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F
قال تعاىل:

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ونَزَّلْنَاهُ تَنزِيالً.)1(
وَالَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.)2(
قال الرسول األعظم حممد :
(خريكم مَن تعلّم القرآن وعلّمه)(.)3
قال اإلمام علي بن أبي طالب :
(وعليكم بكتاب اهلل فإنه احلبل املتني والنور املبني والشفاء النافعُ

( )1سورة االسراء :آية .101
( )2سورة طه :آية .111
( )3حديث نبوي شريف.
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رسالة يف فن التجويد

والرََّيُّ النافع والعصمة التمسك والنجاة للمتعلق ،ال يعوج فيقام وال
يزيغ فيستعتب ،وال ختلقه كثرة الرَّد وولوج السمع .مَن قال به صدق
ومن عمل به سبق)(.)1

( )1نهج البالغة.14 ،2 :

F
متهيد
علم التجويد :هو علم إسالمي ظهر نتيجة الدراسات القرآنية
املتنوعة… وهو علم الصوتيات كما اصطلح على تسميته حديثاً؛ ألنه
يعنى بهندسة الصوت العربي فيبحث يف صوت احلرف الذي تتكون
منه كل كلمة وارتباطها بالكلمة اليت تليها والكلمة السابقة هلا من
الناحية الصوتية ،وللعرب الريادة يف هذا العلم فقد أفردوه بالبحث
املستفيض وأولوه عناية كبرية ،وذلك ليتمكنوا من ضبط القرآن
وقراءته قراءة سليمة ،وأطلقوا عليه اسم (علم التجويد) و(علم
جتويد القرآن) و(فن التجويد).
وكان هلذا العلم الفضل األكرب يف حفظ القرآن الكريم واللغة
العربية… (حبيث بقي القرآن الكريم يتلى كما نزل قبل أربعة عشر
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قرناً دون حتريف يف ألفاظه وخمارج وصفات حروفه ،وظلت اللغة
العربية الفصحى حمافظة على أصالتها وهي تعرب أربعة عشر قرناً
وجتتاز خمتلف احملن ،وظل جهازها الصوتي سليماً ثابتاً)(.)1
وقد تبارى العلماء املسلمون يف وضع أسس وقواعد لرتتيل
وجتويد كتاب اهلل العزيز وكان ذلك يف القرن الرابع اهلجري.
ومن ذلك الوقت ازدادت أهمية هذا العلم ومنت حركة لتسهيل
تلك العملية عن طريق تأليف الكتب اليت تناقلها املسلمون يف
استقرارهم وترحاهلم السيما اَنَّ اهلل عز وجل ،قد حث على ترتيل
كتابه إذْ قال [وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيالً]( .)2وكان النيب الكريم يؤكد على
ذلك (خريكم من تعلم القرآن وعلمه).
وممن اهتم بوضع األسس والقواعد لرتتيل القرآن الكريم هو أبو
عمرو الداني وابن اجلزري وابن جماهد والفراء وغريهم… يقول
ال َفرَّاء (التجويد حلية القراءة وهو إعطاء احلروف حقوقها وترتيبها
ورد احلرف إىل خمرجه وأصله وتلطيف النطق به على كمال هيئته من
( )1نظرات يف علم التجويد ،إدريس عبد احلميد الكالك :بغداد ،ط1101 ،1هـ ــ
1481م .التمهيد.
( )2سورة املزمل :آية .1
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()1

غري إسراف وال تعسف)

استمرت اجلهود اخلرية تنمو وتتعاظم منذ

زمن الرسول الكريم  وزمن اخلالفة الراشدة ،وبقيت هذه اجلهود
تتناقلها العقول النرية من جيل إىل جيل إىل عصرنا احلاضر ،بعد أن
توفرت للعلماء ظروف ساعدتهم على البحث وتقصي احلقائق.
ويأتي جهد علمائنا األخيار متميزا يف هذا اجملال ،ولعل هذه الرسالة
اليت عكفنا على حتقيقها وإخراجها إىل النور تعد مساهمة يف هذا
اجملال وجهداً يستحق الثناء ونسأل اهلل أن يوفق اجلميع مبا فيه خري
البشرية واألمة اإلسالمية.
وأخرياً أرى لزاما علي إعالن عميق شكري واعرتايف لسماحة
الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء الذي ساعد على إظهار هذا
األثر ،كما البد من رفع آيات الشكر لألستاذ الفاضل عماد جابر
الربيعي ولألخ الفاضل احلاج علي كريم دبوس وللعاملني يف مكتبة
أمري املؤمنني ملا أبدوه من مساعدة والسيما أمني املكتبة (علي جهاد
حساني وأخويه حسني وكريم) نسأل اهلل التوفيق.

أهمية هذه الرسالة:
إن تالوة وجتويد القرآن الكريم وفهم آياته ترتبط بعلوم كثرية منها
( )1اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي :دار صادر ،بريوت ،د.ت .100 ،1
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علم النحو والناسخ واملنسوخ وأسباب النزول واحملكم واملتشابه
واإلعجاز وغري ذلك… ومن هذه العلوم علم التجويد الذي تناولته
أقالم العلماء بالشرح والتوضيح لكي يفهمه العامل واملتعلم.
وجدت يف شرحها الرسائل اليت ال حتصى وهذا إن دل على شيء
إمنا يدل على أصالة هذا العلم ودميومته وحاجة املسلمني امللحة
إليه...
ورسالة العالمة الشيخ اهلادي آل كاشف الغطاء  ،رسالة
جاءت خمتصرة جامعة ألحكام التالوة ليسهل تطبيقها ،وهي رسالة
مهمة يف هذا الباب ألنها وضعت القواعد األساسية ألُصول التالوة
بشكل يالئم حاجة املسلمني وختتلف هذه الرسالة عن سواها كونها
ذات مفاهيم وأساليب مبسطة صاحلة ألن ينهل منها طالب هذا
العلم….

دواعي تأليف هذه الرسالة:
لقد توخى العالمة الشيخ اهلادي  من رسالته خماطبة عقول
املسلمني بعامة وطلبة العلم خباصة وإيقاظ مشاعرهم وشحذ هممهم
لالنصراف إىل متابعة ما يتعلق بعلم التجويد حفاظاً على القرآن
الكريم ودميومته وميكن تليي

الغاية اليت من أجلها وضعت هذه
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الرسالة مبا يأتي:
 -1لتالوة القرآن الكريم أهمية كبرية يف صقل املواهب وتهذيب
النفوس وتوسيع املدارك.
 -2أهمية إبراز حق احلرف أثناء التالوة ،ابتعاداً عن اللحن ظاهراً
كان أو خفياً.
 -3حث املسلمني على متابعة أحكام التالوة وتعلمها حفاظاً على
أصالة اللغة العربية والقرآن الكريم ،ومتجيداً لكتاب اهلل تعاىل…
 -1إبراز العالقة املتينة بني اللغة العربية والتجويد والتأكيد على
أصالة اللغة اليت نزل بها القرآن الكريم.
 -5إبراز قوة الرابطة بني هذه األحكام واحلروف العربية من حيث
اإلدغام واملد والوقف واالبتداء وهمزتي الوصل والقطع… إىل
آخره.
 -1التأكيد على الفوارق األساسية بني خمرج احلرف وصوته
بشكل مسهب ومبسط.
ومن اجلدير ذكره أنَّ هذه الرسالة اليت هي من وضع أحد علمائنا
األفذاذ ستكون منطلقاً لطلبة العلم لفهم وتالوة كتاب اهلل عز وجل
وفقاً للنهج الصحيح.
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النسخ املعتمدة ووصفها:
حققت هذه الرسالة على النسية األم اليت أوقفين عليها فضيلة
الدكتور اجلليل الشيخ عباس ابن العالمة الفقيه الشيخ علي كاشف
الغطاء  ،وهي نسية خبط املؤلف  ...وتوجد نسية مصورة عن
النسية األم عند احملقق وقد صورت على قرص ( )CDحيمل رقم
( ،)1ومل نعثر على نسية أخرى من هذه امليطوطة فكان اعتمادنا
كله عليها.
والرسالة تقع يف اثنيت عشرة ورقة من القطع املتوسط وقد كتبت
خبط مجيل واضح ابتدأها بالبسملة ثم حبمد اهلل رب العاملني والصالة
والسالم على خري خلقه حممد وآله الطاهرين ومعرفاً بالرسالة بعدها
قائالً:
(فهذه رسالة تتعلق بالتجويد منتيبة من الكتب املبسوطة يف هذا
الفن مفيدة للطالبني واهلل املوفق واملعني ،وهي مرتبة على سبعة
أبواب وفصول وخامتة).

مواصفات املخطوطة:
اسم امليطوطة :رسالة يف فن التجويد.

متهيد
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اسم املؤلف :الشيخ اهلادي كاشف الغطاء.
اسم الناسخ :املؤلف.
مكان النسخ :النجف.
املوضوع :علم التجويد.
اجلزء :صفر.
رقم القرص.1 :
رقم امليطوطة.14 :
تاريخ النسخ1312 /4 /14 :هـ.
طول الصفحة.11 /5 :
عدد أَسطر الصفحة :من صفر إىل .21
طول السطر :من صفر إىل  4كلمات.
حالة النسخ :جيدة.
لون الورقة :أصفر.
حالة الورق :جيدة.
امليطوطة :كاملة.

رسالة يف فن التجويد

11

منهج التحقيق:
جهد الباحث على إخراج هذه الرسالة صحيحة وموثقة كما أراد
هلا املؤلف أن تكون واهلل أعلم ،أما ما يتعلق بالتوثيق فيمكن أن
نلي

منهج التحقيق مبا يأتي:
 -1تصحيح ما كتب يف امليطوطة من رسم للكلمات على وفق

الطريقة احلديثة يف رسم احلروف والسيما كتابة اهلمزة ،واهلاء يف
بداية الكلمة والتاء املربوطة يف آخر الكلمة.
 -2ختريج اآليات القرآنية من القرآن الكريم.
 -3ختريج األحاديث النبوية والروايات واألقوال.
 -1ترمجة ما حيتاج إىل ترمجة من الشيصيات.
 -5حرصنا أن تأتي الرسالة كما تركها املؤلف دون التدخل يف
وضع العنوانات للباحث أو ما أمساه املؤلف باألبواب والفصول.
احملقق :خليل إبراهيم املشاخيي.

ترمجة املؤلف:
 -1مولده ونسبه:
الشيخ اهلادي جنل العالمة الشيخ عباس ابن الشيخ علي ابن

متهيد
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الشيخ الكبري فقيه عصره الشيخ جعفر صاحب (كشف الغطاء)(.)1
النجفي(.)2
ويرجع نسب هذه األسرة الشريفة إىل الصحابي اجلليل مالك
االشرت.
وقد اختلف يف سنة والدته فالبعض ذكر أنَّه ولد يف النجف عام
1284هـ( )3والبعض ذكر أنه ولد سنة 1284هـ(.)1
ومنهم من ذكر أنه ولد سنة 1240هـ( .)5وهذا هو األرجح.
وأمه علوية طاهرة تقية بنت السيد مطر املعروف (بالعالق) ينتهي
نسبه إلي احلسن بن علي بن أبي طالب  ،dوبذلك نال الشيخ
( )1ينظر :خمطوطة ترمجة الشيخ هادي كاشف الغطاء وما يتعلق مبستدركه ومداركه،
متت حتت إشراف مساحة العالمة الشيخ علي ابن العالمة الشيخ حممد رضا بن اهلادي
 ورقة رقم ()1؛ وشعراء الغري والنجفيات ،علي اخلاقاني355 ،12 :؛ واملقبولة
احلسينية :نظم الشيخ اهلادي كاشف الغطاء ،بريوت ،دار الذخائر للنشر (د.ت،
ص.)8
( )2ينظر :معارف الرجال يف تراجم العلماء واألدباء ،حممد حرز الدين.215 ،3 :
( )3ينظر :شعراء الغري.355 ،12 :
( )1معارف الرجال.215 ،3 :
( )5ينظر :املقبولة احلسينية 4 :وامليطوطة اخلاصة حبياة الشيخ اهلادي وقد جاء فيها ما
نصه( :ولد يف اليوم السابع عشر من شهر ربيع األول يف سنة التسعني بعد املئتني
واأللف يف النجف األشرف).

رسالة يف فن التجويد
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شرف االنتساب إىل الرسول األعظم  ،)1(عن طريق والدته.
 -2نشأته:
يف ظل دوحة من دوحات الفضل ويف جو عابق بأريج اإلميان
واهلداية ويف أسرة عربية صحيحة يف العروبة ملّا يزل العلم يضرب
أطنابه يف أفرادها ...ترعرع اهلادي يف أكناف هذه األسرة اليت نذرت
نفسها إلعالء كلمة اهلل ،ونشر املبادئ اإلسالمية السمحة.
تربى يف حجر والده العالمة اجلليل الفقيه (العباس) ،فكان البد
أنْ يعلمه أول ما يعلمه حفظ كتاب اهلل وإتقان قراءته ،ثم تعلم فن
اخلط العربي( )2عند أساتذة ماهرين وأجاد فيه.
صحب يف صباه ممن عرفوا بكمال تربيتهم وحسن أخالقهم
وولوعهم بالعلم واألدب والتدين والفضيلة أمثال :جعفر اخلليلي،
وآغا رضا األصفهاني ،والشيخ عبد الكريم اجلزائري ،والشيخ جواد
الشبييب ،والسيد علي العالق ،والشيخ مرتضى التربيزي ،وأبي
الفضل الطهراني وأمثاهلم(.)3

( )1املقبولة احلسينية :ص.4
( )2ينظر :امليطوطة اخلاصة حبياة الشيخ اهلادي ،واملقبولة احلسينية :ص.4
( )3ينظر :شعراء الغري.355 ،12 :

متهيد
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()1

حاز ملكة النظم والنثر وهو ما زال مل يصل سن البلوغ

لقد

أحب شعر أبي الطيب املتنيب ،مما دفعه حبه هذا إىل انتياب جمموعة
من قصائده وضمها بكتاب (احملمود من شعر أمحد) أو (الطيب من
()2

شعر أبي الطيب)

كما دفعه حبه للشعر إىل نظم الشعر مثله مثل
()3

إخوانه وأصحابه األدباء وأهل الفضل

فجمع إىل جانب العلم

والفقه األدب والشعر.
 -3صفاته:
اتسم الشيخ اهلادي – ومنذ صغره – باهلدوء وركونه إىل
السكوت وبعده عن التدخل يف الشؤون اليت ال تعنيه

()1

كما كان

(ميتاز بظواهر بارزة من الذكاء والوداعة واللطف والدماثة ،اتسم
مبتانة عقله ،وسريته املثلى)(.)5
يقول عنه حممد حرز الدين

()1

أنه( :كان من أهل الفضيلة والعلم

املرموقني يتوسم فيه النبوغ والرقي إضافة إىل أنه من األدباء والشعراء
( )1ينظر :املقبولة احلسينية :ص.4
( )2ينظر :املصدر نفسه ،وامليطوطة املتعلقة برتمجة حياة الشيخ اهلادي.
( )3ينظر :معارف الرجال ،حممد حرز الدين.215 ،3 :
( )1امليطوطة( ،ترمجة حياة الشيخ اهلادي) :ج ،1ورقة رقم (.)1
( )5شعراء الغري ،علي اخلاقاني.355 ،12 :
( )1معارف الرجال ،حممد حرز الدين.214 ،3 :
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وأهل الكمال واملعرفة والرأي السديد).

أما الشيخ جعفر حمبوبة فيقول عنه (حيب العزلة واالنزواء ويكره
الفيفية والتظاهر بأمور الرياسة)(.)1
وكتب عنه جعفر اخلليلي أنه كان (عاملاًًً كبرياً وأديبا المعاً وزعيما
من زعماء النجف الذي احنصر حل العقد واملشاكل به وحده فقد
كانت احلكومة العثمانية حترتمه وجتل مقامه .وكان لرؤساء العشائر
عالقة به ورجوع إليه ،ولألدباء اجتماع عنده يف كل يوم حتى غطّى
امسه سائر األمساء وطغت مواهبه على مواهب اآلخرين من
العلماء…)(.)2
ويذكر الشيخ جواد الشبييب  أنَّ الفضل األكرب يف ثقافة مجهرة
من فحول أدباء اجليل املاضي يف النجف يعود إىل ديوان الشيخ
عباس ابن الشيخ علي والد الشيخ اهلادي(.)3
ومن أمجل ما قيل يف حقه:

( )1ماضي النجف وحاضرها :الشيخ جعفر حمبوبة.
( )2جريدة اهلاتف :العدد الصادر بتاريخ  24حزيران  ،1414املوافق  8شعبان
1311هـ ،عنوان املقال :كيف عرفت الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء ،بقلم جعفر
اخلليلي.
( )3ينظر :امليطوطة (ترمجة حياة الشيخ اهلادي) 1 :ورقة رقم .105
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(مليء بالفضل واألفضال ،واألدب والكمال ،وحسن اخلصال،

مامل حتوها فحول الرجال ،ذو عفة وحياء وفقه وذكاء ،وطالقة
لسان ،ولطف بيان ،مع السماحة والسهولة ،وطيب العشرة ،وأنس
احملاورة ،فاضل تقي نقي ،شهم زكي شاعر بارع ،أديب
جامع…)(.)1
كان الشيخ اهلادي من مراجع التقليد الذين هلم مكانتهم العلمية
والدينية ،فال غرابة يف أن يصبح إمام مجاعة يف الصحن الغروي يف
اجلهة الشمالية الشرقية( .)2فكان يصلي بالناس يف الصحن الشريف
وخلفه عدد من صفوف املؤمنني(.)3
وقد اشتهر جبوده وكرم نفسه إضافة إىل مسو خلقه .ومما قال فيه
الشيخ جواد الشبييب(:)1
وقلـــــــت لفرســـــــان النشـــــــائد ســـــــابقوا
إىل مـــــدح اهلــــــادي إىل منهـــــــج احلـــــــق
ويــــــا لــــــؤم مــــــن قــــــد قــــــال أن مينــــــه

( )1شعراء الغري.355 ،12 :
( )2ينظر :معارف الرجال.215 ،3 :
( )3ينظر :جريدة اهلاتف :العدد الصادر بتاريخ  24حزيران  ،1441عنوان املقال:
كيف عرفت الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء بقلم جعفر اخلليلي.
( )1ينظر :ديوان اجلواد الشبييب.84 :
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هـــي الدميـــة املرخـــاة يف عـــار

الــــودق

ومــــن قــــاس بــــدر الــــتم يف صــــبح جمــــده
فقـــد ســـاق مـــردود القيـــاس مـــع الفـــــرق
 -4ثقافته وأساتذته:
إن تكوين الشيخ اهلادي وتثقيفه األدبي وما عرف به من حسن
السليقة إمنا يرجع إىل تربيته ونشأته يف جو علمي معطر باإلميان باهلل
وبكتبه ورسله وأنبيائه وكان لوالده األثر األكرب ألنَّ ديوانه كان
مدرسة حبق كما ذكر ذلك الشيخ جواد الشبييب(.)1
وقد تتلمذ على أيدي علماء عصره منهم الشيخ مال حممد كاظم
االخوند اخلرساني ،وعلى الشيخ آغا رضا اهلمذائي ،واألستاذ
الشيخ حممد طه جنف ،والشيخ فتح اهلل شيخ الشريعة األصفهاني
والسيد حممد كاظم الطباطبائي… وغريهم(.)2
ومن الكتب األثرية لديه بعد كتاب اهلل تعاىل وكتب أحاديث
الرسول  كتاب نهج البالغة لإلمام علي  الذي ظل أثريا لديه
حتى حينما كرب ،لقد دافع عن نسبته إىل أمري املؤمنني علي  وألزم

( )1امليطوطة :املتعلقة حبياة الشيخ اهلادي.104 ،1 :
( )2املصدر نفسه ،211 ،3 :واملقبولة احلسينية :ص.10

متهيد

21

األدعياء احلجة القاطعة والربهان الساطع كما ألف كتابه القيم:
(املستدرك على نهج البالغة)(.)1
كما اطلع على كتب النحو العربي والسيما شرح القطر البن
هشام ونظم منت القطر شعراً زاد عن اخلمسمئة بيت ومسى ذلك
بـ(نظم الزهر من نثر القطر) مطلعها(:)2
بســــــم إلــــــه مفــــــرد الــــــذات علــــــم
مبتـــــــدأ بـــــــاخلري موصـــــــول الـــــــنعم
 -5مؤلفاته
له مؤلفات كثرية ذكرها الشيخ أسعد ابن الشيخ علي كاشف
الغطاء يف كتاب (املقبولة احلسينية) وقد طبع حديثاً كما ذكر بعضاً
منها صاحب كتاب (الذريعة.)143 /2 :
بلغت مؤلفاته أكثر من عشرين مؤلفاً بني مطبوع وخمطوط.
(كما أن له تعليقات وحواشي ومقاالت كثرية ومراسالت مع
أعالم عصره مبثوثة يف اجملاميع)(.)3
له شعر حسن يدل على موهبته يف هذه الصناعة.
( )1املصدر نفسه.12 ،1 :
( )2ينظر :خمطوطة( :نظم الزهر من نثر القطر) :ورقة رقم.2 :
( )3ينظر :املقبولة احلسينية :ص.13
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 -6مناذج من شعره
قال راثياً أبا الفضل العباس بن علي :)1(+
لكــــــل امــــــرئ مــــــن زاده مــــــا تــــــزودا

ولســـت تـــرى كالعقـــل للمـــرء مرشـــدا

()2

وال مرشــــــــد للعقــــــــل كالـــــــــدين إنــــــــه
يكــــون لــــه عـــــن كــــل عيــــب مــــــسددا
ومنها قوله:
أبـــــوك فـــــدى اهلـــــادي الـــــنيب بنفســــــه
وكنـــت لســـبط املصـــطفى يف الـــوغى فـــدى
ظمئــــت وأرويــــت الثــــرى مــــن دمــــائهم
غــــداة علــــى طعـــم الــــردى لـــك مـــوردا
ومنـــــك بســـــيف البغـــــي إن قطعـــــوا يـــــداً

( )1ينظر :شعراء الغري.354 ،12 :
( )2يظهر من مطلع القصيدة أثر املتنيب على الشيخ واضحاً يقول املتنيب مادحاً سيف
الدولة:
لكــــل امــــرئ مــــن دهــــره مــــا تعــــودا

وعادات سيف الدولة الطعن يف العدا

واحلق أن الشيخ بز املتنيب يف املعنى إذ ضمن البيت معنى قوله تعاىل :وَتَزََودُووا فَزنَّند يَيْزرَ
الَداُِ التَّقْوَى ،سورة البقرة :آية .144
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فقـــد كنـــت يف الــــمعروف أطـــوهلم يــــدا
ومنها قوله:

تزيــــد علــــى ضــــغط احلــــروب محاســــة
كجـــــــــوهرة بالصـــــــــقل زادت توقـــــــــدا
إذا مـــــا دجـــــى ليـــــل املنايـــــا وأظلمــــــت
قساطلــــــــها أشـــــــرقت فـــــــيهن فرقـــــــدا
وله قصيدة فائية يف مدح النجف األشرف منها قوله(:)1
هلــــا التقــــديس والشــــرف

قـــف بالنيـــاق فهـــذه النجـــف

أر

ربــــع ترجلــــت امللــــوك بـــــه

وبفضــــل عــــز جاللــــه اعرتفـــــوا

حــرم تطــوف بــه مالئكــة الـــ

رب اجلليـــــــل وفيـــــــه تعتكـــــــف

ومن شعره احلسن ينقد فيه األوضاع االجتماعية على لسان بعض
أحفاده وهي من مثلثاته(:)2
أنــــا أدري لســــت أدري أنــــين

كـــــــائن يف يقظـــــــة أو حلـــــــم

مل أجــــد لــــي لــــذة يف زمــــين

مل
غــــــري دفــــــع لــــــألذى واأل م

لــــيس لــــي إال منــــى تنعشــــين

عـــــــدم يف عـــــــدم يف عـــــــدم

( )1ينظر :معارف الرجال.218 :
( )2ينظر :شعراء الغري.354 ،12 :
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ليـــتين ال كنـــت أو كنـــت كمـــا

أمتنـــــى يف حيـــــاتي أن أكـــــون

أنــــا صــــريت وجــــودي عــــدما

ألمــــــانا خائبـــــــات وظنـــــــون

أتــرك الشــمس وأرعــى الظلمــا

أن هـــذا لضـــالل بـــل جنـــون

 -7وفاته
كانت وفاته ليلة التاسع من حمرم من عام 1311هـ ،ودفن يف مقربة
أسرته (آل كاشف الغطاء) ،أرخ لوفاته ورثاه الكثري من األدباء
1

والشعراء ،وكتبت عنه الكثري من الصحف واجملالت( )… (وشيع كما
2

شيع العلماء واألعالم…)( ).
ومن الشعراء الذين رثوه الشيخ عبد الغين اخلضري بقصيدة
3

مطلعها( ):
هـــــــــوى علـــــــــم اهلدايـــــــــة والرشـــــــــاد
وغـــــاب البـــــدر عـــــن هـــــذي النـــــوادي
وأقيم له حفل تأبيين يف األربعني ،قالت جريدة الغري يف أربعني
الشيخ:
( )1ينظر :تراجم خري السلف من ماضي النجف ،طبعَهُ فاتح كاشف الغطاء (من كتاب
ماضي النجف وحاضرها) ،املقبولة احلسينية :ص.13
( )2معارف الرجال.214 ،3 :
( )3ينظر :شعراء الغري.351 ،12 :
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(إن اخلطب جليل والرزء مؤمل ،والفقيد خسارة الدين والعلم ال

تنسى أثاره وفضائله اليت هي حيَّ بها على رغم املوت وباقا بها على
كره من العدم.)1()...
ويف تأبني اإلمام اهلادي قال السيد حممود احلبوبي(:)2
أمـــــم اهلـــــدي التمســـــي شـــــعاع رشـــــاد
فقــــــد انطــــــوى ذاك الشــــــعاع اهلــــــادي
وقال السيد مري علي أبو طبيخ قصيدة يف تأبني الشيخ اهلادي
مطلعها:
مــــــــفذن النجــــــــف اهتــــــــزت أعاليهــــــــا
فقلـــــت قـــــد شـــــيعوا الـــــدنيا ومـــــا فيهـــــا
وقال السيد حممد مجال اهلامشي قصيدة مطلعها:
مـــــاج الغـــــري وفـــــا

ســـــفح الـــــوادي
احلـــــزن مـــــذ غـــــا

احملـــــيط اهلـــــادي

( )1جملة الغري :العدد  ،4النجف األشرف ،الثالثاء  24صفر 1311هـ ،املوافق  14آذار
 1413السنة الثالثة ص.181 - 185
( )2املصدر نفسه.

الصفحة األوىل من املخطوطة

الصفحة األوىل من امليطوطة
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الصفحة األخرية من امليطوطة
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احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني والصالة والسالم على خري
خلقه حممد وآله الطاهرين وبعد:
فهذه رسالة تتعلق بالتجويد منتيبة من الكتب املبسوطة يف هذا
الفن مفيدة للطالبني واهلل املوفق واملعني وهي مرتبة على سبعة أبواب
وفصول وخامتة.
( )1التجويد :لغة :التحسني أو اإلتيان باجليد وأجدت الشيء فجادَ( ،ينظر لسان
العرب ،البن منظور).
واستجدت الشيء وجتوَّدته :ختريته وطلبت أن يكون جيداً.
(أساس البالغة :الزخمشري ،دار صادر بريوت .)530
وجود القارئ :حافظ على التجويد يف قراءته (املفردات ،الراغب أبو القاسم
األصفهاني ،ص.)102
التجويد اصطالحاً( :هو إعطاء احلروف حقوقها وترتيبها ورد احلرف إىل خمرجه
وأصله وتلطيف النطق على كمال هيئته من غري إسراف وال تعسف وال إفراط وال
تكلف) (اإلتقان يف علوم القرآن ،)102 ،1 :ومنهم من قال عنه أنه( :علم يُعرف به
كيفية النطق بالكلمات القرآنية ،أو هو صون اللسان عن اللحن يف تالوة القرآن).
(نهاية القول املفيد يف علم التجويد :الشيخ مكي نصر ،ص.)13

الباب األول
يف االستعاذة
()1

إعلم أن االستعاذة
واردة يف الن

قبل الشروع يف كتاب اهلل اجمليد سنة مؤكدة

بصيغة األمر وصيغتها على األصح:

(أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم) موافق ملا ورد يف (سورة

( )1استعاذ به جلأ إليه ،ينظر :خمتار الصحاح :تأليف حممد بن أبي بكر بن عبد القادر
الرازي دار الكتاب العربي ،بريوت ،د.ت .ص .111
وعاذَ – عوذاً وعياذاً ومعاذاً ومعاذةً بفالن من كذا :جلأ إليه واعتصم.
يقال( :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم) أي التجئ واعتصم.
ويقال( :العياذ باهلل منك) أي :أعوذ باهلل منك.
(لسان العرب :حتقيق نديم املرعشلي ،مادة :عوذ مج .2ويف االستعاذة إشارة إىل نفي
ما ال ينبغي من العقائد واألعمال( .ينظر :علم القراءات ،ص ،)8املنجد يف اللغة
واألعالم ،دار الشرق ،بريوت ،1443 ،ص.543 ،531
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النحل)( )1وقد اختلفوا يف اجلهر واإلخفات بها واألصح أنه إذا كان
حبضور التالي أحد من املستمعني فاألوىل اجلهر و إال فاإلخفات.

( )1يشري املؤلف إىل قوله تعاىل :فَنَّذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بَّاللَّهِ مِنْ الشديْطَانَّ الردجَّيمَّ،
سورة النحل :آية .48
يقول ابن عباس يف تفسريه هلذه اآلية :فإذا أردت يا حممد أن تقرأ القرآن يف أول افتتاح

الصالة أو غري الصالة فَاسْتَعِذْ بَّاللَّهِ فقل (أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم).

الباب الثاني
()1

يف البسملة

إعلم أنه إذا أراد القارئ الشروع واالبتداء بسورة من القرآن فال
بد من البسملة إال يف سورة التوبة( ،)2فال جيوز اإلبتداء بها يف البسملة

( )1اختلف العلماء يف البسملة على أقوال عدة منها :ــ
أ -أنها آية من القرآن وبعض آية من الفاحتة.
ب -أنها ليست آية قرآنية وإمنا جيء بها للفصل بني سور القرآن.
ج -أنها آية فذة من القرآن أنزلت للفصل والتربك بها.
د -أنها آية تامة من كل سورة.
هـ  -أنها أنزلت مع كل سورة إال سورة التوبة.

ومعنى بَّسْمَّ اللَّهِ الردحْمَنَّ الردحِيمَّ أي ابدأ بسم اهلل يف أداء الطاعات وكل أمر ال يبدأ
فيه باسم اهلل فهو أبرت ،ينظر :علم القراءات :مجعية القرآن الكريم يف النجف
األشرف ،مطبعة الغري النجف1452 ،م1342 ،هـ ،ص.28
( )2قال اإلمام علي بن أبي طالب " :القرآن كله رمحة واطمئنان إمال سورة 
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ألنها نزلت يف حالة الغضب ،والبسملة آية الرمحن وال وجه
القرتانها ،والقارئ يف أجزاء السور خمري إال التوبة على األصح وإن
كان البعض جوز البسملة يف أجزائها.

 التوبة فإن البسملة سقطت منها ملا فيها من توعيد وعذاب ينظر :الربهان يف علوم
القرآن :الزركشي.

الباب الثالث
يف بيان النون( )1الساكنة و التنوين
التنوين :عبارة عن نون ساكنة تلحق اآلخر حبيث تظهر يف اللفظ
دون اخلط والوصل دون الوقف فهذان إن التقيا مع حرف من
حروف اهلجاء فلهما أربعة أوجه:

( )1النون :حرف من حروف املعجم وهو من حروف الزيادات .وقد يكون للتأكيد
مشددا وخمففا ومتامه يف األصل .وتقول (نونت) االسم تنويناً و(التنوين) ال يكون إال
يف األمساء ونونت الكلمة :أحلقها التنوين .ينظر :لسان العرب ،مج ،3مادة نون،
واملنجد ص.814
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الوجه األول :اإلظهار
اإلظهااااااا

 :وهــــــو إظهــــــار النــــــون والتنــــــوين عنــــــد مالقــــــاة

حــــروف احللــــق وهــــي (أهعحغــــخ)( )1حنــــو مِززززنْ أَمْززززرَّ( – )2رَسوززززول
أَمِزززززززز زنٌ( – )3مِزززززززز زنْ َززززززززززاُ( )1سَزززززززز زلَا ٌ ِزززززززز زيَ( – )5مِزززززززز زنْ ِلْززززززززززم(– )1

( )1والقول املشهور فيها( :أخي هاك علما حازه غري خاسر) :أ ــ هـ ــ ع ــ ح ــ غ ــ خ،
هذه هي حروف احللق :ويسميها اخلليل يف كتابه( :العني) احللقية وكذلك سيبويه:
الكتاب ،132 ،1 :واملربد :املقتضب ،142 ،10 :أما عند علماء التجويد فتسمى:
(أحرف اإلظهار) ،يراجع :أصول التالوة :احلاج علي كريم دبوس.10 ،

( )2من ذلك قوله تعاىل :الَ َاصِمَ الْيَوْ َ مِنْ أَمْرَّ اللَّهِ ،سورة هود :آية  ،13وقوله

تعاىل :قَالُوا أَتَعْجَبَّنَ مِنْ أَمْرَّ اللَّهِ ،سورة هود :آية  ،43وقوله عز وجل :يَحْفَظُونَهو مِنْ أَمْرَّ
اللَّهِ سورة الرعد :آية  ،11وقوله :قُلْ الرُّوحو مِنْ أَمْرَّ رَبِّي ،سورة اإلسراء :آية .85
( )3من قوله تعاىل :إَّنِّي لَكُمْ رَسوول أَمِنٌ ،سورة الشعراء :آية ،113 ،125 ،104
.148 ،112

( )1من قوله تعاىل :مَنْ يوضْلِلْ اللَّهو فَمَا لَهو مِنْ َاُ ،سورة الرعد :آية  ،33سورة الزمر :آية
 ،31 ،23سورة غافر :آية .33

( )5قوله تعاىل :سَالَ ٌ ِيَ حَتَّى مَطْلَعَّ الْفَجْرَّ ،سورة القدر :آية .5
( )1مَا لَهوم بَّهِ مِنْ ِلْم ،سورة النساء :آية  ،154قُلْ َلْ ِنْدَكُمْ مِنْ ِلْم ،سورة
األنعام :آية .118

اإلظهار
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سَمِيعٌ َلِيمٌ( )1مِّنْ حَكِيم( –)2غَفُورٌ حَلِيمٌ( –)3مِّنْ غِلّ(َََّ - )1يٌَ غَفُزورٌ

()5

 -مِّنْ يَيْر( - )1قِرََُةً يَاسِئِنَ( ،)4وما أشبه ذلك(.)8

( )1من قوله تعاىل :إَّند اللَّهَ سَمِيعٌ َلِيمٌ ،سورة البقرة :آية  ،224 ،181سورة
احلجرات :آية  ،1وقوله تعاىل :وَاللَّهو سَمِيعٌ َلِيمٌ ،سورة البقرة :آية  ،221سورة آل
عمران :آية  ،121سورة التوبة :آية .103 ،48

( )2ومن قوله تعاىل :تَنََّيل مِنْ حَكِيم حَمِيد ،سورة فصلت :آية .12
( )3ومن قوله تعاىل :وَا ْلَمووا أَند اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ،سورة البقرة :آية .235
( )1من قوله تعاىل :ونَََ ْنَا مَا فِي صودوورَّ ِمْ مِنْ غِلٍّ ،سورة األعراف :آية  ،13سورة

احلجر :آية .14

( )5من قوله تعاىل :إَّند اللَّهَ َََّيٌَ غَفُورٌ ،سورة فاطر :آية .28

( )1من قوله تعاىل :ولَقَدْ َلِمْتُمْ الَّذِينَ ا ْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السدبْتِ فَقُلْنَا لَهومْ كُونُوا قِرََُةً
يَاسِئِنَ ،سورة البقرة :آية  ،15وقوله تعاىل :فَلَمدا َتَوْا َنْ مَا نُهووا َنْهو قُلْنَا لَهومْ كُونُوا قِرََُةً
يَاسِئِنَ ،سورة األعراف :آية .111

( )4من قوله تعاىل :ولَقَدْ َلِمْتُمْ الَّذِينَ ا ْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السدبْتِ فَقُلْنَا لَهومْ كُونُوا قِرََُةً
يَاسِئِنَ ،سورة البقرة :آية  ،15وقوله تعاىل :فَلَمدا َتَوْا َنْ مَا نُهووا َنْهو قُلْنَا لَهومْ كُونُوا قِرََُةً
يَاسِئِنَ ،سورة األعراف :آية .111
( )8االمثلة اليت ذكرها الشيخ لإلظهار يف كلمتني ومل يذكر ان االظهار يأتي ايضا يف
كلمة واحدة حنو كلمة.
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الوجه الثاني :اإلدغام
اإلدغام:

*

هو عند مالقاة حروف (يرملون) لكن مع أربعة منها

وهي حروف (ينمو).
مــع اإلدغــام حتبــب الغنــة( )1وهــو صــوت رقيــق خيــرج مــن آخــر
اخليشــــــوم** حنــــــو (مِززززززن يَزززز زوْ َّ( – )2يَوْمَئِززززززذ يَصْزززززدورو( )3مدززززززن نَّشَززززززا (–)1

(*) اإلدغام :هو التقاء النون الساكنة أو التنوين بأحد أحرف اإلدغام من جمموعة
(يرملون) حبيث يصريان حرفا مشددا واحدا وال يكون إال يف كلمتني عدا اإلدغام
الشمسي وإدغام املتجانسني ،أحكام التالوة ،علي كريم.15 :
(**) اخليشوم وهو اعلى قصبة األنف وخترج منه الغنة والغنة صوت خمرجه الغيشوم
وال عمل للسان فيه.
( )1اإلدغام بغنة :ويسميه علماء التجويد اإلدغام الناق

(غري الكامل) :وهو دمج

النون الساكنة أو التنوين لفظا وإدغام احلرف الذي قبلها حبرف اإلدغام الذي يليها من
كلمة (ينمو) حبيث يصريان حرفا مشددا واحدا ،وأحرف اإلدغام بغنة هي( :الياء
والنون ،امليم ،الواو ،وجتمعها كلمة (ينمو) كما ذكر ذلك مساحة الشيخ اهلادي .

( )2من قوله تعاىل :إَّذَا نُوُِي لِلصدالَةِ مِنْ يَوْ َّ الْجوموعَةِ ،سورة اجلمعة :آية .4
( )3من قوله تعاىل :يَوْمَئِذ يَصْدورو النداسو ،سورة الزلزلة :آية .1

( )1نَرْفَعو َُرَجَات مَنْ نَشَا و ،سورة األنعام :آية  ،83الَ يَطْعَموهَا إَّالَّ مَنْ نَشَا و ،سورة
األنعام :آية  ،138وقد وردت (مَنْ نَشَا و) يف آيات كثرية وسور خمتلفة منها :سورة
يوسف :آية  ،110 ،41 ،51سورة األنبياء :آية ،4

اإلُغا
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حِطَّة نَّغْفِرْ( – )1مِزن مدزال( )2صِزرَاٍ مُّسْزتَقِيم( )3مِزن وَال( - )1جَندزات وَ ويوزون(– )5

( )1من قوله تعاىل :وَقُولُوا حِطَّة نَغْفِرْ لَكُمْ يَطَايَاكُمْ ،سورة البقرة :آية ،58
تفسري اآلية أن حتط نا يطايانا.
( )2من قوله تعاىل :وَآتُو ومْ مِنْ مَالَّ اللَّهِ ،سورة النور :آية .33
( )3من قوله تعاىل :يَهْدِي مَنْ يَشَا و إَّلَى صِرَاٍ موسْتَقِيم ،سورة البقرة :آية .213 ،112
وقوله :فَا ْبودووهو َذَا صِرَاٍ موسْتَقِيمٌ ،سورة آل عمران :آية .51
وقوله  :ودِيَ إَّلَى صِرَاٍ موسْتَقِيم ،سورة آل عمران :آية .101
وقوله :يَهْدِيهَّمْ إَّلَى صِرَاٍ موسْتَقِيم ،سورة املائدة :آية .11
وقوله :يَجْعَلْهو َلَى صِرَاٍ موسْتَقِيم ،سورة األنعام :آية .34
وقولهَ  :دَيْنَا ومْ إَّلَى صِرَاٍ موسْتَقِيم ،سورة األنعام :آية .84
ولزيادة االطالع ينظر :سورة يونس :آية  ،25سورة هود :آية  ،51سورة النحل :آية
 ،121 ،41سورة مريم :آية  ،31سورة احلج :آية  ،51سورة النور :آية  ،11سورة يس:
آية  ،11 ،1سورة الشورى :آية  ،52سورة الزخرف :آية  ،11 ،11 ،13سورة امللك:
آية.22

( )1من قوله تعاىل :مَا لَهومْ مِنْ ُوونِهِ مِنْ وَال ،سورة الرعد :آية .11
( )5من قوله تعاىل :فَأَيْرَجْنَا ومْ مِنْ جَندات وَ ويوون ،سورة الشعراء :آية  ،54وقوله
تعاىل :وَجَندات وَ ويوون ،سورة الشعراء :آية  ،131وقوله :فِي جَندات وَ ويوون ،سورة

الشعراء :آية  ،114وقوله :كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَندات وَ ويوون ،سورة الدخان :
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ومـا أشــبه ذلــك إال يف كلمــة (صِزنْوَانٌ( )1وبونيَززانٌ( )2ودينــان( )3وقنــوان())1
فـــإنهم منعـــوا اإلدغـــام يف هـــذه األلفـــاظ لـــئال تلتـــبس باملضـــاعف
ومــــع احلــــرفني اآلخــــرين وهــــي (الــــالم والــــراء) ليســــت الغنــــة

()5

()1

 آية  ،25وقوله[ :فِي جَندات وَ ويوون ،سورة الدخان :آية  ،52وقوله :إَّند الْموتَّقِنَ فِي
جَندات وَ ويوون ،سورة الذاريات :آية .15
( )1صنوان :الصَنو أو الصُنو :إذا خرجت خنلتان أو أكثر من أصل واحد فكل واحدة
منها هي صِنو أو صُنو و االثنتان صنوان وصنيان بتثليث الصاد فيها ومنه قوله تعاىل:

صِنْوَانٌ وَغَيْرو صِنْوَان ،سورة الرعد :آية  ،1واآلية كاملة[ :وَفِي األَرْضَّ قِطَعٌ موتَجَاوَّرَاتٌ

وَجَنداتٌ مِنْ أَ ْنَاب وَزَرْعٌ ونَخِيل صِنْوَانٌ وَغَيْرو صِنْوَان يوسْقَى بَّمَا وَاحِد] ،يقول ابن عباس:
[ونَخِيل صِنْوَانٌ] ،جمتمع أصوهلا يف أصل واحد عشرة أو أقل أو أكثر [وَغَيْرو صِنْوَان]،
مفرتق أصوهلا واحدة واحدة...
ينظر :تنوير املقباس من تفسري ابن عباس ،الفريوز آبادي :دار الفكر ،بريوت ،د .ت.
ص ،205واملنجد ،ص.138

([ )2أَفَمَنْ أَسدسَ بونْيَانَهو َلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرَّضْوَان] ،سورة التوبة :آية .104
( )3الصواب دنيا فيها تصحيفه.
( )1القنوان :مجع مفرده (القِنو) بكسر القاف أو (القُنو) بضم القاف و(قُنيان) بضم
القاف و(قِنيان) بكسر القاف و(قُنوان) بضم القاف و(قِنوان) بكسر القاف :العذق
وهو من النيل كالعنقود من العنب .ينظر :خمتار الصحاح :ص  ،551املنجد ص

.154 ،158
( )5املشهور تعليلهم :االنه يف كلمة واحدة ،واالدغام ال يكون االيف كلمتني.
( )1االدغام بغري غنة:

اإلُغا
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بــــــــل جيــــــــب فيهمــــــــا اإلدغــــــــام فقــــــــط حنــــــــو :مِززززززززن لَّدونْزززززز زهو

()1

– و ودًى لِّلْموتَّقِنَ( – )2مِن ردبِّكَ( – )3غَفُور ردحِيم( )1وحنو ذلك.

( )1من قوله تعاىل :من قوله تعاىل:وَيوؤْتِ مِنْ لَدونْهو أَجْرًا َظِيمًا ،سورة النساء :آية ،10
وقوله تعاىل[ :قَيِّمًا لِيونذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدونْهو وَيوبَشِّرَ الْموؤْمِنِنَ ،سورة الكهف :آية .2
( )2من قوله تعاىل :ذَلِكَ الْكِتَابو الَ رَيْبَ فِيهِ ودًى لِلْموتَّقِنَ ،سورة البقرة :آية .2

( )3من قوله تعاىل :جَا َكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ،سورة يونس :آية  ،41وقوله تعاىل :أَنَّهو
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ،سورة هود :آية  ،14وقوله :ولَوْالَ كَلِمَة سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ،سورة هود:
آية  ،110وقوله :أُنََّلَ إَّلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ،سورة الرعد :آية .14 ،1

( )1من قوله عز وجل :إَّند اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ،سورة املائدة :آية  ،48وقوله[ :وَاللَّهو
غَفُورٌ رَحِيمٌ ،سورة املائدة :آية  ،101وقوله[ :فَأَنَّهو غَفُورٌ رَحِيمٌ ،سورة األنعام :آية

 ،51وقوله[ :فَنَّند رَبدكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ،سورة األنعام :آية  ،115وقوله[ :وَإنَّهو لَغَفُورٌ
رَحِيمٌ ،سورة األنعام :آية  ،115وقوله[ :إَّند اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] ،سورة األنفال :آية
 ،14ولزيادة االطالع ينظر :سورة التوبة :آية  ،102 ،44 ،41 ،24 ،5سورة يوسف :آية
 ،53سورة إبراهيم :آية  ،31سورة النحل :آية  ،115سورة النور :آية ،33 ،22 ،5
سورة النحل :آية  ،11سورة فصلت :آية  ،32سورة الشورى :آية  ،23سورة
احلجرات :آية  ،11 ،5سورة احلديد :آية  ،28سورة اجملادلة :آية  ،12سورة املمتحنة :آية
 ،12 ،4سورة التغابن :آية  ،11سورة التحريم :آية  ،1سورة املزمل :آية .20
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الوجه الثالث :اإلقالب
اإلقالب:

*

وهو عند الباء املوحدة إذا التقت النون الساكنة أو

التنوين مع الباء يقلبان (ميما خمففة) مع غنة مِن بَعْدِ( )1أَلِيمٌ بَّمَا

()2

وما

أشبه ذلك(.)3

(*) اإلقالب :هو إبدال احلرف بفخر ،وذلك يكون عندما يلتقي التنوين أو النون

الساكنة بالباء مثل[ :أَنْبَّيَا َ ،لِيمٌ بَّذَاتِ الصُّدوورَّ] ،ينظر :علم القراءات :ص.12

( )1من قوله تعاىل :الَّذِينَ يَنقُضُونَ َهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ،سورة البقرة :آية  ،24وقوله

تعاىل :ثُمد َفَوْنَا َنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ،سورة البقرة :آية  ،52وقوله :بَعَثْنَاكُمْ مِنْ
بَعْدِ مَوْتِكُمْ ،سورة البقرة :آية  ،51وقولهَ :وَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِك ،سورة البقرة :آية

 ،11وقوله :قَسَتْ قُلُوبوكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ،سورة البقرة :آية  ،41وقوله :يوحَرِّفُونَهو مِنْ بَعْدِ
مَا َقَلُوهو ،سورة البقرة :آية  ،45وقوله[ :يَروُُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إَّميَانِكُمْ كُفَّارًا،
سورة البقرة :آية  ،104وقوله{ :مِّن بَعْدِ مَا تَبَيدنَ لَهومو الْحَقُّ} ،سورة البقرة :آية .104
وقوله :مِنْ بَعْدِ مَا جَا َكَ ،سورة البقرة :آية  ،115ولزيادة االطالع ينظر :سورة البقرة:
آية  ،253 ،211 ،230 ،213 ،211 ،204وسورة آل عمران :آية ،105 ،41 ،84 ،11 ،14
 ،142 ،151 ،152وسورة النساء :آية  ،153 ،115 ،21 ،12 ،11وسورة املائدة :آية ،34
 ،101 ،13 ،11وسورة األعراف :آية  ... ،124 ،100 ،41 ،14ونكتفي بهذا القدر.

( )2من قوله تعاىل :لَهومْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيم وَ َذَابٌ أَلِيمٌ بَّمَا كَانُوا يَكْفُروونَ ،سورة

األنعام :آية .40
( )3مل ي ذكر الشيخ مثال واالقالب يف كلمة واحدة إذا مل يذكر كونه يأتي يف كلمة 

اإليفا
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الوجه الرابع :اإلخفاء

*

اإلخفاء :هو حالة بـني اإلظهـار واإلدغـام وتلـزم الغنـة معهـا وهـو
عنــد مالقــاة مــا عــدا احلــروف املــذكورة مــن ســائر احلــروف اهلجائيــة
وهي مخسة عشـر حرفـا (التـاء والثـاء واجلـيم والـدال والـذال والـزاء
والســـني والشـــني والصـــاد والضـــاد والطـــاء والظـــاء والفـــاء والقـــاف
والكاف) وهي قد تكون يف كلمة أو كلمـتني حنـو (مِزنْ تَحْتِهَزا األَنْهَزارو)

()2

 أو كلمتني.
(*) اإلخفاء :هو النطق حبرف ساكن خالا من التشديد على صفة بني اإلظهار
واإلدغام مع مراعاة الغنة يف احلرف الساكن التنوين أي إذا وقع بعد النون الساكنة أو
التنوين أحد من حروف اإلخفاء فإن النون الساكنة أو التنوين تنطقان على صفة بني
اإلظهار واإلدغام ،وقد مجعت أحرف اإلخفاء يف أوائل هذا البيت:
صف ذا ثنـا كـم جـاد شـي

قـد مسـا

دم طيبـــــا زد يف تقـــــى ضـــــع ظاملـــــا

ويقع اإلخفاء يف كلمة أو كلمتني إذا ورد يف اإلخفاء بعد النون الساكنة وال يكون إالَّ يف
كلمتني بعد التنوين .ومنهم من عرف اإلخفاء بأنه( :إظهار احلرف اهلجائي بصورته
الطبيعية خمفضاً) علم القراءات :ص.12
( )2وردت يف أكثر من آية ويف سور خمتلفة منها :سورة البقرة :آية  ،211 ،25سورة آل
عمران :آية  ،148 ،145 ،131 ،15سورة النساء :آية  ،122 ،54 ،13سورة املائدة :آية
 ،114 ،85 ،12سورة املائدة :آية  ،100 ،84 ،42واالخفاء هنا يف كلمتني (من حتتها)
ويف كلمة (االنهار) اظهار كما ال خيفى.
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– َلَززززى الْحِنزز زثِ الْعَظِززززيم( –)1مِزز زنْ ثَمَزز زرَة ( – )2قَزز زوْالق ثَقِززززيالً)( – )3أَجنَيْتَنَززززا

()1

– مِّززززززززن جَندززززززززات( –)5غَسدززززززززاقاق جَزززززززََا ( – )1أَنزززززززدَاُاق( –)4مِززززززززن َُابدززززززززة(–)8
أُنززززززززززز زََّلَ( – )4مَزززززززززززززن زَكَّا َزززززززززززززا( – )10مُّبَارَكَزززززززززززززة زَيْتُونِزززززززززززززة(– )11

( )1وَكَانُوا يوصِرُّونَ َلَى الْحِنثِ الْعَظِيمَّ ،سورة الواقعة :آية .11
( )2كُلَّمَا روزَّقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَة ،سورة البقرة :آية .25
( )3سورة املزمل :آية .5

([ )1لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ َذِهِ لَنَكُونَند مِنْ الشداكِرَّينَ] ،سورة يونس :آية .22
([ )5أَيْرَجْنَا ومْ مِنْ جَندات وَ ويوون] ،سورة الشعراء :آية .54
([ )1الَ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرًُْا وَالَ شَرَابًا إَّالَّ حَمِيمًا وَغَسداققا جَََا ً وَّفَاققا] ،سورة النبأ:
آية.21،25،21
( )4سورة البقرة :آية .22

([ )8وَمَا مِنْ َُابدة فِي األَرْضَّ] ،سورة هود :آية [ ،1مِنْ َُابدة وَالْمَالَئِكَةُ] ،سورة النحل:
آية [ ،14مَا تَرَكَ َلَيْهَا مِنْ َُابدة] ،سورة النحل :آية .11
([ )4أَنََْلَ مِنْ السدمَا ِ مَا ً] ،سورة البقرة :آية [ ،22وَأَنََْلَ الْفُرْقَانَ] ،سورة آل عمران:
آية .1

([ )10قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّا َا] ،سورة الشمس :آية .4
([ )11يووقَدو مِنْ شَجَرَة موبَارَكَة زَيْتُونِة] ،سورة النور :آية .35

اإليفا
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مَنسَكاق( – )1مِّزن سوزندوس( – )2يَلَقْنَزا( –)3سَزائٌِ شَزرَابوهو( –)1أَنشَزأَكُم(– )5

مَززن شَززا ( – )1صَززبدار شَززكُور( –)4فَانصوززرْنَا( – )8مِززن صَلْصَززال( – )4رَّحيززاق

([ )1وَلِكُلِّ أُمدة جَعَلْنَا مَنْسَكقا] ،سورة احلج :آية .14 -31
([ )2ثيَابًا يوضْرًا مِنْ سوندوس] ،سورة الكهف :آية .31
( )3ال يوجد إخفاء يف الكلمة ويبدوا إن كتبت سهوا بدال من كلمة (اإلنسان) يف قوله
تعاىل[ :ولَقَدْ يَلَقْنَا اإلَّنْسَانَ] ،سورة احلجر :آية .21

(َ [ )1ذَا َذْبٌ فُرَاتٌ سَائٌِ شَرَابوهو] ،سورة فاطر :آية .12
([ )5وَ ووَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ] ،سورة األنعام :آية [ ،48كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيدةِ قَوْ ]،

سورة األنعام :آية  [ ،133ووَ أَنشَأَكُمْ مِنْ األَرْضَّ] ،سورة هود :آية  [ ،11ووَ أَ ْلَمو
بَّكُمْ إَّذْ أَنشَأَكُمْ مِنْ ،]...سورة النجم :آية .32
([ )1إَّالَّ مَنْ شَا َ أَنْ يَتَّخِذَ إَّلَى رَبِّهِ سَبَّيالً] ،سورة الفرقان :آية [ ،54إَّالَّ مَنْ شَا َ اللَّهو]،
سورة النحل :آية .84

([ )4لِكُلِّ صَبدار شَكُور] ،سورة إبراهيم :آية  ،5سورة لقمان :آية  ،31سورة

سبا :آية .14

([ )8أَنْتَ مَوْالَنَا فَانصورْنَا] ،سورة البقرة :آية .281
([ )4يَلَقْنَا اإلَّنْسَانَ مِنْ صَلْصَال] ،سورة احلجر :آية [ ،21إَّنِّي يَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَال]،

سورة احلجر :آية .28
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صَرْصَززراق( – )1مدنضُززوُ( –)2وَكُلّززاق ضَززرَبْنَا( – )3بَّقِنطَززار( – )1مِّززن طِززن(– )5
صَعِيداق طَيِّباق( – )1انْفِروواْ( – )4مِّن ظَهَّري( – )8ظِززالا ظَلِزيالً( – )4أَنفُسَزكُمْ(– )10

([ )1أَرْسَلْنَا َلَيْهَّمْ رَّحيًا صَرْصَرًا] ،سورة فصلت :آية [ ،11أَرْسَلْنَا َلَيْهَّمْ رَّحيًا
صَرْصَرًا] ،سورة القمر :آية .51
([ )2طَلْح مَنْضُوُ] ،سورة الواقعة :آية .24
([ )3وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهو األَمْثَالَ] ،سورة الفرقان :آية .34
([ )1مَنْ إَّنْ تَأْمَنْهو بَّقِنطَار] ،سورة آل عمران :آية .45
( [ )5ووَ الَّذِي يَلَقَكُمْ مِنْ طِن] ،سورة األنعام :آية [ ،2وَيَلَقْتَهو مِنْ طِن] ،سورة
األعراف :آية [ ،12مِنْ سوالَلَة مِنْ طِن] ،سورة املؤمنون :آية [ ،12وَيَلَقْتَهو مِنْ طِن] ،سورة
ص.41 :

([ )1فَتَيَمدمووا صَعِيدًا طَيِّبًا] ،سورة النساء :آية  ،13سورة املائدة :آية .1
([ )4أَوْ انفِرووا جَمِيعًا] ،سورة النساء :آية [ ،41انفِرووا فِي سَبَّيلَّ اللَّهِ] ،سورة التوبة :آية

[ ،38انفِرووا يِفَافقا وَثِقَاالق] ،سورة التوبة :آية .11
([ )8وَمَا لَهو مِنْهومْ مِنْ ظَهَّري ] ،سورة سبأ :آية .22
([ )4وَنُدْيِلُهومْ ظِلًّا ظَلِيالً] ،سورة النساء :آية .54

(َ [ )10ؤوالَ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ] ،سورة البقرة :آية [ ،85رَسوول بَّمَا الَ تَهْوَى
أَنفُسوكُمْ] ،سورة البقرة :آية [ ،84أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ]،
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مِززن فَضْززل( – )1بويووت زاق فَززارَّ ِنَ( – )2فَأَنقَززذَكُم( – )3رَّزْقززاق – قَززالُواْ( – )1مَززن
كَانَ( – )5مولْكاق كَبَّرياق( – )1وما أشبه ذلك(.)4

 سورة البقرة :آية [ ،148قُلْ ووَ مِنْ ِنْدِ أَنْفُسِكُمْ] ،سورة آل عمران :آية .115
([ )1فَمَا كَانَ لَكُمْ َلَيْنَا مِنْ فَضْل] ،سورة األعراف :آية .4
([ )2وَتَنْحِتُونَ مِنْ الْجَّبَالَّ بويووتقا فَارَّ ِنَ] ،سورة الشعراء :آية .114
([ )3مِنْ الندارَّ فَأَنْقَذَكُمْ] ،سورة آل عمران :آية .103
([ )1وَإَّذَا قِيلَ لَهومْ الَ تُفْسِدووا فِي األَرْضَّ قَالُوا إنَّمَا نَحْنو موصْلِحوونَ] ،سورة البقرة :آية .11
([ )5مَنْ كَانَ تَقِياا] ،سورة مريم :آية [ ،13مَنْ كَانَ فِي الضَّاللَةِ] ،سورة مريم:
آية.45

([ )1رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمولْكقا كَبَّريً] ،سورة اإلنسان :آية .20
( )4واذا اعدنا النظر يف االمثلة جند ان امثلة االخفاء يف كلمة واحدة ( )13منها واحدة

مكررة (انفِرووا – أَنفُسَكُمْ) .اما يف كلمتني فالشيخ ذكر احدى عشرة مثاال.

اما التنوين فذكر الشيخ ( )12مثال احدهما مكرر (سَائِغاق شَرَابوهو – صَبدار شَكُور)

اضافة اىل أن الشيخ اهمل حرف الذال فلم يضرب له أي مثال وامثلة (مونذِرَّ – منْ ذَات
– سِرَا ًا ذَلِكَ).

رسالة يف فن التجويد
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فصل
يف امليم الساكنة

*

امليم الساكنة ختفى عند مالقاتها الباء مع غنة[أَنْبَأَ ومْ بَّأَسْمَائِهَّمْ]

()1

وحنوه.

وتدغم امليم الساكنة مع غنة مبثلها من امليم مثل (فِي قُلُوبَّهَّمْ
مَرَضٌ( –)2يَمَسُّهومْ مِندا( –)3و لَهومْ مَغْفِرَةٌ( ))1ونظائره.
وتظهر امليم الساكنة إذا لقيت غري الباء .وامليم من سائر احلروف
اهلجائية خصوصا عند مالقاتها الفاء والواو ويسمى (إظهارا شفويا)
حنوَ ( :لَيْهَّمْ وَالَ الضَّالِّنَ( –)5وَتَرَكَهومْ فِي ظُلُمَات( ))1وما أشبه.

(*) للميم الساكنة ثالثة أحكام هي -1 :اإلخفاء  -2اإلدغام  -3اإلظهار .ختفى إذا
وقع بعدها حرف الباء .وتدغم إذا وقع بعدها حرف امليم .واإلظهار إذا وقع بعدها
أحد أحرف اهلجاء ماعدا الباء وامليم يكون النطق بامليم املذكورة ظاهرا على غري غنة.
( )1سورة البقرة :آية .33
( )2سورة البقرة :آية .10
( )3سورة هود :آية .18
( )1سورة املائدة :آية  ،4سورة األنفال :آية  ،41 ،1سورة هود :آية  ،11سورة احلج:
آية  ،50سورة النور :آية  ،21سورة فاطر :آية  ،4سورة امللك :آية .12
( )5سورة الفاحتة :آية .4
( )1سورة البقرة :آية .14

يف إُغا املثلن
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فصل
()1

يف إدغام املثليـن

إذا كانا نونني أو ميمني تدغمان مع غنة كما عرفت وإذا كان
املثالن غريهما فيدغم كل منهما يف اآلخر بغري غنة حنو:
فَاضْرَّبْ بَّهِ(–)2أَنْ اضْرَّبْ بَّعَصَاكَ( –)3فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهومْ( – )1مَالِي –

َلَكَ( –)5أَيْنَمَا يووَجِّهُّ

()1

ونظائره إالَّ يف (آمَنووا وَ َمِلُوا الصدالِحَاتِ)

()4

– (فِي

( )1هو إدغام حرفني متفقني خمرجا وصفةً سواء كان يف كلمتني أو يف كلمة واحدة
أوَّهلما ساكن وثانيهما متحرك ...أما يف كلمتني فيدمج احلرف حبرف مياثله حبيث
يصريان حرفا مشددا واحدا ...ويسري هذه اإلدغام على كل حرفني متماثلني ما عدا
الباء مع الياء والواو مع الواو وان حرف االلف ال يدغم مع مثله الن حرف ساكن
دائما فال يقع االدغام بني الساكنني أبدا.
ينظر :يف أصول التالوة ،احلاج علي كريم (دبوس ،بابل) 1118هـ –1448م ،ص.11
( )2سورة ص :آية .11
( )3سورة األعراف :آية .110
( )1سورة البقرة :آية .11

([ )5مَا أَغْنَى َنِّي مَالِي]َ [ ،لَكَ َنِّي سولْطَانِي احلاقة] ،آية .24 ،28
([ )1أَيْنَمَا يووَجِّهُّ الَ يَأْتِ بَّخَيْر] ،سورة النحل :آية .41
( )4سورة البقرة :آية  ،41 ،11 ،13سورة آل عمران :آية  ،143 ،144 ،42سورة
النساء :آية  ،141 ،140 ،131 ،14سورة املائدة :آية  ،111سورة األعراف :آية  ،158

رسالة يف فن التجويد

50
يَوْ )

()1

(فِي يووسوفَ)

()2

فإنه ال جيوز اإلدغام يف مثل ذلك لئال يزول

املد(.)3
واعلم أن النون وامليم إذا كانتا مشددتني فال بد فيهما من الغنة
مثل (إَّند اللَّهَ)

()1

 سورة التوبة :آية  ،181سورة اإلسراء :آية  ،104سورة األحقاف :آية  ،31سورة
احلديد :آية  .28 ،4سورة البقرة :آية  ،244 ،82 ،25سورة آل عمران :آية  ،54سورة
النساء :آية  ،143 ،121 ،122 ،54 ،31سورة املائدة :آية  ،43 ،4سورة األعراب :آية
 ،12سورة يونس :آية  ،4 ،1سورة هود :آية  ،23 ،11سورة الرعد :آية ،24سورة
إبراهيم :آية.23

([ )1اشْتَددتْ بَّهِ الرِّيحو فِي يَوْ

َاصِف] ،سورة إبراهيم :آية .11

( )2سورة يوسف :آية .4
( )3يريد املؤلف ان يقول انهما يف مثل هذه االمثلة حرفا مد فال جيوز االدغام.

اما اذا مل يكونا حريف مد فيجوز االدغام .مثل قوله تعاىل[ :آوَوا ونَصَرووا] ،قالوا يف

كلمة (آوَوا ) مل تكن حرف مد رغم انها حتمل بعضا من صفات مد اللني لكونها ساكنة
ومفتوح ما قبلها ولكنها تفتقر اىل الشرط الثالث ملد اللني وهوا السكون العار

بعد

الواو وهلذا فهي ليست حرف مد لذلك ادغمت مع واو العطف يف كلمة (ونَصَرووا)
ومثلها قوله تعاىل[ :ذَلِكَ بَّمَا َصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدوونَ].
( )1سورة البقرة :آية ،118 ،113 ،132 ،115 ،110 ،104 ،104 ،101 ،48 ،14 ،21 ،20

 ،158 ،153سورة آل عمران :آية  ...،34 ،34 ،33 ،32 ،14 ،4 ،5وقد وردت
كثريا يف آيات كثرية يف سور كثرية.
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الْجَندةَ( – )1النداسَّ( – )2النِّسَا ِ( – )3مِمد(َ – )1مد (َ – )5مدا( )1وحنوه.

( )1سورة البقرة :آية  ،221 ،211 ،111 ،82 ،35سورة آل عمران :آية ،185 ،112
سورة النساء :آية  ،121سورة املائدة :آية  ،42سورة األعراف :آية ،10 ،24 ،22 ،14
 ... ،14 ،11 ،11 ،13 ،12وغريها...
( )2سورة البقرة :آية ،111 ،111 ،113 ،112 ،102 ،41 ،41 ،11 ،21 ،21 ،13 ،8
سورة آل عمران :آية ،.. ،143 ،110 ،131 ،112 ،44 ،84 ،18 ،11 ،11 ،21 ،4
سورة النساء :آية ... ،15 ،53 ،38 ،34 ،1
( )3سورة النساء :آية .48 ،45 ،31 ،1 ،3

([ )1فَلْيَنظُرْ اإلَّنسَانو مِمد يولِقَ] ،سورة طارق :آية .5
(َ [ )5مد يَتَسَا َلُونَ] ،سورة النبأ :آية .1
(َ [ )1مدا قَلِيل لَيوصْبَّحوند نَاُِمِنَ] ،سورة املؤمنون :آية .10
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فصل
()1

يف إدغام املتقاربيـن

إعلم أنَّه قد اتفق القراء على إدغام (التاء) يف (الطاء) حنو( :وَقَالَتْ
طَائِفَة)

()2

ويف الدال حنو( :أُجَّيبَتْ َُ ْوَتُكُمَا)

()3

وكذا اتفقوا على

إدغام (الدال) يف (التاء) حنو:
(مَا َبَدتُّمْ)( )1وكذلك اتفقوا على إدغام (الذال) يف (الظاء) مثل:
(إَّذْ ظَلَمووا)( ،)5وكذلك (الالم) يف (الراء)

()1

مثل (وَقُلْ ردبِّ( ،)4بَلْ

( )1املتقاربان :ما تقاربا خمرجا وصفة ،ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ،دار
الندوة اجلديدة ،بريوت ،لبنان ،د.ت.323 /1 .
مالحظة :يكون إدغام املتقاربني يف حريف القاف والكاف على أن يكون القاف ساكنة

مثل( :آمل يَخْلُقُكُمْ)( .مل يذكرها الشيخ يف املتقاربني).
( )2سورة آل عمران :آية .42
( )3سورة يونس :آية .84
( )1سورة الكافرون :آية .1
( )5سورة النساء :آية .11

( )1اىل هنا يتحدث الشيخ عن ادغام املتجانسني ثم انتقل اىل احلديث عن ادغام
املتقاربني
( )4سورة طه :آية .111

يف إُغا املتقاربن
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رَانَ ( ))1عند كل القراء إال (بَلْ رَانَ) يف رواية حف

()2

فإنه يسكت

على الالم سكتة لطيفة وإذا سكت فال بد من اإلظهار( ،)3وكذلك
تدغم الباء يف امليم( :يَا بونَيد ارْكَبْ مَعَنَا)
وكذلك الثاء يف الذال مثل( :يَلْهَثْ ذَلِكَ)

()5

()1

عند عاصم والبعض

أيضا عند عاصم والبعض

واهلل أعلم(.)1

([ )1كَالد بَلْ رَانَ َلَى قُلُوبَّهَّمْ] ،سورة املطففني :آية .11
( )2حف

 :هو ابن سليمان األسدي كان ربيب القارئ عاصم ولد سنة 40هـ ،وتويف

سنة180هـ ،طبقات القراء ،البن سعد.18 ،1 :
( )3سورة هود :آية .12

([ )1أَوْ تَتْروكْهو يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْ َّ الَّذِينَ كَذَّبووا] سورة األعراف :آية .114
( )5عاصم :هو ابن أبي النجود أبو بكر األسدي موالهم الكويف ،وهو أحد القرَّاء
السبعة تابعي ،كان ثقة يف القراءات أخذَ القراءة عن حبيش وأبي عبد الرمحن السلمي
وأبي عمر الشيباني ،ينظر :طبقات القراء ،318 ،1 – 251 ،1 :وتهذيب التهذيب ألبي
عمر الداني ،34 ،5 :ومباحث يف علوم القرآن ،د .صبحي الصاحل :ط 1بريوت،
 ،1444ص.214
( )1هذا الكالم تكملة ادغام املتجانسني فقد مجع املؤلف بني املتقاربني واملتجانسني
حتت اسم واحد.
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فصل
يف أحكام الالم الساكنة
إعلم أنه قد اتفق القراء على إدغام (الم التعريف)* عند أربعة
عشر حرفا( )1وهي( :التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسني
والشني والصاد والضاد والطاء والظاء والنون والالم) تسمى
مشسية** إلدغام (الم)( )2الشمس يف الشني( )3مثال ذلك:

(*) يف (اهلل) ال جيوز ألنه اسم (ذات) وال جيوز تعريفه ،انظر :ص 10السطر .2
(**) ال يكون ذلك إال يف (الم الفعل) ألن االسم خيضع للحروف الشمسية مثل
(وَالنَّارُ) يدغم الالم إدغاما مشسيا
( )1من غري احلروف القمرية .ومعنى إدغامها إنها ختتفي من اللفظ فال تظهر بل تتحول
وتنقلب إىل حرف مماثلا للحرف األول يف االسم ،ثم يُشدَّد هذا احلرف ويُلفظ كحرف
واحد من نوع احلرف الثاني ...ينظر :نظرات يف علم التجويد :ص.11
( )2غري موجودة يف أصل امليطوطة.
( )3وقد جُمعت يف أوائل كلمات البيت اآلتي ليسهل حفظها :ويسمى االدغام
الشمسي:
ل رَمحـ ـاً تَفَـ ـزْ ضِـــفْ ذا
ب ثـــم صِـــ ْ
طِـ ـ ْ

نعِــمْ دع سُــوءَ ظــنُ زُ ْر شــريفاً لكــرم

ومسيت بهذا االسم ألنها تدُغم يف كلمة (الشمس) وقيل :شُبهت بالنجم الذي خيتفي
عند الشمس فال يظهر ،وهذا احلرف كالشمس ختتفي عندها الالم ،سورة البقرة :آية
 ،10 ،138 ،51 ،34سورة التوبة :آية .118 ،101

يف أحكا الال الساكنة

التَّودابو

()1

– الددارو

()2

الَدكَاةَ( –)1السدبَّيلَّ

()4
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– الذَّكَرو

()3

– الشدا ِدِ

()8

– الردسوولُ

– الَا د

()1

()5

()4

– الضارب

– الصداُِقُ

–
()10

( )1التواب ،هل هي التاء ام بالتاء األن احدهما مل يذكر ،سورة البقرة :آية ،241
سورة األنعام :آية  ،135سورة األعراف :آية  ،114سورة الرعد :آية ،12 ،25 ،21 ،22
سورة القص

 :آية  .. ،83 ،44 ،34وغري ذلك من اآليات اليت وردت يف السور

األخرى.
( )2سورة آل عمران :آية  ،58سورة النحل :آية  ،11 ،13سورة األنبياء :آية ،105 ،4
سورة الفرقان :آية ... ،24 ،18اخل.
( )3سورة البقرة :آية  ،285 ،211 ،113سورة آل عمران :آية ،132 ،81 ،53 ،32
 ،142 ،153 ،111سورة النساء :آية  ،.. ،115 ،83 ،80 ،14 ،11 ،11 ،54 ،12سورة
املائدة :آية ... ،44 ،42 ،83 ،14 ،11
( )1سورة البقرة :آية  ،244 ،144 ،110 ،83 ،13سورة النساء :آية  ،112 ،44سورة
املائدة :آية  ،55 ،12سورة األعراف :آية .151
( )5هذه الكلمة زائدة جمليء الزكاة بعدها.
( )1سورة البقرة :آية  ،244 ،144 ،110 ،83 ،13سورة النساء :آية  ،112 ،44سورة
املائدة :آية  ،55 ،12سورة االعراف :آية .151
( )4سورة البقرة :آية  ،215 ،144 ،108سورة النساء :آية  ،31سورة املائدة :سورة
االنفال.11 :
( )8الشاهدين ،سورة آل عمران :آية  ،81 ،53سورة املائدة :آية  ،133 ،83سورة
االنبياء :آية  ،51سورة القص

 :آية .11

( )4الصادقون ،سورة احلجرات :آية  ،15سورة احلشر :آية ( 8ال توجد كلمة
الصادق).
( )10الضارب (ال توجد).
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– الطَّالِبو( – )1الظَّالِمَّ

()2

– النداسَّ

()3

– اللوح( )1إال يف لفظة (اللّهو)

()5

وفيما

عدا هذه احلروف تظهر (الالم)( )1عند أربعة عشر حرفا وهي:
(ابغ حجك وخف عقيمه) .ويسمى (االظهار) القمري إلظهار
الم القمر يف القاف مثال ذلك:

(األمـــــــــــــــــني)( .)4الْبَّززززززززززززززززرد( – )8الْجَا ِززززززززززززززززلُ( )4اجلزززززززززززززززززواُ

()10

(( )1ضعف الطالب واملطلوب) ،سورة احلج :آية .43
( )2سورة النساء :آية  ،45سورة الفرقان :آية .24
( )3سورة البقرة :آية ،111 ،111 ،113 ،112 ،102 ،41 ،41 ،11 ،21 ،21 ،13 ،8
 ،118 ،115وسورة آل عمران :آية  ،18 ،11 ،11 ،21 ،4سورة النساء :آية ،34 ،1
 ...،58 ،51 ،53 ،38وغريها كثري يف القرآن الكريم.

( )1قد تكون الكلمة (ال َّلوَّامَةِ) .قال تعاىل[ :وَالَ أُقْسِمو بَّالندفْسَّ اللَّودامَةِ] ،سورة القيامة:

آية .2
( )5سياق حكمها يف فصل ترقيق الالم ص.51
( )1ال توجد يف اصل امليطوطة.
( )4ال توجد يف اصل امليطوطة.
( )8سورة البقرة :آية  ،184 ،144 ،11سورة آل عمران :آية  ،42سورة املائدة :آية ،2
سورة اجملادلة :آية .4

([ )4يَحْسَبوهومْ الْجَا ِلُ أَغْنِيَا َ] ،سورة البقرة :آية .243
( )10ال توجد (اجلواد) وتوجد (الْجووُِيِّ) (وَاسْتَوَتْ َلَى الْجووُِيِّ) ،سورة هود :آية ،11

واجلياد (رَّضَ َلَيْهِ بَّالْعَشِيِّ الصدافِنَاتو الْجَّيَاُو) ،سورة ص :آية .31

يف أحكا الال الساكنة
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– الْحَكِزيمو( - )1الْخَلْزقُ( – )2الْعَزالِم( )3الْغَنِزيُّ(-)1الْخَزالْقو( -)5الْقَزاُِرو(- )1
الْكَاظِمَّ( -)4الْوَاحِزدو( - )8احلزاُي( - )4الْزيَمِنِ

()10

 .واعلـم أن كـل الم

إذا كانت ساكنة ووقعـت قبـل النـون جيـب إظهارهـا مثـل (وَأَنََلْنَزا

()11

،

( )1سورة البقرة :آية  ،124 ،32سورة آل عمران :آية  ،121 ،12 ،58 ،18 ،1سورة
املائدة :آية  ،118سورة األنعام :آية  ،43 ،18سورة يونس :آية  ،1سورة يوسف :آية
 ،100 ،83سورة إبراهيم :آية  ،1اخل.
( )2سورة الرعد :آية  ،11سورة احلشر :آية .21

( )3ال توجد كلمة (الْعَالِم) وإمنا (الْعَالِموونَ) كقوله تعاىل[ :وَمَا يَعْقِلُهَا إَّالَّ الْعَالِموونَ] ،سورة
العنكبوت :آية .13
( )1سورة األنعام :آية  ،133سورة يونس :آية  ،18سورة احلج :آية  ،11سورة لقمان:
آية  ،21سورة فاطر :آية  ،15سورة حممد :آية  ،38سورة احلديد :آية  ،11سورة
املمتحنة :آية .1
( )5مكرر.
( )1سورة األنعام :آية .15

( )4ال توجد هذه الكلمة وتوجد كلمة الكاظمني [وَالْكَاظِمِنَ الْغَيْظَ] ،سورة آل
عمران :آية .131
( )8سورة ص :آية  ،15سورة الزمر :آية  ،1سورة غافر :آية .11
( )4مكرر.
( )10سورة النحل :آية  ،14سورة الكهف :آية  ،18 ،14سورة الصافات :آية .43 ،28
( )11سورة البقرة :آية  ،154 ،44 ،54 ،54سورة النساء :آية  ،41 ،105سورة املائدة:
آية  ،18 ،11سورة األنعام :آية  ،8سورة األعراف :آية  ،110 ،54 ،21سورة األنفال:
آية .41
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()1

وَقُلْنَا ).

( )1سورة البقرة :آية  ،43 ،15 ،10 ،58 ،38 ،31 ،35 ،31سورة النساء :آية ،151
سورة األعراف :آية  ،111 ،11سورة األنفال :آية  ،31سورة هود :آية  ،10سورة
اإلسراء :آية .10

الباب الرابع
يف املد( )1والقصر

()2

إعلم أن حروف املد ثالثة وهي :األلف والواو والياء الساكنات
اجملانس هلن حركة ما قبلهن وسبب املد اهلمزة أو سكون حرف
()3

الساكن

فإن كانت حروف املد بال سبب فليس فيهن سوى القصر

( )1املد (لغة) :الزيادة ،ينظر :خمتار الصحاح ،114 – 118 :ولسان العرب مادة :مَدَّ،
قال تعاىل[ :وَيومْدُِْكُمْ بَّأَمْوَال وَبَنِنَ] ،سورة نوح :آية  12أي يزيدكم.

املد (اصطالحاً) :إطالة الصوت حبرف من حروف املد واللني زيادة على املد الطبيعي
(مد فرعي).
( )2القصر (لغة) :قصر الشيء حبسه ،وقصَر عن الشيء عجز عنه ومل يبلغه ،ينظر:
خمتار الصحاح :ص ،534ولسان العرب مادة :قصر.
القصر (اصطالحاً) :إثبات حرف املد من غري زيادة عليه ،نظرات يف علم التجويد:
ص.44
( )3تقول :سبب املد اهلمزة او السكون او :سبب املد اهلمزة او سكون احلرف
الساكن

رسالة يف فن التجويد
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ويسمى أصليا أو ذاتيا (طبيعي).
()1

وإن كان سبب املد اهلمزة فال خيلو

أما أن تكون متقدمة على

حرف املد أو متأخرة ،فإن كانت متقدمة مثل( :آدم

()2

()3

وآمن

وأوتي( )1وإميان( ))5فليس جلميع القراء يف ذلك سوى القصر.
وهذا املد بقدر ألف( )1ويسمى هذا مد بدل وطبيعي وشبابي(*).
وإن كانت اهلمزة متأخرة عن حرف املد فأما أن تكون معه يف

( )1يف أصل امليطوطة (فاليخ).
تقول :سبب املد اهلمزة او السكون او سبب املد اهلمزة او سكون احلرف الساكن.
( )2سورة البقرة :آية  ،142 ،34 ،35 ،31 ،33 ،31سورة آل عمران :آية ،54 ،33
سورة املائدة :آية  ،24سورة االنعام :آية  ،18سورة االعراف :آية  ،81 ،45سورة
التوبة :آية  ...،14 ،18اخل.
( )3سورة البقرة :آية  ،285 ،253 ،144 ،121 ،12سورة آل عمران :آية ،110 ،44
سورة النساء :آية  ،55سورة املائدة :آية  ،14سورة األنعام :آية  ،18سورة األعراف:
آية  ،81 ،45سورة التوبة :آية .. ،14 ،18اخل.
( )1سورة البقرة :آية  ،214 ،131سورة آل عمران :آية  ،81سورة األنعام :آية ،121
سورة اإلسراء :آية  ،41سورة القص

 :آية  ،44 ،18سورة احلاقة :آية  ،25 ،14سورة

االنشقاق :آية .10 ،4

([ )5وَاتَّبَعَتْهومْ ذُرِّيدتُهومْ بَّنَّميَان] ،سورة النور :آية .21
( )1ألف (او :حركتان) وحدة زمنية لقياس زمن اطالة الصوت حبروف املد وتتم برفع
األصبع وخفضه (او :قبض االصبع وبسطه).
(*) مل يذكر غري املؤلف يف ضوء معلوماتي.
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كلمة أو كلمتني ،فإن كانت يف كلمة واحدة مثل( :جاء

()1

وشاء

()2

وساء( )3وسيئ( )1وسوء( ))5كان ذلك املد متصال وواجبا.
وقد اتفق القراء على مده غري أنهم اختلفوا يف مراتبه وإن كانت
يف كلمتني مثل( :قَالُوا آمَندا(( ))1إَّالَّ أَنفُسوهومْ(( ))4وَفِي أَنْفُسِهَّمْ( ))8كان
ذلك املد منفصال وجائزا (وقد) اختلفوا فيه فمنهم ميده؛ وأما عاصم
فله املد يف القسمني.

( )1سورة النساء :آية  ،13سورة املائدة :آية  ،1سورة األنعام :آية  ،110 ،41 ،11سورة
األعراف :آية  ،113 ،113 ،31سورة التوبة :آية  ،40 ،18سورة يونس :آية ،14 ،14
 ،80سورة هود :آية ... ،11 ،58 ،10 ،12اخل.
( )2سورة البقرة :آية  ،255 ،253 ،220 ،40 ،20سورة النساء :آية  ،40سورة املائدة:
آية  ،18سورة األنعام :آية ...118 ،134 ،128 ،112 ،104 ،11 ،35اخل.
( )3سورة النساء :آية  ،38 ،22سورة املائدة :آية  ،11سورة األنعام :آية ،131 ،31
سورة األعراف :آية  ،144سورة التوبة :آية  ،4سورة النحل :آية  ،54 ،25سورة
اإلسراء :آية ...،32اخل.
( )1سورة هود :آية  ،44سورة العنكبوت :آية .33
( )5سورة البقرة :آية  ،14سورة آل عمران :آية  ،141 ،30سورة النساء :آية ،118 ،14
 ،114سورة األنعام :آية ...154اخل.
( )1سورة آل عمران :آية  ،114سورة املائدة :آية  ،11 ،11سورة القص

 :آية .5

( )4سورة البقرة :آية  ،4سورة آل عمران :آية  ،14سورة النساء :آية .113
( )8سورة آل عمران :آية  ،151سورة النساء :آية  ،15 ،13سورة املائدة :آية ،52
..اخل.
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وأمَّا إنْ كـان سـبب املـد السـكون فالسـكون قـد يكـون الزمـا وقـد

يكون عارضا فالساكن الالزم :هو أن يكون ساكنا أبـدا مثـل( :ص ون
ويس)(.)1
وهذا الساكن الالزم قد يكون مظهرا وقد يكـون مـدغما ،فـاملظهر
واملدغم مثـلَُ( :ابدزة( ،)2والْقِيَامَزةِ( ،)3وَالَ الضَّزالِّنَ ( ))1فاملـد يف هـذا القسـم
جلميع القـراء تامـا بقـدر ثـالث ألفـات ويسـمى مـدا الزمـا مـثقال وأمـا

( )1احلرف يف اوائل السور (املد الالزم احلريف – خمفف (ص).
( )2سورة البقرة :آية  ،111سورة األنعام :آية  ،38سورة هود :آية  ،51 ،1سورة
النحل :آية  ،11 ،14سورة النور :آية  ،15سورة النحل :آية ...82اخل.
دابة :أن هذا املد سببه السكون .وهذا النوع هو (مد الزم كلمي مثقل) يسمى حديثا
وذلك ألن احلرف الذي يلي حرف املد مشدد وهذا يعين أن حرف الباء مدغم (دابْ
بَهْ) فهنا ورد احلرف بعد حرف املد ساكناً وهو سبب املد ...مثل( :احلاج ،الطامة).
( )3سورة البقرة :آية  ،212 ،141 ،113 ،85سورة آل عمران :آية ،111 ،44 ،55
 ،... ،185 ،180سورة النساء :آية  ... ،111 ،104 ،84القيامة :ال إدغام فيها ،فهي
ليست من موضوع اإلدغام الذي تعر

له الشيخ فاملد منها ال ميكن أن تكون مداً

الزماً كلياً مثقالً وذلك ألن احلرف الذي يلي حرف املد هو حرف امليم مل يكن
مشدَّداً ،ومن شروط هذا النوع من املد أن يأتي بعد حرف املد حرف مضعف وكلمة
القيامة حرف امليم متحرك.
( )1سورة الفاحتة :آية  ،4سورة البقرة :آية  ،148سورة األنعام :آية  ،44سورة
املؤمنون :آية  ،101سورة الشعراء :آية ... ،81 ،20اخل.

يف املد والقصر
الســاكن العــار

13
هــو أن يكــون متحركــا يف األصــل لكــن الســكون

يعرضه للتوقف أو لغريه مثـل :الْعِبَزاُِ( )1ونَسْزتَعِنو( )2وغَفُزورٌ( )3ورَحِزيمٌ

()1

وبَصِ زريً( )5ويَ زبَّريً(( )1وقَ زدِيمٌ( )4وكلززيم( )8وَُارو( )4والزردحْمنَّ( ))10وهــذا
أيضا على قياس الساكن الالزم يكون مظهرا ويكون مـدغما؛ فـاملظهر

( )1سورة البقرة :آية  ،204سورة يس :آية  ،30سورة غافر :آية .18
( )2سورة الفاحتة :آية .5
( )3سورة البقرة :آية  ،235 ،221 ،225 ،218 ،144 ،142 ،182 ،143سورة آل
عمران :آية  ،155 ،124 ،84 ،31سورة النساء :آية  ...25اخل.
( )1سورة البقرة :آية  ،221 ،218 ،144 ،182 ،143 ،113 ،110 ،113سورة آل
عمران :آية  ،124 ،84 ،31سورة النساء :آية  ،25سورة املائدة :آية  ... ،31 ،3اخل.
( )5سورة البقرة :آية  ،215 ،234 ،233 ،110 ،41سورة آل عمران :آية ،20 ،15
 ،113 ،151سورة املائدة :آية  ،41سورة األنعام :آية  ،50سورة األنفال :آية .34
( )1سورة البقرة :آية  ،241 ،231سورة آل عمران :آية  ،180 ،153سورة املائدة:
آية ،8سورة هود :آية .111 ،1

([ )4فَسَيَقُولُونَ َذَا إَّفْكٌ قَدِيمٌ] ،سورة األحقاف :آية .11
(( )8ال توجد هذه الكلمة) وتوجد كلمة (تَكْلِيمًًا)[ ،وَكَلَّمَ اللَّهو مووسَى تَكْلِيمًا]،

سورة النساء :آية .111
( )4سورة األنعام :آية  ،124سورة األعراف :آية  ،115سورة النحل :آية  ،30سورة
فصلت :آية .28
( )10سورة الفاحتة :آية  ،3 ،1سورة البقرة :آية  ،113سورة الرعد :آية  ،30سورة
اإلسراء :آية  ،110سورة مريم :آية ... ،15 ،11 ،21 ،18اخل.
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كما علم يف (الْعِبَاُِ( )1ونَسْتَعِنو( ))2واملدغم مثل( :قَالَ لَهومْ( ،))3وفيه هيئة
ألبي عمر( ،)1ويسمى هذا مدا جائزا وعارضا.

( )1سورة البقرة :آية  ،204سورة آل عمران :آية  ،30 ،20 ،15سورة غافر :آية،18 ،11
ق... ،11 /اخل.
( )2سورة الفاحتة :آية .5
( )3سورة البقرة :آية  ،214 ،213سورة آل عمران :آية .143
( )1ابو عمرو العالء البصري (151-18هـ) ...ومنهم من ذكر (440-184م) ولد يف
مكة .لغوي حنو من أقدم حناة البصرة مجع أشعار اجلاهلية .وهو واحد من القرَّاء
السبعة .علّم يونس بن حبيب والرواسي واخلليل وعنه أخذ األصمعي وأبو عبيدة يقرأ
املن يف األعالم .كان اعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة واالمانة والدين.

يف بيان حروف اللن
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فصل
()1

يف بيان حروف اللـيـن

إعلم أن (الواو والياء) الساكنني إذا انفتح ما قبلهما كانا حريف لني
وميدان وقفا ال وصال فإن وقع بعدها ساكن سواء كان الساكن اهلمزة

مثــل (شَزيْ )( )2أو (سوزوَ َ)( )3أو غــري اهلمــزة (كــ يَزوْفٌ)( )1و(بَ َّيـتَ)

()5

فلكل القراء يف هذا القسم ثالثة أوجـه (الطـول والتوسـط والقصـر إالَّ
ورشـا)( )1فلـيس لــه سـوى القصــر إذا كـان السـاكن بعــد حـرف اللــني
همزة وأقسام هذا القسم على قياس ما تقدم.
( )1حروف اللني اثنان( :الواو ،والياء) إذا كانا ساكنني مفتوحاً ما قبلهما فتمدان يف
حالة الوقف عليهما دون الوصل ،وإذا وقع بعدهما ساكن فتمدان وقفاً عليهما ،مداً
كامالً الزماً مثل العني والصاد والقاف يف (كهيع

مم عسق) وميد مداً طبيعياً إذا كان

بعدهما متحركاً مثل بلوناهم ينأون عنه ينظر :علم القراءات :ص.11
( )2سورة البقرة :آية  ،155 ،118 ،113 ،104 ،101 ،24 ،20اخل ،سورة آل عمران:
آية ،43 ،24 ،28 ،21 ،5سورة النساء :آية  ،81 ،54 ،33 ،32 ،1اخل.
( )3سورة مريم :آية  ،28سورة األنبياء :آية .44 ،41
( )1سورة البقرة :آية  ،241 ،212 ،155 ،112 ،12سورة آل عمران :آية  ،140سورة
النساء :آية  ،83سورة املائدة :آية  ،14سورة األنعام :آية .18
( )5سورة البقرة :آية  ،125سورة آل عمران :آية  ،41سورة اإلسراء :آية  ،43سورة
الذاريات :آية .31
( )1ورش :هو عثمان بن سعيد ،كان حجة يف القراءة ،ولد سنة 110هـ مصر ،وتويف
فيها سنة 144هـ :ينظر :طبقات القراء.205 ،1 :

الباب اخلامس
يف بيان خمارج احلروف
إعلم أن امليرج موضع تتولد منه احلروف ،واحلروف اهلجائية
على األصح تسعة وعشرون حرفا – وخمارج احلروف سبعة عشر
خمرجا على األصح:
األول :ابتداء احللق من قصبة الرئة وهو خمرج اهلمزة واهلاء.
الثاني :وسط احللق وهو خمرج العني واخلاء.
الثالث :آخر احللق وهو خمرج الغني واحلاء(.)1
الرابع :أول اللسان وهو خمرج القاف مع ما حياذيه من الفك

( )1األول والثاني والثالث :حروف اإلظهار.
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األعلى(.)1

اخلامس :أقصى اللسان لكن بعد خمرج القاف وهو خمرج الكاف
مع ما حياذيه من الفك األعلى.
السادس :وسط اللسان مع ما حياذيه من الفك األعلى وهو خمرج
اجليم والشني والياء اليت لغري املد (الياء املتحركة والساكنة بعد
الفتح)(.)2
السابع :حافة اللسان مع جانبه األمين واأليسر مع ما حياذيه من
األضراس وهو خمرج الضاد.
الثامن :أول اللسان مع ما حياذيه من أقصى الثنايا العليا وهو
خمرج الالم.
()3

التاسع :أول اللسان (حتت)

خمرج الالم (قليال وهو)( )1خمرج

النون مع ما حياذيه من الثنايا العليا.

( )1الرابع :من حروف القلقلة.
( )2مل يأت املؤلف علما ذكر ذلك يف النسية االم.
( )3يف االصل (مع).
( )1يف االصل (مع).

يف بيان خمارج احلروف

14
()1

العاشر :أول اللسان (حتت)

خمرج النون مع فاصلة قليلة وهو

خمرج الراء املهملة مع ما حياذيه من الثنايا العليا.
احلادي عشر :أول اللسان مع أقصى الثنايا العليا وهو خمرج الطاء
والدال املهملتني والتاء املثناة من فوق.
الثاني عشر :أول اللسان مع أول الثنايا العليا وهو خمرج الذال
والظاء املعجمتني والثاء املثلثة(.)2
الثالث عشر :أول اللسان مع أول الثنايا السفلى وهو خمرج السني
والصاد املهملتني والزاء املعجمة.
الرابع عشر :الثنايا العليا مع وسط الشفة السفلى وهو خمرج الفاء.
اخلامس عشر :وسط الشفتني وهو خمرج الواو اليت هي بغري
املد( )3والباء املوحدة وامليم إال أن الباء خترج من بطن الشفة وامليم من
خارج الشفة.
السادس عشر :فضاء الفم وهو خمرج األلف والواو والياء

( )1يف االصل (مع).
( )2الواو غري املدية (الواو املتحركة).
( )3املصدر السابق.
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املدي(.)1

السابع عشر  :اخليشوم وهو موضع الغنة وذلك خمرج النون وامليم
يف خالل اإلخفاء مع غنة واإلدغام مع غنة (تظهر الغنة عند النون
وامليم يف حالة تشديدها او ادغامها او اخفائها ويف حالة اقالب النون
الساكنة او التنوين) (النون وامليم الساكنني يف حالة االخفاء او ما يف
حكمه من االدغام بالغنه).

( )1يطلق عليه (اجلوف) وهو امليرج األول (انظر هامش ،)1 :ص.14

يف معرفة خمارج احلروف
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فصل
يف معرفة خمارج( )1احلروف
إعلم أنَّه إذا أردت أن تعرف خمارج احلروف فاجعل احلرف ساكنا
وزد يف أوله همزة مفتوحة

()2

وتلفظ به فأينما اعتمد ذلك احلرف

فذلك خمرجه(.)3

( )1يتألف اجلهاز الصوتي من اجلوف واحللق واللسان والشفتني واخليشوم وكل هذه
األجزاء اليت يرتكب منها اجلهاز الصوتي يطلق عليها امليارج العامة اليت تنقسم إىل
خمارج خاصة بعدد احلروف اليت خترج منه :ينظر نظرات يف علم التجويد ،إدريس
عبد احلميد ص.54
( )2هي همزة الوصل حمركة بأي حركة ،ينظر :الربهان يف جتويد القرآن ،حممد صادق
القمحاوي :ص.23
( )3وخمارج احلروف مخسة وهي( :عدد خمارج احلروف  14خمرجا قسمت على
مخسة أقسام):
أ -احلروف اجلوفية وتسمى الصوتية( ،احلروف املدية) أيضا وهي حروف العلة الثالث
(األلف – الواو -الياء) ينظر :علم القراءات :ص.11-15
ب -احللق :وحروفه ستة (ه ،ء ،ع ،غ ، ،ح ،خ).
ج -اللسان :وحروفه مثانية عشر حرفاً وهي( :ت ،ث ،ج ،د ،ذ ،ر ،ز ،س ،ش ،ص،
 ،ط ،ظ ،ق ،ك ،ل ،ن ،ي).
د -حروف الشفة :وهو رأس الفم من اخلارج وهي أربعة( :ب ،ف ،م ،و).
هـ  -حروف اخليشوم :وهو أقصى األنف وهو موضع الغنة :وتكون يف امليم والنون
الساكنتني ،يف حاليت اإلخفاء أو اإلدغام مع غنة.

الباب الساُس
*

يف بيان صفات احلروف
إعلم أنَّ حروف (فحثه شي

سكت) موصوفة باهلمس وهو

الصوت اخلفي وغري هذه العشرة من سائر احلروف اهلجائية موصوفة
باجلهر بالشدة وحروف (مل تدع) موصوفة بالتوسط ما بني الشدة
والرخاء وغري هذه الثالثة عشر حرفا كلها موصوف بالرخاء وحروف
(خ

ضغط قظ) موصوفة باالستعالء.

(*) الصفة لغة :ما قام بالشيء من املعاني كالعلم أو البيا

أو السواد .واصطالحاً:

كيفية عارضة للحرف عند حصوله يف امليرج من جهر ورخاوة وما أشبه ذلك ،ينظر:
الربهان يف جتويد القرآن ،حممد صادق :ص ،21ونظرات يف علم التجويد :ص.12
ولكل حرف من احلروف اهلجائية مخس صفات :أما الراء فله سبع صفات وأما
الصاد فله ست صفات وهكذا .فمثالً :الباء :جهر – شدة – استغال – انفتاح – إذالق
– قلقلة ،ينظر :أصول التالوة ،احلاج علي كريم :ص.4
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وغري هذه السبعة حروف موصوفة باإلستفال (الصاد والضاد
والطاء والظاء) موصوفات باإلطباق؛ وغري هذه األربعة موصوفة
باالنفتاح.
وحروف (قطب جد) موصوفة بالقلقلة إنْ كانت ساكنة مثل
(يَقْطَعوونَ( – )1قِطْر( )2يَبْخَلُونَ( - )3يَجْعَلُونَ( – )1يَدْيولُونَ( ))5ويف حال الوقف

تكون القلقلة فيها أبني (إمْالَق( – )1صِرَاٍَ( – )4و َذَابٌ

()8

– وبَهَّيج(–)4

( )1سورة البقرة :آية  ،224سورة التوبة :آية  ،121سورة الرعد :آية .25
([ )2آتُونِي أُفْرَّغْ َلَيْهِ قِطْرًا] ،سورة الكهف :آية .41

( )3سورة آل عمران :آية  ،180سورة النساء :آية  ،34سورة احلديد :آية .21
( )1سورة البقرة :آية  ،14سورة احلجر :آية  ،41سورة النحل :آية .12،54،51
( )5سورة النساء :آية  ،121سورة األعراف :آية  ،10سورة الرعد :آية  ،23سورة
مريم :آية  ،10سورة غافر :آية  ،10 - 10سورة النصر :آية .2
( )1سورة األنعام :آية  ،151سورة اإلسراء :آية .31
( )4سورة الفاحتة :آية  ،4سورة البقرة :آية  ،213 - 112سورة آل عمران :آية ،101،51
سورة املائدة :آية  ،11سورة األنعام :آية  ،111 ،121 ،84 ،34سورة األعراف :آية
 ،81سورة يونس :آية  ،25سورة هود :آية  ،51سورة إبراهيم :آية  … ،1اخل.
( )8سورة البقرة :آية … ،148 ،141 ،121 ،111 ،101 ،40 ،10 ،4اخل ،سورة آل
عمران :آية  ،41 ،11 ،1سورة النساء :آية  ،81سورة املائدة :آية …32اخل.
( )4سورة احلج :آية  ،22سورة ق :آية .4
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وشَدِيدو( )1وغري ذلك.
وغري هذه اخلمسة موصوفة بالساكنة (الصاد والسني والزاء)
موصوفات (بالصفري)؛ وهو مأخوذ من صفر الطائر يف حال طريانه.
(الواو والياء) الساكنتان املفتوح ما قبلها موصوفتان باللني
(بعدهما ساكن سكونا عارضا) (والالم والراء) موصوفتان
باالحنراف (والشني) موصوفة التفشي( .والضاد) موصوفة باالستطالة
واهلل أعلم.

( )1سورة البقرة :آية  ،211 ،141 ،115سورة آل عمران :آية  ،11 ،1سورة املائدة :آية
 ،48 ،2سورة األنعام :آية  ،121سورة األنفال :آية  ،52 ،18 ،25 ،13سورة يونس:
آية  ،40سورة هود :آية  ،102 ،80سورة الرعد :آية …،1اخل.

الباب السابع
أحوال الراء

*

إعلم أن األصل يف الراء التفييم والرتقيق عار

كما سيأتي

وعند بعضهم ليس كذلك تابع للحركة.
فإن كان ما قبلها مفتوحـا أو مضـموما فيـم ألجـل التصـعد ،وإن
كان مكسورا رقق ألجل التسفل وال خيلو أما أن تكون الـراء متحركـة
أو ساكنة.
فــاألول أمــا إن يكــون مفتوحــا أو مضــموما أو مكســورا فــإن كــان

(*) للراء ثالث حاالت :التفييم والرتقيق وجواز احلالتني :والراء حرف أصيل من
احلروف اهلجائية وهو من حروف التكرار ثم هي من حروف اإلدغام سواء أكانت
أصلية أم جمتلبة.
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مفتوحــا أو مضــموما مثــل (رَزَقَكُ زمْ( – )1فَرَقْنَززا( – )2وكَ زبَّريٌ(– )3
وروزَّقُززززوا( – )1وثَمَزززرَة( – )5والطَّيْزززرَّ( ))1وحنــــوهم( .فيمــــم) .وإنْ كــــان

مكســورا رقــق ســواء كانــت كســرته أصــلية مثــل رَّزْققززا( )4ويَسِ زرووا

()8

( )1سورة املائدة :آية  ،88سورة األنعام :آية  ،112سورة األعراف :آية  ،50سورة
األنفال :آية  ،21سورة النحل :آية  ،111 ،42سورة الروم :آية  ،10سورة يس :آية ، 14
سورة غافر :آية .11
( )2سورة البقرة :آية .50
( )3سورة البقرة :آية  ،214 ،214سورة الرعد :آية .4
كلمة (كبري) مرقق وليس مفيماً وذلك ألن ما قبلها ساكن وقبل الساكن مكسور وقد
تكون الكلمة (كرب) وقد تكون (كبري).
( )1سورة البقرة :آية .25
( )5سورة البقرة :آية .25
( )1سورة البقرة :آية  ،21سورة يوسف :آية  ،11 ،31سورة األنبياء :آية  ،44سورة
النور :آية ،11
( )4سورة البقرة :آية  ،22سورة األنفال :آية  ،41-1سورة يونس :آية  ،54سورة
الرعد :آية  ،21سورة النحل :آية  ،41سورة اإلسراء :آية ... ،30اخل.

([ )8قُلْ لِمَنْ مَا فِي السدمَاوَاتِ وَاألَرْضَّ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ َلَى نَفْسِهِ الردحْمَةَ لَيَجْمَعَندكُمْ إَّلَى يَوْ َّ
الْقِيَامَةِ الَ رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ يَسِرووا أَنفُسَهومْ فَهومْ الَ يوؤْمِنوونَ] ،سورة األنعام :آية  ،20 ،12سورة

امل

 :آية  ،4سورة هود :آية  ،21سورة املؤمنون :آية  ،103سورة الزمر :آية  ،15سورة

الشورى :آية .15
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وفَززارَّ ِنَ( )1وَبَّ زالَُّبورَّ( )2أو عارضــة مثــل (وَأَن زذِرْ الندززاسَ( )3وَبَشِّ زرْ الَّ زذِينَ())1
والثاني فهي الراء الساكنة فإن كانت الراء الساكنة يف ابتداء الكلمة أو

يف وسطها وكان قبلها مفتوحاً أو مضموما فيمـت حنـو( :ارْكُز ْ

()5

وَبَرْق)(.)1
وإن كان ما قبلها مكسورا رققت مثل فِرْ َوْنَ( )4فِرْقَزة( )8بشـروط

()4

فـــــــإن كانـــــــت الكســـــــرة عارضـــــــيه مثـــــــل( :إَّنْ ارْتَبْززززز زتُمْ( )10وأَ ْ

( )1سورة الشعراء :آية .114
( )2سورة الزبر– فاطر :آية .25
( )3سورة يونس :آية  ،2سورة إبراهيم :آية .11
( )1سورة البقرة :آية  ،25سورة التوبة :آية  ،3سورة يونس :آية .2
( )5سورة ص :آية .12
( )1سورة البقرة :آية .14
( )4سورة البقرة :آية  ،50 ،14سورة آل عمران :آية  ،11سورة األعراف :آية ،103
… ،124 ،123 ،113 ،104 ،101اخل ،سورة األنفال :آية  ،52وسورة نس،44 ،45 :
… ،40 ،88 ،83اخل.
( )8سورة التوبة :آية .122
( )4ساكنة قبلها كسر اصلي ومل يأت بعدها حرف استعالء.
( )10ال يوجد فيها كسر عار
سورة الطالق :آية .1

 ،وقد تكون [إَّنْ ارْتَبْتُمْ] ،سورة املائدة :آية ،101
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ارْتَززابووا( ))1وحنــو ذلــك فيمــت وكــذا إن كــان بعــد الــراء حــرف مــن
حــروف االســتعالء ،مثــل (قِرْطَززاس( )2وَإَّرْصَززاًُ( )3مِرْصَززاًُ( )1فيمــت
الراء( )5أيضا ويف راء (فِرْق)( )1خالف والتفييم فيه أوىل.
وإذا كانت الكسرة يف كلمة أخرى وتكون منفصلة عن الراء

فحكمها حكم العارضية مثل (الَّذِي ارْتَضَى

()4

أو رَبِّ ارْجَّعوونِي())8

وأمثاهلا فتفيم ال ترقق وحروف اإلستعالء إذا مل تكن متصلة مع

( )1سورة النور :آية .50
( )2سورة األنعام :آية .4
( )3سورة التوبة :آية .104
( )1سورة النبأ :آية .21
( )5سبب تفييمها هو وجود حرف االستعالء بعد الراء .اضافة اىل كونها ساكنة قبلها
كسر اصلي.

([ )1فَكَانَ كُلُّ فِرْق كَالطَّوُِْ الْعَظِيمَّ] ،سورة الشعراء :آية  ،13وحكمها جواز
الوجهني اضافة اىل :نُذُرَّ -سورة القمر :آية  ،18يَسْرَّ -سورة الفجر :آية  ،1مِصْرَ –

سورة يوسف ،يَسْرَّ -سورة سبأ :آية .12
( )4سورة النور :آية .55

( )8سورة املؤمن :آية  .44الصواب :املؤمنون .وتكتب[ :رَبِّ ارْجَّعوونَّ]( ،كما يف
رسم املصحف).
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ك( )1وَالَ
الراء يف كلمة واحدة بل كانت منفصلة عنها مثل (أَنذِرْ قَوْمَ َ
تُصَعِّرْ يَددكَ ( ))2فليس إال الرتقيق ال غري.
وإن كانت الراء يف آخر الكلمة كانت ساكنة ،أما بسبب الوقف أو
بغريه وما قبلها متحرك أو ساكن.
فاألول :إمَّا مفتوحا أوْ مضموما مثل (سَقَرو ْ( -)3ونَذَرْ( ))1فيمت
()5

وإنْ كان مكسورا مثل بالربَّ

()1

وكمقابر

رققت زائدة ألن قبلها

فيمت.
وإنْ كــان ذلــك الس ـاَكن غــري اليــاء فاالعتمــاد علــى مــا قبــل ذلــك

الســــــاكن فــــــإن كــــــان مفتوحــــــا أو مضــــــموما مثــــــل (الْبَحْزززز زرَ

()4

( )1سورة نوح :آية .1
( )2سورة لقمان :آية .18
سقَرَ ،سورة القمر :آية  ،18سورة املدثر :آية .12 ،24 ،21
(َ )3

( )1سورة البقرة :آية ( .240ونَذَرْ) فهي خطأ والصواب (ونَذَرْ) ما قبلها مضموم وهي
ساكن تسكن للوقف على رؤوس االي وردت يف سورة القمر :آية ،30 ،23 ،18 ،11
.34 ،34
( )5سورة اجملادلة :آية .4
( )1سورة التكاثر :آية .2
( )4سورة البقرة :آية  ،111 ،50سورة املائدة :آية  ،41سورة األنعام :آية  ،13 ،54
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وظَهْرَكَ)( )1فيمت.
وإنْ كاَن مكسورا مثل الذكر( )2والبحر( )3رققت.

ويف (لِي مولْكو مِصْرَ) الرتقيق والتفييم ولكن األوىل فيها التفييم ويف
( َيْنَ الْقِطْرَّ) الرتقيق كما صرح بذلك اجلزري.

 ،44 سورة األعراف :آية  ،113 ،138سورة يونس :آية ... ،40 ،22اخل .سورة
يوسف :آية .44

([ )1الَّذِي أَنقَ َ ظَهْرَكَ] ،سورة الشرح :آية  .3سورة سبأ :آية .12
( )2سورة آل عمران :آية  ،58سورة احلجر :آية  ،4 ،1سورة النحل :آية ،11 ،13

سورة األنبياء :آية  ،105 ،4سورة الفرقان :آية …24 ،18اخل.
( )3البحر ال جيوز أن يكون مرققا لوجود مفتوح قبل الساكن وحكمه التفييم ،ورمبا
الكلمة هي (بئر) ونزلت اهلمزة مع النربة أثناء الكتابة فصارت تبدو هكذا.
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فصــل
يف ترقيق الالم

*

إعلم أن الالم ترقق يف مجيع املواضع إال يف لفظه تعاىل فأنها

تفيم إذا كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما مثل (يَتَمَ اللَّهو(ْ -)1بودو
اللَّهَ( -)2ويَفْعَلُ اللَّهو(.))3

وإن كان ما قبلها مكسورا ترقق سواء كانت الكسرة من الكلمة
نفسها()1

أو يف غريها مثال األول املكسور ما قبلها يف كلمة واحدة

(باهلل) ()1ومثال الثاني حنو (آيَاتِ اللَّهِ( ،)5فِي اللَّهِ(.))1

(*) رقَّ :لغة ضد غلظ وثين ورقق اللفظ :ضد فيمه ورقق الكالم :حسنه ،ينظر:
لسان العرب ،مادة :رق والرتقيق اصطالحاً :خفض الصوت كأنك تنطق به وهو
ساكن ،ينظر :علم القراءات :ص .14أو ْهو ختفيف احلرف وتضعيفه والتفييم تسمني
احلرف وتغليظه.
( )1سورة البقرة :آية .4
( )2سورة مريم :آية .30
( )3سورة النساء :آية  ،114سورة إبراهيم :آية .24
( )1سورة البقرة :آية  ،285 ،251 ،232 ،144 ،14 ،28 ،8سورة آل عمران :آية
 ،151سورة النساء :آية  ،131سورة األعراف :آية .33
( )5سورة البقرة :آية  ،155 ،110 ،11سورة األعراف :آية ...21اخل (فقط  252حتذف
االنها مرفوعة).
( )1سورة الرعد :آية  ،13سورة النحل :آية  ،11سورة العنكبوت :آية ... ،10اخل.
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فصل
يف هاء الضمري
إعلم أن القراء يصلون* هاء الضمري إذا كان ما قبلها متحركا
وجعلوا حقيقة الصلة زيادة واو وياء مدية مثل( :له( )1وبه(.))2
3

1

()5

فإن كان ما قبلها ساكنا ال توصل مثل (عليه( ) وإليه( )) وفيه

(*) يقصد الشيخ (مد الصلة) وهو هاء الضمري للمفرد الغائب وهي ليست حرف مد
ولكنها ملا أسبقت يتولد منها (واو مدية) عندما تكون مضمومة و(ياء مدية) عندما
تكون مكسورة وال تكون الصلة يف هاء الضمري املفتوحة ابدا.
ويقسم مد الصلة على قسمني هما:
أ .مد الصلة الصغرى :وهو عندما ال يأتي بعد هاء الصلة همز ومقدار مده حركتان
كاملد الطبيعي.
ب .مد الصلة وهو عندما يأتي بعد هاء الصلة همز قطع ومقداره مده  5-1حركات.
( )1سورة البقرة :آية  ،255 ،111 ،104سورة العنكبوت :آية  ،13سورة اإلخالص:
آية.1
( )2سورة البقرة :آية  ،243سورة آل عمران :آية  ،11 ،4سورة فاطر :آية  ،24سورة
اجلاثية :آية  ،5سورة الزخرف :آية  ،11سورة ق :آية .11
( )3سورة هود :آية  ،51سورة الشعراء :آية  ،180 ،180 ،115 ،124 ،104سورة الفتح:
آية .10
( )1سورة البقرة :آية  ،11سورة األنعام :آية  ،10سورة هود :آية  ،123سورة النور :آية
 ،11سورة فصلت :آية  ،21سورة الزخرف :آية .85
( )5سورة النساء :آية  ،82سورة األنعام :آية  ،111سورة النمل :آية  ،42 ،34

يف ا الضمري
إالّ ابن كثري
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()1

فإنه يصلها وحف

غري وال يوصل يف (يرضه لكم
1

4

()2
()1

3

وافقه يف لفظه (فيه مهانا( )) ال
5

ونفقه كثريا( )) ويوصل يف مثل

8

(نؤته( ) ونوله( ) ونصله)( ).

 ،121 سورة احلجم :آية  ،14سورة يونس :آية  ،43 ،14سورة فصلت :آية .25
( )1ابن كثري (120-15هـ) كان امام الناس يف القراءة مبكة .مل ينازعه فيها منازع...
( )2خف

 :مرت ترمجة ص.38

( )3سورة الفرقان :آية .14
( )1سورة الزمر :آية .4
( )5سورة هود :آية .41
( )1سورة آل عمران :آية  ،115سورة النور :آية .20
( )4سورة النساء :آية .115

(( )8نُصْلِهِ) وردت يف القرآن الكريم [وَنُصْلِهِ جَهَندمَ] ،سورة النساء :آية .115
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فصل
يف الوقف

*

إعلم أن الوقف عبارة عن اإلسكان والروم واإلمشام واألصل
يف الوقف اإلسكان.
واإلسكان :عبارة عن إسقاط كل احلركة من احلرف املوقف عليه.

(*) الوقف :لغة :وقف دام قائماً وسكن .ووقف القارئ على الكلمة :نطق بها مسكنة
اآلخر قاطعاً هلا عما بعدها ،ووقف على األمور :تبينه وفهمه واطلع عليه ،ووقف
القارئ :علمه مواضع الوقوف .والوقف قطع الكلمة عما بعدها .اللسان مج 3مادة
وقف واملنجد :ص.411
والوقف اصطالحاً :هو عبارة عن إسكان آخر حرف من الكلمة األخرية النتهاء اآلية:
أو النتهاء مدى الصوت أليها أو النتهاء املعنى املراد :ينظر علم القراءات :ص.14
والوقف أقسام:

 -1الوقف التام :هو ما اجتمع فيه انتهاء الصوت وانتهاء اآلية :مثل [وَالَ الضَّالِّنَ]،
الفاحتة.
 -2الوقف الكايف :هو ما انتهى إليه الصوت وكان يف نهاية آية ولكنه متعلق مبا بعده

معنى مثل [ َمد يَتَسَا َلُونَ].

 -3الوقف احلسن هو ما انتهى إليه الصوت وبعد انتهاء املعنى املراد منه ولكنه متعلق

مبا بعده لفظاً مثل[ :ذَلِكَ الْكِتَابو الَ رَيْبَ فِيهِ ودًى].

 -1الوقف القبيح :وهو ما انتهى إليه التصويت من الكلمات ولكنه متصل مبا بعده لفظاً
ومعنى مثل قولك بسم اهلل… ينظر علم القراءات :ص.18

يف الوقف
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والروم :عبارة عن نطق بعض احلركة من احلرف املوقف عليه.
واإلمشام يف الوقف :عبارة عن اإلشارة إىل جانب احلركة بالشفة
من غري صوت حبيث يراه البصري دون األعمى.
أما الوقف باإلسكان :فهو يف احلركات الثالث إعراباً وبناءا.
والروم ال يكون إال يف املنصوب واملفتوح.

واإلمشام ال يأتي إال يف املضموم واملرفوع ففي مثل( :الردحِيمَّ
الْعِبَاُِ( ))2جيوز اإلسكان والروم ويف مثل( :الْعَالَمِنَ

()3

()1

والْموتَّقِنَ( ))1جيوز

اإلسكان فقط.

( )1سورة الفاحتة :آية  ،3 ،1سورة البقرة :آية ،143 ،113 ،110 ،113 ،128 ،51 ،34
 ،221 ،218 ،144 ،182سورة آل عمران :آية ...124 ،84 ،31اخل.
( )2سورة البقرة :آية  ،204سورة آل عمران :آية  ،30 ،20 ،15سورة األعراف :آية
 ،141سورة األنبياء :آية  ،21سورة الفرقان :آية  ،13سورة يس :آية  ،30سورة
الصافات :آية …114 ،110 ،128 ،41 ،10اخل.
( )3سورة الروم :آية  ،22أغلب ما ورد بال (أل) التعريف ،سورة يوسف :آية ،1
سورة األنبياء :آية  ،51سورة األنبياء :آية .81
( )1سورة البقرة :آية  ،211 ،141 ،180 ،11 ،2سورة آل عمران :آية ،132 ،115 ،41
 ،138من سورة املائدة :آية  ،11 ،24سورة التوبة :آية .31 ،4 ،1
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()1

ويف تاء التأنيث

اليت رمسها بالتاء الطويلة ال جيوز الوقف

بالروم واإلمشام عند من يقف عليها بالتاء ال باهلاء .واهلل تعاىل
أعلم.

( )1مل يذكر هلا مثال ومن أمثاهلا :أمرأت عمران.

يامتة
()1

يف بيان اللحن

إعلم أنَّ اللحن يف القرآن اجمليد على قسمني :جلي وخفي.
فاللحن اجللي :ترك اإلعراب على ما تقتضيه الكلمة وتغري
الكلمات.
واللحن اخلفي :يدخل يف األلفاظ دون املعاني مبثل :تكرير
الراءات وتغليظ الالمات وتفييم األلفات ،وترقيق الراءات اليت يلزم

( )1اللحن :اخلطأ يف اإلعراب ،ويقال فالن (حلان) و(حلانة) أيضا أي خيطئ ،واللحن
أيضا واحد (األحلان) واللحون ومنه احلديث( :اقرؤوا القرآن بلحون العرب) ويقال
(لَحن) يف قراءته إذا طرب بها وغرد ،وهو أحلن الناس إذا كان أحسنهم قراءة وغناء.

واللحن بفتح احلاء الفطنة وقوله تعاىل :ولَتَعْرَّفَندهومْ فِي لَحْنَّ الْقَوْلَّ ،أي يف فحواه ومعناه
ينظر :خمتار الصحاح ،545-541 :واللسان ،مج 3مادة :حلن.

رسالة يف فن التجويد

40
تفييمها وعكس ذلك.

فيجب على قارئ القرآن الشريف أنْ يالحظ ناقله ويأخذه من
شيخ ماهر( )1يف هذا الفن خيرج على العهدة.
وورد يف احلديث (رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه)( )2فلذلك
صار االعتناء بشأن القرآن اجمليد الذي هو كالم رب العاملني أهم
األشياء وجيب على كل واحد أخذ من شيخ كامل لئال يكون من
األخسرين أعماال الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون
أنهم حمسنون صنعا أيقظنا اهلل وإياكم من نومة الغافلني وصلى اهلل
على حممد وآله الطاهرين.
متت الرسالة يف ساعتني ونصف من ليلة الثالثاء وهي ليلة اليوم
السابع عشر من رجب سنة 1312هـ بقلم األحقر العبد املدعو
باهلادي بن العباس بن علي بن جعفر النجفي قدس سرهم آمني.

( )1يف أصل امليطوطة (ماسر).
(( )2حيوة) يف أصل امليطوطة.

F
قال يف كشف الظنون( )1علم التجويد :وهو علم باحث عن حتسني
تالوة القرآن العظيم من جهة خمارج احلروف وصفاتها وترتيل النظم
()2

املبني بإعطاء حقها من الوصل والوقف واملد والقصر والروم

واإلدغام واإلظهار واإلخفاء واإلمالة والتحقيق والتفييم والرتقيق
والتشديد والتيفيف والقلب إىل غري ذلك موضوعة وغايته ونفعه
ظاهر( )3وهذا( )1العلم فهو نتيجة فنون القراءة ومثرتها وهو كاملوسيقى

( )1كشف الظنون عن أسأمي الكتب والفنون ،حاجي خليفة :مكتبة املثنى ،بغداد
د.ت مج.353 ،1
( )2ال توجد يف كشف الظنون وإمنا هي إضافة من العالمة الشيخ اهلادي  ،ينظر:
كشف الظنون :مج ،353 ،1و(رام) الشيء طلبه و( َروْم) احلركة .الذي ذكره سيبويه
مستقصى يف األصل ،ينظر :خمتار الصحاح :ص.211
( )3يف أصل امليطوطة :ظاسر.
( )1يف أصل امليطوطة :سذا.
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من جهة.

إن العلم ال يكفي فيه بل هو عبارة عن ملكة حاصلة من مترن
امرئ بفكه وتدربه بالتلقف عن أفواه معلميه ولذلك مل يذكره أبو
اخلري واكتفى عنه بذكر القراءة( )1وفروعه والتجويد أعم من القراءة.
وأول من صنف يف التجويد موسى بن عبيد اهلل بن حييى بن
خاقان اخلاقاني البغدادي املقري املتوفى سنة مخس وعشرين وثالمثئة
(325هـ).
()2

ذكره ابن اجلزري ومن املصنفات فيه (الدر اليتيم

وشرحه)

و(الرعاية( ))3و(غاية املراد( ))1و(املقدمة اجلزرية( ))5وشروحها
( )1يف أصل امليطوطة :لقراءة.
( )2الدر اليتيم يف التجويد :حملمد بن بري علي املعروف بريكلي املتوفى سنة 481هـ،
وهو رقتان ،ادله امحد يف األوىل واآلخرة ،كتبه يف أوائل مجادي األوىل سنة،441
ينظر :كشف الظنون :مج.434 ،1
( )3الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة ،ألبي حممد مكي بن أبي طالب
احلموي القيسي املتوفى سنة 134هـ ،يقع الكتاب يف أربعة أجزاء ،ينظر :كشف
الظنون :مج.804 ،1
( )1غاية املراد يف إخراج الضاد للشيخ أبي عبد اهلل حممد بن أمحد.
( )5منظومة للشيخ حممد بن حممد اجلزري الشافعي املتوفى سنة 833هـ أوهلا:
يقــــــول راجــــــي عفــــــو رب ســــــامع

حممـــد بـــن حممـــد اجلـــزري الشـــافعي

وشرحها ابنه أبو بكر أمحد املتوفى سنة ( )824شرحاً مساه احلواشي املفهمة 

اخلامتة
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واضحة.
انتهى من كشف الظنون أماله كاتب علي.

 لشرح املقدمة ،وقد كتب الشيخ زكريا األنصاري املتوفى سنة 421هـ حاشية على
شرح ولد املصنف املسمى باحلواشي املفهمة يف شرح املقدمة ،وله شرح أيضا على
املقدمة وهلا شروح كثرية.
ينظر :كشف الظنون :مج.1444 ،2

املصادر واملراجع
أوال :امليطوطة:
 .1ترمجة حياة العالمة الشيخ اهلادي بن عباس كاشف الغطاء ،وما
يتعلق مبستدركه .متت بإشراف حفيده العالمة الشيخ علي بن
حممد الرضا بن اهلادي.
 .2الزهر من نثر القطر :منظومة شعرية يف النحو نظم الشيخ اهلادي.
ثانياً :املطبوعة:
أـ الكتب:
القرآن الكريم.
 .1اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي ،دار الندوة اجلديدة ،بريوت،
لبنان.
 .2التحديد يف االتقان والتجويد ،ابو عمرو عثمان بن سعيد الداني
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االندلسي ،دراسة وحتقيق الدكتور غامن قدوري محد ط-1481 ،1
بغداد.
 .3أثر القراءات القرآنية يف تطور الدرس النحوي ،الدكتور عفيف
دمشقية ،ط.1448 1
 .1أساس البالغة ،الزخمشري ،دار صادر ،بريوت.
 .5أصول التالوة إعداد احلاج علي كريم دبوس ،حله ،1118
.1448
 .1أصول التالوة الدكتور حازم سليمان احللي.
 .4األعالم ،خري الدين الزركلي ،ط 2دار العلم ملاليني بريوت
.1480
 .8الربهان يف جتويد القرآن ،حممد صادق القمحاوي1342 ،هـ.
 .4الربهان الكاشف إلعجاز القرآن ،للزملكاني ،حتقيق :خدجية
احلديثي وأمحد مطلوب ،إحياء الرتاث العربي بغداد.
 .10الربهان يف علوم القرآن ،الزركشي ،حتقيق :حممد أبو الفضل
إبراهيم .بريوت ،لبنان1341 ،هـ.1451 ،
 .11تراجم خري البشر من ماضي النجف ،طبعه :فاتح كاشف الغطاء،

املصاُر واملراجع
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عن كتاب (ماضي النجف وحاضرها).
 .12تنوير املقباس من تفسري ابن عبـاس ،الفـريوز آبـادي ،دار الفكـر،
بريوت ،د.ت.
 .13دائــرة معــارف القــرن العشــرين ،حممــد فريــد جــدي1381 ،هـــ،
.1414
 .11الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ،د .غامن قدوري محد
وزارة األوقاف مطبعة اخللود بغداد.1481 ،
 .15دراسات يف فقه اللغة ،د .صبحي الصاحل ،ط.1441 ،2
 .11دليل الرتبية االسالمية للمرحلتني االبتدائية والثانوية ،رافع اسعد
عبد احلليم واخرون ،ط ،1مطبعة الرشيد2000 ،م.
 .14الذريعة ،حملمد حسن (ت1384هـ) ،ط1451 ،1م.
 .18شرح نهج البالغة ،البن أبي احلديد ،دار املعرفة1348 ،هـ،
.1444
 .14شرح الشاطبية – الناظم :ابو القاسم بن غرية بن خلف بن امحد
الرغيب الشاطيب االندلسي.
 .20شعراء الغري والنجفيات ،علي اخلاقاني ،املطبعة احليدرية
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النجف 1341هـ – .1455
 .21طبقات القراء ،البن سعد ،بريوت لبنان ،د.ت.

 .22علم القراءات ،مجعية القرآن الكريم يف النجف األشرف ،مطبعة
الغري.1452-1382 ،
 .23العني ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،حتقيق :د .مهدي امليزومي،
و د .إبراهيم السامرائي ،وزارة الثقافة واإلعالم ،دار الرشيد،
.1480
 .21فن التجويد ،عزة عبيد الدعاس ،ط1448-1348 ،2م.
 .25الفهرست البن النديم ،بريوت ،لبنان.1411 ،
 .21يف علوم القرآن ،رشيدي عليان وقحطان الدوري ،بغداد،د.ت.
 .24القراءات واللهجات ،عبد الوهاب محودة ،مطبعة السعادة،
مصر.1418 ،
 .28قواعد التجويد ،واإللقاء الصوتي ،جالل احلنفي ،بغداد
1344هـ.
 .24الكتاب ،سيبويه ،حتقيق ،عبد السالم هارون ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة.
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 .30كفاية الراغبني يف جتويد القرآن املبني ،حمي الدين عبد القادر
اخلطيب ،ط1344 ،2هـ1444-م.
 .31كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،حلاجي خليفة،
استنبول.1413 ،
 .32الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،ألبي
حممد مكي بن أبي طالب القيسي ،حتقيق :د .حمي الدين
رمضان1341 ،هـ 1441 -م.
 .33لسان العرب البن منظور ،نديم املرعشلي ،دار صادر بريوت،
د.ت.
.31ماضي النجف وحاضرها ،جعفر الشيخ باقر حمبوبة ،مطبعة
النعمان النجف1344 ،هـ 1445 -م.
 .35مباحث يف علوم القرآن ،د .صبحي الصاحل ،ط ،10بريوت،
1444م.
 .31خمتار الصحاح ،الرازي ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،لبنان،
د.ت.
 .34معارف الرجال يف تراجم العلماء واألدباء ،حممد حرز الدين،
مطبعة النجف 1383هـ 1411 -م.
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 .38املقبولة احلسينية نظم الشيخ اهلادي كاشف الغطاء ،ط- ،2
النجف.
 .34املقتضب ،املربد ،حتقيق :حممد عبد اخلالق عظيمة ،القاهرة
.1413
 .10املنجد يف اللغة واألعالم ،دار الشرق ،بريوت.1443 ،
 .11النشر يف القراءات العشر البن اجلزري ،تصحيح علي حممد
الضياع.
 .12نظرات يف علم التجويد ،تأليف ،إدريس عبد احلميد الكالك
1101هـ –1481م.
.13نقباء البشر يف القرن الرابع عشر ،حممد حسن ،مطبعة العلمية
1343هـ 1451 -م.
 .11نهاية القول املفيد يف علم التجويد .الشيخ مكي نصر.
 .15نهج البالغة ،شرح الشيخ حممد عبدة ،مكتبة النهضة العربية.
 .11هداية الرمحن أللفاظ القرآن ،أشرف على تنسيقه وتدقيقه
وإخراجه حممد صاحل البنداق راجعه :جلنة إحياء الرتاث
العربي ،يف دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ط1102 ،1هـ1481 -م.
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 .14هداية املستفيد يف أحكام التجويد ،حممد أبو رمية1313 ،هـ.
ب  -الصحف واجملالت
 .1جريدة اهلاتف ،العدد الصادر بتاريخ ( 24حزيران ،)1414
املوافق ( 8شعبان 1311هـ) عنوان املقال( :كيف عرفت الشيخ
حممد رضا كاشف الغطاء ،بقلم جعفر اخلليلي).
 .2جملة الغري ،العدد ( )4النجف األشرف ،الثالثاء 24 ،صفر 1413
املوافق  14آذار 1413 ،السنة الثالثة.
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من إصدارات مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 .1األجوبة النجفية يف الرد على الفتاوى الوهابية ،تأليف :آية اهلل العظمى الشيخ
هادي كاشف الغطاء 1311( هـ) ،حتقيق :مؤسسة كاشف الغطاء العامة.
 .2أحكام املتاجر ،تأليف :آية اهلل العظمى الشيخ مهدي كاشف الغطاء 
(1284هـ) ،حتقيق :مؤسسة كاشف الغطاء العامة /الشيخ حتسني البلداوي.
 .3اإلمامة ،تأليف :آية اهلل العظمى الشيخ عباس كاشف الغطاء 1323( هـ)،
حتقيق :مؤسسة كاشف الغطاء العامة.
 .1البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء ،تأليف :األستاذ سعد نعمة علي.
 .5حبوث ومقاالت ،تأليف :الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء.
 .1التعادل والتعار

والرتجيح ،تأليف :آية اهلل العظمى الشيخ علي كاشف

الغطاء 1111( هـ) ،حتقيق :مؤسسة كاشف الغطاء العامة.
 .4الدراسات النحوية عند آل كاشف الغطاء ،تأليف :الدكتور باسم خريي.
 .8دليل خمطوطات مؤسسة كاشف الغطاء العامة ،اإلصدار اخلامس (1131هـ -
2012م) ،إعداد :قسم الذخائر للميطوطات.
 .4رسالة يف فن التجويد ،تأليف :آية اهلل العظمى الشيخ هادي كاشف الغطاء 
(1311هـ) ،حتقيق :مؤسسة كاشف الغطاء العامة /الدكتور خليل املشاخيي.
 .10زيد بن علي ` ،تأليف :آية اهلل الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء 
(1311هـ) ،حتقيق :مؤسسة كاشف الغطاء العامة /الدكتور خليل املشاخيي.
 .11الصوت وماهيته والفرق بني الضاد والظاء وما يلحق بذا اللفظ من الفوائد،
تأليف :آية اهلل الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء 1311( هـ) ،حتقيق:
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مؤسسة كاشف الغطاء العامة /أ.د حممد كاظم البكاء ،م .فضيلة العامري ،م.
رفاه الفتالوي.
 .12الغيب والشهادة ،تأليف :آية اهلل الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء 
(1311هـ) ،حتقيق :مؤسسة كاشف الغطاء العامة.
 .13الفساد اإلداري يف املنظور اإلسالمي ،تأليف :الشيخ الدكتور عباس كاشف
الغطاء.
 .11القواعد الستة عشر ،تأليف :آية اهلل العظمى الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
( 1228هـ) ،حتقيق :مؤسسة كاشف الغطاء العامة /الشيخ الدكتور عباس
كاشف الغطاء.
 .15كشف ابن الرضا عن فقه الرضا ،تأليف :آية اهلل العظمى الشيخ علي كاشف
الغطاء 1111( هـ) ،حتقيق :مؤسسة كاشف الغطاء العامة /مصطفى ناجح
الصراف.
 .11املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي ،تأليف :الشيخ الدكتور عباس
كاشف الغطاء.
 .14جمموعة آثار علماء آل كاشف الغطاء ،قرص ليزري ،إعداد مؤسسة كاشف
الغطاء العامة بالتعاون مع مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية.
 .18املدخل إىل الشريعة اإلسالمية ،تأليف :الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء.
 .14املقبولة احلسينية ،تأليف :آية اهلل العظمى الشيخ هادي كاشف الغطاء 
(1311هـ) ،حتقيق :مؤسسة كاشف الغطاء العامة.
 .20املنتيب من القواعد الفقهية ،تأليف :الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء.
 .21املوسوعة الوثائقية ،صدر منها أربعة أجزاء ،إعداد قسم الوثائق واألرشفة.
 .22نبذة الغري يف أحوال احلسن اجلعفري ،تأليف :آية اهلل العظمى الشيخ عباس
كاشف الغطاء 1323( هـ) ،حتقيق :مؤسسة كاشف الغطاء العامة.

