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املقدمة

إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور 
أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن 

حممدًا عبُده رسوُله.

Mٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
ڦL]آل عمران: 102[.

Mٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  

ڤ        ڤ  ڦ  ڦ L ]النساء: 1[.

Mۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  
ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

ۋ L   ]األحزاب: 70-71[.

وخري  -تعاىل-،  اهلل  كتاب  احلديث  أصدق  فإن  بعد،  أما   
اهلدي هدي حممد ملسو هيلع هللا ىلص ورش األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل 

بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.

رشح  يف  الربية  رب  بــــ)فتح  سميته  خمترص   فهذا  بعد،  أما  ثم 
املنظومة اجلمزورية( واهلل أسأل أن ينفع به كل من قرأه واطلع عليه، 

وأن يكون خالصا لوجهه الكريم.

كتبه: أبو إسامعيل إبراهيم بن حممد كشيدان
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مقدمة ملبادئ علم التجويد

والصالة  يعلم،  مل  ما  اإلنسان  علم  بالقلم  علم  الذي  هلل  احلمد 
والسالم عىل النبي األكرم، وعىل آله وصحبه وسلم.

أما بعد:-

فهذه مقدمة يف علم التجويد وتشتمل هذه املقدمة عىل عرشة مبادئ، 
وقد مجع  هذه املبادئ العرشة الصبان يف قوله:

عشرة مبـــادئ  فن  لكل  الثمرةإن  ثم  واملوضوع  احلد 
والواضع ونسبة  الشارعوفضله  حكم  االستمداد  واالسم 
اكتفى بالبعض  والبعض  الشرفامسائل  حاز  اجلميع  درى  ومن 

وإليك مبادئ علم التجويد مفصلة:

أواًل: حـده:

من  حرف  كل  إخراج  هو  واصطالحًا:  التحسني.  لغة:  التجويد 
خمرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه.

وحق احلرف صفاته الذاتية: كاالستعالء واالستفال  والغنة واجلهر 
والشدة، فإن هذه الصفات الزمة للحرف ال تنفك عنه.

وأما مستحق احلرف فصفاته العرضية الناشئة عن الصفات الذاتية 
عن  ناشئ  فإنه  وكالرتقيق  االستعالء،  عن  ناشئ  فإنه  كالتفخيم 

االستفال وهكذا.
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ثانيًا: موضوعــه:

الكلامت القرآنية، وقيل: احلديث كذلك.

ثالثا: مثرته:

صون اللسان عن اللحن يف كتاب اهلل تعاىل والفوز بسعادة الدارين 
الدنيا واآلخرة.

رابعًا: فضله: 

أنه علم رشيف لتعلقه بأفضل الكتب وأجّلها.

خامسًا: نسبته: 

إىل غريه من التباين أي: االختالف. فهو من العلوم الرشعية خيدم 
كتاب اهلل.

سادسًا: واضعه:

 - العزة  رب  عن  جربيل  عن    اهلل  رسول  العملية  الناحية  من 
سبحانه–.

أبو  وقيل:  القراءة،  فأئمة  قواعده  وتقعيد  العلمية  الناحية  ومن   
واضعه  وقيل:  سالم   بن  القاسم  عبيد  أبو  وقيل:  الدؤيل،  األسود 
املقرئ  البغدادي  اخلاقاين  خاقان  بن  حيي  بن  اهلل  عبيد  بن  موسى 
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املتوىف سنة 325 )1)هـ وقد ألف يف ذلك قصيدة مشهورة موسومة 
باخلاقانية.

سابعا: امسه:

علم التجويد.

ثامنا: استمداده:

. من قراءة النبي

تاسعا: حكمه:

العلم به فرض كفاية والعمل به فرض عني عىل كل قارئ من مسلم 
ومسلمة لقوله : )ورتل القرآن ترتياًل(، وقوله : ) الذين ءاتينهم 
الكتب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون به (. فيفهم من هذه اآلية أن 
من مل يقرأ القرآن مرتاًل كام أنزل وكان عاملًا وليس جاهاًل بأحكامه 
القرآن  قراءة  عىل  الدالة  النصوص  ملخالفته  مذموم  فإنه  التجويدية 
مرتاًل جمودًا حمسنًا، ولكن أقول: إن الذي تتعني فرضيته هو النطق 
السليم لكلامت التنزيل، وإخراجها من خمارجها الصحيحة، وبيان 
صفاهتا، وقراءهتا كام أنزلت من غري حلن وال إفراط وال تفريط،هذا 
وقد أخرج الطرباين يف معجمه الكبري بسنده إىل ابن مسعود : »أنه 
واملسكني{  للفقراء  الصدقت  }إنام  الرجل:  فقرأ  رجال   يقرئ  كان 
مرسلة ]أي: غري ممدودة [ فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها النبي 

)1) الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة لإلمام أيب حممد مكي بن 
أيب طالب حتقيق د أمحد حسن فرحات ص 22.



7

للفقراء  الصدقت  }إنام   : أقرأنيها  قال:  أقرأكها؟  وكيف  فقال:   
واملساكني { فمدها«)1)، فابن مسعود  أنكر عىل هذا الرجل و مل 
يرخص له يف ترك املد من } للفقراء {، ولو كان ترك املد جائزا ملا أنكر 
عليه، وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل وجوب القراءة باألحكام 
التجويدية؛ ألن القراءة سنة متبعة يأخذها الالحق عن السابق، فعىل 
القراء أن يتبعوا وال يبتدعوا، وجاء يف صحيح  البخاري عن أنس 
  أنه كان يمد مدا)2)، وَعْن ُأمِّ َسَلَمَة  يف وصف قراءة النبي 
مْحَِن  الرَّ اهللَِّ  »بِْسِم   : اهللَِّ  َرُسوِل  ِقَراَءَة  َها  َغرْيَ َكِلَمًة  َأْو  َذَكَرْت  َا  َأنَّ
 } يِن  الدِّ َيْوِم  َمِلِك  ِحيِم  الرَّ مْحَِن  الرَّ اْلَعامَلنَِي  } احْلَْمُد هللَِِّ َربِّ  ِحيِم  الرَّ
ُيَقطُِّع ِقَراَءَتُه آَيًة آَيًة«)3)، وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل امتثال 
وإتقان  القرآن ترتيال{  }ورتل   :  يف قوله    ألمر ربه  النبي 
مل  ما   هو خطاب ألمته  للنبي  ، واخلطاب  ربه  قراءته لكتاب 
أنزل  القرآن  وإن  حسنة،  إسوة  اهلل  رسول  يف  ولنا  به،  خاصا  يكن 
منه  يتأتى  الذي  هو  الوصف  وهذا  به،  والعمل  وللتذكر  للتدبر 
الغرض، وهو التدبر والتأمل قال :}أفال يتدبرون القرآن { وقال: 
} كتب أنزلنه إليك مربك ليدبروا ءايته وليتذكر أولوا األلباب {، وال 
 .(((الرتتيل كام بني برتتيله، فوجب  إال  القلوب وال ختشع  تتأثر 

)1) املعجم الكبري للطرباين 9/ 173.
)2) صحيح البخاري رقم احلديث 758) كتاب الرتتيل يف القراءة باب 

مد القراءة ج) ص )192.
)3) أخرجه أبو داود،كتاب احلروف والقراءات.003).

))) أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن بترصف ملحمد األمني 
الشنقيطي ص1870.
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متعبدون  هم  كام  األمة  أن  شك  »وال  النرش:  يف  اجلزري  ابن  قال 
ألفاظه  بتصحيح  متعبدون  هم  حدوده  وإقامة  القرآن  معاين  بفهم 
وإقامة حروفه عىل الصفة املتلقاة من أئمة القراءة املتصلة باحلرضة 
النبوية األفصحية العربية التي ال جتوز خمالفتها وال العدول عنها إىل 

غريها«.)1)

 مشريا إىل وجوب قراءة القرآن   ويف ذلك يقول ابن اجلزري 
ُنِقَل  جمودا مرتال مع االلتزام بأحكامه واملحافظة عليها وترتيله كام 

إلينا: 

آثـم  القرآن  جيود  مل  من   	 	 واألخذ بالتجويد حتم الزم	

((( وصال  إلينا  منه  وهكذا   	 	 ألنــــــه بــــــه اإللــــــــه أنـــــــزال	

عاشرا: مسائله:

قضاياُه الُكليَّة، التي ُتعَرف هبا أحكام اجلُزئيَّات؛ كقوهلم: ُكل نون 
ساكنٍة َوَقع بعدها ميم وجب إدغامها فيها، وهكذا.

)1) النرش، 273/1.
)2) متن اجلزرية ) ص 8 ).
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املنظومة

َمٌة ُمَقدِّ

ِر1 ْلَغـُفـو ا 	 ـِة ْحَ َر 	 ِجـي ا َر 	 ُل يَيُقـو ر و جَلْمـُز ا 	 ُهـَو 	 ُن ُسَلْيَمـا 	 ًمـا ْو َد

َعـَلـى) 	 ُمَصلِّـًيـا 	 لـلَّـِه 	 ْمـُد حْلَ َتــاَلا 	 َمــْن َو 	 لــِه آ َو 	 ـٍد ـمَّ حُمَ

يـِد3 ِلْلُمـِر 	 لنَّـْظـُم ا 	 ا َهــَذ 	 َبْعـُد ِدَو و مْلُـُد ا َو 	 يـِن لتَّْنِو ا و 	 ِن لنُّـو ا 	 ِفـي

ِل4 ْطـَفــا أَل ا 	 ِبُتْحـَفـِة 	 ْيـُتـُه ِلمَسَّ ْلَكمـا ا 	 ي ِذ 	 مْلِيِهـىِّ ا 	 َشْيِخَنـا 	 َعْن

َبـا5 ـالَّ لطُّ ا 	 َيْنـَفـَع 	 ْن َأ 	 ِبـِه 	 ُجـو ْر َبـاَأ ا لثَّـَو ا َو 	 َل ْلَقـُبـو ا َو 	 ْجــَر أَل ا َو

اِكَنِة َوالتَّْنويِن َأْحَكاُم النُّوِن السَّ

يـِن6 ِللتَّْنـِو َو 	 َتْسـُكـْن 	 ْن ِإ 	 ِن َتْبِييـِنـيِللـنُّـو 	 َفـُخـْذ 	 ٍم ْحـَكـا َأ 	 َبـُع ْر َأ

ِف7 ْحـُر َأ 	 َقْبـَل 	 ُر ْظَهـا إل ا 	 ُل وَّ أَل ِفَفـا َفْلَتـْعـِر 	 تَِّبـْت ُر 	 ِسـتٌّ 	 ِلْلَحْلـِق

ُء8 َحــا 	 َعـْيـٌن 	 ُثـمَّ 	 ٌء َفَهـا 	 ُءَهْمـٌز َخــا 	 َغـْيـٌن 	 ُثــمَّ 	 ِن ُمْهَمَلـَتـا

َتــْت9 َأ 	 ِبِسـتَّـٍة 	 ٌم َغــا ْد ِإ 	 ِن لثَّـا ا َثَبَتـْتو 	 َقـْد 	 ُهـْم ِعْنَد 	 َن َمُلـو َيْر 	 ِف

َغـَمـا10 ُيْد 	 ِقـْسـٌم 	 ِن ِقْسَمـا 	 ُعِلـَمـاَلِكنََّهـا 	 ِبَيْنـُمـو 	 ِبُغـنَّـٍة 	 ِفـيـِه

َفـــاَل11 	 ِبِكْلـَمـٍة 	 َن َكــا 	 ا َذ ِإ 	 الَّ َتـاَلِإ 	 ٍن ا ِصْنـَو 	 ُثـمَّ 	 ْنَيـا َكُد 	 َغـْم ُتْد

ُغـنَّـْه)1 	 ِبَغـْيـِر 	 ٌم َغـا ْد ِإ 	 ِن لثَّـا ا نَّـْهَو َر َكرِّ 	 ُثـمَّ 	 ا لـرَّ ا َو 	 ِم لـالَّ ا 	 ِفـي

ِء13 ْلـَبـا ا 	 ِعْنـَد 	 ُب ْقـاَل إِل ا 	 لـُث لثَّا ا ِءَو ْخـَفـا إِل ا 	 َمــَع 	 ِبُغـنَّـٍة 	 ِميًمـا

ِضـِل14 ْلَفا ا 	 ِعْنـَد 	 ُء ْخَفـا إِل ا 	 ِبُع ا لرَّ ا ِضـِلَو ِلْلَفا 	 ِجـٌب ا َو 	 ِف و حُلـُر ا 	 ِمـَن
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َهـا15 ْمُز َر 	 َعْشـٍر 	 َبْعِد 	 ِمْن 	 َسٍة َخْ 	 ْنُتَهـاِف مَّ َقـد	ضَّ لَبْيـِت	 ا 	 ا َهَذ ِف	ِكْلِم	

ا16 ملَـاِصْف	َذا	َثَنا	َكْم	َجاَد	َشْخٌص	َقْد	مَسَ َظا 	 َضـْع 	 ُتًقى 	 ِف 	 ْد ِز 	 َطيًِّبا 	 ْم ُد

َدَتْيِ َأْحَكاُم النُّوِن َوامِليِم امُلَشدَّ

ا17 َد ُشــدِّ 	 ًنـا ُنو 	 ُثـمَّ 	 ِميًمـا 	 ُغـنَّ اَو َبــَد 	 ُغنَّـٍة 	 َف َحـْر 	 ُكـاًل 	 َسـمِّ َو

اِكَنِة َأْحَكاُمَ امِليِم السَّ

ْلَِجـا18 ا 	 َقْبـَل 	 ي َتِ 	 َتْسُكْن 	 ْن ِإ 	 مِليُم ا ـَجـاَو حْلِ ا 	 ي ِلــِذ 	 َليَِّنـٍة 	 ِلـٍف َأ 	 اَل

َضَبـْط19 	 ِلـَمـْن 	 َثـٌة َثاَل 	 ُمَهـا ْحَكا َفـَقـْطَأ 	 ٌر ْظَهـا ِإ َو 	 ٌم َغـا ْد ا 	 ٌء ْخَفـا ِإ

ِء0) ْلـَبـا ا 	 ِعـْنـَد 	 ُء ْخَفـا إِل ا 	 ُل وَّ أَل ِءَفا ا ِلـْلـُقـرَّ 	 يَّ ـْفـِو لشَّ ا 	 ـِه َسـمِّ َو

َتـى1) َأ 	 ْثِلـَهـا ِبِ 	 ٌم َغـا ْد ِإ 	 ِن لثَّـا ا َفَتـىَو 	 َيـا 	 ا َصِغيـًر 	 ًمـا َغا ْد إ 	 َسمِّ َو

ْلَبِقـيَّـْه)) ا 	 ِف 	 ُر ْظَهـا إِل ا 	 ِلـُث لثَّا ا يَّـْهَو َشْفـِو 	 َهـا مَسِّ َو 	 ٍف ْحـُر َأ 	 ِمـْن

َتِفـي3) َتْ 	 ْن َأ 	 َفـا َو 	 ٍو ا َو 	 ى َلَد 	 ْر ْحَذ ا ِفَو ْعـِر َفـا 	 ِد تِّـَحـا ال َو 	 ِبـَهـا ِلُقْر

ُحْكُم الِم أْل َوالِم اْلِفْعِل

ِف4) ْحـُر أَل ا 	 َقْبـَل 	 ِن اَل َحـا 	 ْل َأ 	 ِم ِفِلـاَل َفْلَتـْعـِر 	 َهـا ُر ْظَهـا ِإ 	 ُهَمـا اَل و ُأ

ِعْلَمـُه5) 	 ُخـْذ 	 ٍة َعْشـَر 	 َمْع 	 َبٍع ْر ا 	 َعِقيَمـُهَقْبَل 	 َخـْف َو 	 ـَك َحجَّ 	 ْبـِغ ا 	 ِمِن

َبــِع6) ْر َأ 	 ِفـي 	 ُمَهـا َغا ْد ِإ 	 ِنيِهَمـا َفـِعَثا 	 َهـا ْمَز َر َو 	 ْيًضـا َأ 	 ٍة َعْشـَر َو

ا	َتُفْز	ِضْف	َذا	ِنَعْم7) 	ِصْل	ُرْحً ْمِطْب	ُثمَّ ِلْلَكَر 	 يًفـا َشِر 	 ْر ُز 	 َظـنٍّ 	 َء ُسو 	 ْع َد

يَّـْه8) َقَمـِر 	 َهـا مَسِّ 	 َلـى و اُل ا 	 ُم لالَّ ا ِسيَّـْهَو َشْ 	 َهـا مَسِّ 	 ى ْخـَر اُل ا 	 َم لالَّ ا َو
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ُمْطَلـَقـا9) 	 ِفـْعـٍل 	 َم اَل 	 نَّ ْظِهـَر أ ْلَتَقـىو ا َو 	 ُقْلَنـا َو 	 َنَعـْم 	 ُقْل 	 ِو َنْ 	 ِف

ف امِلْثَلْيِ َوامُلَتَقاِرَبْيِ َوامُلَتَجاِنَسْيِ

تََّفـْق30 ا 	 ِج ِر مَلَخـا ا َو 	 ِت َفا لصِّ ا 	 ِف 	 ْن َحـْقِإ َأ 	 ِفيِهَمـا 	 ِن مْلِْثـاَل َفا 	 ِن َفـا َحْر

َبـا31 َر َتَقـا 	 ًجـا ـَر َمْ 	 َنـا َيُكو 	 ْن ِإ ـَبـاَو ُيَلقَّ 	 ْخَتَلَفـا ا 	 ِت َفـا لصِّ ا 	 ِفـي َو

تَّـَفـَقـا)3 ا 	 َنـا َيُكو 	 ْو َأ 	 َبـْيـِن ِر َقـاُمَتَقا ُحقِّ 	 ِت َفـا لصِّ ا 	 َن و ُد 	 ٍج ـَر َمْ 	 ِف

َسـَكـْن33 	 ْن ِإ 	 ُثـمَّ 	 ِنَسـْيـِن مْلَُتَجا ـَيـْنِبا مَسِّ 	 ِغـيـَر لصَّ َفا 	 ُكــلٍّ 	 ُل وَّ َأ

َفُقـْل34 	 ُكـلٍّ 	 ِف 	 ِن َفا حَلْر ا 	 َك ُحرِّ 	 ْو مْلُـُثـْلَأ ِبا 	 ْفَهَمـْنـُه ا و 	 َكِبيـٌر 	 ُكـلٌّ

أْقَساُم امَلدِّ

َلــُه35 	 ِعـيٌّ َفْر 	 َو 	 ْصِلـيٌّ َأ 	 مْلَـدُّ ا ُهـــوَو َو 	 َطِبيِعـيًّـا 	 اًل وَّ َأ 	 َســمِّ َو

َسَبـْب36 	 َعَلـى 	 َلـُه 	 ـٌف قُّ َتَو 	 اَل 	 َتـَلـْبَما ُتْ 	 ُف و حُلـُر ا 	 ِنـِه و ِبُد 	 ال َو

ْن37 ُسُكو 	 ْو َأ 	 َهْمٍز 	 َغْيُ 	 ٍف َحْر 	 يُّ َأ 	 ْنبْل َيُكـو 	 ِبيِعـيَّ لطَّ َفا 	 َمـدٍّ 	 َبْعـَد 	 َجا

َعَلـى38 	 ٌف ُقو َمْو 	 ِعـيُّ ْلَفْر ا 	 َخُر آل ا ُمْسَجـالَو 	 ٍن ُسُكـو 	 ْو َأ 	 َكَهْمـٍز 	 َسَبْب

َفِعـيـَهـا39 	 َثـٌة َثـاَل 	 ُفـُه و ُنوِحيَهـاُحـُر ِفـي	 ْهَي	 َو ٍي	 ا َو َلْفِظ	 ِمْن	

َضـْم40 	 ِو ا ْلو ا 	 َقْبَل َو 	 ْلَيا ا 	 َقْبَل 	 لَكْسُر ا ْمَو ُيْلَتـَز 	 ْلـٍف َأ 	 َقْبـَل 	 َفْتـٌح َو 	 ٌط َشْر

ـَنـا41 ُسكِّ 	 ٌو ا َو َو 	 ْلَيا ا 	 ِمْنَهـا 	 للِّيـُن ا ْعِلـَنـاَو ُأ 	 ُكـلٍّ 	 َقْبـَل 	 ٌح ْنِفَتـا ا 	 ِن ِإ

َأْحَكاُمَ امَلدِّ

ْم)4 و َتـُد 	 َثـٌة َثـاَل 	 ٌم ْحـَكـا َأ 	 للُّـُزوْمِلْلَمـدِّ ا َو 	 ُز ا َو َواجْلَ ْلُوُجوُب	 ا ْهَي	 َو
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َمـْد43 	 َبْعـَد 	 َهْمـٌز 	 َء َجا 	 ْن ِإ 	 ِجٌب ا ُيـَعـْدَفَو 	 تَِّصـٍل ِبُ 	 ا َذ َو 	 ِكْلَمـٍة 	 ِفـي

ُفِصْل44 	 ْن ِإ 	 َقْصـٌر َو 	 َمـدٌّ 	 ِئـٌز َجا مُلْنَفـِصـْلَو ا 	 ا َهـَذ َو 	 ِبِكْلَمـٍة 	 ُكـلٌّ

ُن45 ـُكـو لسُّ ا 	 َض َعَر 	 ْن ِإ 	 ا َذ 	 ِمْثـُل َنْسَتـِعـيـُنَو 	 َن َكَتْعَلـُمـو 	 ْقـًفـا َو

ا46 َذ َو 	 ملَـدِّ ا 	 َعَلى 	 ْلَْمـُز ا 	 َم ُقـدِّ 	 ْو اَأ ُخـَذ 	 ًنـا مَيـا ِإ َو 	 ا َمـُنـو َكآ 	 ْل َبـَد

ـاَل47 صِّ ُأ 	 ُن ـُكـو لـسُّ ا 	 ِن ِإ 	 ٌم ِز اَل اَلَو ُطوِّ 	 َمـدٍّ 	 َبْعـَد 	 ْقًفـا َو َو 	 ْصـاًل َو

أْقَساُم امَلدِّ الَّالِزِم

َبـَعـْه48 ْر َأ 	 ْيـِهـْم َلَد 	 ٍم ِز اَل 	 ُم ْقـَسـا َمـَعـْهَأ 	 ِفـيٌّ َحـْر َو 	 ِكْلِمـيٌّ 	 ِتْلَك َو

ـُل49 ُمـَثـقَّ 	 ـٌف ُمـَخـفَّ 	 ُهَمـا ـُلِكاَل ُتـَفـصَّ 	 َبـَعــٌة ْر َأ 	 ِه َفـَهــِذ

ْجَتـَمـْع50 ا 	 ٌن ُسـُكـو 	 ِبِكْلَمـٍة 	 ْن َقـْعَفِإ َو 	 ِكْلِمـيٌّ 	 َفْهـَو 	 َمدٍّ ِف	 َحْر 	 َمْع

ا51 ِجـَد ُو 	 ِف و حُلـُر ا 	 ِثـيِّ ُثاَل 	 ِف 	 ْو اَأ َبــَد 	 ِفـيٌّ َفَحـْر 	 ْسُطـُه َو 	 ملَـدُّ ا َو

ِغـَمـا)5 ْد ُأ 	 ْن ِإ 	 ـٌل ُمَثـقَّ 	 ُهـَمـا َغـَمـاِكاَل ُيْد 	 َلــْم 	 ا َذ ِإ 	 ُكـلٌّ 	 ـٌف فَّ َمَ

ْر53 ـَو لـسُّ ا 	 َل وَّ َأ 	 ِفـيُّ ْر حْلَ ا 	 ُم ِز لالَّ ا ـَصـْرَو ْنَ ا 	 ٍن ـا مَثَ 	 ِفـي َو 	 ُه ُد ُجـو ُو

َنَقـْص54 	 َعَسـْل 	 َكْم 	 ُف و ُحُر 	 َمُعَها وُل	َأَخـْصجَيْ 	والطُّ 	ُذو	َوْجَهْيِ َوَعْيُ

ِلـْف55 َأ 	 اَل لثُّاَلِثي	 ا ِف	 حَلْر ا ِسَوى	 	 َما ِلــْفَو ُأ 	 َطِبيِعـيًّـا 	 ا َمـدًّ 	 ُه َفـَمـدُّ

ْر56 ـَو لسُّ ا 	 ِتـِح ا َفَو 	 ِفـي 	 ْيًضا َأ 	 َك ا َذ َصـْرَو اْنَ 	 َقـِد 	 ِهـٍر َطا 	 َلْفِظ	َحيٍّ ِف	

َعَشـْر57 	 َبْع ْر أَل ا 	 ِتـَح ا ْلَفَو ا 	 َمـُع جَيْ ا	َمْن	َقَطْعَك	َذا	اْشَتَهـْرَو ِصْلُه	ُسَحْيً
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ٌة َخاِتَ

لل58َِّ ا 	 ـْمـِد ِبَ 	 لنَّـْظـُم ا 	 ا َذ 	 َتـمَّ ِهـيَو َتَنـا 	 ِبــاَل 	 ِمـِه ـا َتَ 	 َعَلـى

لنُّـَهـى59 ا 	 ِلــِذ 	 َا َبـد 	 َنـدٌّ 	 ُتـُه ْبَيا ُيْتِقُنـَهـاَأ 	 ملَـْن 	 ى ُبْشـَر 	 خُيَهـا ِر َتا

ا60 َبــَد َأ 	 ُم ـاَل لـسَّ ا َو 	 ُة ـاَل لصَّ ا 	 اُثـمَّ ْحـَمـَد َأ 	 ِء ْنِبـَيـا أَل ا 	 ِم ِخَتـا 	 َعَلـى

ِبـِع61 َتـا 	 ُكـلِّ َو 	 ْحـِب لصَّ ا َو 	 ِل آل ا ِمـِعَو َسـا 	 ُكـلِّ و 	 ٍئ ِر َقــا 	 ُكـلِّ َو
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َمٌة امُلَقدِّ

ْلَغـُفـوِر1 ا 	 ـِة اِجـي	َرْحَ َر اجَلْمـُزوريَيُقـوُل	 	 ُهـَو 	 ُن ُسَلْيَمـا 	 ًمـا ْو َد

َعـَلـى) 	 ُمَصلِّـًيـا 	 لـلَّـِه 	 ْمـُد حْلَ َتــاَلا 	 َمــْن َو 	 لــِه آ َو 	 ـٍد ـمَّ حُمَ

يـِد3 ِلْلُمـِر 	 لنَّـْظـُم ا 	 ا َهــَذ 	 َبْعـُد ِدَو و مْلُـُد ا َو 	 يـِن لتَّْنِو ا و 	 ِن لنُّـو ا 	 ِفـي

ِل4 ْطـَفــا أَل ا 	 ِبُتْحـَفـِة 	 ْيـُتـُه ِلمَسَّ ْلَكمـا ا ِذي	 	 مْلِيِهـىِّ ا 	 َشْيِخَنـا 	 َعْن

َبـا5 ـالَّ لطُّ ا 	 َيْنـَفـَع 	 ْن َأ 	 ِبـِه 	 ُجـو ْر َبـاَأ ا لثَّـَو ا َو 	 َل ْلَقـُبـو ا َو 	 ْجــَر أَل ا َو

الشرح:

أي: راجيا وطالبا رمحة الرمحن الغافر للذنوب واألدران، والرمحة 
. والغفور اسامن من أسامئه

وقوله: “َرمْحَـِة” باجلرِّ عىل اإلضافة.

وقوله : سليامن اجلمزوري، هذا اسمه، فهو سليامن بن حسني بن 
حممد اجلمزوري  نسبًة إىل قرية يف مرص يقال هلا:مجزور.

وكان  النبوية،  اهلجرة  من  وستني  وبضع  ومائة  ألف  سنَة  ولَِد 
شافعيَّ املذهب، صويفَّ املنهج.

األقفال  فتح  اسمه  عليها  ورشٌح  التحفة،  هذه  مؤلفاته  ومن 
القرءان. قراءات  ىف  الرمحايِن  والفتح  األطفال،  حُتفة   برشح 
فقد   ، نبيه   وسنة    اهلل  بكتاب  اقتداًء  اهلل  بحمد  الناظم  وبدأ 
َرُسوِل  ٍد  حُمَمَّ ِمْن  ِحيِم  الرَّ مْحَِن  الرَّ اهللَِّ  »بِْسِم   : قال  أنه    عنه  صح 
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َبَع اهْلَُدى...«)1) واحلمد:  وِم َساَلٌم َعىَل َمْن اتَّ اهللَِّ إىَِل ِهَرْقَل َعظِيِم الرُّ
هو وصف املحمود بكامل املحبة والتعظيم، واحلمد يكون باللسان 
   النبي   الصالة عىل  احلمد  ثم عطف عىل  واجلوارح واألركان، 
ِذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِلياًم (  َا الَّ امتثاال لقوله    ) َيا َأهيُّ

]األحزاب:56.[.

 »من صىّل عيّل واحدة صىل اهلل  وفضل الصالة عظيم، قال: 
عليه هبا عرشا« أخرجه مسلم. وقال: »إن أوىل الناس يب يوم القيامة 

أكثرهم عيل صالة«. أخرجه الرتمذي وحسنه وصححه ابن حبان.

ُد ْبُن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف  وحممد هو حُمَمَّ
َة ْبِن َكعِب ْبِن لَؤيِّ ْبِن غالِِب ْبِن فِْهِر ْبِن َمالِِك  ْبِن ُقَصِّ ْبِن ِكاَلِب ْبِن ُمرَّ
ْبِن النَّرْضِ ْبِن ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمرَضَ ْبِن نَِزاِر 
ْبِن َمَعدِّ ْبِن َعْدَناَن،القريش اهلاشمي العريب، وله مخسة أسامء حممد، 
ي، ومعنامها واحد، ولد  وأمحد، واحلارش، َوامْلَاِحي،  والعاقب واملقفِّ
الربيع  من  العارش  االثنني  يوم  وتويف  بمكة،  الفيل  عام  االثنني  يوم 
باملدينة،  وكتب السرية حافلة  األول سنة إحدى عرشة من اهلجرة 
بالكالم عنه   وذكر فضائله وأخالقه   وآل النبي  : هم الذين 
حترم عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم:آل عيل وآل جعفر وآل العباس 
وآل عقيل، وبنو عبد املطلب ، ومن آله أزواجه ووذريته ، وقيل: 
للنبي مستمسكًا  ، فكل من كان متبعًا  للنبي  تابع  اآلل كل تقي 
 ، النبي   آل  فهو من  الضالل  للبدع وطرق  برشعه وسنته جمتنبًا 

)1) أخرجه البخاري َباب }ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا إىَِل َكِلَمٍة َسَواٍء َبْينَنَا 
َوَبْينَُكْم َأْن اَل َنْعُبَد إاِلَّ اهللََّ{ َسَواٍء َقْصٍد ، 553).
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 وقوله: )وبعد( هو ظرف مبني عىل الضم يف حمل نصب مفعول فيه 
وكلمة  قويل،  وبعد  والتقدير  اإلضافة  عن  قطع  قد  الظرف  وهذا 
آخر،  إىل  أسلوب  من  لالنتقال  به  يؤتى  لفظ  بعد(  )أما  أو  )وبعد( 
وهو نائب عن أما بعد، وأما بعد نائبة عن اسم رشط وفعله، تقديره 
ومهام يكن من يشء فكذا، وقيل أما بعد: هو أسلوب اخلطاب.أي: 
وبعد فهذه املنظومة لطالب علم التجويد، يف النون الساكنة والتنوين 
اهلدية  هي  والتحفة  والغلامن،  األطفال  حتفة  وسامها  فقط،  واملدود 
امليهي،   بن عمر  الدين عيل  نور  الفاخرة، ومرجعه يف ذلك شيخه  
املتوىف سنة)120هـ، نسبة إىل مسقط رأسه وميه بكرس امليم وفتحها 

وهي قرية من قرى منوف بمرص.

إال  وحده  هلل  الكامل  إذ  مبالغة؛  فيها  الناظم  من  الكامل  وعبارة   
قال: ذي اخلصال  أو نحو ذلك، ولو  به عاهة  ليس  أنه  أراد هبا  إذا 
الطالب  هبا  لينتفع  نظمها  املنظومة  وهذه  أحسن.  لكان  اجلامل  أو 

وحصول األجر والقبول  والثواب من رب األرباب. 

َبا( بضم الطاء مجع طالب، وفتحها مبالغة يف طالب.  وقوله: )الطُّالَّ

وعدد أبيات هذه املنظومة )61( بيًتا، عىل بحِر الرجز. مستفعلن 
مستفعلن مستفعلن.
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اِكَنِة َوالتَّْنويِن َأْحَكاُم النُّوِن السَّ

يـِن6 ِللتَّْنـِو َو 	 َتْسـُكـْن 	 ْن ِإ 	 ِن َتْبِييـِنـيِللـنُّـو 	 َفـُخـْذ 	 ٍم ْحـَكـا َأ 	 َبـُع ْر َأ

ِف7 ْحـُر َأ 	 َقْبـَل 	 ُر ْظَهـا إل ا 	 ُل وَّ أَل ِفَفـا َفْلَتـْعـِر 	 تَِّبـْت ُر 	 ِسـتٌّ 	 ِلْلَحْلـِق

ُء8 َحــا 	 َعـْيـٌن 	 ُثـمَّ 	 ٌء َفَهـا 	 ُءَهْمـٌز َخــا 	 َغـْيـٌن 	 ُثــمَّ 	 ِن ُمْهَمَلـَتـا

َتــْت9 َأ 	 ِبِسـتَّـٍة 	 ٌم َغــا ْد ِإ 	 ِن لثَّـا ا َثَبَتـْتو 	 َقـْد 	 ُهـْم ِعْنَد 	 َن َمُلـو َيْر 	 ِف

َغـَمـا10 ُيْد 	 ِقـْسـٌم 	 ِن ِقْسَمـا 	 ُعِلـَمـاَلِكنََّهـا 	 ِبَيْنـُمـو 	 ِبُغـنَّـٍة 	 ِفـيـِه

َفـــاَل11 	 ِبِكْلـَمـٍة 	 َن َكــا 	 ا َذ ِإ 	 الَّ َتـاَلِإ 	 ٍن ا ِصْنـَو 	 ُثـمَّ 	 ْنَيـا َكُد 	 َغـْم ُتْد

ُغـنَّـْه)1 	 ِبَغـْيـِر 	 ٌم َغـا ْد ِإ 	 ِن لثَّـا ا نَّـْهَو َر َكرِّ 	 ُثـمَّ 	 ا لـرَّ ا َو 	 ِم لـالَّ ا 	 ِفـي

ِء13 ْلـَبـا ا 	 ِعْنـَد 	 ُب ْقـاَل إِل ا 	 لـُث لثَّا ا ِءَو ْخـَفـا إِل ا 	 َمــَع 	 ِبُغـنَّـٍة 	 ِميًمـا

ِضـِل14 ْلَفا ا 	 ِعْنـَد 	 ُء ْخَفـا إِل ا 	 ِبُع ا لرَّ ا ِضـِلَو ِلْلَفا 	 ِجـٌب ا َو 	 ِف و حُلـُر ا 	 ِمـَن

َهـا15 ْمُز َر 	 َعْشـٍر 	 َبْعِد 	 ِمْن 	 َسٍة َخْ 	 ْنُتَهـاِف مَّ 	الَبْيـِت	َقـد	ضَّ ِف	ِكْلِم	َهَذا

ا16 ملَـاِصْف	َذا	َثَنا	َكْم	َجاَد	َشْخٌص	َقْد	مَسَ َظا 	 َضـْع 	 ُتًقى 	 ِف 	 ْد ِز 	 َطيًِّبا 	 ْم ُد

الشرح:

النون الساكنة هي أحد حروف اهلجاء، وتكون يف االسم والفعل 
وعن،  ومن  وينسلون  كاإلنسان  ومتطرفة،  ومتوسطة  واحلرف، 
لفظًا  االسم  آخر  تلحق  توكيد،  لغري  زائدة  ساكنة  نون  والتنوين 

ووصاًل وتفارقه خطًا ووقفًا. 
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واإلظهار لغة: البيان، واصطالحًا: إظهار النون الساكنة والتنوين 
واحلاء  والعني  واهلاء  اهلمز  الستة:  احللقية  اإلظهار  حروف  مع 
الساكنة،  النون  مع  كلمتني  ومن  كلمة  من  واخلاء،ويكون  والغني 
أما مع التنوين فال يكون إال من كلمتني كـ:ينأون وينهون وأنعمت 
عمل،  ومن  هم،  وإن  أنتم،  وإن  ومنخنقة،  وسينغضون  وينحتون 
عظيم،  وعذاب  أليم،  وعذاب  حاّد،  ومن  خوف،  ومن  غل،  ومن 
وعليم حكيم، وحكيم عليم، وعذاب غليظ، وعليم خبري. وقوله: 
قبل  والتقدير  النعت،  فاجلر عىل  التاء  ورفعها  « بجر  »للحلق ستٌّ

أحرِف سٍت.والرفع عىل االبتداء، وخربه اجلار واملجرور للحلِق.

وقوله: »َفْلُتْعَرِف« بالبناء للمفعول أو للفاعل “َفْلَتْعِرِف«.

 واإلدغام لغة: اإلدخال، مأخوذ ِمن قول العرب: أدغمت اللجاَم 
الفرَس، واصطالحًا: إدخال ساكن يف متحرك، فيصريان حرفًا واحدًا 
مشددًا، واإلدغام أنواع: متامثل، ومتجانس، ومتقارب وسيأيت بيانه 
بضم  )يرملون(  أحرف  مع  فيكون  والتنوين  الساكنة  النون  مع  أما 
امليم وهو قسامن: القسم األول: اإلدغام من غري غنة، وله حرفان: 

الالم والراء، ويسمى إدغامًا كاماًل ؛ لذهاب احلرف والصفة معًا.

رزقًا،  وثمرة  الغنة، كمن رهبم،  والصفة  النون،  باحلرف  واملراد   
ومن لدنه، وخري لكم. 

والقسم الثاين: اإلدغام بغنة، وله أربعة أحرف جمموعة يف قوهلم: 
مال،  ومن  نصري،  وال  ويل  ومن  يره،  وخريًا  يقول،  كمن  »يومن« 
بغنة  وحبل من مسد، ومن نعمة، وعاملة ناصبة. ويسمى اإلدغام 
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إدغامًا ناقصًا ؛ لذهاب احلرف وبقاء الصفة، والصواب أنه مع النون 
وامليم يسمى إدغاما كامال.

من  يكون  أن  والتنوين  الساكنة  النون  مع  اإلدغام  ورشط   
لفقد  وصنوان؛  وقنوان،  وبنيان،  دنيا،  يف:  أظهرنا  لذلك  كلمتني، 
الالم سكون  مع  وفتحها  الكاف  بكرس  »بِكْلَمٍة«  وقوله   الرشط. 

وقوله »َفاَل ُتْدِغـْم« بكرس الغني وقيل: بفتحها.

 ويف بعض النسخ

لكنها قسامن قسم ُيدَغُم                 فيه بغنة بـينمو ُيْعَلُم

وقوله »ثم كررنه« أي: احكم عليه بأنَّه حرف تكرير، لكن جيب 
إخفاء تكريره.

ويف بعض النسخ 

َوالثَّاِن إِْدَغاٌم بَِغرْيِ ُغنَّْه                    َوَرْمُزُه َرلَّ َفَأْتِقنَنَّْه 

أي: افهمنه واحفظه

والقلب لغة: التحويل، واصطالحًا: قلب النون الساكنة والتنوين 
مياًم مع اإلخفاء، وله حرف واحد وهو الباء، مثال ذلك: من بعد، 

وعليم بذات الصدور.

 وعىل القارئ أن يطبق شفتيه من غري كزٍّ أو مبالغة يف إطباقهام، 
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وال يرتك فرجة بينهام.

ولتحـــذرن قراءة بالفرجـــة       وما روى األسالف فهو حجة

إذ ال دليل قد روي عن السلف      إال اجتهاد عامر من اخللــــف

وال حجة ملن يقول: برتك الفرجة، فهو قول حمدث، والقراءة سنة 
متبعة يأخذها الالحق عن السابق.

اإلدغام  بني  صفة  هو  واصطالحًا:  السرت،  لغة:  وهو  واإلخفاء، 
واإلظهار عاٍر عن التشديد، مع بقاء الغنة يف احلرف األول، وهذه 
الصفة تكون مرققة إن وليها حرف مرقق مثل: أنتم، أو مفخمة إن 
وليها حرف مفخم مثل: من طيبات، وحروفه مخسة عرش حرفا، غري 

حروف اإلظهار واإلدغام والقلب، مجعت يف أول كلم هذا البيت:

صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سام       دم طيبا زد يف تقى ضع ظاملا

من  ومنكم،  جاءكم،  وإن  أنتم،  مثل:  جلية،  واضحة  وأمثلته 
طيبات.حلية تلبسونا. وعىل القارئ جماَفاة اللسان قلياًل عن خمرج 
َحْرِف  خمرج  عند  اللسان  يوضع  بأن  وذلك  اإلخفاء،  عند  النون 
من  القارىء  وليْحَذِر  اإلظهار،  خشية  قلياًل  عنه  متجافيًا  اإلخفاء 
املبالغة يف جتايف اللسان أو املبالغة يف إلصاقه ؛ ألن اإلخفاء حالة بني 

ٌ وال ُمْدَغٌم. اإلدغام واإلظهار، فهو منزلة بني منزلتني، ال ُمَبنيَّ

ولإلخفاء ثالث مراتب:

1- قربى: مع الطاء والدال والتاء؛ لقرب خمرجها من خمرج النون، 
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فيكون اإلخفاء قريبا من اإلدغام.

النون  لبعد خمرجهام عن خمرج  ؛  والكاف  القاف  مع  بعدى:   -2
فيكون اإلخفاء قريبا من اإلظهار.

النون  من  قرهبا  لعدم  الباقية؛  العرشة  األحرف  مع  3-وسطى: 
وعدم بعدها عنها.

والفاضل يف قوله:

ابِـُع اإِلْخَفـاُء ِعنْـَد اْلَفاِضـِل     ِمـَن احلُـُروِف َواِجــٌب لِْلَفاِضـِل َوالرَّ

وكلمة “الفاضِل” يف الشطر األول، معناها: الباقي من احلروف، 
وهو مخسة عرش.

بمعنى  الفضل  الكامل من  معناها  العجز،  “الفاضِل” يف  وكلمة 
غريه. عىل  به  املتصف  به  يزيد  كامل  نوع  األصل  يف  وهو   الزيادة، 

وقوله: »ِكْلِم« بفتح الكاف وكرسها مع سكون الالم فيهام.

»ثناًء«. الكلمة  وأصل  وعدمه،  بالتنوين  »َثنَا«:   وقوله: 
وقوله: »ُتقى« بالتنوين وعدمه.

 ولعل الناظم أخذ هذا البيت من قول ابن اجلزري:
ِصْف َذا َثنَا جود شخص َقد َساَم َكَرما 

َضْع ظاملًا ِزْد ُتَقى ُدْم َطالِبًا فرتى
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َدَتْيِ َأْحَكاُم النُّوِن َوامِليِم امُلَشدَّ

ا17 َد ُشــدِّ 	 ًنـا ُنو 	 ُثـمَّ 	 ِميًمـا 	 ُغـنَّ اَو َبــَد 	 ُغنَّـٍة 	 َف َحـْر 	 ً ُكـالاّ 	 َسـمِّ َو

الشرح:

الغنة لغة: صوت يف اخليشوم، واصطالحا: صوت لذيذ مركب 
يف جسم النون وامليم، فهي ثابتة فيهام مطلقا، أي: يف مجيع حاالهتا.

يف  وتشاركها  هلا  الزمة  صفة  وهي  الغنة،  النون  صفات  ومن 
ذلك امليم،كانتا متحركتني أو ساكنتني أو ظاهرتني أو مدغمتني أو 
خمفاتني، كعّم، ومّلا، وإّن، وأّنا  وأْن، ومن مسد، وكان، وهلا مراتب: 

املظهرتان.   -( املخفاتان.   -3 املدغمتان.   -2 1-املشددتان 
5- املحركتان. 

املدغم أكمل منها يف  املدغم، ويف  املشدد أكمل منها يف  فهي يف  
املخفي، ويف املخفي أكمل منها يف الساكن املظهر ويف الساكن املظهر 

أكمل منها يف املتحرك.

وتقّدر الغنة عىل حسب رسعة قراءة القارئ بني حتقيق أو تدوير 
أو حدر.

وأما مقدار قبض اإلصبع وبسطه يف تقدير حركات الغنن واملدود 
القارئ،  باختالف  خيتلف  ألنه  ؛  ثابت  غري  تقريبي  مقياس  فهو 

ورسعته يف  القراءة.
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 قال بعضهم:

ركـبا  لذيٌذ  صوٌت  مراتباوغـنٌة  على  وامليـِم  النوِن  ف 

مـدغمان ثمَّ  مــظهـراِنمشــدداِن  ثمَّ  ومفـياِن 

األول  الثالثِة  لدى  فضلكامـلٌة  الذي  الرابِع  ف  ناقصٌة 

اِكَنِة َأْحَكاُمَ امِليِم السَّ

ي	َقْبـَل	اْلَِجـا18 ـَجـاَوامِليُم	ِإْن	َتْسُكْن	َتِ حْلِ ا 	 ي ِلــِذ 	 َليَِّنـٍة 	 ِلـٍف َأ 	 اَل

َضَبـْط19 	 ِلـَمـْن 	 َثـٌة َثاَل 	 ُمَهـا ْحَكا َفـَقـْطَأ 	 ٌر ْظَهـا ِإ َو 	 ٌم َغـا ْد ا 	 ٌء ْخَفـا ِإ

ِء0) ْلـَبـا ا 	 ِعـْنـَد 	 ُء ْخَفـا إِل ا 	 ُل وَّ أَل ِءَفا ا ِلـْلـُقـرَّ 	 يَّ ـْفـِو لشَّ ا 	 ـِه َسـمِّ َو

َتـى1) َأ 	 ْثِلـَهـا ِبِ 	 ٌم َغـا ْد ِإ 	 ِن لثَّـا ا َفَتـىَو 	 َيـا 	 ا َصِغيـًر 	 ًمـا َغا ْد إ 	 َسمِّ َو

ْلَبِقـيَّـْه)) ا 	 ِف 	 ُر ْظَهـا إِل ا 	 ِلـُث لثَّا ا يَّـْهَو َشْفـِو 	 َهـا مَسِّ َو 	 ٍف ْحـُر َأ 	 ِمـْن

َتِفـي3) ِفَواْحَذْر	َلَدى	َواٍو	َوَفـا	َأْن	َتْ ْعـِر َفـا 	 ِد تِّـَحـا ال َو 	 ِبـَهـا ِلُقْر

الشرح:

اهلجاء  حروف  قبل  وهلا  احلركة،  من  اخلالية  هي  الساكنة:  امليم 
ثالثـة أحكـام: إخفاء وإظهار وإدغام.  

 احلكم األول: اإلخفاء: وله حرف واحد وهو الباء فإذا وقعت 
إخفاؤها،  األول  وجهان  ذلك  يف  لك  جاز  الباء  قبل  الساكنة  امليم 
اإلخفاء  أن  إال  هبام  مقروء  صحيحان  والوجهان  إظهارها  والثاين 
من  والباء  امليم  خلروج  شفوّيًا  إخفاًء  وسمي  األداء،  يف  املقدم  هو 
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الشفتني.قال ابن اجلزري:
امليم إن تسكن بغنة لدى         باء عىل املختار من أهل األدا)1)

األمثلة: ترميهم بحجارة – ال تأخذكم هبام رأفة – إليهم هبدية – 
يوم هم بارزون – وال يغتب بعضكم بعضا. 

وعىل القارئ أن يطبق شفتيه من غري كزٍّ أو مبالغة يف إطباقهام،وال 
يرتك فرجة بينهام.

ولتحـــذرن قراءة بالفرجـــة        وما روى األسالف فهو حجة

إذ ال دليل قد روي عن السلف          إال اجتهاد عامر من اخللــــف

وال حجة ملن يقول: برتك الفرجة، فهو قول حمدث، والقراءة سنة 
متبعة يأخذها الالحق عن السابق.

وقعت  فإذا  امليم  وهو  واحد  حرف  وله  اإلدغام  الثاين:  احلكم 
امليم الساكنة قبل ميم متحركة وجب إدغامها، مثاله: وحاق هبم ما 

كانوا– كم من فئة. 

احلكم الثالث: اإلظهار وله ستة وعرشون حرفا وهي الباقية بعد 
هلل   احلمد  مثل:  كلمة  من  ويكون  اإلدغام  وحرف  اإلخفاء  حرف 

ومن كلمتني مثل: فجعلهم كعصف.

واحذر أن ختفي امليم الساكنة إذا وقع بعدها واو أو فاء ففي هذه 

)1) متن اجلزرية ص33.
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احلالة جيب عليك أن تسكن امليم سكونا صحيحا مع إظهارها.

أو إدغام  ويسمى اإلخفاء إخفاًء شفويا واإلدغام إدغاما متامثال 
مثلني صغريا واإلظهار إظهارا شفويا.

اكن وتركه.  وقوله:) جتي(باهلمز السَّ

َجـا« أي: حروف اهلجاء. وقوله: »اهْلِ

َجا” معناه الفطن كامل العقل. وقوله: “ احْلِ

يف نسخة »َقْبَل اْلَباِء« بدالً من »ِعنَْد اْلَباِء«.

اد«  بال تنوين ويف بعض النسخ بالتنوين. َ وقوله: »َو اِلحتِّ
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ُحْكُم الِم أْل َوالِم اْلِفْعِل

ِف4) ْحـُر أَل ا 	 َقْبـَل 	 ِن اَل َحـا 	 ْل َأ 	 ِم ِفِلـاَل َفْلَتـْعـِر 	 َهـا ُر ْظَهـا ِإ 	 ُهَمـا اَل و ُأ

ِعْلَمـُه5) 	 ُخـْذ 	 ٍة َعْشـَر 	 َمْع 	 َبٍع ْر ا 	 ـَك	َوَخـْف	َعِقيَمـُهَقْبَل ْبـِغ	َحجَّ ا ِمِن	

َبــِع6) ْر َأ 	 ِفـي 	 ُمَهـا َغا ْد ِإ 	 ِنيِهَمـا َفـِعَثا 	 َهـا ْمَز َر َو 	 ْيًضـا َأ 	 ٍة َعْشـَر َو

ا	َتُفْز	ِضْف	َذا	ِنَعْم7) 	ِصْل	ُرْحً 	ُزْر	َشِريًفـا	ِلْلَكَرْمِطْب	ُثمَّ َدْع	ُسوَء	َظـنٍّ

يَّـْه8) َقَمـِر 	 َهـا مَسِّ 	 َلـى و اُل ا 	 ُم لالَّ ا ِسيَّـْهَو َهـا	َشْ َوالالََّم	ااُلْخـَرى	مَسِّ

ُمْطَلـَقـا9) 	 ِفـْعـٍل 	 َم اَل 	 نَّ ْظِهـَر أ ِو	ُقْل	َنَعـْم	َوُقْلَنـا	َواْلَتَقـىو ِف	َنْ

الشرح:

الم ) أل (: هي: الم التعريف وهي زائدة عن أصل الكلمة وبنيتها 
أم  )املحسنني(  نحو:  فيها  هي  التي  الكلمة  عن  فصلها  صح  سواء 
عىل  هنا  وكالمنا  واللتان(  و)اللذان  والتي(  )الذي  نحو:  يصح  مل 
التي يصح فصلها عن الكلمة التي هي فيها وهلا عند حروف اهلجاء 

حالتان: 

األوىل: وجوب اإلظهار: وذلك يكون عند وقوع أحد حروف: 
)ابغ حجك وخف عقيمه( بعدها وهي )اهلمزة والباء والغني واحلاء 
وامليم  والياء  والقاف  والعني  والفاء  واخلاء  والواو  والكاف  واجليم 
واهلاء ( وإليك األمثلة عىل هذا الرتتيب: األرض – البغي – الغفور 
اخلبري – الفتاح –  ذو اجلالل – الكريم – الودود –  – احلكيم – 

العليم – القيوم – اليوم – املصري – اهلوى.
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فإذا وقعت الالم قبل أحد هذه احلروف وجب إظهارها ويسمى 
هذا اإلظهار )إظهارا قمريا( والالم )الما قمرية( عىل طريقة التشبيه 
بجامع  بالقمر  عندها  تظهر  التي  واحلروف  بالنجوم  الالم  فشبهت 

بقاء كل عند اآلخر.

حروف  أحد  وقوع  عند  ذلك  ويكون  اإلدغام:  وجوب  الثانية: 
أوائل كلم هذا البيت بعدها:

طب ثم صل رمحا تفز ضف ذا نعم     دع سوء ظن زر رشيفا للكرم

وهي: ) الظاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون 
والدال والسني والظاء والزاي والشني والالم ( وإليك األمثلة عىل 
التائبون،  الرمحن،  الصابرين،  الثواب،  )الطيبات،  الرتتيب:  هذا 
الزبور،  الظاملون،  السيئات،  الداع،  الناس،  الذكرى،  الضالني، 
وجب  األحرف  هذه  أحد  قبل  الالم  وقعت  فإذا  اليل(  الشاكرين، 
إدغامها ويسمى هذا اإلدغام )إدغاما شمسيا( والالم )الما شمسية( 
بالشمس  البيت  إليها يف  املرموز  أيضا واحلروف  بالنجم  هلا  تشبيها 

بجامع خفاء كل عند اآلخر.

 أما الم االسم وهي التي من أصل الكلمة وبنيتها نحو: )ألسنتكم 
وألوانكم، سلطان، سلسبيال، زلزاال( فحكمها اإلظهار مطلقا.

هذا  كان  سواء  أي:  اإلظهار  وجوب  فحكمها  الفعل  الم  وأما 
يلتقطه (  )التقى، وجعلنا ( أو مضارعا نحو:)  الفعل ماضيا نحو: 
و) اليلتفت ( أو أمرا نحو:) قل نعم ( هذا إذا مل يقع بعد الم فعل 
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األمر الم مثلها أو راء فإن وقع بعدها الم أو راء نحو: ) قل لكم (، 
)قل رب ( وجب اإلدغام يف املثال األول وسببه ) التامثل ( كام وجب 
اإلدغام يف املثال الثاين وسببه التقارب أوالتجانس عىل اختالف بني 

العلامء يف ذلك.

 ومثل الم الفعل يف وجوب اإلظهار: ) الم احلرف ( نحو: ) هل 
تنقمون ( و )بل طبع ( وحمل إظهارها إذا مل يقع بعدها الم أو راء 
كذلك، فإن وقع بعدها الم أو راء نحو: )هل لكم، بل رفعه( وجب 

اإلدغام.

وضبط اء،  الرَّ وكرس  التاء  بفتح  »َفْلَتـْعـِرِف«:   وقوله: 
اء. اء، وبالياء املفتوحة  وكرس الرَّ  بضم التاء، وفتح الرَّ

اء. و بضمها وفتح الرَّ

وقوله: “ِمِن اْبـِغ”: هبمزة الوصل.

ومعنى البيت: اطلب َحّجًا ال َرَفَث فيه وال ُفُسوَق وال ِجَدال.

بفتح  وضبط  “احلاء”،  وسكون  “الراء”،  بضم  “ُرمْحًا”:  وقوله: 
اء”. “الرَّ
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ف امِلْثَلْيِ َوامُلَتَقاِرَبْيِ َوامُلَتَجاِنَسْيِ

تََّفـْق30 ا 	 ِج ِر مَلَخـا ا َو 	 ِت َفا لصِّ ا 	 ِف 	 ْن َحـْقِإ َأ 	 ِفيِهَمـا 	 ِن مْلِْثـاَل َفا 	 ِن َفـا َحْر

َبـا31 َر َتَقـا 	 ًجـا ـَر َمْ 	 َنـا َيُكو 	 ْن ِإ ـَبـاَو ُيَلقَّ 	 ْخَتَلَفـا ا 	 ِت َفـا لصِّ ا 	 ِفـي َو

تَّـَفـَقـا)3 ا 	 َنـا َيُكو 	 ْو َأ 	 َبـْيـِن ِر َقـاُمَتَقا ُحقِّ 	 ِت َفـا لصِّ ا 	 َن و ُد 	 ٍج ـَر َمْ 	 ِف

َسـَكـْن33 	 ْن ِإ 	 ُثـمَّ 	 ِنَسـْيـِن مْلَُتَجا ـَيـْنِبا مَسِّ 	 ِغـيـَر لصَّ َفا 	 ُكــلٍّ 	 ُل وَّ َأ

	َفُقـْل34 َك	احَلْرَفاِن	ِف	ُكـلٍّ ْو	ُحرِّ مْلُـُثـْلَأ ِبا 	 ْفَهَمـْنـُه ا و 	 َكِبيـٌر 	 ُكـلٌّ

الشرح:

اإلدغام املتامثل واملتقارب واملتجانس:

األول: املثــالن.

اللذان اتفقا خمرجا وصفة كالتاءين والفاءين مثل:  ومها احلرفان 
أقسام  ثالثة  القتل( وهو عىل  )فال يرسف يف  )فام ربحت جتارهتم( 
فإن سكن أوهلام وحترك ثانيهام سمى مثلني صغريا كاألمثلة املتقدمة 
وحكمه وجوب اإلدغام جلميع القراء وذلك إن مل يكن األول حرف 
مد مثل: )قالوا وهم ( أو هاء سكت مثل: )ماليه هلك عني سلطانيه( 
وإال وجب اإلظهار يف املثال األول وهو )قالوا وهم ( وشبهه ؛  لئال 
عني  هلك  )ماليه  وهو  الثاين  املثال  يف  وجاز  باإلدغام  املد  يزول 
»ماليه  يف  آخر  وجه  ولك  الوقف،  جمرى  للوصل  إجراء  سلطانيه( 
مثلني  سمي  احلرفان  حترك  وإن  السكت،  مع  اإلظهار  وهو  هلك« 
جلميع  اإلظهار  وحكمه  ملك(  )الرحيم  هدى(،  )فيه  مثل:  كبريا 
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وسكن  األول  حترك  وإن  عمرو)1)،  أيب  عن  السويس  ماعدا  القراء 
َننسخ(، )شَقْقنا( وحكمه اإلظهار بال  الثاين سميا مطلقا مثل: )ما 
خالف وقد ذكر هذا النوع تتميام لألقسام وإن كان ال يرتتب عليه 

أي فائدة.

الثاين: املتقاربـان: 

صفة(  ال  خمرجا  أو  وصفة  خمرجا  تقاربا  اللذان  )احلرفان  ومها: 
القاف مع الكاف وهذا وقع يف قوله  فقولنا: )خمرجا وصفة( مثل: 
تعاىل: )أمل نخلقكم( وفيه لقالون وحفص ومن يوافقهم من القراء 

وجهان:

الوجه األول: اإلدغام الكامل، بحيث ال تبقى صفة القاف مطلقا.

صفته  وإبقاء  القاف  إدغام  وهو  الناقص،  اإلدغام  الثاين:  الوجه 
من غري قلقلة.

يدغمه،أما  ملن  ران(  )بل   : قوله  نحو:  الراء  مع  الالم  ومثل: 
حفص فال يدغمه ؛ ألنه يقرأ بالسكت من الشاطبية ومثل:  الذال 
مع التاء يف لفظ: )أخذت( كيفام جاء يف القرآن الكريم لقالون ومن 
يوافقه أما حفص فيظهره، ومثل النون مع الالم كـ)وأن لو استقاموا( 
فالصغري)2) كالدال  وقولنا:)أو خمرجا ال صفة( وهو صغري وكبري، 
جاءوكم(  )إذ  مثل:  اجليم  مع  والذال  سمع(  )قد  مثل:  السني  مع 

)1) وللدوري أيضا من طريق الطيبة.
)2) الصغري هو أن يسكن احلرف األول ويتحرك احلرف الثاين ويدغم 

األول يف الثاين. 
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وحفص  لقالون  اإلظهار  وحكمهام  سنني(  )عدد  مثل:  والكبري)1) 
ومن يوافقهم.

الثالث: املتجانسان:

ومها احلرفان اللذان اتفقا خمرجا واختلفا صفة، وحكمه اإلظهار 
إال يف سبعة مواضع جيب اإلدغام فيها وهي:

الدال يف التاء مثل: )قد تبني(.. 1

والتاء يف الدال مثل: )أثقلت دعوا(. 2

والتاء يف الطاء مثل: )فآمنت طائفة(.. 3

والذال يف الظاء مثل: )إذ ظلمتم(.. )

فيه وجهان . 5 اللفظ  )يلهث ذلك( وهذا  الذال مثل:  والثاء يف 
لقالون اإلدغام واإلظهار. وحفص باإلدغام فقط.

فيه . 6 اللفظ  هذا  وكذلك  معنا(  )اركب  من  امليم  يف  والباء 
حفص  أما  يوافقه،  ومن  لقالون  واإلظهار  اإلدغام  وجهان 
من  )ويعذب  البقرة:  سورة  يف    قوله  وأما  فقط  فباإلدغام 
يشاء( فليس فيه إال اإلدغام لقالون ومن يوافقه من القراء من 
طريق الشاطبية، وله اإلظهار واإلدغام من طريق الطّيبة. أما 

حفص فيقرأه برفع الباء فال إدغام له.

)1) والكبري هو أن يتحرك احلرفان معا ويدغم األول يف الثاين.
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الطاء يف التاء مثل: )أحطت – فرطت – بسطت( وهو إدغام . 7
متجانس  ناقص إلدغام الطاء وإبقاء صفته من غري قلقلة.

.» «  بسكون »التاء«  وضبط  بحذفها »ُمَقاِرَبنْيِ  وقوله: »ُمْتَقاِرَبـنْيِ

تشديدها. مع  األوىل  القاف  »احلاء«، وكرس  بضمِّ  َقـا«  »ُحقِّ  وقوله: 
وضبط  بفتح “احلاء” وكرس القاف األوىل مع تشديدها.
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أْقَساُم امَلدِّ

َلــُه35 	 ِعـيٌّ َفْر 	 َو 	 ْصِلـيٌّ َأ 	 مْلَـدُّ ا ُهـــوَو َو 	 َطِبيِعـيًّـا 	 اًل وَّ َأ 	 َســمِّ َو

َسَبـْب36 	 َعَلـى 	 َلـُه 	 ـٌف قُّ َتَو 	 اَل 	 َتـَلـْبَما ُتْ 	 ُف و حُلـُر ا 	 ِنـِه و ِبُد 	 ال َو

ْو	ُسُكوْن37 َأ 	 	َهْمٍز 	َحْرٍف	َغْيُ ْنبْل	َأيُّ َيُكـو 	 ِبيِعـيَّ لطَّ َفا 	 َمـدٍّ 	 َبْعـَد 	 َجا

َعَلـى38 	 ٌف ُقو َمْو 	 ِعـيُّ ْلَفْر ا 	 َخُر آل ا ُمْسَجـالَو 	 ٍن ُسُكـو 	 ْو َأ 	 َكَهْمـٍز 	 َسَبْب

َفِعـيـَهـا39 	 َثـٌة َثـاَل 	 ُفـُه و ُنوِحيَهـاُحـُر ِفـي	 	 ْهَي َو ٍي	 ا َو َلْفِظ	 	 ِمْن

ْمَوالَكْسُر	َقْبَل	اْلَيا	َوَقْبَل	اْلواِو	َضـْم40 ُيْلَتـَز 	 ْلـٍف َأ 	 َقْبـَل 	 َفْتـٌح َو 	 ٌط َشْر

ـَنـا41 ُسكِّ 	 ٌو ا َو َو 	 ْلَيا ا 	 ِمْنَهـا 	 للِّيـُن ا ْعِلـَنـاَو ُأ 	 ُكـلٍّ 	 َقْبـَل 	 ٌح ْنِفَتـا ا 	 ِن ِإ

الشرح:

أقسام املد:

 ينقسم املد إىل قسمني: مد أصيل، ومد فرعي.

أي:  ربكم(  )يمددكم  تعاىل:  قوله  ومنه  الزيادة  اللغة:  يف  واملد 
املد  الصوت بحرف من حروف  إطالة  )يزدكم(. ويف االصطالح: 

واللني أو بحريف اللني فقط.

والقرص يف اللغة: احلبس ومنه قوله تعاىل: ) حور مقصورات يف 
اخليام ( أي: حمبوسات فيها.

 ويف االصطالح: إثبات حرف املد واللني أو حرف اللني وحده 
من غري زيادة عليهام. 
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واملد األصيل ويسمى باملد الطبيعي هو الذي ال تقوم ذات حرف 
املد إال به وال يتوقف عىل سبب من أسباب املد الفرعي، وضابطه أن 
ال يقع بعد حرف املد واللني مهز وال سكون مثل:  )قالوا – وأقبلوا 
– وقيل هلم( وسمي طبيعيا ألن صاحب الطبيعة السليمة ال ينقصه 

عن حده وال يزيد عليه وسمي أصليا ألنه أصل جلميع املدود.

وحيرم  القراء  جلميع  والوقف  الوصل  يف  فقط  حركتان  ومقداره 
رشعا أن ينقص عن هذا القدر أو الزيادة عليه واحلركة بمقدار ألف 

مكررة مرتني.

من  لسبب  الطبيعي  املد  مقدار  عىل  الزائد  املد  هو  والفرعي 
األسباب وهو الذي تقوم ذوات حروف املد بدونه وضابطه أن يقع 
سكون  أو  مهز  وحده  اللني  حرف  بعد  أو  واللني  املد  حروف  بعد 
 – أنزل  وما   – نحو: )هؤالء  أو عارضا  السكون الزما  كان  سواء 
وأملِ (   – ويشء  لدا الوقف ونحو: )دآبة   – وآمنوا( ونحو: السوء 
وصال ووقفا ونحو: ) تعلمون ( وقفًا، وسمي فرعيا لتفرعه من املد 

الطبيعي أو لتفرع مجيع املدود منه سوى املد الطبيعي.

وسببه اهلمز والسكون مطلقا فاهلمز سبب لثالثة أنواع منه وهي 
املد املتصل واملنفصل والبدل فإن تقدم اهلمز عىل حرف املد فهو مد 
البدل نحو:) قولوا ءامنا باهلل( وإن تأخر اهلمز عىل حرف املد وكان 
معه يف كلمة واحدة فهو مد متصل مثل: )ماشاء اهلل( وإن انفصل 
املد  فهو  الثانية  أول  الكلمة واهلمز  آخر  املد يف  بأن كان حرف  عنه 

املنفصل نحو: ) قولوا ءامنا(.
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 والسكون سبب لنوعني منه وال يكون إال بعد حرف املد دائام فإن 
كان السكون ثابتا يف الوصل والوقف فهو املد الالزم نحو: )حم( و 
)حمياي( عىل قراءة من سكن الياء ومنهم اإلمام قالون وإن كان ثابتا 
يف الوقف دون الوصل فهو املد العارض للسكون نحو: ) تعقلون (.

الواو  وهي  )واي(  لفظ  جيمعها  فثالثة  واللني  املد  حروف  أما 
الساكنة املضموم ما قبلها نحو:)حيول( واأللف الساكنة املفتوح ما 
)حيل(  نحو:  قبلها  ما  املكسور  الساكنة  والياء  )حال(  نحو:  قبلها 
وجيمع الكل برشوطها الكلامت اآلتية )نوحيها – وأوتينا – وأوذينا( 
بامتداد ولني من غري كلفة  واللني خلروجها  املد  وسميت بحروف 

عىل اللسان والتساع خمرجها كام هو مقرر يف املخارج.

قبلهام  ما  املفتوح  الساكنتان  والواو  الياء  فهام  اللني  حرفا  وأما   
مثل:) خري  – يشء – خوف – سوء ( وسميا بذلك خلروجهام بلني 

وعدم كلفة عىل اللسان.

أما رشوط حروف املد واللني فثالثة :

أوهلا: ضم ما قبل الواو نحو: ) يقول (، ثانيها: كرس ما قبل الياء 
نحو: )قيل(، وثالثها: فتح ما قبل األلف نحو: ) قال ( وهذا الرشط 

الزم لأللف ال يفارقها وأما رشوط حريف اللني فاثنان:

كخوف   ( قبلهام:  ما  يفتح  أن  ثانيهام:  ساكنتني،  يكونا  أن  أوهلام: 
وبيت(.
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َتَلْب(: وقوله )وال بُِدونِِه احْلُُروُف جُتْ

بكرس النون  وقيل بنصبها عىل الظرفية.

« برفع الراء  أو خفضها. وقوله: » َغرْيُ

وقوله: »ُمْسَجاَل«: أي: مطلقًا .

الالم. تشديدها،وقيل:بفتح  مع  الالم  بكرس  “َواللِّنُي”   وقوله: 
وكرس الكاف مع تشديدها وفتح  “السني”،  بضم  نَا”  “ُسكِّ وقوله: 

“النون«.

وضبط بفتح “السني” و “الكاف” و”النون “ من غري تشديد.
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َأْحَكاُمَ امَلدِّ

ْم)4 و َتـُد 	 َثـٌة َثـاَل 	 ٌم ْحـَكـا َأ 	 للُّـُزوْمِلْلَمـدِّ ا َو 	 ُز ا َو َواجْلَ ْلُوُجوُب	 ا ْهَي	 َو

َمـْد43 	 َبْعـَد 	 َهْمـٌز 	 َء َجا 	 ْن ِإ 	 ِجٌب ا ُيـَعـْدَفَو 	 تَِّصـٍل ِبُ 	 ا َذ َو 	 ِكْلَمـٍة 	 ِفـي

ُفِصْل44 	 ْن ِإ 	 َقْصـٌر َو 	 َمـدٌّ 	 ِئـٌز َجا مُلْنَفـِصـْلَو ا 	 ا َهـَذ َو 	 ِبِكْلَمـٍة 	 ُكـلٌّ

ُن45 ـُكـو لسُّ ا 	 َض َعَر 	 ْن ِإ 	 ا َذ 	 ِمْثـُل َنْسَتـِعـيـُنَو 	 َن َكَتْعَلـُمـو 	 ْقـًفـا َو

ا46 َذ َو 	 ملَـدِّ ا 	 َعَلى 	 ْلَْمـُز ا 	 َم ُقـدِّ 	 ْو اَأ ُخـَذ 	 ًنـا مَيـا ِإ َو 	 ا َمـُنـو َكآ 	 ْل َبـَد

ـاَل47 صِّ ُأ 	 ُن ـُكـو لـسُّ ا 	 ِن ِإ 	 ٌم ِز اَل اَلَو ُطوِّ 	 َمـدٍّ 	 َبْعـَد 	 ْقًفـا َو َو 	 ْصـاًل َو

الشرح:

 أحكام املد ثالثة: 

أولا: الوجوب:

وهو خاص باملد املتصل.

ثانيها: اجلواز:

وهو خاص باملد املنفصل والعارض للسكون والبدل.

ثالثها: اللزوم: 

وهو خاص باملد الالزم.
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احلكم األول: وهو املد الواجب )املتصل( وتعريفه أن يقع اهلمز 
 – هنيئا   – أولئك   ( نحو:  واحدة  كلمة  يف  واللني  املد  حرف  بعد 

النبوءة ( عىل قراءة قالون.

املعروف  وهو  حركات  أربع  قالون  اإلمام  عند  مده  ومقدار 
بالتوسط وهذا هو املشهور.

وورد عنه املد بمقدار ثالث حركات وهو املعروف بفويق القرص، 
مخس،  أو  حركات  أربع  الشاطبية  طريق  من  حفص  عند  ومقداره 
وكان  واحدة  كلمة  يف  باهلمز  املد  حرف  التصال  متصال  وسمي 
حكمه الوجوب لوجوب مده عند كل القراء زيادة عىل مقدار املد 

الطبيعي وإن كانت الزيادة متفاوتة عندهم.

احلكم الثاني: املد اجلائز: 

اجلائز  واملد  املنفصل  اجلائز  املد  وهي:  أنواع  بثالثة  يتعلق  وهو 
العارض للسكون واملد اجلائز البدل

املد اجلائز املنفصل:

عنه،  انفصاله  برشط  واللني  املد  حرف  بعد  اهلمز  يقع  أن  وهو 
وذلك بأن يكون حرف املد آخر الكلمة واهلمز أول الثانية ويستوي 

يف ذلك االنفصال احلقيقي واحلكمي.

   فاالنفصال احلقيقي هو أن يكون حرف املد واللني ثابتا يف اللفظ 
والرسم نحو:  وما أنزلنا، واالنفصال احلكمي هو أن يكون حرف 
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نحو:  النداء،  ياء  ومنه:  اللفظ  يف  ثابتا  الرسم  يف  ساقطا  واللني  املد 
)هؤالء(  )هأنتم(:  نحو:  التنبيه:  هاء  وكذلك  )يأهيا(  )يإبراهيم( 
يف  يرشك  وال   (  ،) اهلل  إىل  أمره   ( مثل:  الكناية  هاء  صلة  وكذلك 
كقالون  وصلها  من  عند  اجلمع  ميم  صلة  وكذلك  أحدا(   حكمه 
يف أحد وجهيه نحو: ) ومنهم أميون ( ومقدار املد املنفصل خمتلف 
فيه بني القراء كاملد املتصل وبالنسبة لقالون فله ثالثة أوجه أشهرها 

القرص: وهو مد الصوت بقدر حركتني.

الثاين: التوسط: وهو مد الصوت بقدر أربع حركات.

فله  حفص  وأما  حركات.  ثالث  بمقدار  القرص:  فويق  الثالث: 
من طريق الشاطبية وجهان: التوسط بمقدار أربع حركات، وفويق 

التوسط بمقدار مخس حركات.

وسمي منفصال النفصال حرف املد عن اهلمز أو النفصال الرشط 
عن السبب وكان حكمه اجلواز جلواز قرصه ومده عند بعض القراء 

كقالون.

املد اجلائز العارض للسكون:

وهو أن يقع سكون عارض للوقف بعد حرف املد واللني أو بعد 
و)املئاب(  و)الّدين(  األول:)تعلمون(  فمثال  وحده  اللني  حرف 
ونحو: ) يشاءون ( ونحو:)الصالة وعلمناه وعقلوه وفيه(. ويدخل 
واللني  املد  حرف  بعد  اهلمز  يف  العارض  الساكن  كان  إذا  ما  فيه 
و)خوف(  )بيت(   نحو:  الثاين  ومثال  النبيء(  قروء،  مثل:)يشاء، 
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وهو  للوقف  سببه  لعروض  للسكون  بالعارض  وسمي  و)َسْوء( 
اجلواز جلواز قرصه ومده عند كل  العارض وكان حكمه  السكون 
القراء فالقرص حركتان واملد يشمل التوسط واإلشباع فالتوسط أربع 
عىل  الثالثة  األوجه  هذه  وجتري  حركات  ست  واإلشباع  حركات 
هذا الرتتيب يف كل مد عارض للسكون إال املد العارض للسكون 
بحال  القرص  فيه  جيوز  فال  )السامء(  نحو:  املتصل  املد  أصله  الذي 
وإنام اجلائز فيه بالنسبة لقالون ثالثة أوجه وهي املد ثالث حركات 
وأربع وست للوقف. وأما حفص فله وقفًا أربع حركات أو مخس 

حركات أو ست حركات للوقف.

املـد اجلائز البـدل: 

وهو أن يتقدم اهلمز عىل حرف املد واللني مثل:) ءامنوا ( و ) إيامنا( 
و)أوتوا( وسمي بمد البدل إلبدال حرف املد من اهلمز فإن األصل 
يف كلمة )ء امنوا ( و)إيامنا( و)أوتوا( ) َأ ْأمنوا، إئامنًا، ُأْؤتوا ( هبمزتني 
األوىل متحركة والثانية ساكنة فأبدلت الثانية الساكنة حرف مد من 
جنس حركة ما قبلها فصارت الكلمة )ءامنوا، إيامنا، أوتوا ( وكان 
حركتان  وهو  فالقرص  ومده  وتوسطه  قرصه  جلواز  اجلواز  حكمه 
لكل القراء والتوسط وقدره أربع حركات واملد وقدره ست وهذان 

الوجهان ومها التوسط والطول لورش وحده.

يف  أي:  أصيل  سكون  يقع  أن  وهو  الالزم:  الثالث: املد  احلكم 
الوصل والوقف  بعد حرف املد واللني أو بعد حرف اللني وحده يف 
كلمة أو حرف.أما الواقع بعد حرف املد واللني يف كلمة ففي نحو: 



41

)دآبة، وآالم موضعي يونس ملن سكن الالم كحفص وحميآي( عند 
املد واللني يف  بعد حرف  الواقع  قالون وأما  الياء ومنهم  من سكن 
حرف ففي نحو: )ص، وق( وأما الواقع بعد حرف اللني وحده فال 
يكون إال باحلرف وهو العني يف فاحتة سوريت مريم والشورى وسمي 
الزما للزوم سببه يف حالتي الوصل والوقف أو للزوم مده عند كل 

القراء بمقدار متساو من غري تفاوت.

وأما مقدار مده فهو ست حركات للقراء العرشة.

مالحظة:

حتريك  املد  حرف  بعد  الذي  األصيل  السكون  عىل  طرأ  إن   
للتخلص من التقاء الساكنني أو للنقل فيجوز حينئذ يف املد الالزم 
وجهان: املد والقرص وصال وذلك يف امليم من )أمل( فاحتة آل عمران 
برشط وصلها باسم اجلاللة أما إذا وقف عليها فاإلشباع ال غري وهذا 
لقالون وغريه هذا بالنسبة للتخلص من التقاء الساكنني.وأما بالنسبة 
للنقل أي نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها ففي كلمتي )ءالن( يف 
اهلمز مدا طويال عمال  لنا هنا مد  لقالون وجيوز  موضعي )يونس( 
باألصل وقرصها حركتني عمال بعارض النقل وجيوز تسهيل اهلمزة 

الثانية أيضًا لكل القراء.
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أْقَساُم امَلدِّ الَّالِزِم

َبـَعـْه48 ْر َأ 	 ْيـِهـْم َلَد 	 ٍم ِز اَل 	 ُم ْقـَسـا َمـَعـْهَأ 	 ِفـيٌّ َحـْر َو 	 ِكْلِمـيٌّ 	 ِتْلَك َو

ـُل49 ُمـَثـقَّ 	 ـٌف ُمـَخـفَّ 	 ُهَمـا ـُلِكاَل ُتـَفـصَّ 	 َبـَعــٌة ْر َأ 	 ِه َفـَهــِذ

ْجَتـَمـْع50 ا 	 ٌن ُسـُكـو 	 ِبِكْلَمـٍة 	 ْن َقـْعَفِإ َو 	 	ِكْلِمـيٌّ َفْهـَو 	 َمدٍّ َحْرِف	 	 َمْع

ا51 ِجـَد ُو 	 ِف و حُلـُر ا 	 ِثـيِّ ُثاَل 	 ِف 	 ْو اَأ َبــَد 	 ِفـيٌّ َفَحـْر 	 ْسُطـُه َو 	 ملَـدُّ ا َو

ِغـَمـا)5 ْد ُأ 	 ْن ِإ 	 ـٌل ُمَثـقَّ 	 ُهـَمـا َغـَمـاِكاَل ُيْد 	 َلــْم 	 ا َذ ِإ 	 ُكـلٌّ 	 ـٌف فَّ َمَ

ْر53 ـَو لـسُّ ا 	 َل وَّ َأ 	 ِفـيُّ ْر حْلَ ا 	 ُم ِز لالَّ ا ـَصـْرَو ْنَ ا 	 ٍن ـا مَثَ 	 ِفـي َو 	 ُه ُد ُجـو ُو

َمُعَها	ُحُروُف	َكْم	َعَسـْل	َنَقـْص54 وُل	َأَخـْصجَيْ 	والطُّ 	ُذو	َوْجَهْيِ َوَعْيُ

ِلــْفَوَما	ِسَوى	احَلْرِف	الثُّاَلِثي	اَل	َأِلـْف55 ُأ 	 َطِبيِعـيًّـا 	 ا َمـدًّ 	 ُه َفـَمـدُّ

ْر56 ـَو لسُّ ا 	 ِتـِح ا َفَو 	 ِفـي 	 ْيًضا َأ 	 َك ا َذ َصـْرَو اْنَ 	 َقـِد 	 ِهـٍر َطا 	 َلْفِظ	َحيٍّ ِف	

َعَشـْر57 	 َبْع ْر أَل ا 	 ِتـَح ا ْلَفَو ا 	 َمـُع جَيْ ا	َمْن	َقَطْعَك	َذا	اْشَتَهـْرَو ِصْلُه	ُسَحْيً

الشرح:

ينقسم املد الالزم أوال إىل قسمني:

1-  املد الالزم الكلمي:

2 - املد الالزم احلريف:

وكل منهام ينقسم إىل قسمني آخرين خمفف ومثقل وبذلك تكون 
األقسام أربعة.
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بعد  يقع  أن  وضابطه  املثقل:  الكلمي  الالزم  املد  األول:  القسم 
نحو:  كلمة  يف  مشدد  أي:  مدغم  أصيل  سكون  واللني  املد  حرف 
موضع  و)ءآهلل(  األنعام  موضعا  )ءالذكرين(  ومنه  دآبة  الضالني، 
لوقوع  كلميا  وسمي  األربعة،  يف  اإلبدال  وجه  عىل  والنمل  يونس 
الساكن األصيل بعد حرف املد يف كلمة وسمي مثقال لكون السكون 
األصيل مدغام، وجيوز تسهيل اهلمزة الثانية يف )آلذكرين وآهلل( لكل 

القراء.

 القسم الثاين: املد الالزم الكلمي املخفف: وضابطه أن يقع بعد 
حرف املد واللني سكونا أصليا غري مدغم أي: خمفف يف كلمة نحو: 
حلفص،  يونس  موضعي  و)اآلن(  لقالون  الياء  بسكون  )حمياي( 

وسمي خمففا لكون السكون غري مدغم.

بعد  يقع  أن  وضابطه  املثقل:  احلريف  الالزم  املد  الثالث:  القسم   
هذا  يف  ويشرتط  حرف  يف  مدغم  أصيل  سكون  واللني  املد  حرف 
ولني  مد  حرف  ثانيها  أحرف  ثالثة  عىل  هجاؤه  يكون  أن  احلرف 
وثالثها ساكن سكونا أصليا مثل: الالم والسني من: ) أمل (، و)طسم( 
وسمي حرفيا لوقوع الساكن األصيل بعد حرف املد واللني يف حرف 

ومثقال لكون الساكن مدغاًم.

  القسم الرابع: املد الالزم احلريف املخفف: وضابطه أن يقع بعد 
حرف املد واللني أو بعد حرف اللني وحده سكون أصيل غري مدغم 
ويشرتط يف هذا احلرف ما تقدم يف نظريه فمثال السكون الواقع بعد 
حرف املد واللني:) ق (، و)ص ( ونحو: امليم  من )حم( والالم من 
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) أمل ( ومثال السكون الواقع بعد حرف اللني وحده هو العني من 
فاحتة سوريت مريم والشورى ولك يف العني من فاحتة سوريت مريم 
القرص  الشاطبية وهلام  والتوسط من  الطول  أوجه.  والشورى ثالثة 

أيضًا من طريق الطيبة.

منها  أقسام  إىل ثالثة  السور  أوائل  املوجودة يف  وتنقسم احلروف 
قوهلم:  يف  املجموعة  الثامنية:  احلروف  وهي  حركات  ست  يمد  ما 
)كم عسل نقص( ويف قول بعضهم )سنقص علمك( ومنها ما يمد 
مدا طبيعيا أي: حركتني وهي مخسة أحرف جمموعة يف قول صاحب 
التحفة: )حي طهر( ومنها ماال مد فيه وهي األلف وذلك ألن كل 
حرف وضعه عىل ثالثة أحرف وليس وسطه حرف مد ساكنا ال يمد 

أصال. 

وقوله: »وتلك ِكْلِميٌّ »بفتح »الكاف« وكرسها مع سكون »الالم« 
فيهام ، وكذلك يف قوله: )َفْهَو ِكْلِميٌّ َوَقْع(.

وقوله: »َوْسَطُه« بسكون السني وفتح الطاء وضمها. 

و يف بعض النسخ 

َمُعَها ُحُروُف َكْم َعَسْل َنَقْص     َوَعنْيُ َثلِّْث َلِكِن الطُّوُل َأَخّص   جَيْ
و يف بعض النُّسخ: وامدد وسطه عني والطول أخص.
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ٌة َخاِتَ

لل58َِّ ا 	 ـْمـِد ِبَ 	 لنَّـْظـُم ا 	 ا َذ 	 َتـمَّ ِهـيَو َتَنـا 	 ِبــاَل 	 ِمـِه ـا َتَ 	 َعَلـى

لنُّـَهـى59 ا 	 ِلــِذ 	 َا َبـد 	 َنـدٌّ 	 ُتـُه ْبَيا ُيْتِقُنـَهـاَأ 	 ملَـْن 	 ى ُبْشـَر 	 خُيَهـا ِر َتا

ا60 َبــَد َأ 	 ُم ـاَل لـسَّ ا َو 	 ُة ـاَل لصَّ ا 	 اُثـمَّ ْحـَمـَد َأ 	 ِء ْنِبـَيـا أَل ا 	 ِم ِخَتـا 	 َعَلـى

ِبـِع61 َتـا 	 ُكـلِّ َو 	 ْحـِب لصَّ ا َو 	 ِل آل ا ِمـِعَو َسـا 	 ُكـلِّ و 	 ٍئ ِر َقــا 	 ُكـلِّ َو

الشرح:

 ختم الناظم رمحه اهلل تعاىل منظومته باحلمد والصالة عىل الرسول 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.

ومعنى قوله:

َهـى             َتاِرخُيَهـا ُبْشـَرى ملَِـْن ُيْتِقنُـَهـا َأْبَياُتـُه َنـدٌّ َبـدَا لِــِذ النُـّ

أي: أن هذه املنظومة أبياته واحد وستون بيتا قلتها سنة1198هـ، 
األعداد  بني  جيمع  علم  وهو  ـل   اجلمَّ بحساب  يعرف  ما  وهذا 
باحلروف، ويكون بجعل كل حرف من  األرقام  واألرقام وخيترص 
حروب األبجدية رقم من واحد إىل عرشة ثم يكون العدد عرشات 
إىل مائة ثم يكون العدد مئات حتى يكون آخر عدد ألف،واحلروف 

األبجدية هي أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ
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مثال ذلك:

أبجد:

أ= 1 

 ب=2
 ج=3
 د=)

 هوز:
 هـ=5
 و=6 
 ز=7

 حطي

 ح=8
 ط=9
 ي10

 كلمن

 ك=20
 ل=30
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 م=0)
 ن=50 

 سعفص

 س=60
 ع=70

 ف=80
 ص=90

 قرشت 
 ق=100
 ر=200

 ش=300
 ت=00)

 ثخذ
 ث=500
 خ=600
 ذ=700

 ضظغ
 ض=800

 ظ=900
 غ=1000
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فقوله “ ند بدا “ كلمة “ نـَد “ بمعنى النبت، و كلمة “بدا “ بمعنى 
 ظـَهر

 ن = 50
 د = )

 ب = 2
 د = )
 ا = 1

فاملجموع يساوي واحد وستون بيتا، أما تاريخ هذه املنظومة فهو 
 »برشى ملن يتقنها«

 ب= 2
 ش=300

 ر=200
 ى=10
 ل=30
 م=0)
 ن=50
 ي=10

 ت=00)
 ق=100
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 ن=50
 هـ=5

 ا=1
ويكون املجموع 1198هـ

_
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