــ         ْلـيـُة الـتِّـاَلَوةِ ــــــــــــــــــــا ِحـَوُهـَو أَيْـض ـ  

ـقَّـَهـاـــــــــــــــــــــــــــَوُمسَتحَ كّل صفة ِمــْن           اَوُهـَو ِإْعـطَـاُء الْـُحـُروِف َحقَّـَهـ  

ِمـثْـلـهِ ـــــــــــــــــــــــــــــَواللَّـْفـُظ فِــي نَـِظـْيـرِِه كَ          ـــدٍّ أَلْصـِلــهِ ـــــــــــــــــــــــــــــَوَردُّ ُكـــلِّ َواحِ   

ـال  ِمـْن َغـْيـِر َمــا َتَكـ بِــاَل تـََعـسُّـفِ اِبللُّطْـِف فِـي النُّطْـِق          لُّـفِ ــــــُمَكمِّ  

ـكِّــهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَــــ ِإالَّ رِيَـاَضــُة اْمـــرِئٍّ بِـف          ـرِْكـهِ ــــــــــــــــــــــــــــَولَـْيـَس بَـْيـنَـُه َوبَـْيـَن تَ   

 

 الشرح:
 متقنة. ، وجتويد القراءة اإلتيان هبا جمّودة أيلغة هو الّتحسني: الّتجويد
ّتب عليه إخالل مببىن الكلمة ، ومن أخّل به وهو يستطيعه آّث إذا تر أي واجب اإلتيان به: حتٌم الزم
 ومعناها، ىن الكلمةمب كون اإلخالل بصفة من صفات احلرف سببا يف تغيري، وأحياان يأو إعراهبا

 ذكر بعض التنبيهات من هذه املنظومة.  ، وسيأيت التنبيه على ذلك عندخاّصة يف احلروف املتجانسة
 ّث عّلل وجوب التجويد مبا يلي:

، وهكذا مسعه هو كالم هللا املنزّه عن كّل نقص: ف)ألنّه به اإلله أنزال وهكذا منه إلينا وصال(
تتابع ، ث هيه وسلم صحابتَ صلى هللا عل ، وهكذا لّقنه النيبُّ صّلى هللا عليه وسّلم رأه النيبَّ جربيل منه وأق

 اإلقراء و الّرواية إىل من بعدهم من غري حتريف وال تبديل.
، سواء كانت و زينة القراءة وصفٌة حمّسنة هلاأي ه :)وهو أيضا حلية التالوة وزينة األداء والقراءة(

 .(األخذ والتلّقي عن األئمة القراء) تالوة، أو أداء
 ّث شرع يف تعريف الّتجويد يف اصطالح أهله فقال:
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: إعطاء احلرف حّقه من الّصفات الذاتية ومستحّقها( كّل صفة)وهو إعطاء احلروف حّقها من  
لعرضية اليت ، ومستحقه من الصفات االزمة له عند خروجه من خمرجه،كاهلمس والرخاوة وغريهاامل

 ، كالّتفخيم والرتقيق مثال.تعرُض له عند تركيبه
: أي رّد احلرف إىل خمرجه وحّيزه الذي توّلد منه، كمثله()ورّد كّل واحد ألصله والّلفظ يف نظريه  

 .واحدة حتت قاعدة معيّنة كّلهايف احلكم كنظائره املندرجة  وكّل لفظ من القرآن هو 
أي أّن حتقيق مجيع ما ذُكر ينبغي : )مكّمال من غري ما تكّلف ابلّلطف يف الّنطق بال تعّسف(

 ويتكّلف تكّلفا خُيرج القراءة عن مجاهلا ورونقها.ال يُبالغ فيه حىت يتعّسف القارئ أن 
أي ليس بني القارئ وبني حتقيق الّتجويد إال أن : )وليس بينه وبني تركه إال رايضة امرئ بفّكه(

ه( من ابب إطالق : )بفكّ راءة وُيدّرب لسانه عليها بعد تلّقيها من قارئ متقن، وقالُيداوم على الق
 .من الفم ، فالفّك جزءاجلزء على الكلّ 
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 ابب التفخيم والّّتقيق:
 ــفِ ـــــــــــــــَم لَـْفـِظ األَلِ ـــــــــــــــَوَحــاِذَرْن تـَْفِخـيـ         ُرفِ ــــــــــــــــــــفَـَرقِّـَقـْن ُمْستَـِفـال  ِمـْن َأْحــ

 نَــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَــ لل  مَّ اَلمَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــثُـــ هللاِ          اــــــــــــــــــــــــْهـِدنَـاحْلَـْمـُد َأعُــوُذ ا ـْمـزَ هَ و 

 ـَرضــــــــــــــِمـْن خَمَْمَصـةٍّ َوِمـْن مَ  مَ ـــــــــــــــَواْلِميـ        لَـى الـلَّـِه َواَل الـضْ ــــــَوْليَـتَـَلطَـّْف َوعَ 

ِة َواجَلْهـِر الَـّ         ِذيـــــــــــْم بِــــْرقٍّ بَـاِطـلٍّ بِـِهــــــــــبَــ َوبَـاء ـدَّ  ِذيـــــــــَواْحِرْص َعلَـى الشِّ

 ْجـرِ ــــــــــــــــــــــــــــــَوَحــجِّ اْلَفـَوةٍّ اْجتُـثَـّْت ـــــــــــــــــرَبْــ         ْبـرِ ــــــِفيَهـا َوفِـي اجْلِيـِم َكُحـبِّ الصَّـ

َيـ        َنـاــــــــــــــــــــــــــــــَوبَـيِّـنَـْن ُمـَقـْلـَقـال  ِإْن َسـكَ   انَــــــــــــــــــَوِإْن َيُكـْن فِـي اْلَوقْـِف َكــاَن أَبـْ

 وُقـــــــــــــــــطُـو َيْســـــــــــــــــَن ُمْسَتِقـيـِم َيْسـَوِسـي        َوَحـاَء َحْصَحـَص َأَحـطـتُّ احْلَـقُّ 
 رح:الشّ 
ة حرف على حساب ذكر رمحه هللا يف هذه األبيات بعض ما يغُلب على األلسنة من إمهال صف  

، فالواجب على القارئ أن يف جماورة حرف مرققٍّ آلخر مفّخم ، و يظهر ذلكصفة حرف جماورٍّ 
 ا من أتثري صفات احلروف اجملاورة هلا.احلروف وختليصه يتدّرب على حترير

، وهو حنول يعرتي احلرف فال : فكّل حرف مستفل األصُل فيه الرّتقيق)فرّققن مستفال من أحرف(
، والاّلم من لفظ اجلاللة األلف فهي تتبع احلرف الذي قبلها، إاّل ميتلئ الفم بصداه عكس الّتفخيم

 ، سيأيت بيانه يف أبيات الحقة من املنظومة.ني الرتقيق و الّتفخيمام خاّصة بوالرّاء هلما أحك
 ّث شرع رمحه الّل يف التحذير من تفخيم بعض احلروف املستفالة املرقّقة:

املستفالة اليت سبقها  ، أي احذر تفخيم األلفوابتدأها ابأللف: ()وحاذرن تفخيم لفظ األلف
 ، ألّن األلف تتبع ما قبلها يف التفخيم والرّتقيق. حرف مرّقق

وكذا  (احلمد، و))أعوذ( وهي مهزة قطعيف مثل كلمة  واهلمز أي :(هللا اهدان أعوذ مهز احلمد)و  
  ، ألّن مهزة الوصل تسقط يف الّدرج.هبا ، وذلك عند االبتداءمهزة وصل وهي)اهدان( و)هللا( 
 .، يف مثل كلميت )هلل( و )لنا(حرف الاّلم كذلك: أي احذر تفخيم ()والم هلل لنا
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جملاورهتا للطاء  (يتلّطف)و ل: أي احذر من تفخيم الالّم يف كلمة )وليتلّطف وعلى هللا وال الض(
، ويف قوله تعاىل الالّم املغّلظة يف لفظ اجلاللة ، واحذر من تفخيمها يف )على( جملاورهتااملطبقة املفخمة
 جملاورهتا الضاد املطبقة املفّخمة كذلك.)وال الضاّلني( 

، ويف مليم يف )خممصة( جملاورهتا اخلاء املفّخمة: احذر من تفخيم ا)وامليم من خممصة ومن مرض(
 )مرض( جملاورهتا الرّاء املفّخمة.
)برق( جملاورهتا الرّاء املفخمة، ويف )ابطل(  واحذر من تفخيم الباء يف :)وابء برق ابطل هبم بذي(

ولعّل يف هاتني الكلمتني يقع اإلمهال يف إمتام حركة الكسر  ،)بذي(و، ويف كلميت )هبم( الطاّء ألجل
 فيهما لوجود كسرٍّ جماور، فيحمل ذلك البعَض على إمهال االستفال تبعا وهللا أعلم.

ال : وهنا تنبيه للقارئ على أّن حتقيق االستف)واحرص على الشّدة واجلهر الذي فيها ويف اجليم(
، واجلهر ةالشدّ  يت القوة اليت تتصف هبا الباء ومهاعلى إمهال صف و صفة ضعف ينبغي أن ال حيملهوه

 .وأتبعها ابجليم يف نفس التنبيه
ن كلمات القرآن، : وعّضد ذلك بذكر بعض األمثلة م)كحّب الّصرب ربوة اجتثت وحّج الفجر(

 ، )الفجر( .)حّج( ،)حّب(، )الّصرب(، )ربوة(، )اجتّثت(
ذكر عرّج رمحه هللا على القلقلة، ألنّه : لوقف كان أبينا()وبّينن مقلقال إن سكنا وإن يكن يف ا

يف  ااجتمعتة واجلهر واللّتان اجتماع صفيت الشدّ  ه على، وألنّه نبّ بعض حروفها وهي الباء واجليم
، املقام أن يذكرها ال يظهر إال بعد قلقته، فناسبواجتماعهما يف احلرف يعدمه ف، كلِّها  حروف القلقة

كل أظهر يف ، وأّن هذه الّصفة تكون بشقلة حروف القلقلة يف حالة سكوّنافبنّي أنّه ال بّد من قل
 .حال الوقف على حرفها

: واحذر من تفخيم احلاء يف كلمة )حصحص( جملاورهتا للصاد )وحاء حصحص أحطت احلق(
بقاء صفة ف إدغاما انقصا، دغمة يف الّتاءاملطبقة املفخمة، ويف كلمة )أحطت( جملاورهتا للطاء امل

 ، وكذا يف كلمة )احلّق( جملاورهتا للقاف املستعالة املفّخمة.ؤثر على ترقيق احلاءاق قد ياإلطب
يم( ألجل القاف، ويف : واحذر تفخيم السني يف كلمة )مستق)وسني مستقيم يسطو يسقو(

 ، ويف )يسقو( ألجل القاف.)يسطو( ألجل الطاء
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 :الّراءاتابب 
 تَكـَذاَك بـَْعـَد اْلَكْسـِر َحْيـُث َسَكـنَـ      َرتْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَرقِّــِق الــرَّاَء ِإَذا َمـا ُكـِسـ

 الـــــــْو َكانَـِت الَكْسـَرُة َلْيـَسـْت َأْصــأ       ْن ملَْ َتُكـْن ِمْن قَـْبـِل َحـْرِف اْسِتْعـالإ
دُ ـــــــــــــــــرِيْـر ا ِإَذا تُـَشـــــــــــــِف تَـكْ ــــــَوَأْخـ        دُ ـــــــــــــــــَواخْلُْلـُف فِـي فِـْرقٍّ ِلَكْسـرٍّ يُوَجـ  ـدَّ

 الّشرح:
 ، و يُفهم منه أّّنا تُفّخم إذا كانت مفتوحةأّن الرّاء ُترّقق إذا ُكسرتأي  :()ورّقق الرّاء إذا ما ُكسرت

 أو مضمومة.
وسبقها كسٌر، أي أّن الرّاء ترّقق كذلك إذا كانت ساكنة  :)كذاك بعد الكسر حيث سكنت(

، ويُفهم منه أّّنا إذا كانت ساكنة وقبلها ضّم أو فتح أصليا أم عارضا للوقف سواء سكوّنا كان
 تفّخم.

 ق إذا كانتأي أّّنا ُترق :)إن مل تكن من قبل حرف استعال أو كانت الكسرة ليست أصال(
، وأن يكون الكسر الذي بعدها حرف استعالء يف نفس الكلمةساكنة وقبلها كسر بشرط أن ال أييت 

 .أو على مهزة وصل ألجل التقاء الساكنني سبقها أصليا وليس عارضا
، فيجوز فيها أي أّن كلمة )فرق( من سورة الّشعراء فيها الوجهان :)واخللف يف فرق لكسر يوجد(

تداد ابستعالء القاف ألنّه مكسور، والكسر مع عدم االع لكوّنا ساكنة وقبلها كسٌر أصليّ  الرّتقيق
، وتُفّخم وعدم االعتداد بكسر القاف على أصل القاعدة ، وجيوز فيها الّتفخيم بقاء  ُيضعف تفخيمه

 الرّاء عند الوقف على كلمة )فرق( لسكون القاف وزوال سبب جواز الوجهني وهو الكسر.
 يف القرآن: (القطر)و (مصر)الوقف على كلميت 

 على أصل القاعدة ألّّنا بقاء  الرّاء ترّقق ، هاتني الكلمتني التفخيم والرتقيقجيوز عند الوقف على 
ابلّنظر إىل   فّخم، وتُ حرف مكسورساكنة سكوان عارضا للوقف، وقبلها حرف ساكن وقبل الّساكن 

، واختار بعض أهل العلم التفخيم كوجه أثّر على ترقيقهاها حرف مستعلي كون الساكن الذي قبل
 لكسر الرّاء عند الوصل. (القطر)والرتقيق يف كلمة ، لفتح الرّاء عند الوصل (مصر)أوىل يف كلمة 

، ممّا جيعل الرّاء مرققةكلمة )جمرىها( من سورة هود يف   حلفص اإلمالة يف األلف اليت تلي الرّاء :تنبيه
 القرآن كلّه مثلها يف احلكم.وليس له يف 
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ارتعادا ، ن مرات عديدة يف الرّاء املشّددةأي احذر من ارتعاد الّلسا)وأخف تكريرا إذا ُتشّدُد(: 
 .يتوّلد منه راءات مكّررة

  

 
                                                                                

         تفّخم         ترّقق                                        ق               تُفّخمترقّ 
                         

 
 مفتوحة         مضمومة   مكسورة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أحكام الّراءات

 راء ساكنة راء متحّركة

ـ إذا كان قبلها كسر  •
أصلي ومل يكن بعدها 

حرف استعالء يف نفس 
 )فرعون(الكلمة. مثل : 

 )اصرْب صربا مجيال(
ايء ساكنة.  ـ إذا كان قبلها •

: مثل الوقف على كلميت
 قدير(ـ  )خرْي 

ـ إذا كان قبلها حرف  •
ساكن وقبله حرف 
مكسور. مثل  الوقف 

 )ِسْحر(.على كلمة: 
 

ـ إذا كان قبلها فتح أو ضم، 
 )ُسُعر(مثل الوقف على: 

 )بَسَحر(.
ـ إذا كان قبلها حرف ساكن 
وقبل الساكن حرف مفتوح أو 

مثل الوقف على:  ،مضموم
 غفور(-)األّنار

ـ إذا كان قبلها كسٌر غري 
، كأن يكون كسرا أصلي

عارضا اللتقاء الساكنني أو 
)أِم على مهزة وصل مثل: 

 ِارجعوا(. -اراتبوا
ـ إذا كانت ساكنة وقبلها كسر 
أصلي وبعدها حرف مستعلي 

)قرطاس يف نفس الكلمة مثل: 
 ـ لباملرصاد(.
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 ب الّّلمات و أحكام متفّرقة:اب
ـِم الــالََّم ِمــِن اْســ َكَعـْبـُد الـلَّـهِ مٍّّ  ــــــــــــِح أْو َضـــــــــــــــــَعـْن فَـْتـ       ِم الـلَّـهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَفخِّ  

ـْم َواْخُصَصـا اَل َواْلَعـَصـاــــــــــقَـ وَوى حَنْـــــــــالْطبَـاَق أَقْـ        َوَحـْرَف االْسِتْعـاَلِء َفخِّ  

ــعْ ــــَبَسطـتَّ َواخلُـْلـُف بَِنْخُلْقـُكـْم َوقَ        عْ ـــــــــــــــــَوبـَيِّـِن اإِلْطبَـاَق ِمـْن َأَحـطـتُّ َمـ  

ْغُضـوِب َمــْع ضَ         ْلنَـاـــَواْحِرْص َعلَـى السُُّكـوِن فِـي َجعَ 
َ
َلْلـَنـاـــــــــــــــــــأَنـَْعْمـَت َوامل  

ـْوَف اْشِتَباِهـِه مبَْحظُـور ا َعـَصـىـــــــــــــــخَ       ـىـــــــــِص اْنِفتَـاَح َمـْحـُذور ا َعـسَ ــــــــــــَوَخلِّ   

ة  بِــكَ ـــــــــــــــــــــــــــــــَوَراِع ِشــ َتـاــــــــــــــــــــــــَوفَـّى فِـْتـَنــــــــــــــــُكـْم َوتَـتَــــــــــَكِشـرِْكـ        َتـاــــــافٍّ َوبِــــــــــــــــدَّ  

ْل َربِّ َوبَــْل اَل َوأَبِــنــــــــــــــــــــأَْدِغـْم َكـُقـ         َكـنْ ـــــــــــــــــــــــَوَأوَّىَل ِمـثْـلٍّ َوِجـْنـسٍّ إْن َسـ  
َقميف يوِم مْع قالوا وهم وقـــُــــــــــــْل نــــــعم        سبِّْحُه ال تُزغ قلوَب فاْلتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 رح:الشّ 
إذا سبقها : الالّم من لفظ اجلاللة تُغّلظ كعبد هللا ()وفّخم الاّلم من اسم هللا  عن فتح أو ضم  

 ، وترّقق إذا سبقها كسٌر سواء كان أصليا أم عارضا اللتقاء الساكنني.فتح أو ضمّ 
 كلمة )اللهم( هلا نفس احلكم.  تنبيه:

: أي أّن حروف م و اخُصصا االطباق أقوى حنو قال والعصا(خ)وحرف االستعالء ف
، ث ذكر مثالني أوهلما حلرف دائما، والتفخيم يف املطبقة منها أقوىالستعالء حروف مفّخمة ا

 (.)العصايف قوله ، واآلخر مثال للمستعلي املطبق )قال(يف قوله مستعلي غري مطبق 
: نّبه رمحه هللا على كلميت )وبنّي االطباق من أحطت مع بسطت واخللف بنخلقكم وقع(

، ذاهتا مع بقاء صفتها صا بذهابيف الّتاء إدغاما انق)أحطت( و)بسطت( ألّن الطاء فيهما ُتدغم 
، فيطبق الّلسان مع احلنك على طاء غري فُيطبق القارئ لسانه مع احلنك األعلى قبيل الّنطق ابلتّاء 

 مقلقلة ّث جيافيهما عن اتء متحرّكة.
ب ذات ، أي إدغام انقص حبيث تذه( من سورة املرسالت الوجهنيخنلقكمّث ذكر أّن يف كلمة )

، أو إدغامها إدغاما كامال ن قبيل الّنطق ابلكاف اليت تليها، فيستعلي الّلساتهاالقاف وتبقى صف
 ُيصبح نطقها كالّتايل: )خنلكُّم(، وهي قراءة عاصم.فتذهب ذاُت القاف وصفتها وتشّدد الكاف ف
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ري أي احرص على عدم تغي :)واحرص على الّسكون يف جعلنا أنعمت واملغضوب مع ضللنا(
، يف حلرف الذي يليه بسبب قرب خمرجهماأو إدغام حرفه يف اأو القلقلة السكون وامليل به إىل احلركة 

 مثل كلمات )جعلنا ــ أنعمت ــ املغضوب ــ ضللنا(.
: ويف مثل هذه الكلمات تظهر )وخّلص انفتاح حمذورا عسى خوف اشتباهه ب:حمظورا عصى(

، فاإلخالل ىنتُفضي إىل الّتحريف والتّبديل  وتغيري املع خطورة اإلخالل ببعض صفات احلروف اليت
، اد يف مثل كلميت )حمظورا ــ عصى(يف حريف الظاء والص ــوالتفخيم تبعاــ بصفة اإلطباق واالستعالء 

ذال متجانسان وكذلك الصاد ، فالظاء والفتصبح الكلمتان )حمذورا ــ عسى( جيعلهما ذاال  وسينا
، وعسى اليت تقع لرجاء الذي هو التيّقظ واالحرتازر يعين املنع هو غري احلذَ ، فاحلظر الذي والسني

 األمر احملبوب هي غري عصى اليت من العصيان.
: أي احذر من إمهال الشّدة يف حريف الكاف )وراع شّدة بكاف وبتا كشرككم وتتوّّف فتنتا(

 احنباس  هما الّنفس بعدهموسان جيري في، فهما حرفان مالّتاء واحبس جراين الّصوت فيهماو 
ل ومثَّ   خرى اليت يّتصف هبا احلرف،مهال صفة قّوة ألجل صفات الضعف األ، فحّذر من إالّصوت

د حيمل تجاور كافني و اتئني يف نفس الكلمة ق، ف)تتوّف(بكلمات معيّنة من القرآن: )شرككم ( و
قد حيمل القارئ على إمهال  و كذلك سكوّنا،  هما واختالس حركتهاالقارئ على إمهال صفة إحَدي

 يف مثل كلمة )فتنة(.، وقد خترج مشربة حبرف الّسني صفتها
واإلدغام هو اإلدخال يف لغة العرب، وهو : ..()وأّويل مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رّب 

 اصطالحا إدخال حرف ساكن يف حرف متحّرك حبيث يصريان حرفا واحدا مشّددا من جنس الثاّن.
 ذان اتفقا خمرجا وصفة. لّ األول الساكن يف الثاّن يف احلرفني املتماثلني ومها الأي أدغم احلرف 

الّلذان اتفقا خمرجا واختلفا وكذلك أدغم الساكن األول يف الثاّن يف احلرفني املتجانسني ومها احلرفان  
 ومن خمرج واحد،  ء والنونّب( وهذا على مذهب الفراء ألنّه جعل الاّلم والرّال ر : )قل بـ، ّث مثّ صفة

فيصُلح أن يكون هذا ، تزم مبذهب من جيعل لكل منهما خمرجا خاّصا يف أول األبياتابن اجلزري ال
 املثال إلدغام املتقاربني وليس املتجانسني.

 ، وإّنّا ما ثبت منه مساعا فقط.يدغم أحدمها يف اآلخر أنّه ليس كل متقاربنيوجيب التنبيه 
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 ـيف) لياء املدية يف املتحرّكة يف مثل:: أي أظهر وال تدغم اهم وقل نعم()وأبن..يف يوم مع قالوا و 
، وال ُتدغم وأظهر الالم وافصلها هم(وا و )قال :مثلوم( وكذلك ال ُتدغم الواو املديّة يف املتحركة يف ي

 عم( لقرب خمرجهما.ن لْ ) ق :مثلعن الّنون اليت تليها يف 
( ، والغني هحْ يف مثل قوله )سبّ  غام  احلاء يف اهلاءاحذر إد: وكذلك )سبحه ال تُزغ قلوب فالتقم(

 .وذلك بسبب قرب املخرجني قم(تلْ ، والاّلم يف التّاء يف )فالوبنا (ق غْ ) ال تز  :مثل يفيف القاف 
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 أحكام الضاد والظاء:

 ـيـِــ ــــــــــــــْز ِمـَن الـظَـّاِء وَُكلُّـَهـا تَـجــــــــــــَميِّـ            ـْخـرَجِ ــــــــــــــــــــالَـةٍّ َومَ ــــــــــــــــــْسِتـطَـَوالـضَّـاَد ابِ 
 ْفـظِ ـــــــــــظَـْهـِر اللَّـ ْر َعظْـمأْيِقـْظ َوأْنظِ             احلِْْفـظِ  الظُْهـِر ُعْظمُ  يف الظَّْعِن ِظـلُّ 

 َمـاــــــــــرٍّ انـْتَـِظـْر ظَـالَم ظُفْ ــــــــاُْغلُـْظ ظَـ            َمـاــــــــــــَــــ ظَاِهـْر َلظَـى ُشـَواُظ َكـظْـمٍّ ظَل
 ُزْخـُرفٍّ َسـَوى ِعِضيـَن ظَـلَّ النَّْحـلِ           َوىـــــــــْظ سِ َفـَر ظَنًّـا َكْيـَف َجـا َوعِ َأظْ 

 ـَرا نَـظَـلُّ ــــــــــــــــــــْجـِر ظَـلَّـْت ُشـعَ ــــــــــَكاحلِْ           ـواــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوظَـْلـُت ظَْلـتُـْم َوبِـُرومٍّ ظَـلُّ 

ْحتَـ
ُ
ـْيـع          ِظـرِ ـــــــــــــــــــــــــــــــَيْظَلْلـَن حَمْـظُـور ا َمـَع امل  ـظَـرِ ــــــــــــــــــــــــــــــــالـنَّ  وَُكـْنـَت فَـظًـّا َومجَِ

 قَـاِصـَرهْ  ـودٌ ــــــــــــَوُهـ اَل الرَّْعـدُ  َواْلَغْيـظُ            َرهْ ـــــــــــــــــــــــْل َوأُولَـى نَـاِضــــــــــِإالَّ بِـَويْـٌل هَ 

 اِمـيـــــــــــــــــــــَوفِــي َضنِـْيـنٍّ الْـِخـاَلُف َسـ           َعـامِ ــــــــــــــــَواحْلَـظُّ اَل احْلَـضُّ َعـلَـى الطَّ 
 يعضُّ الظّــــــــــــــــــــــــــــــــــاملُ  ظهركَ  أنقضَ              الزمُ وإن تالقيـــــــــــــــــــــــا البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان ُ 

 مُ م عليـــــــــــــــــــــــــــــــهِ هُ وصفِّ ها جباهُ               أفضتُـــــــــــــمُ واضطُرَّ مْع وعظت مع 
 الّشرح:

فّصلنا يف خمرج كّل منهما  : وقد سبق أن)والضاد ابستطالة وخمرج مّيز من الظّاء وكّلها جتي(
متّيزت عن الظاء بصفة  الّضاد، وأّن هي غري الظاء املشالة يف املخرج ، فتبنّي أّن الضاد املعجمةوصفته

 .االستطالة
حبرف وقولُه ) وكُلها جتي( أي أّن الظاء أتيت يف الكلمات التالية، فحصر كّل الكلمات اليت وقعت 

 .اء لُيفهم أّن غريها كلّه ابلضادالظ
 جدول نبنّي فيه الكلمة وموضعها من القرآن والشاهد من اجلزرية.يف ولتسهيل هذا الباب نفّصله 
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 الشاهد من اجلزرية
 

 موضع الكلمة يف القرآن
 

 
 

يف الظّعن ِظّل الظُهر 
 ُعظم احلِفظ

 
أيقظ وأنِظر َعظـــــــم 

 َظهر الّلفظ

 [80، وجاء يف موضع واحد من القرآن )ويوم ظعنكم( ]النحل :وهو الرتحال :الظعن
 .[57الغمام(]البقرة:وظّللنا عليكم أوهلا ) وعشرين موضعا،أربعة وجاء يف  ِظّل:

[، 58من الظهرية،وجاء يف موضعني )وحني تضعون ثيابكم من الظهرية( ]النور::الظُّهر
 [.18و)حني تظهرون( ]الروم:

 [.7أوهلا )عذاب عظيم( ]البقرة: اضعمو عشر من العظمة،وقع منه مائة وثالثة  :ُعظم
 [.238ات(]البقرة:وأربعني موضعا،أوهلا )حافظوا على الصلو  أربعوقع يف  :احلِفظ
 [.17من اليقظة،جاء يف موضع واحد)وحتسبهم أيقاظا وهم رقود(]الكهف: :أيقظ
)الخيفف عنهم العذاب وال هم  موضعا أوهلا تسعة عشرنظار،جاء يف من االِ  :أنِظر

 [.162ينظرون( ]البقرة:
 [.259عشر موضعا أوهلا )وانظر إىل العظام كيف ننشزها(]البقرة: مخسةجاء يف  :َعظم
 [.101]البقرة: عشر موضعا أوهلا )كتاب هللا وراء ظهورهم( سّتةوقع منه  :َظهر

 [.18وقع يف موضع واحد )ما يلفظ من قول ( ] ق: :الّلفظ

    ظاِهر لظــى ُشواُظ 
 كظٍم َظَلَما

 
اْغُلظ ظــّلَم ظُـفٍر 

 انتِظر َظَما

وقد [، 120وقع يف ست مواضع مثل )ظاهر اإلث وابطنه(]األنعام:هو ضد الباطن  ظاهر:
[، ووقع 8وقع يف ثالث مواضع مثل )كيف وإن يظهروا عليكم( ]التوبة:أييت مبعىن الغلبة 

حترمي الرجل زوجته على نفسه )الظهار( يف ثالثة مواضع من سورة اجملادلة، كما أتى مبعىن 
 تظاهرون عليهم ابإلث والعدوان(.مبعىن اإلعانة )

 [.14[،)فأنذرتكم انرا تلظى(]الليل:15جاء يف موضعني )كاّل إّنا لظى(]املعارج: لظى:
 [.35انر(]الرمحان: يف موضع واحد)يرسل عليكما شواظ من هلب ال دخان له، شواظ:
 [.134جاء يف سّتة مواضع أوهلا )والكاظمني الغيظ( ]آل عمران: كظم:
 [.35ومثانني موضعا أوهلا )فتكوان من الظاملني(]البقرة: تسعةيف مائتني و جاء ظلما:
 من الِغلظة وقع  ثالثة عشر موضعا أوهلا )ولوكنت فظا غليظ القلب( اغلظ:

 [159]آل عمران:
 [.17)وتركهم يف ظلمات(]البقرة: أوهلا اموضع ست وعشرينضد النور وجاء يف   ظّلم:
 [.146جاء يف موضع واحد )حرّمنا عليهم كّل ذي ظفر( ]األنعام: ظُفر:

 [.158جاء يف أربعة عشر موضعا أوهلا )قل انتظروا إان منتظرون(]األنعام: انتظر:
[ ، )وأنك 120الظمأ وهو العطش و جاء يف ثالثة مواضع )ال يصيبهم ظمأ(]التوبة: ظما:

 [.39لنور:[، )حيسبه الظمآن ماء(] ا119ال تظمأ فيها(]طه:
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أظفر ظنا كيف جا 
 وِعظ ِسوى

عضني َظلَّ الّنحل 
 زخرف َسوا

 

 [.24عليهم(]الفتح: يف موضع واحد )من بعد أن أظفركم الظََّفر وهو الغلبة وقع أظفر:
[ ، وقال 46عة وستني موضعا أوهلا)اّلذين يظّنون أّّنم مالقوا رهبم(] البقرة:تسجاء يف ظّنا:

 كيف جاءت هذه الّلفظة أي كّل ما تصّرف منها.   )كيف جا(
 [.66)وموعظة للمتقني( ]البقرة: أوهلا امواضع مخسة وعشرين من الوعظ  جاء يف عظ:

:أي أّن كلمة عظ واليت مبعىن التخويف من هللا والرتغيب فيه غري كلمة  (سوى عضني)
 ة وهي الفرقة.[ من العض91عضني يف قوله )اّلذين اختذوا القرآن عضني(]احلجر 

)ظّل وجهه  :ان سواء من سورة الّنحل والزخرف، منها موضعجاء يف تسعة مواضع  ظّل:
 [.17[ ، ]الزخرف:57مسودا( ] النحل:

 
 

وظْلــت ظْلتُــم وبـروم 
 ظــّلوا

كاحلـــجر ظّلْت شــعرا 
 نظـلُّ 

 [.97)وانظر إىل إهلك الذي ظلت عليه عاكفا( ]طه: ظلَت:
 [.65تفّكهون( ابلواقعة :)فظلُتم : ظلُتم
فظّلوا ، وكذلك ) )وبروم ظّلوا( :[ ، لذلك قال51ه يكفرون( ابلروم:)لظّلوا من بعد :ظّلوا

 ) كاحلجر(. :[ ولذلك قال14فيه يعرجون(]احلجر:
 [.4)فظّلت أعناقهم هلا خاضعني( ] الشعراء: :ظّلت
 [.71)فنظلُّ هلا عاكفني( ] الشعراء: نظّل:

 
حمظورا مع يظَلْلَن 

 احملتـــظر
وكنت فظّا ومجيع 

 النّـــــــظر
 

 [.33)فيظللن رواكد على ظهره( ]الشورى: يظللن:
 [ .20وهو املنع )وما كان عطاء ربك حمظورا(] اإلسراء: احلظر:
 [.31وهو صاحب احلظرية ) فكانوا كهشيم احملتظر(] القمر:  احملتظر:

 [.159يف موضع واحد )ولو كنت فظا غليظ القلب(]آل عمران: :فظا
 [.55جاء يف ستة ومثانون موضعا أوهلا )وأنتم تنظرون(]البقرة: الّنظر:
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إال بويل  هل و أولـــى 
 انضرة

والغيظ ال الّرعد 
 وهود قاصرة

استثىن من كلمة الّنظر مواضع ثالث وقعت ابلضاد املعجمة  إال بويل هل وأوىل انضرة:
وليست ابلظاء املشالة ،) بويل( أي يف سورة املطففني ألّنا تبتدئ بويل )نضرة الّنعيم( 

،  11بتدئ هبل )ولقاهم نضرة وسرورا( اآلية ، )هل( يف سورة االنسان ألّنا ت24اآلية
 .22ول منها )وجوه يومئذ انضرة(الآليةضرة( أي يف سورة القيامة املوضع األ)وأوىل ان
انمل من الغيظ(]آل عشر موضعا أوهلا )عضوا عليكم األ جاء يف أحد الغيظ:
 [.119عمران:

من الغيض  أي وهو خالف ما وقع يف موضعي الرعد وهود وهو ال الّرعد وهود قاصرة:
 [.44:[،)وغيض املاء(]هود8: )وما تغيض األرحام(]الرعد:مبعىن الّنقص يف قوله

 
 

واحلظُّ ال احلضُّ على 
 عامِ ــــالط

ويف ضننٍي اخلّلُف 
 اميــــــس

 
 

)يريد هللا أن ال جيعل هلم حظا يف  مبعىن الّنصيب، جاءت يف سبع مواضع، أوهلااحلّظ: 
 [.176اآلخرة( ]آل عمران:

املسكني(  مبعىن احلث، جاءت يف ثالثة مواضع، أوهلا: )وال حيض على طعام ال احلّض:
 [. أي ليست اليت مبعىن احلّث على طعام املسكني.24]احلاقة:
[، فقد نُقلت هذه 24وهي يف قوله تعاىل )وما هو على الغيب بضنني( ]الّتكوير: ضنني:

الّلفظة ابلضاد فيكون معناها خبيل، أي أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يبخل على 
لت ابلظاء فيكون معناها مّتهم، أي أنّه ليس مّتهما الّناس ببيان ما أوحاه هللا إليه، كما نُق

 بينكم ابلكذب واالفرتاء.
 .أي مشهور )اخلالف سامي(لذلك قال: 

 
يان ـــــــيا البــــــوإن تّلق

 الزم
ضُّ ـــض ظهرك يعــأنق

 الظامل

مها عن االبد من متييز إحدأي أنّه إذا تالقت الضاد ابلظاء وجتاورات  وإن تّلقيا البيان الزم:
 ، مثل:األخرى

 [.3)الذي أنقض ظهرك( ] الشرح: أنقض ظهرك:
 [28الفرقان:] )ويوم يعض الظامل على يديه( يعّض الظامل:
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واضطّر مع وعظت 

 مع أفضتم
وصــــفِّ ها جبـــاههم 

 علــيهم

  
 [.173]البقرة ) فمن اضطّر( أي أظهر الضاد وميزها كذلك يف مثل قوله اضطّر:

 [.136ابلشعراء: )سواء علينا أوعظت( الظاء من الّتاء يف مثل قوله ومّيز وعظت:
 [.198)فإذا أفضتم من عرفات(]البقرة وكذلك مّيز الضاد من الّتاء يف قوله أفضُتم:

أي مّيز اهلاء األوىل عن أختها يف مثل قوله )فُتكوى هبا  وصّف )ها( جباههم عليهم:
 ( الواردة يف القرآن كثريا.وكذا يف كلمة )عليهم[، 35جباههم(]التوبة



 

 

33 

 ابب امليم والنون املشّددتني وامليم الساكنة:
َمــا ُشــدَِّدا َوَأْخـِفـيَـنمٍّ ِإَذا ـــــــــــــــــــــِمـي          ـنْ ــــــــــــــــوَأْظِهـِر الغُنَّـَة ِمـْن نُــونٍّ َوِمـ  
ْختَـاِر ِمـْن َأْهــِل األَدا        َدىــــــــلَــ اْلِمـْيـَم ِإْن َتْسـُكـْن ِبغُـنَّـةٍّ 

ُ
بَـاءٍّ َعلَـى امل  

يــَواْحـَذْر لَـَدى َواوٍّ َوفَــا أْن خَتْتَـِفـ          ـُرفِ ــــَوأْظِهَرّْنَـا ِعـْنـَد بَـاقِـي اأَلحْ   
 الّشرح:

أن ُتظهر فيهما : وهذا حكم امليم والنون املشّددتني )وأظهر الغّنة من نون ومن ميم إذا ما شدِّدا(
 .غّنة كاملة مشبعة

شرع يف ذكر أحكام امليم  : وهنا)وأخفني امليم إن تسكن لدى ابء على املختار من أهل األدا(
 ، وبنّي أنّه املذهب املختارإذا جاء بعدها ابء بغّنة ، فذكر أوال حكم اإلخفاء فأمر إبخفائهاالساكنة
 ذهب آخرون إىل إظهارها منهم اإلمام مكي بن أيب طالب.، و عنده

 ، ويسمى إخفاء شفواي خلروج امليمظهرةاالعتماد على خمرجها خبالف امل وإخفاء امليم يكون بتخفيف
 من الشفتني.

: أي جيب إظهارها فيما عدا الباء ، ومل يذكر حكم إدغامها فهي )وأظهرّنا عند ابقي األحرف(
  ه داخل يف ابب إدغام املثلني الذي سبق ذكره. ُتدغم يف مثلها ألنّ 

وهلذا ، وقربه من خمرج الفاء الواوك الحتاد خمرجها مع : وذل)واحذر لدى واو وفا أن ختتفي(
 ، فحّذر من ذلك.ون  إىل إخفائهابب قد يستصعب البعض إظهارها فيلجؤ الس
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:ابب حكم التنوين والّنون الساكنة  
اَفـــــــــــــْلـٌب اْخـــــاٌم َوقَـــــاٌر اْدَغـــــإظْـَهـ        َفـىـــــــــــــــــــــــــــتـَْنـِويْـنٍّ َونُـونٍّ يُـْلـَوُحـْكـُم   

ــزِمـــــــــــــــــــــــــــفِـي الـالَِّم َوالــرَّا اَل ِبغُـنَّـةٍّ لَ         َفِعْنـَد َحـْرِف احلَْلـِق َأْظِهـْر َوادَِّغـمْ   

ـُدنْـَيـا َعـْنـَونُــواـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإالَّ ِبِكـْلـَمـةٍّ كَ         ــنُ ــــــــــــــــــــــــــــــــَوأَْدِغـَمـْن ِبغُـنَّـةٍّ فِـي يُـومِ   

الْخَفـا لَـَدى اَبقِـي احلُـُروِف ُأِخــَذا      ـَذاـــــــــــــــــــَوالَقْلـُب ِعـْنـَد الـبَـا ِبغُـنَّـةٍّ كَ   

 الّشرح:
الساكنة والتنوين أربعة : أي أّن للنون )وحكم تنوين ونون يُلفى إظهار إدغام وقلب إخفا(

ونه نوان ، والتنوين كالّنون الساكنة يف احلكم لكأحكام هي: اإلظهار، اإلدغام، القلب، واإلخفاء
 ، وقوله) يُلفى( أي يوجد.ال ُترسم ساكنة تُلفظ و

، إذا جاء بعدها أحد لّنون الساكنة والتنوين  اإلظهار: أي أّن حكم ا)فعند حرف احللق أظهر..(
، وإظهارها يكون إبخراجها : )ء ــ ه ــ ع ــ ح ــ غ ــ خ(هياحلروف احللقية وهي اليت خترج من احللق و 

 من خمرجها من غري غّنة زائدة.
، وين بدون غّنة يف الالّم والرّاء: أي أدغم النون الساكنة والتن(الرا ال بغّنة لزم يف الاّلم و)واّدغم 

، حبيث امتنوين يف حرف اإلدغام الذي يليهواإلدغام هو اإلدخال وهو إدخال النون الساكنة أو ال
 يصريان حرفا واحدا مشّددا من جنس الثاّن.

 كلمة )يومن( فاإلدغام فيها يكون مصحواب بغّنة.  : أّما يف حروف)وأدغمن بغّنة يف يومن(
: أي أّن شرط اإلدغام أن تكون الّنون الساكنة أو التنوين يف آخر الكلمة )إال بكلمة كدنيا عنونوا(

فال إدغام بل ُتظهر إظهارا ، فإذا اجتمعا يف نفس الكلمة إلدغام يف أول الكلمة اليت تليهاوحرف ا
 : دنيا ــ بنيان ــ صنوان ــ قنوان.كلمات فقط هي   أربع، وقد ورد يف القرآن يفمطلقا

: أي إذا جاء بعد النون الساكنة والتنوين حرف الباء يُقلبان ميما خمفاة )والقلب عند البا بغّنة(
 بغّنة.

، حبيث بني اإلظهار واإلدغام حالة إلخفاء فهوأّما ا :)كذا االخفا لدى ابقي احلروف أخذا(
، وحروفه هي ذي يليها مع اإلتيان بغّنة كاملةخمرج الّنون ويتهّيأ ملخرج احلرف اليقرتب  الّلسان من 

 ابقي احلروف اهلجائية بعد حروف اإلظهار واإلدغام وحرف القلب.
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 اإلخفاءالقلب                                    اإلدغام                اإلظهار

 
 
 

 مرتبة بني اإلظهار واإلدغام                    إبدال الّنون الساكنة             إخراج الّنون الساكنة         إدخال الّنون الساكنة يف             
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 ابب املد والقصر:
 اـتَـــــــــــــــــٌر ثَـبَ ـــــــــــَو َوقَـْصـــــــــــائِـٌز َوْهــــــــَوَجـ        ـىـــــــــــــــــــــــَوالـَمــدُّ اَلزٌِم َوَواِجـــٌب أَتَـ

 وِل يُـَمـدـــــــــــــــَسـاِكـُن َحالَـْيـِن َواِبلـطُـّ       فَـاَلزٌِم ِإْن َجـاَء بـَْعـَد َحـْرِف َمــد

 ـْلـَمـةِ ـــــــــــــــــــــــــــــــُمـتَّـِصـال  ِإْن ُجـِمـَعـا بِـكِ        ـْمـَزةِ ــــــــَوَواِجــٌب إْن َجـاَء قَـْبـَل هَ 

ـا ُمْسـَجـالَ         ِصـالَ ـــــــى ُمـْنـَفــــــــــــــــــَوَجـائــٌز ِإَذا أَتَــ  َأْو َعـَرَض السُُّكـوُن َوقْـف 
 الّشرح :

، أو  هو إطالة الصوت ابحلرف املمدود، وهو إما الزم: املدّ ئٌز..()واملّد الزم وواجب أتى وجا
 واجب متصل أو جائز منفصل.

 .ملّد والقصر، أي املد اجلائز املنفصل ثبت فيه ا: ويعود على آخر مذكور(تاثب)...وهو وقصر 
للزوم سببه وهو  امّسي الزم: )فالزم إن جاء بعد حرف مّد ساكن حالني وابلّطول مُيد(

، فإذا جاء بعد حرف املّد سكون الزم يف حالة لزم حالة واحدة عند مجيع القرّاءألنّه الّسكون، و 
ــ فله وجه واحد عند مجيع القرّاء وهو وهذا ما قصده  ـــ الوقف والوصل من قوله )ساكن حالني( ـ

 الطول )ست حركات(.
 .ب الثاّن للمّد الفرعي وهو اهلمز: وهنا ذكر السب( ة)وواجب إن جاء قبل مهز 
: أي أّن حرف املّد إن اتصل ابهلمز يف نفس الكلمة كان املّد واجبا )متصال إن مُجعا بكلمة(

 متصال.
واهلمز : وإذا جاء منفصال عن اهلمز أبن يكون حرف املّد يف آخر الكلمة )وجائز إذا أتى منفصال(
 ، كان مّدا جائزا منفصال.يف أول الكلمة اليت تليها

، وميّد عند حفص أربع حركات ، على مّده وإن اختلفوا يف مقداره ومّسي األّول واجبا التفاق القرّاء
، وله بع حركات كاملّتصل، و ميّد عند حفص من طريق الشاطبية أر جلواز قصره ومّده ي الثاّن جائزاومسّ 

 فيه القصر من طريق الطيّبة.
ّد العارض للّسكون سببه فامل، وهذا يف مقابل املّد الاّلزم :)أو عرض الّسكون وقفا مسجال(

 أي مطلقا.، وقوله مسجال عارضا بسبب الوقف صليا الزما بل، لكن سكونه ليس أالّسكون
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 :تلخيص جممل املدود
 
 
 
 
 

                                                  
    

                    
 يُلحق به                       

 
                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 املد الطّبيعي )األصلي(

ال تقوم ذات احلرف إال به ، وهو األلف الساكنة والواو 
الساكنة املضموم ما قبلها والياء الساكنة املكسور ما قبلها 

، وميّد مبقدار حركتني.ا( هيحو ن)جمموعة يف قوله :   

 
 مدّالعوضّ:

ّ

هو مّد مبقدار حركتني 
عن  جاء تعويضا

تنوين الّنصب عند 
الوقف عليه، مثل 
: الوقف على قوله

 .)رحيما(

 مد الصلة الصغرى:
د اليت وهو مّد هاء الضمري املفر 

، و تعود على ذات هللا سبحانه
املذّكر هاء الضمري الغائب املفرد 
، وشرط اليت تعود على املخلوقات

مّدها أن تكون واقعة بني متحرّكني 
مبقدار حركتني إذا مل تسبق  ومتدّ 
، وعالمتها يف رسم املصحف مهزا

واٌو صغرية حتت اهلاء إذا كانت 
مضمومة، وايء صغرية إذا كانت 

 مكسورة.
يف هاء الضمري بني  التفريق البّد من )

ما يعود منها على هللا وما يعود على 
د على هللا وإذا كانت تعو ، املخلوقات

ف هاء الضمري ال جيوز حينها وصف
 (.ابلذكورة والغياب 

 

 مّدّالبدلّ:
ّ

هو أن يسبق اهلمز حرف املّد، وميّد مبقدار 
، ومّسي بدال آمن ــ أوتوا ــ إمياان: حركتني مثل
، عن مهزة اثنية بعد اهلمزة األوىلألنّه جاء بدال 
مّدا من جنس حركة اهلمزة  فأبدلت الثانية

د مهزة ، كما يُلحق به كّل مّد جاء بعاألوىل
وهذا ما يُعرف  ،وإن مل يكن مبدال من مهزة

)عند  يشآءون ــ دعآء   :بشبيه البدل، مثل
 الوقف عليها مبّد عوض(.
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 املّد الفرعي

 بسبب اهلمز بسبب الّسكون

 املّد الّّلزم:
هو مّد جاء بعده سكون 
الزم يف حايل الوقف 

واء كان سكوان والوصل س
، مدغما أو غري مدغم

فإن كان مدغما فهو الزم 
مثّقل وإن كان غري مدغم 
فهو خمفف وإن وقع يف  
كلمة فهو كلمي وإن 

رف من حروف وقع يف ح
فواتح السور فهو حريف، 
وميّد ست حركات يف كّل 

،   (،.مثل : أحواله


  ،


  ،
 )   

 
  

 
 

املّد الواجب 
 املتصل:

وهو أن أييت بعد 
ٌز حرف املّد مه
متصل معه يف  
.ةكلمة واحد  

، الّسماء)ل: ثم
مُيّد و (، أولئك

مبقدار أربع 
حركات عند 

 .حفص
ومّسي واجبا 

التفاق القراء على 
مّده مع اختالفهم 
.يف مقداره فقط  

 مد الّلني:
وهو مد الياء 

والواو الساكنتني 
املفتوح ما قبلهما 
إذا جاء بعدمها 
سكون عارض 
 ألجل الوقف.

مثل الوقف على  
 –) خْوف  كلمة:

البْيت( من سورة 
 قريش.

األوجه وجيوز فيه 
 ،الثالث: القصر

.والطول ،التوسط  

املد العارض 
 :للسكون

وهو مّد بسبب 
سكون غري أصلي 

ل عارض ألج
الوقف، مثل الوقف 

: )العاملني( من على
 سورة الفاحتة.

وجيوز يف هذا الّنوع 
من املدود األوجه 
، الثالث: القصر

 والطول.، التوسط
 

مد الّصلة 
 الكّبى:
ري وهو هاء ضم
املفرد املذكر 
، الغائب املخلوق

وهاء الضمري اليت 
تعود على هللا إذا 
جاء بعدها مهز 
تُلحق ابملّد 
املنفصل ومتّد 

أربع حركات عند 
حفص من طريق 

 الشاطبية.
سُب مثل : )حي

 أّن مالُه أخلده(،
)إّن هذه 
 أمتكم(.

املّد اجلائز 
 املنفصل:

ن أييت اهلمز وهو أ
منفصال عن 
، أبن حرف املد

يكون حرف املّد 
يف آخر الكلمة 
واهلمز يف أول 

 الكلمة اليت تليه.
إاّن  –مثل: اي أّيها 

 أنزلنا .
ومّسي جائزا جلواز 
قصره ومّده وميّد 
عند حفص من 
طريق الشاطبية 
 أربع حركات.
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 املّد يف فواتح السور: 
 افتتحت هبا بعض سور القرآن، مثل: أمل، كهيعص، حم...إخل.فواتح السور هي احلروف املقطّعة اليّت 

 وأحوال مّدها هي كالّتايل:
ينطق كّل منها على حرفني اثنيهما حرف مّد ميّد مبقدار حركتني،  حروف )حي طهر(: •

 را. –ها  –طا   -اي  –فتكون قراءهتا: حا 
ينطق كّل منها على ثالثة أحرف أوسطها حرف مّد ميّد مبقدار سّت  حروف )سنقص لكم(: •

 ميْم. –كاْف   –الْم  –صاْد  –نوْن  –حركات، فتكون قراءهتا: سنْي 
على ثالثة أحرف أوسطها حرف لني ويلحق مبّد الّلني، وميّد مبقدار أربع  ينطق حرف العني: •

 أو سّت حركات.
 تلفظ كما هي: ألف، وال مّد فيها. األلف: •

 اجتماع سببني للمد يف كلمة واحدة:
سببان للمّد يف موضع واحد ُأعمل األقوى منهما، وقد رّتب العلماء املدود ابعتبار قوهتا أو  اذا اجتمع

 ضعفها كالّتايل: املّد الالزم ثّ املّتصل ثّ العارض للسكون ثّ املنفصل ويليه البدل.
 وقد مجعها الشيخ شحاتة الّسمنهودي رمحه هللا يف بيت شعري فقال:

صل        فعارض فذو انفصال فبدلأقوى املدود الزم فما اتّ   
الّناس(، اجتمع يف كلمة رائء سببان للمّد، األّول بدل)مهز بعده حرف مّد(،  ائءقوله تعاىل )ر  مثال:

 والثاّن مّتصل )حرف مّد بعده مهز من نفس الكلمة(.
ات وليس حركتني  ابعتبار الرّتتيب املذكور، يقّدم املّتصل ألنّه أقوى من البدل، فيمّد مبقدار أربع حرك

 كمّد البدل.
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:الوقف واالبتداء  
 وفــــــــــــــــــــدَّ ِمــْن َمْعـرِفَـِة الْـُوقُــــــــــاَلبُــ          ـُروفِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوبَـْعـَد تَـْجـِويْـِدَك ِلْلـحُ 

 ــنْ ــــــــــــــــــــــــــثَـاَلثَـة  تَــاٌم وََكـــافٍّ َوَحـسَ           ُم ِإَذنْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواالبْـتِــَداِء َوْهــَي تُـْقـَسـ

 ديــــــــــتـََعـلُـٌق َأْو َكــاَن َمْعـنَـى  َفابْـتَـ         وَجـدِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَوْهـَي ِلَمـا تَـمَّ فَــإْن لَـْم يُـ

 ِإالَّ ُرُؤوَس اآلِي َجـــوِّْز َفالْـَحـَسـنْ          نَعــــــــــــــــــــَفالتَّـاُم َفاْلَكـافِـي َوَلْفـظ ـا َفاْمنَ 

 ْبـَدا قَـْبـَلـهُ طَـرًّا َويَـ ــــــــــــــــــــلْـَوقْـُف ُمْضـا         ــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَغـْيـُر َمـا تَـمَّ َقبِـْيـٌح َولَ 

 َمــا لَــُه َسـبَـبْ  ـَراٌم َغْيـرُ ــــــــــــــــــَواَل حَ            ـبْ ـــجيَ يف اْلُقْرآِن ِمـْن َوقْـفٍّ  َوَلْيسَ 
 الّشرح:

ما يتعّلق  : بعد ذكره الّتجويد وكلّ )وبعد جتويدك للحروف ال بّد من معرفة الوقوف واالبتداء(
، وهو ابب مهّم مداره على حتقيق املراد من كالم عقبه بذكر أحكام الوقف واالبتداءبه من أحكام أ

 من غري تبديل بسبب وقف أو ابتداء يومهان خالف املراد أو حيصل هبما معىن قبيح حمرّم. ،هللا
 حسن. –يف كا  –: اتم : وعّدد أنواع الوقوف هي)وهي تقسُم إذن ثالثة اتم وكاف وحسن(

برٌت يتشّوف  ا، وليس فيهيها متام املعىن عند الوقف عليها: أي كل تلك األنواع حيصل ف)وهي ملا مّت(
 السامع منه إىل املزيد ليفهم معىن الكالم.

: أي إمّا أن ال يكون عند الوقف على  )فإن مل يوجد تعّلٌق أو كان معىن فابتدي فالّتام فالكايف(
يف املعىن دون الّلفظ وهو كان هناك تلّعق ، أو  ال لفظا وال معىن وهو التام مبا بعدها كلمة تعّلقٌ 

 .فيجوز االبتداء حينها مبا بعدها ،الكايف
سن، فال جيوز االبتداء مبا : أي إذا كان هناك تعّلق لفظيٌّ للكلمة مبا يليها وهو احل)ولفظا فامنعن(

، بل جيب على القارئ أن يرجع إىل الوراء بقراءته ليعيد ربط الكالم بعضه ببعض لتجّنب البرت بعدها
 .خلالف املراد من كالم هللا تعاىلاملوهم الذي خيّل ابملعىن، أو 

 .عد وقف حسن يف حالة كونه رأس آية: أي جيوز االبتداء ب)إال رؤوس اآلي جّوز فاحلسن(
مل يتّم معناه املقصود أو أوهم غري املراد من كالم هللا أو أعطى معىن  ما: أي كل )وغري ما مّت قبيٌح(

 شنيعا فهو الوقف القبيح.
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كانقطاع نفس أو إال يف حالة االضطرار  ال جيوز الوقف عليه : أي (بدا قبلهيُ  )وله الوقف مضطرا و
راء يف قراءته عند زوال ، وحينها ال بّد أن يعود إىل الو ال ممّا هو خارج عن إرادة القارئعطاس أو سع

 سبب االضطرار لُيصّحح ما أفسده وقفه. 
القرآن وقف جيب ُ أي ليس يف : )وليس يف القرآن من وقف وجب وال حراٌم غري ما له سبب(

، و إّّنا يكون كذلك إذا كان له سبب يستدعي اختالل املعىن املراد من السياق يف كالم أو حيرّم لذاته
 هللا تعاىل.

 

ّ
ّ

 قبيح     حسن            اتم            كايف           
ّ
ّ
ّ
ّ

 له تعّلق لفظي ومعنوي  له تعّلق لفظي                           له تعّلق معنوي                   ليس له تعّلق  
 مبا بعده  مبا بعده                               مبا بعده                             مبا بعده ال معىن       

 وال لفظا  

 
 
 

 ال جيوز الوقف عليه                   جيوز الوقف عليه                     جيوز الوقف عليه                   جيوز الوقف عليه  
 إال يف حالة االضطرار                   وال جيوز االبتداء                   واالبتداء مبا بعده                واالبتداء مبا بعده    

 مبا بعده                                                                               
 
 

                                                

 الوقف 

مل يتّم معناه  تشّتك يف متام املعىن عند الوقف عليها
 المراد

على: مثل الوقف 
)ذلكم فسق(، 

واالبتداء بقوله: 
)اليوم أكملت لكم 

 3دينكم..( اآلية 
 من سورة املائدة.

يستحي  ف على:الوق
يف قوله تعاىل من سورة 

لبقرة: )إن هللا ال ا
أن يضرب يستحي 

.26 ( اآليةمثّل  

احلمد مثال: الوقف على )
من سورة الفاحتة، فهو هلل( 

وقف على ما مت معناه، 
لكن الرتباطه مبا بعده لفظا 
ومعىن ال جيوز االبتداء بـ، 

 )رب العاملني(.

مثال: االبتداء بقوله من 
سورة البقرة: )وما اختلف 

فيه إال الذين أوتوه من 
(  بعد ما جاءهتم البينات

. والوقف على 213اآلية 
 ما قبلها.
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 وع واملوصول:املقط
 فِـي      ولٍّ َوتَـاــــــَواْعـِرْف ِلَمْقطُـوعٍّ َوَمْوُصـ

ُ
 ىــــْصَحـِف اإِلَمـاِم ِفيَمـا قَـْد أَتَـامل

 َواَل ِإلَــــَه ِإالَّ  أَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْع َمـْلـــــــــــــــَمـــ     اتٍّ أْن الـــــــــْع بِـَعـْشـِر َكـلِـَمـــــــــَفاْقطَـ

 وا َعلَـىـــــــتـَْعلُـ نُيْشرِْكـَن ُتْشـرِْك َيْدُخلَ     وَد الَ ـــــــــــــَوتـَْعـبُـُدوا اَيِسـيـَن اَثنِـي ُهـ

 ــاــــــــــَوَعـْن مَّ ـْل ــــــــــــْفتُـوَح صِ اِبلرَّْعـِد َوامل    اـــــــــــــــــمَّ  يـَُقـولُـوا اَل أَقُـــوَل ِإنَأْن ال 

َناِفِقـيـَن أَْم َمـ     ُّنُوا اْقَطعُـوا ِمـْن َمـا ِبُرومٍّ َوالنَِّسـا
ُ
 ـْن َأسَّـَسـاـــــــــــــــــُخـْلـُف امل

لَـْت النَِّسـا َوِذبْـحٍّ َحـْيـُث َمـ ْفـتُ     اــــــُفصِّ
َ
 ــاـــــــــــِإنَّ مَ ـُر ـــــــــــوَح َكـسْ ــــــــــَوَأْن لَـِم امل

ْفـتُـ
َ
 َعـاـــــــــــــــــْحـلٍّ َوقَــــــــــــَوُخـْلـُف االنْـَفـاِل َونَـ    وَح َيْدعُـوَن َمـَعـاــــــــــــــــالنـَْعـاِم َوامل

 ِصـفْ  َسَمـا َواْلَوْصـلا قُـْل بِئْ رُدُّوا َكذَ     وُه َواْخـتُـلِـفْ ـــــــــــــــــــــــوَُكـلِّ َمـا َسـأَْلتُـُمـ

 ـَعـاـــــــــمَ  أََفْضتُـُم اْشتَـَهـْت يـَبـْلُـو أُوِحـي    َخَلْفُتُموّن َواْشتَـَرْوا فِـي َمـا اْقَطَعـا          

 الَ ـــــــــــــــــــــــــصِ  هاـرَ ــــــــــــــَوَغـيْ  ـَراـــــتـَْنزِيْـُل ُشعَ     َعـْت ُروٌم ِكـالَ ــــــــــــــــــثَـانِـي فَـَعـْلـَن َوقَـ          
 ـفْ ـــيف الشَُّعَرا اأَلْحـَزاِب َوالنَِّسـا ُوصِ     ْل َو خُمْتَـلِـفْ ـــَفَأيـَْنَمـا َكالنَّـْحـِل ِصـ

 اَل حَتَْزنُـوا أَتَْسـْوا َعـلَـىـــــــــــــــــــــــــََنَْمـَع َكْيـ     ـْن ََنْـَعـالَ ــــــْل َفِإلَـّْم ُهـوَد أَلَّـــــــــــَوِصـ          

 َعْن َمـْن َيَشـاُء َمـْن تـََولَّـى يَـْوَم ُهـمْ      ُهـمْ ــــــــــــــرٌَج َوَقطْـعُــــــَحــجٌّ َعلَـْيـَك َحـ          

ــالَ ـــــــــــــــــــــيـَن فِـي اإلَمـاِم ِصـحتَِ      ــُؤالَ ــــــــــــــــــــــــــــوَمــاِل َهــَذا َوالَـِّذيــَن هَ             ْل َوُوهِّ

 ـِصـلِ ـــــــَكـَذا ِمـَن اْل َوَهـا َويَـا اَل تـَفْ      لِ ـــــــــــــوُهـْم صِ ـــــــــــــــوُهــْم وََكـالُ ــــــــَوَوزَنُـ          
 الّشرح:

ابب أي اعرف أيها القارئ صحف اإلمام فيما قد أتى(: املات يف و  )واعرف ملقطوع وموصول
بعده، يف رسم املصحف  مّتصال مباوهو ما ُكتب  وصولاملقطوع وهو ما ُكتب مفصوال عّما بعده، وامل

العثماّن املسّمى املصحف اإلمام، وُنِسَب إىل عثمان رضي هللا عنه ألنّه هو من أمر بكتابته، وكونه 
أمجع الّصحابة على رمسها، وأرسلت نسخ مماثلة منها ألمصار عّدة لتكون  الّنسخة اليت إماما ألنّه

 إماما جيتمع الّناس عليها وال يفرتقون.
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 المختلفّفيه الموصول املقطوع الشاهد الكلمة

 أن / ال

فاقطع بعشر كلمات أن ال مع 
 ملجأ

 وال إله إال
 وتعبدوا ايسني
 اثّن هود
 ال يشركن
 تشرك
 يدخلن
 تعلوا على
 أن ال يقولوا
 ال أقول

 
 .118اآلية  ]وظنوا أن ال ملجأ من هللا إال إليه[ التوبة -1
 14اآلية ]وأن ال إله إال هو فهل أنتم مسلمون[ هود -2
 .60]أمل أعهد إليكم اي بين آدم أن ال تعبدوا الشيطان[يس-3
.26اآلية ال تعبدوا إال هللا[ هود]ولقد أرسلنا نوحا  .... أن  -4  
.12اآلية ] أن ال يشركن ابهلل شيئا[ املمتحنة -5  
.26اآلية  ] أن ال تشرك يب شيئا[ احلج -6   
.24اآلية  ] أن ال يدخلنها اليوم عليكم مسكني[ القلم -7  
.19اآلية  ] وأن ال تعلوا على هللا [ الدخان -8  
.169اآلية  [ األعراف ] أن ال يقولوا على هللا إال احلق -9  

.105اآلية  ] أن ال أقول على هللا إال احلق [ األعراف -10  

 
 ما عدا املواضع العشرة املقطوعة فموصولة

 مثل:
.38اآلية ]أال تزر وازرة وزر أخرى[النجم  

 
 موضع واحد خمتلف فيه يف سورة األنبياء

 ] فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك[
.87اآلية   

مل يذكره الناظم يف األبيات ألنه ضمن من مالحظة: 
 وصلها.

 
 إن / ما

 
 ]فاقطع[ إن ما ابلرعد

 
 .40اآلية ] وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك[ الرعد

مجيع املواضع غري موضع الرعد فموصولة .. 
 مثل:] وإما ختافن من قوم خيانة [ األنفال

.58اآلية    

 
 ـــــــــ

ما / نأَ   
 

 واملفتوح صل
(.أي مفتوح اهلمزة )َأن  

 
 ـــــــــ

يف  انتملت عليه أرحام األنثيني[ موضع]أما اش
144و  143اآلية  األنعام  

.74اآلية ]أما ذا كنتم تعملون [ النمل  
.59اآلية  ]أما يشركون[ النمل  

 
 ـــــــــ

ما عن / .166ف اآلية توا عن ما ّنوا عنه ... [ األعرا]فلما ع وعن ما ّنوا اقطعوا   
ما عدا موضع األعراف فموصول مثل: ]قال 

.40 عما قليل ليصبحن اندمني[املؤمنون  
 ـــــــــ
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ما /من    

.28اآلية  ]هل لكم من ما ملكت أميانكم من شركاء [ الروم اقطعوا من ما بروم   ما عداها فموصول 

.25اآلية  ] فمن ما ملكت أميانكم ... [ النساء والنسا 25اآلية  خطيئاهتم أغرقوا فأدخلوا انرا[نوح]مما     
.10اآلية ]وأنفقوا مما رزقناكم .. [ املنافقون   خلف املنافقني  

 
من /أم    

.109]أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار[ التوبة ]اقطعوا[ أم من أسسا  
 ما عداها فموصولة , مثل:

  ]أمن جييب املضطر إذا دعاه[النمل
.62اآلية   

 
 ـــــــــ

. 40اآلية  ]أم من أييت آمنا  يوم القيامة[ فصلت فصلت  
.109اآلية  ]أم من يكون عليهم وكيال[ النساء النسا  

)ألّنا ذكرت فيها قصة  وذبحٍّ 
  الذبيح

.11اآلية  ]أم من خلقنا [ الصافات  

ما /حيث    ]اقطعوا[ حيث ما 
150و  144اآلية  موضعني يف البقرة  

ما كنتم فولوا وجوهكم شطره[ ]وحيث  
 ـــــــــ ـــــــــ

مل /أن   (نأَ ) ]اقطعوا[ وأن مل املفتوح  .7اآلية  مثل: ]أن مل يره أحد[ البلد ،أينما ورد مقطوع   ـــــــــ ـــــــــ 

ما /إنَّ    ]اقطعوا[ كسر إّن ما النعام 
 وخلف ... وحنلٍّ 

.134اآلية  ]إن ما توعدون آلت[ األنعام  
مثل: ]إّنا صنعوا كيد  ،عداها فموصولما 

.69اآلية  ساحر[ طه  
 

.95اآلية  ]إّنا عند هللا هو خرٌي لكم[ النحل  

 
ما /أّن    

 واملفتوح يدعون معا
 

.62اآلية  ]وأّن ما يدعون من دونه هو الباطل[ احلج  
.30اآلية  ]وأّن ما يدعون من دونه الباطل[ لقمان  

]فاعلموا أّنا على مثل: ، ما عداها فموصول
 .92اآلية  رسولنا البالغ املبني[ املائدة

تنبيه: آية النحل ورد فيها )إّّنا( بكسر اهلمزة لذلك 
.؛ السابقنقلنا ذكر موضعها مع ذكر إّن/ما  

.41اآلية  ]واعلموا أّنا غنمتم من شيء..[ األنفال   وخلف األنفال وحنل وقعا  

ما /كل   ]اقطعوا[ وكل ما سألتموه 
 واختلف ردوا

.34اآلية  ]وآاتكم من كل ما سألتموه [ إبراهيم  
مثل: ،ما عداه فموصول  

]كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا  غريها[ 
.56اآلية  النساء  

 .91اآلية ]كلما ردوا إىل الفتنة أركسوا فيها[النساء
.38اآلية ]كلما دخلت أمة لعنت أختها[ األعراف  

.44اآلية [املؤمنون]كلما جاء أمة رسوهلا كذبوه  
.8اآلية ]كلما ألقي فيها فوج[ امللك  

 تنبيه: املواضع الثالثة األخرية مل يذكرها الّناظم.
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ما /بئس    
93اآلية  ]قل بئسما أيمركم به إميانكم[ البقرة   كذا ]خمتلف[ قل بئس ما  

 ما عداها فمقطوع , مثل: والوصل صف خلفتموّن واشرتوا
.102اآلية  أنفسهم[ البقرة]ولبئس ما شروا به   

.150 ]بئسما خلفتموّن من بعدي[ األعراف  
.90اآلية ]بئسما اشرتوا به أنفسهم[ البقرة  

 

ما /يف    

.145األنعام..[إيلما أوحي  يف]قل ال أجد  -1   يف ما اقطعا أوحي  

.14اآلية ما أفضتم فيه[ النور ]ملسكم يف -2   أفضتم  
 102 اشتهت أنفسهم خالدون[ األنبياء ام ]يف -3   اشتهت

معا يبلو  
   

.165اآلية  ما آاتكم[ األنعام ]ليبلوكم يف -4  
.48 اآلية ما آاتكم[ املائدة ]ولكن ليبلوكم يف -5  

 اثّن فعلن
 

  
       ما فعلن يف أنفسهن من معروف[ ]يف -6

  240 البقرة

  وقعت
 

 
 

.61اآلية  ما ال تعلمون[ الواقعة ]ننشئكم يف -7  

.28اآلية  ما رزقناكم[ الروم ]من شركاء يف -8   روم  

)موضعي الزمر( كال تنزيل    
.3اآلية  ما هم فيه خيتلفون[ الزمر ]يف -9  

.46اآلية  ما كانوا فيه خيتلفون[ الزمر ]يف -10  
.146اآلية  ]أترتكون يف ما هاهنا آمنني[ الشعراء شعرا    

  وغري ذي صال
مثل: ،عداها فموصولةما   

.235اآلية ]فيما عرضتم به[ البقرة  
املواضع العشرة املذكورة كلها خمتلف فيها،  تنبيه:

 واملوضع الوحيد املّتفق عليه هو احلادي عشر.
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ما /أين    

 فأينما
 كالنحل صل

مثل: ،ما عداها فمقطوعة  
.148اآلية  ]أين ما تكونوا أيت بكم هللا مجيعا[البقرة  

 .115 تولوا فثم وجه هللا[ البقرة]فأينما 
 .76 ]أينما يوجهه ال أيت خبري[ النحل

 
 

شعراوخمتلف يف ال .92]وقيل هلم أينما كنتم تعبدون[ الشعراء     
.61]أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيال[ األحزاب   األحزاب  

.78 ]أينما تكونوا يدرككم املوت[ النساء   والنسا وصف  

مل /إن   فإمل هودوصل    
مثل: ]فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أّنا يتبعون  ،ما عداه فمقطوع

.50اآلية  أهواهم[ القصص  
]فإمل يستجيبوا لكم فاعلموا أّنا أنزل بعلم هللا[ 

.14اآلية  هود  
 ـــــــــ

لن /أن    ]وصل[ ألن َنعال 
 َنمع

 ما عداها فمقطوع , مثل:
.12اآلية  ]أن لن ينقلب الرسول[ الفتح  

.48اآلية  ]ألن َنعل لكم موعدا[ الكهف  
.3اآلية ]ألن َنمع عظامه[ القيامة  

.20اآلية ]علم ألن حتصوه فتاب عليكم[ املزمل  
 تنبيه: مل يذكر الّناظم اخلالف يف هذا املوضع.

ال /ي ك  

 ]وصل[ كيال حتزنوا
 

 ما عداها فمقطوع , مثل:
37اآلية ] لكي ال يكون على املؤمنني حرج[ األحزاب  

.153]لكيال حتزنوا على ما فاتكم [ آل عمران  
 
 ـــــــــ

.23]لكيال أتسوا على ما فاتكم[ احلديد أتسوا على  
.5]لكيال يعلم من بعد علم شيئا[ احلج حج  

.50]لكيال يكون عليك حرج[ األحزاب عليك حرج  

من /عن    وقطعهم عن من يشاء 
 من توىل

.43اآلية ]ويصرفه عن من يشاء[ النور  
.29]فأعرض عن من توىل عن ذكران[ النجم  

 
 ـــــــــ ـــــــــ

 
هم /يوم   
 
 

 ]وقطعهم[ يوم هم
 .16اآلية  ]يوم هم ابرزون[ غافر

.13اآلية  ]يوم هم على النار يفتنون[ الذارايت  
 تنبيه: غفل الّناظم عن تقييد القطع هبذين املوضعني فقط.

م يالقوا يومهما عداها فموصول, مثل:]حىت 
.45لطور اآلية[ افيه يصعقونالذي   

 

 ـــــــــ
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  ما االستفهامية 
 مع الم اجلرّ  

 ]وقطعهم[ ومال هذا
 

 والذين
 هؤال

.49اآلية ]مال هذا الكتاب [ الكهف  
.7اآلية  ]مال هذا الرسول[ الفرقان  

.36اآلية ]فمال الذين كفروا قبلك مهطعني[ املعارج  
.78اآلية  النساء]فمال هؤالء القوم [   

 ما عداها فموصول , مثل:
.35اآلية ]فما لكم كيف حتكمون[ يونس  

 
 ـــــــــ

 
حني /الت   

 حتني يف اإلمام صل ووهال
 ،: وقيل ال[]يف نسخة

، )وهال( أي ُضّعف هذا القول
 وهو قول القاسم بن سالم .

ويقصد ابإلمام أي يف مصحف 
 اإلمام عثمان رضي هللا عنه .

 
 

 
 
 ـــــــــ

 
 
 ـــــــــ

.3اآلية  :]والت حني مناص[ ص  
 

 قول القاسم بن سالم                   اجلمهور     
 بوصل التاء        بقطع التاء عن حني         
 على أن ،نيحب     على أن أصلها ال انفية       
 أصل الكلمة      دخلت عليها اتء التأنيث     

 .(حتني)      فهي من الكلمات اليت          
 ت(مث /ث )مثل ، ؤنثت

 
هم /وزنوا   
هم /كالوا   

 ]وإذا كالوهم أو ووزنوهم خيسرون[ املطففني ـــــــــ ووزنوهم وكالوهم صلِ 
.3اآلية   

 ـــــــــ

 
اي –ها  –أل   

ما بعدها مع /  
 أل وها واي ال تفصلِ 

 
 ـــــــــ

أي ال تفصل يف كّل القرآن عّما بعدها كّل من 
 )أل( التعريف وهاء اإلشارة وايء الّنداء. 

 ـــــــــ
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 ابب الّتاءات:
 َكــاِف اْلبَـَقـــــَره  الْعـَراِف ُرومٍّ ُهـودَ          َوَرمْحَـُت الـزُّْخـُرِف اِبلـتَّـــــــــــــــــــــــا َزبَـَرْه 

 ـمْ نِْعَمتُـَهـا ثَـالُث نَـْحـــــــــــــــــــــــلٍّ إبْـَرَهــْم          َمع ـا َأَخْيـَراٌت ُعُقـوُد الـثَـّاِن ُهــــــــ

ِعـْمـَراَن َلْعـنَـَت بِـَهـا َوالـنُّـــــــــــــــــــــــــــــــور َكـالـطُـّـــــــوِر           لُْقـَمـاُن ثُـمَّ فَـاِطــــــــــــــــــــــــــرٌ   

ـْع خُيَـصْ ِعْمـَراَن اْلَقَصـْص         َواْمـرََأٌت يُوُسـَف  حَتْرِيْـَم َمْعِصيَـْت ِبَقـْد مسَِ  

َخـاِن ُسـنَّـتْ  َغـــــــــــــــافِـرِ  أخرىوَ  لِ ُكــال  َواالنْـَفـافَــــــــــــاِطـِر           َشـَجـَرَت الدُّ  

وََكــــلِـَمـتْ  طْـَرْت بَِقـيَـّْت َوابْـنَـتٌ فِ ــــــــــــــــَعـْت         قُـرَُّت َعْيـنٍّ َجـنَّـٌت فِـي َوقَـــ  

ـــــــــــــــــِرفْ مَجْع ـا َوفَـْرد ا ِفْيـِه اِبلـتَّـاِء عُــــُكلُّ َمـا اْختُلِـْف         َأْوَسـَط َاالْعـَراِف َو   

 الّشرح:
األمساء : شرع رمحه هللا يف بيان )ورمحت الّزخرف ابلّتا زبره العراف روم وهود كاف البقرة(

اليت ُكتبت ابلتاء املبسوطة والّداللة على مواضعها يف القرآن الكرمي، فبدأ بكلمة )رمحت( املؤنّثة 
 ومواضعها من القرآن هي كالتّايل:

 ﴾...َأُهۡم يـَۡقِسُموَن َرمۡحََت رَبَِّك  ﴿: 32اآلية  الّزخرف
َن ٱۡلُمۡحِسِننيَ  ِإنَّ َرمۡحََت ٱللَِّ َقرِيبٌ ..﴿: 56اآلية  األعراف  ﴾مِّ

ِي ٱأۡلَۡرَض بـَۡعَد َمۡوهِتَآٰ  ﴿ :50اآلية  الّروم  ﴾..َفٱنُظۡر ِإىَلىٰٓ َءاثَىِر َرمۡحَِت ٱللَِّ َكۡيَف حُيۡ
ُتُهۥ َعَلۡيُكۡم َأۡهَل ٱۡلبَـۡيتِ  أَتَـۡعَجِبنَي ِمۡن أَۡمِر ٱ َقاُلوٰٓاْ ﴿ :73اآلية  هود ِِۖ َرمۡحَُت ٱللَِّ َوبـَرَكَى  ﴾..للَّ

وهي اليت قصدها بقوله )كاف( ألّّنا تبتدئ ، ﴾ِذۡكُر َرمۡحَِت رَبَِّك َعۡبَدُهۥ زََكرايَّٰٓ ﴿ :2اآلية  رميم 
 بكاف.

َهُدوْا يِف َسِبيِل ٱللَِّ أُْولَىِٰٓئَك يـَۡرُجوَن َرمۡحََت  َءاَمُنوْا َوٱلَِّذينَ نَّ ٱلَِّذيَن ﴿ِ إ :218اآلية البقرة َهاَجُروْا َوجَى
  ِ  ﴾..ٱللَّ

أي كتَبُه، والضمري يعود إىل عثمان رضي هللا عنه، أي هكذا ُكتبت هذه الكلمات يف )زبرُه( وقوله 
 على األمصار.مصحف اإلمام وما ُنسخ يف عهد عثمان رضي هللا عنه وُوزّع 
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: الكلمة الثانية اليت ذكر مواضعها (مّ ـــاِن هَ نِْعَمتُـَهـا ثَـالُث نَـْحلٍّ إبْـَرَهــْم َمع ـا َأَخْيـَراٌت ُعُقـوُد الـثَّ )
 واليت ُكتبت ابلّتاء املبسوطة هي )نعمت( ومواضعها كالّتايل: 

يف قوله تعاىل: ، 231اآلية ، أي املوضع املوجود يف سورة البقرة الضمري يعود على البقرة :)نعمتها(
َن ٱۡلِكتَىِب َوٱحۡلِۡكَمِة يَِعُظُكم ِبِهۦ ..﴿  ﴾.. َوٱذُۡكُروْا نِۡعَمَت ٱللَِّ َعَلۡيُكۡم َوَمآٰ أَنَزَل َعَلۡيُكم مِّ

 :أي ثالث مواضع يف الّنحل هي)ثالث حنل( 
 .72اآلية  ﴾َوبِِنۡعَمِت ٱللَِّ ُهۡم َيۡكُفُرونَ أَفَِبٱۡلبَىِطِل يـُۡؤِمُنوَن ..﴿
ِفُرونَ ﴿  .83اآلية  ﴾يـَۡعرُِفوَن نِۡعَمَت ٱللَِّ ُثَّ يُنِكُروَّنَا َوَأۡكثَـُرُهُم ٱۡلكَى
ُه تَـۡعُبُدونَ َوٱۡشُكُروْا ..﴿   .114اآلية  ﴾نِۡعَمَت ٱللَِّ ِإن ُكنُتۡم ِإايَّ

 ) إبرهم مع ا(:وموضعان يف سورة إبراهيم 
 .28اآلية  ﴾َوَأَحلُّوْا قَـۡوَمُهۡم َداَر ٱۡلبَـَوارِ ا َأمَلۡ تَـَر ِإىَل ٱلَِّذيَن َبدَُّلوْا نِۡعَمَت ٱللَِّ ُكۡفر ﴿
ُصوَهآٰ  ﴿ َن َلَظُلومٌ َوِإن تَـُعدُّوْا نِۡعَمَت ٱللَِّ اَل حُتۡ نسَى   .34اآلية  ﴾َكفَّار   ِإنَّ ٱإۡلِ

 ا. فيهضع األوىلاالنحل وإبراهيم احرتازا من املو  البقرة و: يقصد املواضع األخرية من سورة ()أخريات
غري أّن سورة الّنحل وردت فيها كلمة )نعمة( مخس مرّات، واملبسوطة منها هي املواضع الّثالث 

 األخرية.
والذي  ،11اآلية  ملائدةأي املوضع الثاّن من سورة ا ،يقصد بعقود سورة املائدة :)عقود الثّان هّم(

َيُـَّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ٱذُۡكُروْا نِۡعَمَت ٱللَِّ َعَلۡيُكۡم ِإۡذ َهمَّ قَـوۡ ﴿ :يف قوله تعاىل)هّم( فيه كلمة  ٌم َأن يـَۡبُسُطوٰٓاْ أيَىٰٓ
 ﴾..أَۡيِديـَُهۡم َفَكفَّ أَۡيِديـَُهۡم َعنُكۡمِۖ  ِإلَۡيُكمۡ 

 :األربعة املتبقية: شرع يف البيت الثاّن يف بيان املواضع )لقمان ّث فاطر كالّطور عمران(
ۡن َءايَىِتِهۦ﴿ رِي يف ٱۡلَبۡحِر بِِنۡعَمِت ٱللَِّ ِلرُيَِيُكم مِّ  .31لقمان اآلية  ﴾..َأمَلۡ تَـَر َأنَّ ٱۡلُفۡلَك جَتۡ
َيُـَّها ٱلنَّاُس ٱذُۡكُروْا نِۡعَمَت ٱللَِّ َعَلۡيُكۡم  ﴿  .3فاطر اآلية ﴾..أيَىٰٓ
ُنونٍّ  رَبَِّك ِبَكاِهنٍّ َفذَكِّۡر َفَمآٰ أَنَت بِِنۡعَمِت ﴿  .29الطور اآلية  ﴾َواَل جَمۡ
ان ُروْا نِۡعَمَت ٱللَِّ َعَلۡيُكۡم ِإۡذ ُكنُتۡم َأۡعَدآٰء  َوٱذۡكُ ﴿ آل عمران  ﴾..َفأَلََّف َبنۡيَ قـُُلوِبُكۡم فََأۡصَبۡحُتم بِِنۡعَمِتِهۦٰٓ ِإۡخوَى

 .103اآلية 
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 :)لعنت(، فبنّي أّّنا يفشرع يف بيان مواضع كلمة : )عمران لعنت هبا والّنور(
َنآٰءَُكۡم َوِنَسآَٰءاَن َوِنَسآٰءَُكۡم اَفَمۡن َحآٰجََّك ِفيِه ِمۢن بـَۡعِد َما َجآَٰءَك ِمَن ٱۡلِعۡلِم فَـُقۡل تَـعَ ﴿ َنآَٰءاَن َوأَبـۡ َلۡوْا َنۡدُع أَبـۡ

َتِهۡل فَـ  ِذِبنيَ َنۡجَعل َوأَنُفَسَنا َوأَنُفَسُكۡم ُثَّ نـَبـۡ ، لكن املوضع [61آل عمران اآلية ] ﴾لَّۡعَنَت ٱللَِّ َعَلى ٱۡلكَى
  ﴾أُْولَىِٰٓئَك َجَزآُٰؤُهۡم َأنَّ َعَلۡيِهۡم َلۡعَنَة ٱللَِّ َوٱۡلَملَىِٰٓئَكِة َوٱلنَّاِس َأمۡجَِعنيَ ﴿: تعاىل الثاّن من نفس السورة يف قوله

 .ح ذلكبوطة وكان على النّاظم توضيكتبت مر ،  [87اآلية ]
ِذِبنيَ ﴿واملوضع الثاّن يف سورة الّنور يف قوله تعاىل:   ﴾َوٱخۡلَىِمَسُة َأنَّ َلۡعَنَت ٱللَِّ َعَلۡيِه ِإن َكاَن ِمَن ٱۡلكَى

 [.7]الّنور، اآلية 
 : أي كتبت كلمة )امرأت( ابلتاء املبسوطة يف :)وامرأت يوسف عمران القصص حترمي( 
ِوُد فَـتَ  َوَقاَل ِنۡسَوةٌ ﴿  .30يوسفاآلية  ﴾َعن نَـّۡفِسِهۦِۖ َها ىـى يِف ٱۡلَمِديَنِة ٱۡمرََأُت ٱۡلَعزِيِز تـُرَى
ِدِقنيَ ـ َى ٱلۡ َقاَلِت ٱۡمرََأُت ٱۡلَعزِيِز ﴿ ]يوسف: اآلية  ﴾َن َحۡصَحَص ٱحۡلَقُّ َأاَن۠ رَىَودتُُّهۥ َعن نَـّۡفِسِهۦ َوِإنَُّهۥ َلِمَن ٱلصَّى
51]. 

 .[35اآلية :آل عمران] ﴾..ا فَـتَـَقبَّۡل ِمينِِّٰٓۖ ُت ِعۡمرَىَن َربِّ ِإّّنِ َنَذۡرُت َلَك َما يِف َبۡطيِن حُمَرَّر  ِإۡذ َقاَلِت ٱۡمرَأَ ﴿
 .[9القصص اآلية ] ﴾..يلِّ َوَلَكِۖ  َوَقاَلِت ٱۡمرََأُت ِفۡرَعۡوَن قـُرَُّت َعنۡيٍّ ﴿

 .[10اآلية  :التحرمي] ﴾..َوٱۡمرََأَت ُلوطِۖ  ِذيَن َكَفُروْا ٱۡمرََأَت نُوحٍّ  لِّلَّ ﴿َضَرَب ٱللَُّ َمَثال  
 .[11اآلية  :التحرمي] ﴾.. لِّلَِّذيَن َءاَمُنوْا ٱۡمرََأَت ِفۡرَعۡونَ ﴿َوَضَرَب ٱللَُّ َمَثال  

أي أنّه مل ُتكتب كلمة )معصيت( ابلتاء املبسوطة إال يف سورة اجملادلة  :)معصيت بقد مسع خُيص(
ِن َوَمۡعِصَيِت ٱلرَُّسولِِۖ َويـَتَـنَىَجۡوَن ..﴿ يف قوله: ثِۡ َوٱۡلُعۡدوَى  .8اآلية  ﴾..ِبٱإۡلِ

ِن َوَمۡعِصَيِت ٱلرَُّسولِ ﴿  ثِۡ َوٱۡلُعۡدوَى ُتۡم َفاَل تَـتَـنَىَجۡوْا ِبٱإۡلِ َيُـَّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُـوْٰٓا ِإَذا تَـنَىَجيـۡ  .9اآلية ﴾..أيَىٰٓ
 :لتاء املبسوطة يف قولهأي يف سورة الّدخان كتبت كلمة )شجرت( اب)شجرت الّدخان(: 

 .43اآلية  ﴾ِإنَّ َشَجَرَت ٱلزَّقُّومِ ﴿
 كتبت كلمة)سّنت( ابلتاء املبسوطة يف ::)سنت فاطر كاّل واالنفال وأخرى غافر( 
ِويال   َوَلن جتََِد ِلُسنَِّت َد ِلُسنَِّت ٱللَِّ تـَۡبِديالِۖ فَـَهۡل يَنُظُروَن ِإالَّ ُسنََّت ٱأۡلَوَِّلنَي  فَـَلن جتَِ ..﴿  :فاطر] ﴾ٱللَِّ حَتۡ

  .[43اآلية 
 : )كالّ(.لذلك قال يف اآلية نفسها وتكرّرت الكلمة  ثالث مرات
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 :األنفال] ﴾ُقل لِّلَِّذيَن َكَفُروْٰٓا ِإن يَنتَـُهوْا يـُۡغَفۡر هَلُم مَّا َقۡد َسَلَف َوِإن يـَُعوُدوْا فَـَقۡد َمَضۡت ُسنَُّت ٱأۡلَوَِّلنيَ ﴿
   [38اآلية 
ِفُرونَ ..﴿  .[85اآلية  :غافر] ﴾ُسنََّت ٱللَِّ ٱلَّيِت َقۡد َخَلۡت يف ِعَباِدِهۦِۖ َوَخِسَر ُهَناِلَك ٱۡلكَى

 ﴾..يلِّ َوَلَكِۖ  َوَقاَلِت ٱۡمرََأُت ِفۡرَعۡوَن قـُرَُّت َعنۡيٍّ ﴿ : اليت يف سورة القصص يف قوله تعاىل:)قّرت عني (
 .[9القصص اآلية ]

 .[89اآلية ] ﴾َوَجنَُّت نَِعيمٍّ  َوَرحۡيَانٌ  فَـَرۡوحٌ ﴿ :سورة الواقعة يف قوله تعاىل: أي  يف )جّنت يف وقعت(
، فيها مبسوطة حيث جاءت  يف القرآنّن هذه الكلمات رمست الّتاء أ: أي )فطرت بقّيت وابنت(

 موضعني آخرين وكتبت اتؤها مربوطة:غري أّن كلمة )بقية( جاءت يف 
َّا ﴿: يف قوله تعاىل يف سورة البقرة  األّول  ..َوبَِقيٌَّة ممِّ

 
ِملُُه ٱۡلَملَىِٰٓئَكُة ُروَن حَتۡ  ﴾..تَـَرَك َءاُل ُموَسىى َوَءاُل هَى

 [. 248اآلية ]
َهۡوَن فـََلۡواَل َكاَن ِمَن ٱۡلُقُروِن ِمن قَـۡبِلُكۡم أُْوُلواْ بَِقيَّةٍّ ﴿ :يف قوله تعاىل سورة هود  يفالثاين  َعِن ٱۡلَفَساِد  يـَنـۡ
 .116 اآلية ﴾..ٱأۡلَۡرضِ يف 

لَُّكۡم ِإن ُكنُتم  ٱللَِّ َخرۡيٌ بَِقيَُّت ..﴿: املوضع األول من سورة هود واملقصودة يف البيت هي اليت يف
 .[86اآلية ] ﴾..ۡؤِمِننَي  مُّ 

ِإۡسرَىِٰٓءيَل مبَا رَبَِّك ٱحۡلُۡسىَنى َعَلىى َبيِنٰٓ َومَتَّۡت َكِلَمُت ..﴿: : يف قوله تعاىل)وكلمت أوسط االعراف(
 .[137األعراف اآلية ] ﴾..َصرَبُواْ 

اختلف القراء يف  أّن كّل ما عاّمة وهذه قاعدة :اختلف مجعا وفردا فيه ابلّتاء ُعرف( )وكّل ما
 املبسوطة، وذلك يف اثين عشر موضعا: اده أو مجعه فإنّه ُيكتُب ابلتاءإفر 
ِتِهۦ  الَّ ا َوَعۡدال   َومَتَّۡت َكِلَمُت رَبَِّك ِصۡدق  ﴿  [.115األنعام: اآلية ] ﴾.. ُمَبدَِّل ِلَكِلمَى
ِلَك ﴿ ُۡم اَل يـُۡؤِمُنونَ َكذَى  [.33يونس:اآلية ] ﴾َحقَّۡت َكِلَمُت رَبَِّك َعَلى ٱلَِّذيَن َفَسُقوْٰٓا َأّنَّ
 .[96يونس: اآلية ] ﴾ِإنَّ ٱلَِّذيَن َحقَّۡت َعَلۡيِهۡم َكِلَمُت رَبَِّك اَل يـُۡؤِمُنونَ ﴿
 [7]يوسف: اآلية  ﴾لِّلسَّآٰئِِلنيَ  َوِإۡخَوتِِهۦٰٓ َءايَىتٌ لََّقۡد َكاَن يف يُوُسَف ﴿
ُهم  َقآِٰئلٌ َقالَ ﴿ نـۡ  .[10يوسف: اآلية ] ﴾..اَل تَـۡقتُـُلواْ يُوُسَف َوأَۡلُقوُه يف َغيَىَبِت ٱجۡلُبِّ  مِّ
َعُلوُه يِف َغيَىبَ ﴿  [.15يوسف: اآلية ] ﴾..ِت ٱجۡلُبِّ  فَـَلمَّا َذَهُبوْا ِبِهۦ َوَأمۡجَُعوٰٓاْ َأن جَيۡ
ن رَّبِِّهۦ َوَقاُلوْا َلۡواَلٰٓ أُنزَِل َعَلۡيِه َءايَىتٌ ﴿  [.50]العنكبوت: اآلية  ﴾..مِّ
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 [.37]سبأ: اآلية ﴾َوُهۡم يِف ٱۡلُغرُفَىِت َءاِمُنونَ ..﴿
نَىُهۡم ِكتَىب  ..﴿

ۡنُه   بـَيَِّنتٍّ  ا فَـُهۡم َعَلىى أَۡم َءاتَـيـۡ  [.40]فاطر: اآلية  ﴾..مِّ
ِلَك َحقَّۡت َكِلَمُت رَبِّكَ ﴿  [.6]غافر: اآلية  ﴾..وََكذَى
رُُج ِمن مَثَرَىتٍّ ِإلَۡيِه يـَُردُّ ِعۡلُم ٱلسَّاعَ ﴿ ۡن َأۡكَماِمَها ةِ  َوَما خَتۡ  [.47]فصلت: اآلية  ﴾..مِّ

 [.33]املرسالت: اآلية  ﴾ُصۡفرٌ  ﴿َكأَنَُّهۥ مِجَىَلتٌ 
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 :ابب مهزة الوصل
 إْن َكـاَن اَثلِـٌث ِمـَن الِفـْعـِل يُـَضـمْ      َواْبَدْأ هِبَْمِز اْلَوْصـِل ِمـْن ِفْعـلٍّ ِبَضـمْ 

 َهـا َوفِــياِء َغْيـر الـالَِّم َكْسر ـــــــــالمْسَـ     َواْكِسْرُه َحـاَل اْلَكْسـِر َواْلَفْتـِح َوفِـي

 نِ ــــــــــــــــمٍّ َمـــَع اثـْنَـتَـْيـــــــــــَرأةٍّ َواْســــــــــــَواْمـ    نِ ـــــــــــــــرِئٍّ َواثـْنَـْيـــــــــــِة امْ ــــــــــــابْـنٍّ َمـَع ابْـنَـ
 الّشرح:

: أي إذا كان اثلث حرف من وابدأ هبمز الوصل من فعل بضم إن كان اثلث من الفعل ُيضم()
بتداء وعدم وصل الكلمة مبا ، وذلك يف حال االفابدأ بضم مهزة الوصل (1)ضّما الزما مضموماالفعل 
 قط يف الّدرج وتثبت عند االبتداء.، ألّن مهزة الوصل تسقبلها
 .حرف فيها هو الّتاء وجاء مضموما، فيُبتدأ هبمزة وصل مضمومة اثلث )اجتُـّثت( :لامث 

مكسورا فيبتدأ  احلرف الثالث من الفعل مفتوحا أو: أي إذا جاء )واكسره حال الكسر والفتح(
 )اضرب(.، )انطلقوا( ، مثل : هبمزة وصل مكسورة

يف ، واستثىن منها املعرّفة بـ )ال( أي ُتكَسر مهزة الوصل يف األمساء: )ويف االمساء غري الاّلم كسرها(
 ، فهمزة الوصل يف األمساء املعرّفة تُفتح مطلقا.(غري الاّلم)قوله 
: أي يف هذه األمساء املذكورة يف هذا البيت ابن مع ابنة امرئ واثنني وامرأة واسم مع اثنتني( )ويف

 ، وهذا ُأخذ مساعا من لغة العرب.زة الوصل فيها عند االبتداء هباُتكسر مه

 
  

 
 
 
 
 
 

                                                           

( وخيرج هبذا القيد األفعال اليت ُضّم اثلُثها ختفيفا عند اجلمع، مثل: امشوا، أصلها امِش ابلكسر، فهي اتبعة حلكم املكسور 1
 ، فيبتدأ فيها هبمزة وصل مكسورة.اثلثه
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 ابب الروم واإلمشام:
 ـرََكــهْ احلَ ِإالَّ ِإَذا رُْمــَت فَـبَـْعـُض           َوَحـاِذِر الْـَوقْـَف بِـُكـلِّ احلَـرََكـهْ 

 ِإَشـاَرة  اِبلضَّـمِّ فِـي َرفْــعٍّ َوَضــمْ           ِإالَّ بِـَفـْتـحٍّ َأْو بِـنَـْصـبٍّ َوَأِشــمْ 
 الّشرح:

، فلذلك  تبتدئ بساكن ال تقف على متحّرك: العرب كما أّّنا ال)وحاذر الوقف بكّل احلركة(
 من الوقف على متام احلركة. حّذر ابن اجلزري

، الذي هو اإلتيان ببعض احلركة ،ث استثىن من ذلك الوقف ابلّروم :()إاّل إذا رُمت فبعض احلركة
 فيسمعها القريب املصغي دون البعيد.

حا أو منصواب فليس لك فيه مفتو كان : أي أّن احلرف الذي ستقف عليه  )إال بفتح أو بنصب(
 م يكون مع املضموم أو املرفوع أو املكسور أو اجملرور فقط.، فاحلاصل أّن الرو الّروم

تيه بعد اإلسكان إشارة إىل واإلمشام هو أن يضّم القارئ شف: )وأشم إشارة ابلضّم يف رفع وضّم(
 األذن.سماع درك بدرك ببصر العني ، خبالف الّروم الذي يُ ، فيُ الضمّ 

 احلركة.واإلمشام من الشّم كأّنك أمشمت احلرف رائحة 
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 :اخلامتة
َمـ َقـدِّ

ُ
 ـْرآِن تَـْقـِدَمـهْ ــــــــــــــــــــــــــــِمـنِّـي لِـَقـارِِئ الـقُ        هْ ــــــــــَوقَـْد تـََقـضَّـى َنظْـِمـَي امل

 َيْظَفـْر اِبلرََّشـدْ َمـْن حُيِْسـِن التَّْجِويـَد        أَبـَْياهُتَـا قَــاٌف َوَزاٌى فِـي الْـَعـَددْ 

ـــــــــــــــــــثُــمَّ الـصَّـ       امُ ـــــــــــــــــــــــــــــــَوالـَحـْمـُد هلِل لَـَهـا ِخــتَــ  اَلمُ ـــــــــــــــــاَلُة بَـْعــُد َوالـسَّ

صْ 
ُ
 الِــهِ ـــــــــــــــــــــوَ ْحـبِـِه وتَـابِـعِـي ِمـْنــــــــــــــــــــَوَصـ       طَـَفـى َوآلِـهِ ــــــــــــــَعـلَـى النَّـبِـيِّ امل

 الّشرح:
: أي انتهى نظمي حتفة وهديّة لقارئ وقد تقضى نظمي املقّدمة ميّن لقارئ القرآن تقدمة()

 القرآن.
حروف ، فإّن لكّل حرف من (1)لمَّ وهذا ما يُعرف حبساب اجلُ  :)أبياهتا قاف وزاي يف العدد(

 ، والزاي لعدد سبعة.يدّل عليه، فالقاف هي لعدد مائة ااهلجاء عدد
تقاّنا  فقد انل الّرشد وهو ة و إأي من يُوّفق حلسن القراء: )من حُيسن الّتجويد يظفر ابلّرشد(

 اهلداية. االستقامة و
بنفس  رمحه هللا : ختم أبياتهبعد والّسالم على الّنيب املصطفى(ة )واحلمد هلل هلا ختام ث الصال

 ما ابتدأ به من محد هلل وصالة على نبيه املختار.
وأصحابه رضوان هللا عليهم  : وصالة على آله صلى هللا عليه وسّلم)وآله وصحبه واتبعي منواله(

 ، واتبعي منواله أي السائرين على ّنجه إىل يوم الّدين.مجيعا
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

                                                           

 -هوز  -جبد أقيمة عددية، واألجبدية هي :  -وليس اهلجائية- ديةحرف من احلروف األجب( هو حساب قدمي جيعل لكّل 1
 .ضظغ = مجيع حروف اللغة العربية -ثخذ  -قرشت  -سعفص  -كلمن   -حطي 

/  20/ ك= 10/ ي= 9/ ط= 8/ ح= 7/ ز= 6/ و= 5/ هـ= 4/ د= 3/ ج= 2/ ب= 1وهي ابلرتتيب التايل : أ = 
 400/ ت= 300ش=  / 200ر=  / 100ق=  / 90/ ص= 80/ ف= 70/ ع= 60س= / 50/ ن= 40/ م= 30ل=
 . 1000/ غ = 900/ ظ= 800/ ض= 700/ ذ= 600خ=  / 500ث= /
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