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 ليس من عاديت إهداء كتيب ولكنين            
 سأخرق هذه العادة ألهدي كتايب هذا           

 لولدي احلبيب 

ى  ن  ى  المث 
( 14) الطرهون  ة   سث 

 الذي وصلين نبأ 
 إمتامه لكتاب هللا تعاىل يف احلرم النبوي

 أهل  أسأل هللا تعاىل أن ينفعه به وجيعله من
 القرآن العاملني به وجيمع بيين وبينه عاجال 

 غري آجل
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 احملاضرة األوىل
*** 

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد فبإذن هللا سنبدأ حماضراتنا يف علم التجويد 
وستكون هذه احملاضرة إبذن هللا يف مدخل إىل علم التجويد ويتضمن مقدمة يف نزول القرآن 

 وقراءاته 
شهر رمضان املعظم ما كانت بداية هذا التنزيل املبارك يف كلنا يعلم كيف نزل القرآن الكرمي و 

معتكفاً يف غار حراء كما هي عادة التحنث عند أهل اجلاهلية ، ونزل جربيل  فكان النيب 
  على النيب  بعد أن كان قد رأى يف املنام ما حدث له حقيقة يف غار حراء ؛

قد رأى ما حصل له يف رؤاي يف  كان  فتحققت هذه الرؤاي بعد ستة أشهر ؛ فإن النيب 
شهر ربيع األول يف الثاين عشر من ذلك الشهر ، وبعد ذلك يف شهر رمضان عندما 

يف ليلة اخلامس والعشرين من رمضان ونزل  يف غار حراء أاته جربيل  اعتكف النيب 
أاته به هبذا القرآن  عليه أبول ما نزل من القرآن وهو صدر سورة العلق ، وملا أاته جربيل 

كما مسعه من رب العزة واجلالل ، وإن كان   نقاًل عن هللا سبحانه وتعاىل ، فأداه جربيل 
البيت املعمور يسمى ) بيت  القرآن قد نزل مجلة ووضع يف بيت يف السماء الدنيا يقابل

( مث نزل مفرقًا بعد ذلك حسب احلوادث واألحوال وحسبما أراد هللا سبحانه وتعاىل يف العزة
 زيله منجماً مفرقاً .تن

كما مسعه من هللا عز وجل ، فسمعه النيب   هبذا القرآن أداه إىل النيب  وملا نزل جربيل 
  وحاول أن يضبط كيفية تالوة جربيل   هلذا القرآن ، ولكن ال شك أنه يف أول لقاء

ثالث مرات حىت نقشت القراءة   كانت قد أخذته الرجفة كما تعلمون وضمه جربيل 
.ونزل يف ذلك قوله سبحانه وتعاىل : } ال حترك به لسانك  هنا نقشت يف صدره كأ

 { ويف هذا أخرج البخاري رمحه هللا عن ابن عباس  وقرءانهلتعجل به إن علينا مجعه 
يعاجل    كان رسول هللا  حديثاً يبني فيه السبب يف نزول هذه اآلايت ، قال ابن عباس 

 رك شفتيه قال ابن عباس فأان أحركهما  لكم كما كان رسول هللا مماحي كانمن التنزيل شدة و 
 ( مجعه وقرآنه حيركهما فحرك شفتيه فأنزل هللا تعاىل )الحترك به لسانك لتعجل به إن علينا

قال : مجعه لك يف صدرك وتقرأه )فإذا قرأانه فاتبع قرآنه ( قال : فاستمع له وأنصت )مث إن 
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استمع فإذا بعد ذلك إذا أاته جربيل  فكان رسول هللا ن تقرأه مث إن علينا أعلينا بيانه( 
 كما قرأه .  انطلق جربيل قرأه النيب 

 إذا نزل عليه جربيل ابلوحي حرك لسانه ليحفظ ما ذكره جربيل كان    وفيه أن النيب 
أن هللا عز وجل قد  النيب  فعلم؛ فنزلت هذه اآلايت  أو ليضبط ما يتلوه جربيل 

وإمنا الذي  فظ هذا القرآن يف صدره على نفس الكيفية اليت جاء هبا جربيل تكفل حب
عليه فقط أن يستمع وينصت مث بعد ذلك يقرأ هذا القرآن املنزل عليه كما أداه إليه جربيل 

 . عن رب العزة جل يف عاله 
مسع فكان إذا  إمنا أخذ طريقة األداء من جربيل  فهذه املقدمة حىت نعرف أن النيب 

 . القرآن بعد ذلك تاله كما علمه جربيل 
كان يتلو هذا   هذا القرآن ، فإن رسول هللا  مث بعد ذلك يتنقل األمر إىل من بلغه النيب 

، وابلتايل  القرآن على أصحابه رضي هللا عنهم هبذه الكيفية اليت مسعها من جربيل 
ينتقل األداء إىل كل طبقة بعد ، وهكذا دواليك  حيفظه الصحابة كما مسعوه من النيب 

طبقة الصحابة حىت وصل إلينا هذا القرآن بنفس طريقة األداء ، واحلمد هلل ال زالت أسانيد 
القراءة مستمرة إىل يومنا هذا ، فنحن وغريان قد أخذان القراءة عن مشاخينا وهم أخذوا عن 

جلالل تعاىل عن رب العزة وا عن جربيل  مشاخيهم وهكذا حىت نصل إىل النيب 
 وتقدس .

 اشتهر من الصحابة رضي هللا عنهم قراء ، وهؤالء تفردوا إبتقان القراءة وضبطها عن النيب 
ألن القرآن مل يقرأ كما تقرأ الكلمات العربية سواء بسواء ، وإمنا كانت له طريقة معينة لألداء 

 ، وهو ما يتعلق بكالمنا عن التجويد والقراءات مجلة .
 فيقرؤها كما مسعها . كان يسمع الصحايب القراءة عن النيب وألجل هذا  

وبني عمر بن اخلطاب يف سورة  هشام بن حكيمواحلديث املشهور يف صحيح البخاري بني 
يف يقرأ سورة الفرقان  هشام بن حكيم تمسعقال :  أن عمر  يبني ذلك وفيه الفرقان ؛

كثرية مل يقرئنيها رسول هللا على حروف لفاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ  حياة رسول هللا 
  ،فتصربت حىت سلم فلببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه أساوره يف الصالة  فكدت

قد  فقلت : كذبت فإن رسول هللا  السورة اليت مسعتك تقرأ ؟ قال : أقرأنيها رسول هللا 
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فقلت : إين مسعت هذا  أقرأنيها على غري ما قرأت . فانطلقت به أقوده إىل رسول هللا 
ايهشام . فقرأ قرأ ، اأرسله :  يقرأ بسورة الفرقان على حروف مل تقرئنيها فقال رسول هللا 

اقـْرَْأ اَي » مُثه قَاَل َرُسوُل « أُْنزَِلتْ كذلك » َقاَل َرُسوُل اَّللِه عليه القراءة اليت مسعته يقرأ ف
ِإنه َهَذا الُقْرآَن أُْنزَِل  أُْنزَِلتْ  كذلك» :َقاَل َرُسوُل اَّللِه ، فَـ القراءة اليت أقرأين  فـََقَرْأتُ « ُعَمرُ 

َعِة َأْحُرٍف، فَاقـَْرُءوا َما تـََيسهَر ِمْنهُ   « َعَلى َسبـْ
وهناك أحاديث أخرى كثرية تصل إىل حد التواتر عند أهل احلديث يف نزول لقرآن على 

 سبعة أحرف .
إمنا املقصود هبا سبعة أوجه ولغات يقرأ هبا القرآن والسبعة أحرف املرادة يف هذا احلديث 
، فكان كل واحد يسمع شيئًا من هذه اللغات  الكرمي رخص فيها كما نزلت على النيب 

 اعتربت قراءته قراءة صحيحة .يقرأ هبا و  واألوجه اليت قرأ هبا النيب 
قراءات السبع ننتقل إىل إشكال وهو : ما يفهمه البعض _ وهو فهم خاطئ _ من كون ال

 اليت يسمع هبا الناس هي األحرف السبعة املذكورة يف هذا احلديث .
وهذا الكالم غري صحيح ، والقراءات السبعة هي من األحرف السبعة ؛ اختيارات من 

 وتعلم الصحابة منه كيفية تالوة القرآن من خالهلا . األحرف السبعة اليت أنزلت على النيب 
ة ؛ اإلمام ابن جماهد يف كتابه بعة فأول من سبعها وجعلها سبعوأما هذه القراءات الس

السبعة يف القراءات ( ، وأما القراءات فهي كثرية جدًا ؛ منها ما وافق السبعة ومنها ما )
 خالف هؤالء السبعة .

ويتعبد هبا وهي  ط قبول القراءة وكوهنا عن النيب و واآلن القراءات املعتربة اليت توافر فيها شر 
ءة صحيحة ومعتربة : عشر قراءات وليست سبعة ، وإمنا السبعة أشهر من الثالثة املتممة قرا

 للسبعة .
فنقول : إن القراءات العشر اآلن املشهورة هي من األحرف السبعة ، وهي القراءات الوحيدة 

ءات اليت يقرأ هبا كتاب هللا سبحانه وتعاىل ، وال جيوز ملسلم أن يقرأ القرآن بغري هذه القرا
العشر ، وإمنا ال بد أن تكون قراءته موافقة لقراءة من هذه القراءات العشر ، ويف ذلك يقول 

 ابن اجلزري رمحه هللا يف ضابط القراءة املقبولة : 
 وكان للرسم احتماالً حيوي  وكل ما وافق وجه حنِو            
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 فهذه الثالثة األركان   وصح إسناداً هو القرآن 
 القراءة اليت يصح أن نقرأ هبا القرآن ال بد أن يتوافر فيها ثالثة شروط : واملقصود أن 

 . _ الشرط األول : أن تكون صحيحة اإلسناد إىل النيب 1
 أن تكون مطابقة للرسم العثماين ولو احتماال . _ الشرط الثاين :2
من حتصيل  شيءالشرط األخري فيه _ الشرط الثالث : أن يكون هلا وجه يف النحو . وهذا 3

وكانت موافقة للرسم العثماين ، فهي بال جدال  احلاصل ؛ ألن القراءة إذا ثبتت عن النيب 
أخذ هبا ت هذه الشروط يف القراءات العشر فموافقة لوجه من أوجه النحو ، وألجل هذا توافر 

 وعرب عنها ابلقراءات املتواترة .
 ي بني أهل العلم : واحلكم عليها ابلتواتر فيه شيء من االختالف اللفظ

فأواًل : هي متواترة بال جدال إىل أصحاهبا ، مث هي صحيحة بال جدال بني صاحب القراءة 
إسناد صحيح بال جدال ،  . يعين : إسنادها من صاحب القراءة إىل النيب  وبني النيب 

ل تواطؤ والرواية متواترة عن القارئ بال جدال ، ألهنا جاءت عنه من طرق كثرية جداً يستحي
 يف ضابط املتواتر . الكذب أو تواردهم على اخلطأ كما هو معوفأصحاهبا على 

، فالبعض ابلغ فيه  ولكن يبقى األمر يف قضية التواتر بني صاحب القراءة وبني النيب 
واعترب كل صغرية وكبرية يف القراءة معلومة من الدين ابلضرورة ، وألزم العامي أن يعتقد ابلتواتر 

هذه احلروف ال يثبت فيه التواتر ابملفهوم احلديثي ولكنه بعض وقال البعض : إن  فيها .
صحيح ، وقد توافرت فيها شروط الصحة فهي قراءة مقبولة وإن مل يكن بقية السلسلة يثبت 

 فيها التواتر .
أبن الذي قرأ هذه القراءة كان إمام زمانه ، وكان يف عصره  ولكن هذا الذي قال ذلك يسلم

دة من التابعني أو من وهم عا سبقه شيوخهمن القراء ، وكلهم يقرأ مثل قراءته ، وأيضًا  أئمة
كذلك كانوا أئمة يف أزمنتهم وكان غريهم يقدمهم يف اإلقراء ومل ينكر عليهم أحد الصحابة ؛ و 

 قراءهتم ووافقهم فيها مجع . 
 أن يقال فيه : ) مجع عن فإذا نظران يف هناية األمر وجدان أن بقية اإلسناد يصح فيه أيضاً 

 هذه القراءة . روي عنهمجع ( وإن مل يذكر بقية أمساء من 
 القراءات العشر املتواترة هي : ونقول اآلن 
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 ـ قراءة انفع بن أيب نعيم املدين . وهذه القراءة هلا راواين : 1
 األول يسمى ) قالون ( والثاين يسمى ) ورش ( .

 راواين مها :  ـ قراءة ابن كثري املكي . وله2
 األول يسمى ) قنبل ( والثاين يسمى ) البزي ( .

 ـ قراءة أيب عمرو البصري . وله راواين : 3
 األول يسمى ) الدوري ( والثاين يسمى ) السوسي ( .

 ـ قراءة ابن عامر الدمشقي ، وله راواين : 4
 األول يسمى ) هشام ( والثاين يسمى ) ابن ذكوان ( .

 أيب النجود الكويف . وله راواين :  ـ قراءة عاصم بن5
 األول يسمى ) شعبة ( والثاين يسمى ) حفص ( . 

 ـ محزة بن حبيب الكويف . وله راواين : 6
 األول يسمى ) خلف ( والثاين يسمى ) خالد ( .

 ـ الكسائي الكويف . وله راواين : 7
 األول يسمى ) أبو احلارث ( والثاين يسمى ) الدوري ( .

 
وهلم رواة آخرون غري من ذكران ولكن هؤالء الرواة هم الذين رويت  القراء السبعة ، همهؤالء 

  عنهم القراءة عن هؤالء القراء من طريق الشاطبية اليت نقرأ من طريقها
 مث هناك القراء الثالثة املتممون للعشرة ، وهم : 

 ـ أبوجعفر املدين ، وله راواين : 8
 اين يسمى ) ابن مجاز ( .األول يسمى ) ابن وردان ( والث

 ـ يعقوب احلضرمي ، وله راواين : 9
 األول يسمى )رويس ( والثاين يسمى ) روح ( .

 ، وله راواين :  البزاز ـ خلف بن هشام10
 األول يسمى ) إسحاق ( والثاين يسمى ) إدريس ( .

 فهذه الثالث املتممة للعشرة املتواترة من القراءات .
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قراءات شاذة ، يعين : مل يتوفر فيها شروط القراءة الصحيحة  وهناك قراءات أخرى وهي
 هم : أصحاهبا املعتربة ، وهي قراءات أربع شواذ ، و 

 ـ ابن حميصن .1
 ـ اليزيدي .2
 ـ احلسن البصري .3
 ـ األعمش .4

يف الرواية تعترب  حمسوبةفهؤالء األربعة قراءاهتم شاذة ال يقرأ هبا القرآن الكرمي ، وإمنا هي 
 سرياً وتوضيحاً يف بعض املواضع .تف

منا هي حروف يف وهناك قراءات أخرى غري ذلك ، ولكنها مل تعترب قراءة اتمة للقرآن ، وإ
قد تكون يف وقت من األوقات قراءة شاذة ، وقد تكون قراءة موضوعة أو بعض املواضع ، 

 ضعيفة أو مدرجة على نفس التفصيل الذي هو يف احلديث الشريف .
 د أن نطيل ابلتفصيل يف ذلك ، وإمنا الذي يعنينا اآلن : وال نري

أن قراءة عاصم بن أيب النجود هي القراءة اليت سوف يكون درسنا متعلقًا هبا من رواية 
،  حفص بن سليمان األسدي عنه  وهذه هي رواية حفص عن عاصم إبسناده إىل النيب 

 ترة ، وحفص أحد راويي هذه القراءة . وهي _ أعين قراءة عاصم _ من القراءات السبع املتوا
واإلمام عاصم بن أيب النجود هو أبو بكر األسدي موالهم الكويف احلناط من التابعني 
واشتهر بعاصم بن هبدلة قيل هو اسم أبيه وقيل هو اسم أمه كان من أحسن الناس صوات 

روى عنه أصحاب و ابلقرآن وانتهت إليه رائسة اإلقراء ابلكوفة مع رواية احلديث وضبطه 
الكتب الستة أخذ القراءة عن أيب عبد الرمحن السلمي وزر بن حبيش وغريمها من كبار 
التابعني وروى عنه القراءة خلق الحيصون كثرة قال عنه اإلمام أمحد : كان رجال صاحلا قارائ 

مارأيت للقرآن وأهل الكوفة خيتارون قراءته وأان أختارها وكان خريا ثقة . وقال أبو إسحق : 
أقرأ من عاصم . وقال أبو بكر بن أيب عياش : دخلت على عاصم وقد احتضر فجعلت 

مث ردوا إىل هللا موالهم احلق أال له احلكم وهو )أمسعه يردد هذه اآلية حيققها كأنه يف احملراب : 
. تويف آخر سنة سبع وعشرين ومائة ودفن ابلسماوة ابجتاه الشام رمحه هللا  ( أسرع احلاسبني

 اىل .تع
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وأما حفص فهو ابن سليمان بن املغرية األسدي الغاضري الكويف أبو عمر البزاز يعرف ب 
)حفيص ( كان ربيبا لعاصم أخذ القراءة عنه واشتهر أبن كان أضبط رواة عاصم حيث قال 

 الشاطيب عنه :
 وابإلتقان كان مفضال، وحفص 

اية الصحيحة اليت رويت عن قراءة نزل بغداد وجاور مبكة فأقرأ هبما . وقال ابن معني : الرو 
عاصم رواية أيب عمر حفص بن سليمان . وقال أبو هشام الرفاعي : كان حفص أعلمهم 

 بقراءة عاصم .
مل يكن رمحه هللا من أهل الضبط يف احلديث ولكنه كان إماما يف القراءة . قال سعيد العويف : 

ابلصالح . وروى عنه القراءة أمة من  . ووصفه اإلمام أمحدلو رأيته لقرت عيناك فهما وعلما 
 الناس تويف سنة مثانني ومائة رمحه هللا تعاىل

ونكتفي هبذا القدر ونستكمل حديثنا يف احملاضرة القادمة إن شاء هللا تعاىل . وصلى هللا على 
نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك للهم وحبمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك 

   .وأتوب إليك 
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 ثانيةاحملاضرة ال
*** 

 تعريف علم التجويد يففمحاضرة اليوم احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد 
 نستكمل حديثنا يف هذه احملاضرة إن شاء هللا عن التجويد ، فنقول مستعينني ابهلل تعاىل :

 يقول أبو العرفان الصبان :
 وع مث الثمرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــوضة         احلد واملإن مبادئ كل فن عشــــــــــــــــــــــــر              
 ع         واالسم االستمداد حكم الشارعـــــــــــــــــــــــــــــــوفضله ونسبة والواض             
 ومن درى اجلميع حاز الشرفائل والبعض ابلبعض اكتفى       مسا             

 حا : ـ فحد التجويد هو تعريفه لغة واصطال1
 التجويد لغة هو : التحسني واإلتقان .

وذلك إبخراج كل حرف من خمرجه مع  وإجادهتاالقرآن حتسني تالوة  هوواصطالحًا : 
 إعطائه حقه ومستحقه .

هو حمل خروجه الذي ينقطع عنده صوت النطق به فيتميز به عن غريه وخمرج احلرف 
 لشفتان واخليشوم وهلا درس خاصواملخارج يف العموم مخسة اجلوف واحللق واللسان وا

وحق احلرف : هو ما يتعلق به من الصفات الالزمة الثابتة اليت ال تنفك عنه . وسوف 
 نتحدث عن هذه الصفات عندما نبدأ احلديث عن التجويد من انحية القواعد إن شاء هلل .

، والقلقة وهذه الصفات نذكر منها اآلن على سبيل املثال : اجلهر ، والشدة ، واإلطباق 
إلنسان أن ينطق هبا نطقاً وحنو ذلك ، فهذه صفات الزمة للحروف العربية إذا أراد ا

 .صحيحاً 
ومستحق احلرف : وأما مستحق احلرف فهو الصفات العارضة اليت تعرض له يف بعض 
األحوال وتنفك عنه يف البعض اآلخر وهي مثل : الرتقيق والتفخيم واإلظهار واإلدغام والفتح 

 الة . وهذه الصفات أيضاً سوف نتكلم عنها إن شاء هللا .واإلم
 هذه هو تعريف التجويد ابختصار .

 ويف ذلك يقول ابن اجلزري رمحه هللا وهو إمام أئمة هذا الفن :
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 َوزِينَـُة اأَلَداِء َواْلِقــرَاَءةِ     َوُهَو أَْيضاً ِحْلـَيُة الـتِ اَلَوِة 

 ِمْن ِصـَفٍة لَـَها َوُمسَتَحقهَهـا    َها َوُهَو ِإعْطاُء احْلُُروِف َحقه 

 َواللهْفـُظ فِـى َنِظريِِه َكِمثـْلهِ     َوَردُّ ُكلِ  َواِحـٍد أَلصلِـِه 

 اِبلُلْطِف ِِف النُّْطِق ِبالَ تـََعسُّف     ُمَكمِ الً ِمْن َغرْيِ َما َتَكلُـفِ 

نَـُه َوَبنْيَ تـَرِْكِه  ـهِإاله رِيَـ    َولَْيـَس بـَيـْ  اَضُة اْمـرٍِئ ِبَفكِ 

التلفظ حال الرتكيب  صحةليس بني التجويد وتركه إال رايضة ملن تدبره بفكه ، فمن أحكم ف
 حصل حقيقة التجويد ابإلتقان والتدريب

: حروفه ، وألفاظه ، والوقوف عند قراءته واآلداب املطلوبة  الكرميالقرآن  هوموضوعه :  -2
 ني على إجادة النطق وحتسني التالوة. مما يع ذلكعند تالوته ، وغري 

 مثرته : -3
 غاية التجويد : هي صون اللسان عن اللحن يف كالم هللا تعاىل .

 واللحن : هو اخلطأ وامليل عن الصواب عند القراءة 
 وينقسم إىل قسمني : مها 

 أو على األلفاظ فيخل ابلقراءة سواء وقع اخللل ابملعىن يطرأخطأ  وهوـ حلن جلي ظاهر : 1
من اللحن يف )بنية الكلمة ( أو يف حروفها ، كأن ينطق الطاء  النوعمل يقع . ويكون ذلك 

كأن   احلرف أو سكونه حركةيكون يف  كمايقول )الزي( مكان )الذي (.   أو )اتء ( أو )دال(
كضم اتء أنعمت أو يبدل الفتحة ضمة  أو حيرك السكون يبدل الضمة فتحة أو كسرة ، 

 عليهم مثال .
 مسي جلياً أو ظاهرا لوضوحه للقراء وغريهم .و 

 وحكمه : حرام أيمث القارئ بفعله .
 وهو خطأ يطرأ على األلفاظ فيخل بعرف القراءة دون املعىن  ـ حلن خفي مسترت :2

 إىل قسمني :  النوعهذا  وينقسم
 إال علماء القراءة ، كرتك اإلدغام مثال  يعرفهال  حلن:  األول
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إال مهرة القراء ، كتكرار الراء ، وتطنني النون ، وتغليظ الالم من غري  دركهيال  حلن : الثاين
 .  ذلك وحنوسبب ، 

 ومسي خفياً مسترتا الختصاص القراء مبعرفته .
 وحكمه : مكروه وقيل حرام .

 )الظاهر واخلفي ( إن تعمده القارئ أيمث هبذه النية .  بنوعيه واللحن
 : ثة ثالقراءة القرآن بني  يفالناس و 

  معذور . مسيء آمث أو  يءأو مس ،مأجور  حمسن
: املاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام الربرة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه  وقد قال 

 شاق فله أجران .
فالذي يف طور التعلم معذور ومأجور إن شاء هللا تعاىل ولكن الذي ال يهتم وال حياول التعلم 

 هو املؤاخذ 
  ال يعرف اللحَن ِمْن ُعْذر للذي وما          اِبللحِن َكْيَما تُزِيَله  َعارفاً  ُفكن          

عن  بزايدتهمد فيه ومنه : اإلفراط يف املد :  املبتدعة يف قراءة القرآن مد ما ال اللحون ومن
لكسر أو ، ومنه عدم إخالص االذي قرره علماء التجويد . ومنه : املبالغة يف النطق  مقداره

 الضم يف احلرف وغري ذلك .
فضله : هو من أشرف العلوم لتعلقه بكتاب هللا تعاىل وسوف أتيت حماضرات عدة يف  -4

 فضل تالوة القرآن وشرف أهله ومحلته .
 نسبته : هو من العلوم الشرعية املكملة املتعلقة بكتاب هللا تعاىل . -5
عن رب العزة واجلالل كما بلغ ذلك جربيل واضعه : هم علماء األمة استنادا للمنقول  -6

 لألمة . وبلغه رسول هللا  عليه السالم رسول هللا 
جتويد لفظه وتصحيح إخراج احلروف  قال الكرماين : وفائدة درس جربيل تعليم الرسول 

 من خمارجها وليكون سنة يف حق األمة كتجويد التالمذة على الشيوخ قراءاهتم .
 : د علم التجوي وضعسبب 
الكرمي و حفظه من التحريف . . . فقد اختلط العرب ابلعجم بعد  القرآنعلى  احلرص

وخشي املسلمون أن يفسد اللسان العريب هبذا االختالط ، فصار من  ،انتشار اإلسالم 
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تصون التالوة من اللحن وتضمن للقارئ سالمة النطق . وقد قام  اليتالواجب وضع القواعد 
 أئمة القراء ، أخذوا أحكام التالوة من آايت القرآن الكرمي .  منهبذا الواجب مجاعة 

 وقد كثرت املصنفات يف علم التجويد قدميا وحديثا 
هـ وأول من صنف فيه 224وأول من صنف فيه نثرا أبو عبيد القاسم بن سالم املتوِف سنة 

 هـ 325نظما موسى بن عبيد هللا اخلاقاين املتوِف سنة 
 سبيل املثال ال احلصرومما ألف فيه على 

 أشهرها وهو منظوم :
 املقدمة اجلزرية لإلمام ابن اجلزري 

 ومن شروحها :
 املنح الفكرية شرح املقدمة اجلزرية ملال علي القاري

 الدقائق احملكمة لشيخ اإلسالم زكراي األنصاري 
 الفوائد املفهمة شرح اجلزرية املقدمة حملمد علي ابن ايلوشة 

 لجمزوري وحتفة األطفال ل
 ومن شروحها :

 فتح األقفال بشرح حتفة األطفال للجمزوري
 فتح امللك املتعال بشرح حتفة األطفال حملمد امليهي

 التحفة العنربية يف شرح حتفة األطفال ترتيب وتنسيق ابن عبد الوهاب الساملي

 ومن املنظوم أيضا :
يِن َأمْحََد ْبِن َأمْحََد ْبِن منظومَة: "املفيد يف التجويد" ِلإْلِماِم اْلُمْقرِِئ الْ  َفِقيِه الشهْيِخ ِشَهاِب الدِ 

يِن ْبِن ِإبـْرَاِهيَم الطِ ييبِ    َبْدِر الدِ 
 منظومة آللئ البيان يف جتويد القرآن إلبراهيم علي السمنودي

 نظم اجلواهر الغوايل يف علم التجويد حملمد مصطفى احلمامي وشرحها سراج املعايل له أيضا
 لنثر فكثري ومنه الشروح السابقة هلذه املنظومات ومنه أيضا :وأما ا

 التمهيد يف علم التجويد البن اجلزري
 الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة ملكي بن أيب طالب
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 تذكرة اإلخوان أبحكام رواية حفص بن سليمان لعلي الضباع
 القول السديد يف حكم التجويد حممد خلف احلسيين

 يف علم التجويد حملمود علي بسة العميد
 أحكام قراءة القرآن الكرمي للحصري

 هناية القول املفيد يف التجويد حملمد مكي نصر
 هداية القاري إىل جتويد كالم الباري لشيخنا عبد الفتاح املرصفي

 قواعد التجويد للدكتور عبد العزيز القاري
 سنن القراء ومناهج اجملودين لعبد العزيز القاري

 لقول املفيد يف وجوب التجويد حملمد موسى نصرا
 أحكام التالوة لعادل نصار

 قواعد التجويد لصفوان داوودي
 السلسبيل الشايف يف أحكام التجويد الوايف لعثمان سليمان مراد

 وأخريا رسالة يل خمتصرة يف أحكام التجويد وحكمه ومل تطبع بعد .
علوم القرآن أبوااب كثرية من أبواب التجويد كما تضمنت كتب القراءات وشروحها وكذا كتب 

 بل ميكن أن يقال إهنا استوعبتها كلها إال أهنا متفرقة خمتلطة بغريها وهللا أعلم .
وهناك تصانيف يف قراءة بعض السور وما حيصل فيها من خمالفات جتويدية ومن ذلك ما كتبه 

ابألخطاء الشائعة يف تالوة أم  أخوان الشيخ محدي السيد سعد يف كتابه تذكري أويل األلباب
 الكتاب .

كما توجد تصانيف تتعلق مبخرج حرف الضاد آخرها رسالة تنبيه العباد إىل كيفية النطق 
ابلضاد للشيخ عبيد هللا األفغاين وقد جانب فيها الصواب ورددت عليه برسالة خمتصرة مسيتها 

 تنزيه املثاين عن نطق الضاد عند عبيد هللا األفغاين .
ال ننسى املرجعني األساس للمادة ومها : غاية املريد يف علم التجويد لعطية قابل نصر و 

 والتجويد امليسر أو قواعد علم التجويد لعبد العزيز القاري .
 امسه : علم التجويد -7
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 واللغة العربية . استمداده : من املنقول ابلتواتر عن رسول هللا  -8
التجويد على أن القرآن الكرمي أنزله هللا ابلوحي جمودا  ماءعلإمجاع  انعقدتعلمه :  حكم -9

وسلم تلقاه من جربيل عليه السالم جمودا ، مث قرأه على أصحابه  عليهوأن الرسول صلى هللا 
 . وهلذا كان تعلم التجويد واجبا . ويستدلون علي الوجوب بقول هللا عز جموداوأقرأهم إايه 

 يال (. وجل : )َورَتِ ِل القرآَن تـَْرتِ 
 هذا العلم إىل قسمني ، وحددوا لكل قسم حكمه على النحو اآليت:  العلماءقسم  وقد

 صحة النطق :  عليهيتوقف  مااألول:  القسم
معرفة خمارج احلروف وصفاهتا ، ومعرفة املدود وأنواعها و أحكام كل منها  القسمهذا  ويتناول
 كله عند التالوة .   ذلكوحتقيق 

من  يءلم التجويد يلزم تعلمه لكل مشتغل ابلقرآن الكرمي ، فمن أخل بشع منالقسم  وهذا
 :  بقولهاجلزري  ابنآمثا وإىل هذا احلكم أشار  فيكون ابلواجبذلك فقد أخل 

 آمثُ .  القرآنَ مَل جُيَوِ ِد  منْ                 حتٌم الزم  ابلتجويدِ  واألخذُ             
من  الدقيق معرفةيف إتقان النطق ، وبه يبلغ القارئ الغاية يف ابملهارة  ويتعلقالثاين:  القسم
التجويد وضبط مقادير املدود وإجادة حتقيق ذلك عند التالوة بال زايدة أو نقصان   أحكام

 يقول البيت اآليت :  كما
 امليزاِن  خُمِْسرَ وال َتُك  ِفيهِ                 َفال تُك طَاغيا  ِميزَانٌ  للحرفِ          

 يطالب به إال املهرة من القراء ، وال أيمث العامة برتكه .  القسم ال هذاو 
 فالعلم ابلتجويد : فرض كفاية ، والعمل به : فرض عني .

 وسوف نفرد احملاضرة التالية لتلك املسألة إن شاء هللا تعاىل .
ة كذا وأما مسائله : وهي قواعده كقولنا النون الساكنة حكمها كذا والنون املشدد - 10

 وامليم الساكنة كذا وحرف املد ميد كذا وحنو ذلك .
 تنبيه : 

التجويد مرتبط يف حديثنا ابلقراءات مجلة ، ويف بعض األحيان يتعلق بقراءة عاصم فقط من 
 رواية حفص اليت حنن بصدد احلديث عنها .
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الف من فإن من قواعد التجويد ما اتفقت عليه القراءات مجيعها ، ومنها ما حصل فيه اخت
: " أنزل القرآن على سبعة  ابب التنوع يف األداء كما ذكرت يف احملاضرة السابقة من قوله 

أحرف فاقرءوا أبيها شئتم " ، واألصل يف نزول هذه احلروف السبعة التيسري على األمة ، 
أقرأين جربيل على حرف، فراجعته، فلم قال :  فكما يف الصحيح عن ابن عباس عن النيب 

 .  أستزيده ويزيدين، حىت انتهى إىل سبعة أحرفأزل 
كان عند أضاة بين غفار. قال فأاته جربيل عليه السالم.   وعن أيب بن كعب؛ أن النيب 

غفرته. وإن مإن هللا أيمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال "أسأل هللا معافاته و  فقال:
 أيمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفني. أميت ال تطيق ذلك". مث أاته الثانية. فقال: إن هللا

فقال "أسأل هللا معافاته ومغفرته. وإن أميت ال تطيق ذلك". مث جاءه الثالثة فقال: إن هللا 
أيمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثالثة أحرف. فقال "أسأل هللا معافاته ومغفرته. وإن أميت ال 

مرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. تطيق ذلك". مث جاءه الرابعة فقال: إن هللا أي
 فأميا حرف قرءوا عليه، فقد أصابوا.

 ويف بعض األحاديث قال : فإن فيهم الشيخ الكبري واملرأة والرجل الذي مل يقرأ كتاابً قط " .
 وقد تكلمنا يف احملاضرة السابقة عن معىن األحرف السبعة ونزيد األمر هنا توضيحا فنقول : 

حرف السبعة من األحاديث اليت اختلف فيها أهل العلم اختالفًا بينًا ، وقد إن حديث األ
 توصل احلافظ ابن اجلزري إىل قول يف ذلك ولكنه ليس القول األرجح ،

وصنف يف هذه املسألة الرازي كتااًب مستقاًل لبحث معىن حديث األحرف السبعة ، وهو  
 كتاب خمطوط .

ا لغات من لغات العرب اليت أُنزل القرآن بلساهنم والقول األرجح يف األحرف السبعة أهن
تيسريًا عليهم . فإن بعَض القبائِل إذا نطقوا ابحلرف نطقوا به بغري الطريقة اليت ينطق هبا 
البعض اآلخر ، فمثاًل حرُف اهلمزِة : إذا نطَق به بعُض القبائِل نطقوه غرَي حمقهٍق وخاصًة يف 

ا اهلمزاُت ، وإذا أتْت مهزٌة وراءها مهزٌة أخرى سههل العرُب النطَق بعِض املواِضِع اليت تتواىل فيه
ابهلمزِة الثانيِة ، وكذلك بعُض العرِب ال يستطيعوَن النطق حبروٍف متقاربٍة يف خمرِجها حمققًة ؛ 
فالذي حيصل أهنم يدخلون احلرف األول ابحلرف الثاين وهو ما يسمى ابإلدغاِم وال 

 ما تربهوا عليه . يستطيعون غرَي ذلك حسب
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يهِة مفتوحًة متاماً ، فبعُضهم يقرأُ هبا مُمالًة  َدِ 
كذلك بعض العرب ال يستطيع أن ينطق ابأللِف امل

 ؛ يعين : مييلها جهة الياِء ، وهو ما يسمى يف التجويد ) اإلمالة ( وحنو ذلك .
اآلخِر ، أو بعض وكذلك بعض العرِب لديهم بعُض الكلماِت أبلُغ يف التعبرِي من البعِض 

األمور اللغويِة مثل ما يسمى ابلفصل والوصل ؛ فبعضهم يثبُت واَو العطِف وبعضهم ال يثبُتها 
وما كنا لنهتدي  ، وعنده ذلك أبلُغ يف املعىن ؛ فنزل القرآُن ابألمرين كما يف قوله تعاىل : 

 فمنهم من قرأها بغري واو ، وحنو ذلك .  لو أن هداان هللا 
مر اآلن لتوضيح مسألِة القراءاِت أبكثَر من ذلك ألهنا مسألٌة حتتاُج إىل حماضراٍت وليس األ

 وتفصيٍل أكثَر . وهناك عالقٌة بينها وبني رسم القرآن ، ونكتفي يف ذلك مبا ذكرانه .
والقراءة اليت نتحدث عنها هنا هي قراءة عاصم بن أيب النجود الكويف من رواية حفص بن 

وليس هناك قراءة أفضل من قراءة بل مجيع القراءات يف درجة واحدة سليمان األسدي ، 
 . وكلها متواترة كما ذكرت يف احملاضرة السابقة ، والقراءات العشر كلها اثبتة عن النيب 

وابلنسبة لقراءة عاصم بن أيب النجود من رواية حفص ، فهذه هي القراءة األشهر واألكثر 
 وقتنا احلايل ، وهناك يف بعض اجلهات من يقرأ بقراءة انفع من انتشاراً يف املدن اإلسالمية يف

رواية ورش ، وبعضهم يقرؤها من رواية قالون وذلك يف مناطق املغرب العريب ، وكذلك هناك 
يف بعض مناطق إفريقيا من يقرأ بقراءة أيب عمرو البصري من رواية الدوري ، وكذلك قراءة 

 محزة يقرأ هبا يف مناطق قليلة ..
 ولكن األشهر هو قراءة عاصم من رواية حفص 

 تعرض لنا أسئلة تتعلق مبا ذكرانه مثل :
 ؟: ما الفرق بني التجويد والرتتيل  1س
: التجويد يف العرف احلاصل اآلن يفرقون بينه وبني الرتتيل ؛ أبن التجويد هو القراءة  1ج

 .البطيئة املرتسلة املبالغ يف تنغيمها ، فيسمون ذلك جتويداً 
 وأما الرتتيل فهو القراءة السريعة اليت ليس فيها مبالغة يف التنغيم ، فيسمون ذلك ترتيالً . 

 ولكن من الناحية العلمية : 
فالتجويد هو علم التجويد الذي يتعلق بتحسني التالوة كما ذكران ضابطه أنه إعطاء احلروف 

 حقها ومستحقها . 
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 لقراءة ، مبعىن : أن القراءة هلا ثالثة أحوال : وأما الرتتيل يف االصطالح : فهو طريقة ا
التدبر يف معاىن  مع البطيئة بطمأنينة القراءةوهو _ الرتتيل : ويسمى أيضًا ) التحقيق ( 

 القرآن الكرمي، والتأمل ملا فيها من حكم ومواعظ. 
 وبعضهم يفرق بني الرتتيل والتحقيق فيجعل التحقيق أكثر بطئا .

 لة متوسطة يف بطء القراءة ، ويسمى أيضاً ) التدوير ( _ التوسط : وهو منز 
 _ احلدر : وهو القراءة السريعة .

 ويف كل هذه األحوال ال بد لنا من االلتزام بقواعد التجويد .
إذًا : التجويد هو العلم والقواعد . والرتتيل : هو نوع من أنواع القراءة من حيث البطء 

 والسرعة .
، ص مثاًل أو ورش عن انفع وحنو ذلككان يقرأ بقراءة حف  هللا : هل يقال إن رسول  2س

 . وهل هذه القراءات كلها عن النيب 
ولكن هذه القراءات اختيارات من  : إن هذه القراءات كلها وردت عن النيب  2ج

وذلك من خالل أسانيدهم اليت قرءوا هبا القراءات  أصحاهبا مما ثبت لديهم عن رسول هللا 
، فالصحيح أن يقال : إن حفصًا الراوي عن عاصم يقرأ  هم إىل رسول هللا على مشاخي

 هو الذي يقرأ قراءة حفص عن عاصم . وليس النيب  هذه القراءة استقاء من النيب 
يعين مثاًل : عاصم له شيخان مها أبو عبد الرمحن السلمي وزر بن حبيش ، وقرأ أبو عبد 

وعلي بن أيب طالب وأيب بن كعب وزيد بن اثبت وعبد  الرمحن السلمي على عثمان بن عفان
وانتقى ما شاء  هللا بن مسعود رضي هللا عنهم ، وأخذ عنهم مجيعًا القراءة عن رسول هللا 

ونقله إىل عاصم ، وكذلك زر بن حبيش قرأ على عبد هللا  مما أخذه عنهم عن رسول هللا 
 وأخذ عنهما ما تعلماه عن رسول هللا بن مسعود وعثمان بن عفان وعلى غريمها أيضًا ، 

، وروى  ونقله إىل عاصم ، مث جاء عاصم وانتقى من هذه قراءته ، وكلها عن رسول هللا 
 ذلك عنه حفص من بعض األوجه اليت قرأ هبا عاصم .

فهذا هو التحقيق يف هذا السؤال ، وكل القراء أخذوا هبذه الطريق حىت إن بعض أهل العلم 
محزة حرفًا إال أبثر ، وكما قالوا : قراءة انفع سنة ، وحنو ذلك .. ألهنا كلها  قال : ما قرأ

 ابآلاثر واالتصال بطريق اإلسناد ، واحلمد هلل رب العاملني . مأخوذة عن النيب 
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 ثالثةاحملاضرة ال
*** 

كم فمحاضرة هذا اليوم فسنخصها حباحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد 
 التجويد

تجويد كعلم إمنا هو كغالب العلوم ذكران يف احملاضرة السابقة طرفا من ذلك وبينا هناك أن ال
الشرعية فرض على الكفاية وأما التجويد من حيث التطبيق فهو فرض على األعيان لكل 
قارئ لشيء من كتاب هللا تعاىل وسوف نستفيض يف بيان ذلك إن شاء هللا تعاىل بعد هذه 

 النقول عن علماء هذا الشأن :
حكم الشارع فيه هو الوجوب العيين على كل  يقول شيخنا املرصفي رمحه هللا يف التجويد :

مكلف من مسلم ومسلمة حيفظان القرآن كله أو بعضه ولو سورة واحدة لثبوت ذلك 
 ابلكتاب والسنة واإلمجاع .

 قلت : قوله حيفظان ال يعين به اشرتاط احلفظ بل القراءة داخلة أيضا .
من اخلطأ على وجوب ويقول الشيخ حممد مكي نصر : فقد اجتمعت األمة املعصومة 

 إىل زماننا ومل خيتلف فيه أحد منهم وهذا من أقوى احلجج . التجويد من زمن النيب 
ويقول الشيخ حسنني حممد خملوف مفيت الداير املصرية مما أمجع عليه املسلمون يف كل 
العصور وجوب تالوة القرآن الكرمي تالوة جمودة كما رويت عن الصحابة ورواها الصحابة عن 

وحرمة اهلزرمة يف التالوة حبيث ال تستبني فيها احلروف وال تكمل كماهلا  رسول هللا 
 الواجب ... إخل كالمه 

وانظر إىل قول احلافظ ابن اجلزري يف النشر : )) وال شك أن هذه األمة كما هم متعبدون 
تلقاة من بفهم القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة امل

أئمة القراءة املتصلة ابحلضرة النبوية األفصحية العربية اليت ال  جتوز خمالفتها وال العدول عنها 
 إىل غريها (( أ.هـ .

قال املرصفي : ويؤخذ من عبارة احلافظ ابن اجلزري هذه أنه البد من األخذ جبميع أحكام 
ها ألنه وصف إقامة احلروف التجويد كاملة حال أداء القرآن وال جيوز العدول إىل غري 

وتصحيحها ابلصفة املتلقاة من أئمة القراءة املتصلة ابحلضرة النبوية ومل نسمع بل ومل يوجد 
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كانت برتك اإلظهار   نص يدل داللة واضحة أو غري واضحة على أن قراءة الرسول 
جمودة كما واإلدغام ... إخل ما تقدم بل دلت النصوص واألدلة على أهنا كانت قراءة حمكمة 

الصحابة رضوان هللا عليهم مث  علمها إايه جربيل على هذه الكيفية املعروفة مث تلقاها عنه 
من بعدهم التابعون مث أتباعهم مث أئمة القراءة مث من بعدهم أمم وخالئق ال حيصون عددا يف 

منه القطع  مجيع األعصار واألمصار إىل أن وصل إلينا هبذه الصفة بطريق التواتر الذي يستفاد
واليقني وإذا كان األمر كذلك فال جيوز ألحد كائنا من كان أن حييد عن هذه الصفة قيد أمنلة 
فمن تركها و حتول إىل غريها أو رغب عنها فهو معتد أثيم مستحق للعقاب لرتكه واجبا 
 شرعيا وحيضرين اآلن فتوى لشيخ اإلسالم يف وقته العالمة احملقق شيخ شيوخنا الشيخ انصر

الدين الطبالوي حيث وجه إليه سؤال يف هذا الشأن وأجاب عليه رمحه هللا وإليك نص 
السؤال واإلجابة عليه كما أوردمها صاحب هناية القول املفيد )) هل جيب إدغام النون 
الساكنة والتنوين يف حروف اإلدغام وإظهارمها عند حروف اإلظهار وإخفاؤمها عند حروف 

وإذا كان واجبا فهل جيب على مؤدب  –روف اإلقالب أم ال اإلخفاء وقلبهما عند ح
األطفال تعليمهم ذلك وهل املد الالزم واملتصل كذلك وإذا قلتم ابلوجوب يف مجيع ذلك 
فهل هو شرعي يثاب فاعله وأيمث اتركه ويكون تركه حلنا أو صناعى فال ثواب لفاعله وال إمث 

على اترك ذلك . وإذا أنكر شخص وجوبه فهل على اتركه وال يكون تركه حلنا وماذا يرتتب 
 هو مصيب أم خمطئ وماذا يرتتب عليه يف إنكار ذلك . أفتوان أاثبكم هللا .

فأجاب بقوله : احلمد هلل اهلادي للصواب نقول ابلوجوب يف مجيع ذلك من أحكام النون 
ف فيه وإمنا تفاوتت الساكنة والتنوين واملد الالزم واملتصل ومل يرد عن أحد من األئمة أنه خال

مراتبهم يف املد املتصل مع اتفاقهم على أنه ال جيوز قصره كقصر املد املنفصل يف وجه من 
الوجوه وقد أمجعت الفقهاء واألصوليون على أنه ال جتوز القراءة ابلشاذ مع وروده يف اجلملة 

الفاحتة كشدة  فما ابل بقراءة ما مل يرد أصال وقد نصت الفقهاء على أنه إذا ترك شدة من
الرمحن منها أبن جزم الالم وأتى هبا ظاهرة فال تصح صالته ويلزم من عدم الصحة التحرمي 
ألن كل ما أبطل الصالة حرم تعاطيه وال عكس وقد قال ابن اجلزري يف التمهيد ما قرئ به 
وكان متواترا فجائز وإن اختلف لفظه وما كان شاذا فحرام تعاطيه وما خالف ذلك فكذلك 
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ويكفر متعمده . فإذا تقرر ذلك فرتك ما ذكر ممتنع ابلشرع وليس للقياس فيه مدخل بل 
 حمض اتباع وقد قال العالمة اجلزري : 

 من مل جيود القرآن آمث واألخذ ابلتجويد أمر الزم  
فيجب على كل عاقل له داينة أن يتلقاها ابلقبول عن األئمة املعتربين ويرجع إليهم يف كيفية 

وجيب  –ن كل فن يؤخذ عن أهله فاعنت به وال أتخذ ابلظن وال تنقله عن غري أهله أدائه أل
على املعلم للقرآن من فقيه األوالد وغريه أن يعلم تلك األحكام وغريها مما اجتمعت القراء 

عليه القراء حرمت خمالفته . ومن أنكر ذلك أي ما  تعلى تلقيه ابلقبول ألن كل ما اجتمع
وهللا يقول احلق وهو يهدي  –طئ آمث جيب عليه الرجوع عن هذا االعتقاد تقدم كله فهو خم

 انتهى حبروفه . –السبيل 
 قلت :

إن بعض أهل العلم الذين ختصصوا يف علوم معينة وبرزوا فيها مل يعطوا التجويد قدره ، ووقعوا 
ما قال ببعض الزالت يف هذه املسألة ؛ فلم ينزلوا التجويد منزلته ، وألجل هذه أقول ك

الدارقطين وغريه : ) إن الذي يفضل عليًا على عثمان فقد أزرى ابملهاجرين واألنصار ( ، 
فأقول : إن الذي مل يعط التجويد حقه فقد أزرى أبكثر من أربعة آالف عاملًا إمامًا من 
علماء األمة أفنوا أعمارهم يف التجويد ويف القراءات بصفة عامة ويف ضبط ألفاظ القرآن 

 وكيفية النطق به ، وهذا ال جيوز ؛ ألن التجويد متعلق ابللفظ القرآين ، وهو من الكرمي
 إعجاز القرآن الكرمي .

فإن القرآن الكرمي قد حباه هللا تعاىل خبصائص عدة ؛ ومن أهم هذه اخلصائص وأوضحها أنه 
دة ، فإن األمة الكتاب الوحيد الذي له طريقة معينة لقراءته مل ختتلف منذ أربعة عشر قرانً وزاي

قد تناقلت طريقة أداء هذه األلفاظ كما تناقلت األلفاظ نفسها ، بل إن بعض أحكام هذا 
 التجويد وقواعده قد اتفقت عليها األمة أكثر من اتفاقها على اللفظ نفسه .

فإن بعض القراءات قد اختلفت يف لفظ من األلفاظ ويف كلمة من الكلمات ويف حركة من 
جتري من حتتها  مشهور ؛ فهناك من يقرأ قوله تعاىل يف سورة التوبة :  احلركات ، وهذا

وهذه كلمة كاملة هي موجودة يف قراءة  جتري حتتها األهنار  وبعضهم يقرأ :  األهنار 
 وغري موجودة يف قراءة أخرى .
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تثبتوا فوهناك من يقرأ  فتبينوا  وكذلك احلركات وهي كثرية جدًا ؛ فهناك من يقرأ مثاًل 
  وهناك من يقرأ ،  فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه  وهناك من يقرأ فتلقى آدم

، وكلها قراءات صحيحة اثبتة متواترة ال خالف فيها وال جيوز  من ربه كلمات فتاب عليه 
 أن يقال فيها إال هذا .

نطقها بغنة مثل قوله أما يف بعض القواعد فلم ينقل أي خالف يذكر ، فمثاًل النون املشددة 
فهذا النطق اتفقت فيه القراءات العشر وغريها ومل خيتلف فيها  إن الذين آمنوا  تعاىل 

 أحد من القراء منذ أربعة عشر قرانً .
وألجل هذا ؛ فالذي يقول بعدم وجوب التجويد فقد أبعد النجعة كما يقولون ألنه ال أحد 

د حصل االختالف يف بعضها ، فكيف جيوز أن يقول بعدم وجوب النطق ابحلركات والذي ق
 .قرانً وُيسمح أبن يُقرأ بغري ذلكيرتك اإلنسان النطق الذي اتفقت عليه األمة منذ أربعة عشر 

والقراءات اليت نزلت إمنا هي للتيسري على األمة كما ذكرت ، وأضرب هلذا مثااًل عجيبًا ؛ 
ة اإلسالمية رجعت إليها ، ذكر فيها هذا فإن أحد العلماء كما يف خمطوطة يف مكتبة اجلامع

إىل  ومن أهل الكتاب من أن أتمنه العامل حوايل مليون وجه من أوجه قراءة قوله تعاىل : 
 آخر اآلية .

فهذه اآلية ذكر فيها هذا العامل مليون وجه لقراءهتا قراءة صحيحة ، ولكن لألسف إذا نظران 
ا جند منهم من ال يقرأ هذه اآلية بوجه صحيح من يف من يقرأ هذه اآلية من املسلمني فإنن

األوجه املليون ؛ وإمنا يقرأ بوجه آخر خطأ ، وهذا على حساب ما يسميه أهل احلساب 
عدة قراءات جائزة . فيمكن  ومْن أَهل الكتاب  التباديل والتوافيق فإن يف قوله تعاىل : 

فهذا وجه ، وميكن  أهل  مهزة  بتحقيق ومن أهل الكتاب  أن تُقرأ هبا هذه الكلمة 
بتسهيل اهلمزة ، وميكن أن تقرأ ابلسكت على نون ) ومن (  وِمَن اْهل الكتاب  أن تقرأ 

فهذه الثالثة أوجه كلها صحيحة يف نطق هذه الكلمة من اآلية ، وأما من قرأها إبخفاء النون 
 فقد خرج عن هذه األوجه الصحيحة .

 وجوب التجويد : 
 لى وجوب التجويد غري ما ذكرت كثرية : واألدلة ع

 فمن القرآن :  
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وقرآانً  ، وكذلك قوله سبحانه وتعاىل :  ورتل القرآن ترتياًل  ـ قوله سبحانه وتعاىل : 
ال  ، وكذلك قوله سبحانه وتعاىل :  فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزياًل 

فهذه القراءة إمنا هي  عه وقرآنه فإذا قرأانه فاتبع قرآنه حترك به لسانك لتعجل به إن علينا مج
 ونقلها _ كما ذكران _ النيب  إىل النيب  من هللا سبحانه وتعاىل وقد نقلها جربيل 

 إىل أصحابه حىت وصلتنا .
ومن حق تالوته  الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته  وكذلك قوله سبحانه وتعاىل : 

 كما وصلتنا .  إقامة حروفه
 ومن السنة : 

فقال  أتى أيب بن كعب  هناك حديث يف الصحيح وهو ما رواه مسلم وغريه أن النيب 
: ) أو ذكرت  له : " اي أاب املنذر إن هللا أمرين أن أقرأ عليك القرآن " فقال أيب بن كعب 

فليفرحوا هو خري  قل بفضل هللا وبرمحته فبذلك هنالك ( ؟ قال : " نعم " ، فبكى وقال : 
كان مربزاً يف قراءة   ، وما ذلك إال لكي يتعلم أيب كيفية القراءة ؛ ألن أبيًا  مما جيمعون 

طريقة  أن يقرأ على أيب القرآن حىت يضبط أيب من النيب  القرآن فأمر هللا عز وجل نبيه 
سوف نتحدث عنها إمنا القراءة وينقلها إلينا ، وهذا الذي حدث فعاًل فإن قراءتنا اآلن اليت 

 . هي من طريق أيب بن كعب 
أمران أن أنخذ القرآن من أربعة فقال : " خذوا  كذلك ؛ يف صحيح البخاري أن النيب 

القرآن من أربعة : من عبد هللا بن مسعود ، وسامل ، ومعاذ ، وأيب بن كعب " ، فاألمر أبخذ 
وجوب ، وال بد أن أنخذ عن أحد هؤالء يقتضي ال القرآن من هؤالء األربعة أمر من النيب 

 القرآن ، وهؤالء هم الذين وردت عنهم القراءة هبذه األحكام .
أمر أن يُقرأ القرآن   أن النيب  كذلك روى ابن جماهد وغريه عن علي بن أيب طالب 

أيمركم أن تقرءوا القرآن كما علمتم ( ،  ) إن رسول هللا  كما ُعلِ مناه ، فقال علي 
 ) كما علمتم ( هذه الكيفية تستلزم التجويد وقواعده وكيفية النطق هبذا القرآن . ه فقول

قال : " أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا  وكما ذكران سابقًا ؛ فقد ثبت أن النيب 
أبيها شئتم " ، والذي خيالف التجويد مل يقرأ بشيء من هذه األحرف السبعة ، فهو خمالف 

 د خرج عن مضمونه .هلذا احلديث وق
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قال : " إن هللا حيب أن  كذلك ؛ فقد روى ابن خزمية وغريه عن زيد بن اثبت أن النيب 
 يُقرأ القرآن غضاً كما أنزل " والذي يقرأ القرآن بغري جتويد مل يقرأه كما أنزل .

ن وهناك أسانيد كثرية عن السلف أن القرآن سنة متبعة أيخذها اآلخر عن األول ، فال بد م
أن يقرأ اإلنسان القرآن كما نقل من اآلخر عن األول كما ذكر هؤالء السلف ومنهم عروة بن 

 . الزبري 
وتغنوا به فوالذي نفسي بيده هلو أشد  علموا كتاب هللا وتعاهدوهتبقوله : "  وأمر النيب 

بسند  . وهذا احلديث يف املسند وعند الدارمي تفلتا من املخاض يف العقل " أو كما قال 
 صحيح . 

 وهذه األوامر كلها يندرج حتتها طريقة التالوة وأداء القرآن .
: " ليس منا من مل يتغن ابلقرآن " ، والتغين  وأيضًا من األحاديث الصحيحة الثابتة قوله 

 ابلقرآن هو طريقة األداء اليت نقل لنا هبا القرآن الكرمي ، وهذا احلديث صريح يف ذلك .
إمنا  ذي رواه سعيد بن منصور عن ابن مسعود أن رجاًل قرأ عنده أيضًا احلديث ال

فقرأها دون أن ميد األلف من كلمة  الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها ..
 للفقراء  فقال له : مدها ؛ ما هكذا أقرأنيها رسول هللا  وقرأها ابن مسعود .  ومد

 . للفقراء  األلف من قوله تعاىل 
، فقال : ورتل القرآن ترتيال عن هذه اآلية  -رضي هللا عنه  -ئل علي بن أيب طالب سو 

 احلروف ، ومعرفة الوقوف .  الرتتيل هو جتويد
 فهذه أدلة واضحة يف وجوب التجويد من الكتاب والسنة وآاثر السلف الصاحل .
إلمجاع عليه  وهناك أقوال ألهل العلم تنص على ذلك تقدم منها الكثري بل حكى بعضهم ا

 كما ذكران .
ومما ذكر يف ذلك أيضا قول القرطيب رمحه هللا يف القراءات السبعة : ) كل واحد من هؤالء 
السبعة روي عنه اختياران أو أكثر ؛ وكٌل صحيح ، وقد أمجع املسلمون يف هذه األعصار 

وا يف ذلك على االعتماد على ما صح من هؤالء األئمة مما رووه ورأوه من القراءات وكتب
 مصنفات واستمر اإلمجاع على التوايل وحصل ما وعد هللا تعاىل به من حفظ الكتاب ،

وعلى هذا األئمة املتقدمون والفضالء احملققون كالقاضي أيب بكر الطيب والطربي وغريهم . 
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قال ابن عطية : ومضت األعصار واألمصار على قراءة السبعة وهبا يصلى ألهنا ثبتت 
 ابإلمجاع .

يقول ابن اجلزري أيضًا : وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة األصول كالقاضي أيب بكر و 
وغريه ، وهو الصواب ؛ ألنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة األداء ، ألن اللفظ ال يقوم 

 إال به وال يصح إال بوجوده . هذا يف حديثه عن القراءات السبعة .
محه هللا : ال ينبغي لطلبة العلم الصالة خلف من ال يتم ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ر 

الفاحتة ويقع يف اللحن اجللي حبيث يغري حرفًا أو حركة . أما النطق الذي يعترب من اللحن 
اخلفي وميكن أن تتضمنه القراءات األخرى ويكون له وجه فيها فإنه ال تفسد صالته وال 

 ني فإهنا قراءة متواترة .ابلس الصراط  صالة املؤمت به ، فمن قرأ 
ويقول ابن حزم أيضًا : فرض على مجيع املسلمني أن يكون يف كل قرية أو مدينة أو حصن 

 بقراءته . من حيفظ القرآن كله ويعلمه الناس ويقرئه إايهم ألمر رسول هللا 
يف أحاديث متفرقة ، وليس األمر ابلتجويد يرجع  وثبتت بعض أحكام التجويد عن النيب 

يه إىل كتب احلديث ، فإن من يبحث عن ذلك كمن يبحث عن التفسري يف كتب احلديث ف
أو عن السرية يف كتب احلديث ، ولو حبث سيجد أطرافًا من ذلك وليس على وجه 

 التخصص .
وإمنا التجويد أخذ من ألفاظ القراء ومما تناقلوه أمة عن أمة وليس ابلضرورة أن جيد املسلم 

على املسلمني أن يغنوا إذا قرءوا النون املشددة وأن ميدوا إذا قرءوا كذا ، حديثاً يقول : جيب 
فهذا غري صحيح وهو من اجلهل . وإمنا البحث عن التجويد يكون عن طريق املقرئني الذين 

 . تناقلوا قراءة القرآن ابألسانيد عن النيب 
يعين األلف ، وهو ما  بسم هللا  أنه كان ميد  وقد ورد يف البخاري وغريه عن النيب 

يف  يسمى عند القراء ) املد الطبيعي ( وميد )الرمحن ( وميد الرحيم .وكذلك ثبت عن النيب 
صحيح مسلم وغريه أنه كان يرتل السورة حىت تكون أطول من أطول منها ، وما ذلك إال ملا 

 فيها من مد .
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قراءة سورة الفتح  يب ملا حكى عن الن وكذلك ثبت يف الصحيح عن عبد هللا بن مغفل 
يوم فتح مكة ، فقرأ سورة الفتح ومدها عبد هللا بن مغفل وقال : أان أحكي لكم ترجيع 

 . رسول هللا 
 ( . وقد ذكران قول ابن مسعود للرجل : ) ما هكذا أقرأنيها رسول هللا 

لقرآن إال فالتجويد واجب على كل مسلم قادر على أن يتعلم هذا العلم ، وعليه أن ال يقرأ ا
 هبذه الطريقة اليت نقل لنا هبا ، ويكفيه يف ذلك ما تيسر .

أاته رجل فقال : اي رسول هللا أقرئين القرآن _ وهكذا القراءة ؛ األصل  فإن رسول هللا 
فيها أن تؤخذ من قارئ ليست من الكتب ؛ وإمنا تؤخذ على القارئ كما ذكران من فتوى 

، فقد كان يقرئ  يف ذلك ما كان يفعله رسول هللا شيخ اإلسالم وابن حزم ، واألصل 
 أصحابه فيتعلمون منه طريقة القراءة ، فكان ابن مسعود يقول : أخذت من يف رسول هللا 

سبعني سورة مل يشاركين فيها أحد . وحديث حكيم بن حزام وعمر بن اخلطاب الذي ذكرانه 
فيقرئه بطريقة وحبرف من األحرف   سابقاً فيه أن كل واحد منهما كان يقرأ على رسول هللا

السبعة ، وابلتايل ينقل الصحايب هذا احلرف إىل من بعده _ فجاء هذا الرجل إىل رسول هللا 
 ، ) فقال : اي  فقال : اي رسول هللا أقرئين القرآن ، فقال : اقرأ ثالاًث من ذوات ) حاميم

اقرأ ثالاثً من ذوات ) ألر ( فقال :  تد قليب ال أستطيع ذلك ، فقال :رسول هللا كرب سين واس
تد قليب ال أستطيع ذلك ، فقال : اقرأ ثالاثً من املسبحات _ كرب سين واس  اي رسول هللا 

تد ال له : اي رسول هللا كرب سين واسيعين : اليت فيها سبح هلل ويسبح هلل وحنو ذلك _ فق
فأقرأه إايها ، فقال رسول  اهلا إذا زلزلت األرض زلز  قليب ال أستطيع ذلك ، فقال : اقرأ 

 : " أفلح الروجيل ، أفلح الروجيل " فاكتفى بسورة واحدة ولكن بطريقة صحيحة .  هللا 
 فالذي جيب على املسلم أن يتعلم قراءة القرآن شيئاً فشيئاً . 

" فيه مع السفرة الكرام الربرة : " الذي يقرأ القرآن وهو ماهر  واحلديث املشهور يف قوله 
أي : الذي يقرؤه قراءة صحيحة ( ، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران )

القرآن ، وله أجر القراءة  " . قال أهل العلم : له أجر املشقة اليت يعانيها يف تعلم قراءة
 . نفسها
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والتالوة ألجل ذلك ال بد أن حيرص املسلم على أن يتعلم القرآن وتالوته ابلقراءة الصحيحة 
 الصحيحة . 

يف قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة ، قال : من قرأ سورة  ومن ذلك أيضًا حديث النيب 
الكهف يوم اجلمعة كما أنزلت جعل له نور من مقامه إىل البيت العتيق يوم القيامة " أو كما 

 . قال 
وصلى هللا  وأسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يوفقين وإايكم ملا حيب ويرضىنكتفي هبذا القدر 

على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك للهم وحبمدك أشهد أال إله إال أنت 
   .أستغفرك وأتوب إليك 
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 رابعةاحملاضرة ال
*** 

فمحاضرة اليوم إن شاء هللا تعاىل سوف احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد 
 أحكام الغنة والتشديدتكون عن 

 : تعريف الغنة : الغنة صوت خيرج من اخليشوم ال عمل للسان فيه .أوال 
 واخليشوم ، هو : األنف ، أو أقصى األنف ابملعىن األصح .

 والغنة صفة من الصفات الالزمة حلريف النون وامليم والنون أغن من امليم .
 الناس ، أما ، ومراتب الغنة : قيل إهنا ثالثة أوهلا يف املشدد مثل :

 فمن يعمل دغم ابلغنة الناقص مثل :مث امل
 عمال صاحلا ، فاحكم بينهم مث املخفى مثل :

 هلم قلوب، من حسابك  وقيل مخسة بزايدة الساكن املظهر مثل :
 ظورا .، حمينادونك  مث املتحرك املخفف مثل :

وهذا هو الصحيح أهنا مخسة ألننا كما تقدم قلنا إن الغنة صفة الزمة للحرفني فال تنفك 
عنهما حبال من األحوال ولكنها يبقى أصلها فقط يف املرتبتني األخريتني وتفصيل ذلك أييت 

 يف دروس أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام امليم الساكنة إن شاء هللا تعاىل . 
والغنة تكون مبقدار حركتني وتقدر احلركة بثين اإلصبع أو فرد اإلصبع وتتفاوت مدة احلركة 

القراءة فإذا كان احلرف الذي يقرأه القارئ أيخذ منه فرتة معينة فهذه هي الفرتة  تبعا لسرعة
اليت يثىن فيها اإلصبع أو يفرد فيها اإلصبع ، فإذا قرأ مرتسال وهبدوء زادت مدة احلرف 

 وابلتايل يثىن اإلصبع ببطئ وليس بسرعة
 اثنيا : حكم النون املشددة وامليم املشددة :

يم املشددة :حكمهما الغنة مبقدار حركتني واحلرف املشدد عبارة عن حرفني النون املشددة وامل
متماثلني منفصلني أوهلما ساكن والثاين متحرك ، وعند النطق هبما ينطق هبما كحرف واحد 

 فالنون املشددة نون ساكنة تالها نون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة ، 
فاحلكم يف هذه النون املشددة الغنة مبقدار حركتني   نالحظ أننا ننطق ابلنون إن مث منا ،:  إمنا

هذه امليم واحدة ساكنة والثانية متحركة وينطق هبما كحرف واحد :  أما: وكذلك امليم 
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ويكون فيه الغنة مبقدار حركتني ، وعند الوقف على احلرف املغن سواء كان نوان أم ميما 
ف الساكن فيقف ابلغنة ويعطيها قدرها ينبغي على القارئ التشديد فيه حىت يتميز عن احلر 

 حركتني مثل : وال جان   ، ابلغنة ألجل إظهار النون املشددة وبيان الغنة فيها .
 يقول الناظم :

 وغن ميما مث نوان شددا             وسم كال حرف غنة بدا
 أمثلة

 حكمها                       الكلمة

د وحكمة وجوب حرف أغن مشدد أو حرف غنة مشدو  ِإنه 
 إظهار الغنة 

 " " " " " " " " " "  َأنه 

 " " " " " " " " " "  كَأنه 

 " " " " " " " " " "  َلِكنه 

 " " " " " " " " " "  اجْلَنهُة 

 " " " " " " " " " "  اجْلِنهُة 

 " " " " " " " " " "  َلمها 

 " " " " " " " " " "  مُثه 

 " " " " " " "  " " " مَثه 

 " " " " " " " " " "  َهمه 

 : فصل يف ذكر املشددات ومراتبها
مشدد مبنزلة حرفني يف الوزن واللفظ، األول  اعلم أن املشدد يف القرآن كثري، وكل حرف

أن يبني املشدد حيث وقع، ويعطيه حقه ليميزه  منهما ساكن والثاين متحرك، فينبغي للقارئ
أي  مراتب: األوىل: ما يشدد خبطرفة املشددات على ثالثهم : وقال بعض.  من ضده

  غنة فيه. ، وهو ما البتكلف وتوسع 

، م، وهو إدغام احلرف األول بكمالهفيه غنة مع اإلدغاو الثانية: ما يشدد برتاخ وهو ما يشدد 
  . الغنة وذلك ألجل
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  ، انتهى. الواو والياء تنوين يف، وهو إدغام النون الساكنة وال الثالثة: ما يشدد برتاخي الرتاخي

إن ريب على صراط مستقيم  : وهذا قول حسن، وتظهر فائدته يف حنو قوله:ال ابن اجلزري ق
 .امليم  فأبلغ التشديد على الباء مث

على ثالثة أضرب: مدغم فيه زايدة مع اإلدغام،  يف الرعاية: احلروف املدغمات مكي وقال
تكريرها مع اإلدغام الذي فيها، قال: فهو زايدة من  إخفاءوذلك حنو الراء املشددة، فيها 

  اإلدغام وزايدة من التشديد.

وال إطباق  قال: والثاين إدغام ال زايدة فيه، فهو كل ما أدغم ال إخفاء معه، وال إظهار غنة،
قال: فهذا تشديد دون الراء  . جلي واجليم من والياء،  ذرية وال استعالء معه، حنو الياء من

  زايدة اإلخفاء للتكرير يف الراء. ملشددة ألجلا

حنو ما ظهرت معه الغنة واإلطباق  قال: والثالث مدغم فيه نقص من اإلدغام، وذلك
التشديد دون تشديد الثاين  قال: فهذا أمل خنلقكم و أحطت و من يؤمن واالستعالء حنو

  الذي ال نقص معه يف إدغامه وال زايدة، انتهى.

 إن هللا غفور رحيم ظاهر قوي، وتظهر يف حنو قوله: مكي وما قاله : ال ابن اجلزريق

أبلغ من النون، ولكن ال أبس يف اجلمع بني  فالتشديد على الراء أبلغ من الالم، وعلى الالم
فأقوى  سرا إال أن تقولوا قوال معروفا وال تعزموا القولني. وتظهر فائدة ذلك يف حنو قوله:

 الم مث على امليم مث على الواو. غري أن اختياري يف هذه القاعدةعلى الراء مث ال التشديد

 . مطلقاً التشديد على كل حرف مشدد حبسب ما فيه من الصفات القوية والضعيفة
 قلت : وما قاله ابن اجلزري هو اخلالصة املفيدة .

 مناالتشديد ينقسم على أقسام، منها ما هو مشدد ليس أصله حرفني منفصلني يف الوزن، وإو 

يف الوزن، وذلك حنو ) زين ( و  هو حرف مشدد يف الوزن، فشدد يف اللفظ كما يشدد
 علم (. وأكثر ما يقع هذا يف عني الفعل. ) و ( بني)

ومن ،  ولياً  و عتياً  منفصالن يف الوزن، وإمنا شدد ذلك لإلدغام، حنو ومنها ما أصله حرفان
  قل هلم و،  قل رب ذلك ما يكون من كلمتني حنو

اجملود أن يشدد احلرف من غري لكز وال ابتهار وال تشدق وال لوك، خصوصاً  فينبغي للقارئ
 . يشددها برتاخ ولوك فكثري من أواب و لياً  والواو، حنو الياء
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 و،  يصعد و ازينت و اطريان يف كلمة أو كلمتني كقوله: ن اجتمع حرفان مشددانإف:  فصل
يبني ذلك يف اللفظ، ويعطي كل حرف  ى القارئ أنفينبغي عل وحنو ذلك، قل للذين و ذرية

  واملتوسط، وحنو ذلك. حقه من التشديد البالغ

إال من كلمتني أو أكثر،   وإن اجتمع ثالث مشددات متواليات، وال يكون ذلك:  فصل
وحنو ذلك،  وعلى أمم ممن معك يوقد ( ابلياء، وكقوله: يف قراءة من قرأ ) دري يوقد كقوله:
  ارئ أن يبني ذلك يف لفظه، ويعطي كل حرف حقه من التشديد حسبما فيه.للق فينبغي

 : الوقف على املشدد فصل يف
من إظهار التشديد يف  اعلم أن الوقف على احلرف املشدد فيه صعوبة على اللسان، فال بد 

 ، و النيب و من طرف خفي و ويل من الوقف يف اللفظ ومتكني ذلك حىت يسمع، حنو

  يقصد كمال التشديد يف هذا وحنوه، فاعلم. صواف و مستمر

ابإلسكان، وهو األصل يف كل حرف موقوف عليه. ولك  وجيوز الوقف على أواخر الكلم
فيما يرام أو يشم، كل جائز مروي. والروم هو اختالس احلركة. واإلمشام ضم  الوقف ابإلشارة

واإلمشام  وب عند القراء،املفتوح واملنص غريسكون احلرف. والروم يدخل يف  الشفتني بعد
 لذلك ابب خاص يف علم التجويد وهللا املوفق .يدخل يف املضموم واملرفوع ال غري، و 

وكالمنا عن التشديد هنا يفتح لنا ابب اإلدغام فإن اإلدغام هو إدخال حرف يف حرف مع 
النطق هبما كالثاين مشددا وفيه تفصيل مطول نتعرض له عند حديثنا عن أحكام النون 

 الساكنة والتنوين يف قسم اإلدغام إن شاء هللا تعاىل .
ونكتفي هبذا القدر وخنتم احملاضرة ببعض التطبيقات من مقرر التالوة فيما تيسر منه وصلى 

 هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
 

 (مع شرح هلا من سورة مرمي صوتية ) تطبيقات 
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 امسةاحملاضرة اخل
*** 

هللا  إبذنضرة اليوم نتحدث فيها احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد فمحا
 أحكاُم النوِن الساكنِة والتنويِن  عنتعاىل 

النوُن الساكنُة : يُراُد هبا النوُن اليت سكوهُنا اثبٌت يف حالِة الوقِف ويف حالَِة الَوصِل . يعين : 
تكون  سواٌء وَقفنا على الكلمِة أو وصلناها مبا بعدها ، فهذه النوُن تكوُن ساكنًة كما أهنا

اثبتًة خطًا ، يعين : هي موجودٌة يف َخطِ  املصحِف ، وتكوُن أيضًا يف األمساِء واألفعاِل 
العربيِة يف االسِم ويف الفعِل ويف اللغة واحلروِف ، يعين : هذه النوُن الساكنُة توجُد يف أقساِم 

 احلرِف . 
؛ كلمِة كما أهنا مل أتِت للتوكيدِ أما التنويُن : فهو نوٌن ساكنٌة زائدٌة ، يعين : ليست من بنيِة ال

ألنه يف اللغِة العربيِة أتيت أحيااًن نوٌن يُراُد هبا التوكيُد وتسم ى نوَن التوكيِد ، هذه غرُي نوِن 
يت يف الفعِل وال أتيت يف احلرِف ، ال أتفالتنويِن ، كما أن نوَن التنويِن تلحُق آخَر األمساِء فقط 

وإمنا أتيت فقط يف األمساِء ، وتكون يف آخِر االسِم ، فال أتيت يف وسِط الكلمِة وال يف أوهلا ، 
إذا وصلنا الكلمَة مبا بعَدها فوإمنا هي يف آخِر األمساِء ، وال تظهُر إال يف حالِة الوصِل فقط 

غرُي موجودٍة يف لكنها فال أثَر هلا ، وهي اثبتٌة يف اللفِظ َتظهُر نوُن التنويِن ، أما إذا وقفنا 
 اخلطِ  . 

هناك فوارُق بنَي النوِن الساكنِة وبنَي التنويِن ، لكنه القواعَد اليت سوف نتحدُث عنها  نإذ
 مشرتكٌة بنَي النوِن الساكنِة والتنويِن . 

  عدِة أبياِت بدأها بقولِه :وللنوِن الساكنِة والتنويِن أربُع أحكاٍم مجَعها الناظُم يف
 للنوِن إن َتْسُكْن ولِلتهنويِن                      أرَبُع أحكاٍم فُخْذ تـَْبِييين

 فاألوُل اإلظهاُر عنَد أحُرِف                  لِْلَحْلِق ِستٍ  رُت َِبْت فْلتَـْعِرفِ 
يف رُف خترُُج من احللِق وترتيبها يعين : احلكُم األوُل هو اإلظهاُر عنَد أحرٍف ستٍة ؛ هذه األح

 التايل :البيت 
 مهٌز فهاُء مث عنٌي حاءُ                           ُمهَملتاِن مث غنٌي خاءُ 
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حلروِف اليت خترُج من اهذا البيَت يف ترتيِب  يذكرألقاِب احلروِف ،  ابباملخارِج و  ويف ابب
فاهلاء . املذكور يف البيت ها من احللِق ابلرتتيِب احلروُف احلْلِقيهِة واليت خمَرجُ  وتلقباحللِق ، 

 ألقصاه واخلاء ألدانه .
 وننبه هنا أن قوله عني حاء مهملتان أي تكتبان من غري نقط 

 إذاً احلكُم األوُل للنوِن الساكنِة وللتنويِن هو : اإلظهار .
 ويسم ى اإلظهاَر احلَْلقيه .

 خترُج من احللِق .مسَي هكذا ألنه يتعلهُق ابحلروِف اليت 
 ومعىن كلمِة اإلظهاِر : إخراُج كله حرٍف من خمَرِجه بدوِن تغنٍ  أو أتثٍُّر . 

 .اهرٍة عنَد ُحروِف احللِق الستةِ واإلظهاُر احللقيُّ : هو إخراُج النوِن من خمَرِجها من غرِي غنهٍة ظ
ساِن مع أصوِل الثهنااي العليا ، من طَرِف الل يعين إخراجهاإخراُج النوِن من خمَرِجها ؛  وقولنا :

 فإذا أخَرْجنا النوَن من خمَرِجها خترُُج مظهرًة 
مبقداِر يعين ِمن غرِي غنٍة ظاهرٍة ، يعين : ال نُطيُل يف الغنِة حىت َتِصَل إىل حركتنِي ـ وقولنا : 

هنا صفٌة الزمٌة هلا ، َثيْنِ اإلصبِع أو فرِده مرتني ـ يعين : ال نُطيُل يف الغنِة ابلنسبِة للنوِن ؛ أل
تتفاَوُت قوُة اإلظهاِر حسَب ترتيِب لإلظهار درجات فوإمنا اإلطالُة تكوُن يف غرِي اإلظهاِر . و 

هذه األحرِف ؛ فأقوى درجاِت اإلظهاِر عنَد اهلمزِة واهلاِء ، مث عنَد العنِي واحلاِء ، مث عنَد 
 الغنِي واخلاِء . 

وِن مظهرًة ال نطيُل فيها اَمَن ( ؛ نالِحُظ أننا ننِطُق ابلن) َمْن ءقوله األمثلة على ذلك : و 
، كذلك ) َحكيٌم عليٌم ( ، كذِلَك ) تْنِحُتوَن ( ،  ، وكذلك ) ينَهْوَن ( بدوِن غنِة ظاهرِة الغنةَ 

بعِض و ، ظاهرة ِمن غرِي غنٍة كذلك نقول : )عليم خبري( . كل ذلك كذلك ) ِمن غريُِكم (  
عاصم ، ولكننا يف قراءِة يقرأ ابلغنة واإلخفاء عند الغني واخلاء  املدين جعفرُ أبو القراِء وهو 

 . نقرأ ابإلظهار عندمها حفصٍ من رواية 
 :للنون الساكنة والتنوين ـ احلكُم الثاين 

 حنُن قلنا : للنوِن والتنويِن أربعُة أحكاٍم ذكران احلكَم األوَل وهو اإلظهاُر احلْلِقيُّ .  
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إدخاُل حرٍف يف  واملراد هنا اإلدغاُم : هو اإلدخاُل ،و هو : اإلدغاُم : فين احلكُم الثاأما و 
حبيُث يصرياِن حرفًا واحداً ، يعين : احلرُف  إدخال حرف يف احلرف التايل لهحرٍف ، يعين : 

 األوُل إذا أدِخَل يف الثاين أصبحا حرفاً واحداً مشدهداً .
يَرُملوَن ( ؛ الياُء والراءُ  ستِة أحرٍف جمموعٍة يف كلمِة )ِن يفوالنوُن الساكنُة ونوُن التنويِن ُتدَغما

 وامليُم والالُم والواُو والنوُن ، قاَل الناظم يف هذا :
 يف ) يرملون ( عنَدهم َقد ثـَبَـَتتْ              اين إدغاٌم بستهٍة أَتْت   والث

ويِن إدغاٌم بستٍة أتْت يف يرُملوَن والثاين : أي : واحلكُم الثاين للنوِن الساكنِة والتنفقوله : 
عنَدهم قد ثبَتت ، يعين : مجَُِعْت يف هذِه الكلمِة ، كلمِة ) يرملون ( ِمن ابِب تسهيِل احلفِظ 

 على الطاِلِب . 
آخر  بغنٍة ، وقسم فيه دغامٍ اإل غاِم ينَقِسُم إىل ِقسمنِي : قسموهذا القسُم أي قسُم اإلد

 بغرِي غنٍة .  اإلدغام فيه
وسوف نُطبِ ُق ذلَك يف األمثلِة إن شاء  يف احملاضرة السابقةالغنُة تكلهْمنا عنها وعن خمَرِجها و 

 هللا تعاىل .
وقبل أن نشرع يف تفصيل حكم اإلدغام اخلاص ابلنون الساكنة والتنوين سوف نتحدث يف 

باطه أيضا بقية هذه احملاضرة عن اإلدغام بصفة شاملة الرتباطه الوثيق هبذا احلكم مع ارت
شيٍء من مببحث املشدد الذي ذكران طرفا منه يف احملاضرة السابقة ونبدأ حديثنا بذكر 

تقسيماِت احلروِف حنتاجه يف أحكاِم اإلدغاِم ، فهذا التقسيُم يعَترب متهيداً إىل ابِب اإلدغاِم . 
 وهذا الباُب نتحدُث فيه عن املثلني واملتقاربني واملتجانسني واملتباعدين .

تلتقي احلروُف ، وهذه احلروُف إذا التَقْت خطًا ولفظًا أو خطاً اليت نتلفظ هبا  الكلماِت يف
؛ إما أن يكوان مثلني ، فقط ، فال خيرُج احلرفاِن امللتقياِن عن كوهنما أحَد هذه األنواِع 

جويد ابب وللمخارج يف علم التمها املتِحداِن يف املخرَِج والصفِة ؛ خمرُجهما واحٌد ـ  واملثالن
ـ فإذا احتهََد املخرُج  أيضا خاص علم التجويد اببلصفاِت يف ولـ وصفُتهما واحدٌة ـ  خاص

واحتَدِت الصفُة فاحلرُف واحٌد ، فإذا التقى حرٌف مع حرٍف آخَر متهحدًا معه يف املخرِج 
دا يف املخرَِج واخَتلفا يف الصفِة  فإننا نسم ي هذيِن والصفِة ُنسم يهما ِمثَلنْيِ ، وأما إذا احت 

ي هذيِن احلرفنِي متجاِنَسنِي ؛ املخرُج واحٌد والصفاُت أو بعُض الصفاِت خمتلفٌة ، نسم  
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أما إذا كاان متقارَِبني يف املخرِج والصفِة ، أو يف أحِدمها ، يعين : هناَك احلرَفنِي متجاِنسنِي . 
يهما متقارَِبنْيِ . أما إذا كاان تقارٌب يف املخرِج أو تقارٌب يف الصفِة فهذاِن احلرفاِن نسم  

 متباِعَدْيِن يف املخرِج سواٌء اخَتلفا يف الصفِة أو ات فقا فهما متباعداِن .
 إذاً ، عرفنا ما مها املثالِن وما مها املتجانساِن وما مها املتقارابِن وما مها املتباعداِن .

اٍم ثالثٍة إذا نظران هلما من جهِة احلركاِت إىل أقس يف كالمنا أيضًا ، ينَقِسُم اللقاُء بنَي احلرفنيِ 
الثاين ، احلرف األوُل وحترهَك احلرف ؛ فيسم ى اللقاُء األوُل بينهما ) صغريًا ( إذا سكَن 

 ويسم ى ) كبرياً ( إذا حترهَك احلرفاِن ، ويسَمى ) مطلقاً ( إذا حترَك األوُل وسكَن الثاين .
 نضِرُب أمثلًة : 
ْهُه    : مثاُل اللقاِء الصغرِي : قولُه تعاىل : ابلنسبِة للِمثَلني ، ومثاُل الكبرِي :  نـَُوجِ 

 َ ُكُم انِسك  : ومثاُل املطلِق ،   تـُْتلى . 
ْهُه ( : اهلاُء التَـَقْت مع مثِلها وهي اهلاءُ ، فاألوُل س صغريمثاُل الف  .اكٌن والثاين متحر ِكٌ ) نوجِ 

 ُف التَـَقْت مع الكاِف ، واألوُل ساكٌن والثاين متحرٌك .ُكم ( : الكاوالكبرُي ) مناِسك
 واملطلُق ) تتلى ( التَـَقْت التاُء مع التاِء ، األوىل ساكنٌة والثانية متحركٌة ، هذا يف املثلني .

، الطاُء التَـَقْت مع التاِء ، املخرُج  َأَحْطُت   ابلنسبِة للمتجاِنَسنْيِ ؛ مثاُل الصغرِي : أما و 
 والصفاُت خمتلفٌة ، واألوُل ساكٌن والثاين متحرٌك .واحٌد 

 ، الالُم مفتوحٌة والراءُ مفتوحٌة .  قاَل ربَُّك   ومثاُل الكبرِي : 
 الياُء مفتوحٌة والشنُي ساكنٌة .  يشكر  واملطَلُق : 

ِف ، واألوُل القاُف التَـَقت مع الكا أمل خْنُلق ُكم  مثاُل الصغرِي : فوابلنسبة للمتقارَِبني ؛ 
 ساكٌن والثاين متحرٌك . 

 ، الداُل مَع السنِي وكالمها متحرٌك . عدَد سنني   ومثاُل الكبرِي : 
 ، األوُل متحرٌك والثاين ساكٌن .  يضلل  وابلنسبة للمطلِق : 

 ، التاءُ متحركٌة واحلاُء ساكنٌة . لوَن حتم  أما املتباعداِن ؛ فمثاُل الصغرِي : 
 ، احلاُء متحر ِكٌة والثاءُ متحركٌة . َحثيثاً   كبرُي : وأما ال

 ، القاُف متحركٌة والواُو ساكنٌة .قوٌم   واملطلُق : 
مِة   وندخُل يف اإلدغاِم .املختصرة انتهينا من هذه املقدِ 
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اُد اإلدغاُم عالقُته هبذِه األموِر اليت ذكرانها عالقٌة وطيدٌة ؛ فإن سَبَب اإلدغاِم : إما احت
املخرَِج ، أو احتاُد الصفِة ، أو قُرُب املخرِج . املهمُّ وجوُد قرٍب وعالقٍة بنَي احلرفنِي ، فيَتَسبهُب 

 ذلَك يف إدغاِم أحِدمها يف اآلَخِر . 
ْثنا عن اإلدغاِم وقلنا : إنه إدغاُم حرٍف يف حرٍف ؛ احلرُف األوُل يدُخُل يف احلرِف  وقد حتده

 الثاين مشد داً .  احلرفَ  يصريانِ الثاين حبيُث 
 ينَقِسُم إىل ِقسَمنْيِ : إدغاٍم صغرٍي ، وإدغاٍم كبرٍي .و 

 .  قبل قليلابلنسبِة لإلدغاِم الصغرِي : هو ما َسَكَن فيه احلرُف األوُل وحترهَك الثاين كما ذكران 
َف األوَل من جنِس الثاين ألن العمَل فيه قليٌل ؛ جمرهُد أن نقِلَب احلر ، مُسِ َي إدغاماً صغرياً وإمنا 

 وندِغَمه فيه .
َنه ، خبالِف  القسم أما الثاين فهو جاهٌز لنا ، واحلرُف األوُل ساكٌن أصاًل ال حنتاج أن نَسكِ 

اإلدغاِم الكبرِي : فإنه ما حترهك فيه األوُل وحترهَك الثاين فنحتاُج يف اإلدغاِم الكبرِي الثاين ويسمى 
 األوِل .احلرف كنُي إىل عمٍل زائٍد ، وهو تس

: اإلدغاُم الصغرُي . وينَقِسُم إىل إدغاٍم كامٍل : يف قراءة عاصم من رواية حفص الذي يعنينا و 
 وفيه يذهُب احلرُف ذااتً وصفًة ، يعين : يزوُل احلرُف ذاتُه وِصَفُته .

( نقوُل ) ِمله  عندما ، ِمْن لهُدان   ومثاُل ذلَك : إدغاُم النوِن الساكنِة يف الالِم ، فنقوُل : 
النوُن ذهَبت ذااًت وِصفًة ال غنَة فيها وال أثَر هلا ، وإمنا حتوهَلْت لالٍم ، وأصبَح النطُق بالٍم 

 مشدهدٍة .
بقاءُ اِقُص : وهو ذهاُب ذاِت احلرِف و القسُم الثاين من هذا اإلدغاِم ؛ وهو اإلدغاُم الن

َمْن   النوِن والتنويِن مثُل : حكام اإلدغام يف كالمنا عن أيف   وستأيت أمثلة لذلك، الصفةِ 
 ، فهذا ؛ اإلدغاُم فيه انقٌص ألن الغنَة اليت هي صفُة النوِن ابقيٌة .  يهعَمْل 

املثَلني واملتقاربنِي واملتجانسني . فمثاًل : كلمة يف دغاِم اإلومن ذلَك القسِم ما نذكرُه اآلَن يف 
النطِق هبا ال بده أن نُبِقَي صفَة الطاِء وهي االستعالُء ، فَننطُق ) فـَرهْطُت ( نالحُظ أهنا عنَد 

بتاٍء مشدهدٍة ويبقى أثُر االستعالِء يف الطاِء ، هذا إدغاٌم انقٌص ؛ وال جيوُز أن نقوَل ) فـَرهتُّ ( 
 ، هكذا بتاٍء مشددٍة ، هذا النطُق خطأٌ .
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؛ هذا النطُق خطٌأ ، ولكن نُدِغُم الطاَء يف  بطاٍء مشدهدةٍ )فرطُّ( وأيضًا ، ال جيوُز أن نقوَل 
التاِء ويبقى أثُر الطاِء وهو ِصفُة االستعالِء ونَنِطُق بتاٍء مشدهدٍة ، هذا ابلنسبِة لإلدغاِم الكاِمِل 

 واإلدغاِم الناقِص . 
ِم يف املثلنِي : من أمثلِة اإلدغافأما ابلنسبِة لإلدغاِم الصغرِي يف املثَلنْيِ واملتقارِبني واملتجانسني ، 

  ُم كُّ نُْدرِك  الكاُف التَقْت مع الكاف وَسَكَن األوُل وحترهَك الثاين فأُدِغَمِت الكاُف يف ،
 الكاِف .

وىل وحترهكت الثانيُة الداُل التَقْت ابلداِل وَسَكَنت األ  َقْد َدَخُلوا   كذلك يف قوله تعاىل : 
 ا . فأدغمناه

، أو  قالوا وهم  َقِت الواُو مع الواِو أو الياُء مع الياِء يف حنِو قولِه : البعُض يقوُل : إذا التَـ 
   الذي يوسوس  غرُي متماثلني نيِ : ال ، ألنه احلرفله ، هل هذا من هذا الباِب ، نقول 

يهٌة خمَرُجها وِصفاهتا ختتل ( ) وهم ُف عن الواِو املتحركِة يفأصاًل ؛ فإن الواَو يف ) قالوا ( واٌو مده
الذي يوسوس ( ، الياُء األوىل مديهٌة ، والياءُ يَس ِمن ابِب املثلنِي ، كذِلك ). إذًا ، هذا ل

الثانيُة متحر ِكٌة ، وخمرَُج كلِ  واحدٍة منهما غرُي خمرَِج الثانيِة ، والصفاُت ختتلُف فهما ليسا من 
  .املثلنِي 

يف الثاين يف اإلدغاِم الصغرِي ، وذلك مثُل قضيِة الالِم أما يف املتقاربنِي فُندِغُم أوَل املتقاربنِي 
يف أحكاِم الالِم الساكنِة ،  يف حماضرة خاصة عنها أييت حديثناالشمسيِة والالِم القمريِة اليت 

فمثاًل نقوُل : ) الشمُس ( الالُم أْدِغَمْت يف الشنِي وذلك لقرِب املخرَِج . كذِلَك إدغاُم الالِم 
.  قل رب ( )، الالُم أدِغَمْت يف الراِء   ( ما يوَعُدونقل ربِ  إم ا تُرَِيين ِ  )وله : يف الراِء يف ق

يرملون ( ما عدا النون ، ألنه من ابِب ِن الساكنِة والتويِن يف حروِف )كذلَك إدغاُم النو 
 سكتةٌ ، ألنه يوَجدُ  وِقيَل َمْن راٍق  وُيسَتثىن من ذلك قولُه تعاىل : كما سيأيت املثَلنْي ،  

وهذا يف قراءتنا اليت نتحدث عنها أما يف على هذه النوِن لطيفٌة فال حيُصُل اإلدغاُم . 
 القارءات اخلرى فالتوجد هذه السكتة .

 : ، هذه فيها وجهانِ  أمل خَنُْلْقكُّم  كذِلَك إدغاُم القاِف الساكنِة يف الكاِف حنو : 
، وإما ابإلدغاِم إدغامًا انقصًا ، م()خنلكُّ مشدهدٍة إما القراءُة إبدغاٍم كامٍل ، يعين : بكاٍف 

 بقاَء صفِة االستعالِء يف القاِف ، واإلدغاُم الكامُل أوىل .إبيعين : 



40 

 

) إذ ( ، الذاُل الساكنُة اليت فيها ُتدَغم يف ذال أما اإلدغاُم يف املتجاِنَسنْي ، فمثاًل : إدغاُم 
 ، هذه تدَغُم إدغاماً كامالً . ا إْذ ظََلمو  : قوله تعاىل حرٍف وهو ) الظاُء ( يف 

َ   و) الداُل الساكنُة ( ُتدَغم يف ) التاء ( يف كلمة :  ، َحَصدمتُّ  ، كذلَك  َقْد تـََبنيه
 الداُل تدَغم يف التاِء إدغاماً اتماً .

دهَعَوا فلما أثـَْقَلت   أيضًا ، ) اتُء التأنيِث الساكنُة ( تدَغُم يف ) الدال ( يف قولِه تعاىل : 
 تزوُل التاُء متاماً وُتصِبُح داالً مشدهدًة . هللاَ 

 .قالْت طائفٌة   : تعاىل  هلقو يف . كذلك  ُأِجيَبت دهعَوُتكما قد   أيضاً : 
 من ابب اإلدغام الكامل .هذه األمثلُة للتاِء الساكنِة إذا أدِغَمْت يف الداِل أو يف الطاِء  

أدِغَمْت الثاُء الساكنُة يف الذاِل فالثاُء تتَحوهُل إىل  ْلَهث ذهِلَك يَـ   كذلك يف قوله تعاىل : 
 .يصبح النطق بذال مشددة ذاٍل 

إدغاما اتما تتحول الباء الباُء الساكنُة تدَغم يف امليِم  ارَكب مهَعنا   أيضاً ، يف قوله تعاىل : 
 .إىل ميم فينطق مبيم مشددة 

 ٌم كامٌل .هذا كلُّه الذي ذكرانه إدغا 
 ته بَسط الطاُء يف التاِء ،   َأَحطتُّ   أما أمثلُة اإلدغاِم الناقِص ففي حنِو قوله تعاىل : 

 فرهطتُّم  نالِحُظ أن صفَة الطاِء ابقيٌة وهي االستعالُء ، فال ننِطُق بتاٍء مشدهدِة ، وال ،
 .كما سبق أن ذكران ننِطُق بطاٍء مشدهدة  

ر ونستكمل كالمنا عن حكم اإلدغام يف النون الساكنة والتنوين يف احملاضرة نكتفي هبذا القد
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك للهم القادمة إن شاء هللا تعاىل 

 وحبمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك .  
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 سادسةاحملاضرة ال
*** 

 على رسول هللا أما بعد احلمد هلل والصالة والسالم
 فمحاضرة اليوم نستكمل فيها إبذن هللا تعاىل بقية أحكام النون الساكنة والتنوين 

 واإلدغام بغري غنة اإلدغاُم بغنٍة وكنا نتحدث عن اإلدغام وقلنا إنه ينقسم إىل قسمني 
حملاضرة الذي حتدثنا عنه يف ااإلدغاَم الناقَص  القسم األول وهو اإلدغام بغنة هو من قسم

ملاذا ؟ ألن أثَر النوِن يبقى فيه . حنُن قلنا : إن واإلدغام بغنة يعترب إدغاما انقصا ، الفائتة 
 رفًا واحدًا مشدهدًا ، ويف حالاإلدغاَم هو إدخاُل حرٍف يف حرٍف حبيُث يُنَطُق ابحلرفنِي ح
لو كان اتماً لزاَل أثُر النوِن عنَد  اإلدغاِم بغنٍة يبقى أثُر النوِن ، مبعىن أن اإلدغاَم ليَس اتماً ألنه

  .النطِق 
جمموعٌة حروفُه يف كلمِة ) ينمو ( ، يعين : الياء والنون  بغنةاإلدغاُم  القسم أي قسم وهذا

ا وامليم والواو ، هذه حروُف اإلدغاِم بغنة ، ويشرتًط هلذا اإلدغاِم أن تكوَن النوُن يف كلمٍة وهذ
حلصوِل هذا اإلدغاِم ال بده أن تكوَن النوُن يف كلمٍة أخرى ، أما  احلرُف يف الكلمِة التاليِة ،

إذا كانْت النوُن يف نفِس الكلمِة مع حرٍف من هذه األحرِف فال ُتدَغُم . وهذا مل يقْع يف 
وكلمة بنياانً ـ وكلمة : الدنيا ـ كلمة : هي : )  هذه الكلمات القرآِن إال يف أربِع كلماٍت فقط 

إدغاَم فيها . واحلكُم يف هذه النوِن هو ال  األربع هذه الكلماتُ ِقْنوان ( لمة : وكِصْنوان ـ : 
الذي تكلمنا  اإلظهاُر . وألجِل التمييِز بني اإلظهاِر يف هذه الكلماِت وبنَي اإلظهاِر احلْلقي

يِ  الذي مسِ َي هذا اإلظهاُر هنا إظهارًا مطلقًا ، للتفرقِة بيَنه وبنَي اإلظهاِر احلْلق عنه سابقا
تكلهمنا عنه ، وإن كاَن مثَله يف النطِق إال أن التسميَة اختَـَلَفْت للتمييِز فقط ، وهناك كلمٌة 

حكُمها اإلدغاُم وهي كلمة ) طسم ( األصلية فالقاعدُة  تبعتخامسٌة من هذا الباِب ولكنها 
 يف سورِة الشعراِء ؛ نالِحُظ أن هذه الكلمَة مؤلفٌة من ثالِث كلماٍت :

، والثانية : سني ، والثالثة : ميم ؛ فإذا نطَْقنا بكلمِة ) سني ( اليت تنتهي ابلنوِن  األوىل : طا
وأرَدفناها بكلمِة ) ميم ( اليت تبدأ ابمليِم فإن النوَن قد اجتمَعْت معها امليُم يف كلمٍة واحدٍة 

ع ليت يف آخِر سنِي مبغنٍة ؛ فتدَغُم النوُن ا دغاممتهصلٍة وهي ) طسم ( ، فهذه حكُمها اإل
، والغنُة مقدارُها حركتاِن ، واحلركُة تقدهر بَثيْنِ اإلصبِع أو فرِد  امليِم اليت يف أوِل ميم وتغن  
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طوَل من اإلصبِع ال نطيُل فيها أكثَر من ذلَك وال نقلِ ُلها عن ذِلَك ، فممكُن أن تنطَق بغنٍة أ
 يقول الناظم :  تقدم وفيما  فقط ، نيِ ذلك ولكن هذا خطأٌ ، تغن حبركت

 والثاين إدغاٌم بستهٍة أتْت            يف ) يرملون ( عنَدهم قد ثـَبَـَتْت 
 لكنه ِقسماِن قسٌم يُدَغما             فيه بغنهٍة بـ ) ينمو ( ُعِلما

ٍة يعين اإلدغاُم فيه بغنٍة بـ فيه بغن الكن اإلدغاَم قسماِن ؛ قسٌم يدغملكنه قسماِن ، أي : 
 و ( ُعِلما ، يعين : يف أحرِف كلمِة ) ينمو ( .ينم)

 إال إذا كاان بكلمٍة فال             ُتْدِغْم كُدنيا مث ِصْنواٍن تال
يعين : ابستثناِء إذا كان احلرفاِن يف كلمٍة واحدٍة فال ُتْدِغْم ، كدنيا مث صنواٍن تال ، أي :  

 كمثال كلمِة ) دنيا ( وكلمة ) صنوان ( . 
 األمثلَة :بعض ت املتعلقُة ابإلدغاِم بغنٍة ، نذكر هذه األبيا

دًة مشددًة ، نالِحُظ أن النوَن أُدِغَمْت يف الياِء فأصبَح احلرفاِن ايًء واح :) إن يقولون 
)إن نالِحُظ وجوَد الصوِت الذي خيرُُج من اخليشوِم مع النطِق ابلياِء . لكنها مع الغنِة ، 

 يقولون(
: يف هذه األمثلِة : النوُن ُمدغمٌة يف   ِمْن ويل   نورًا مبينًا ـ   ) ملكًا نُقاِتلُ كذلك 

 احلرِف التايل هلا مشدهداً ، ولكن مع بقاِء الغنِة . يف الذي يليها حبيُث أصبَح النطُق  احلرفِ 
 هااتن الكلمتاِن مها : ه القاعدِة ؛ قاعدِة اإلدغاِم ، هناك كلمتاِن تسَتثنياِن من هذمسألة : 

؛ نالِحُظ أن كلمَة ) يس ( جاَء يف آخرِها نوٌن   يس والقرآِن احلكيم   وله تعاىل : قيف 
ساكنٌة ، وكلمُة ) والقرآِن ( أتى فيها واٌو بعَد النوِن يف كلمٍة أخرى . فاحلكُم حسَب القاعدِة 

ْت قراءَة اليت ذكرانها أن نُدِغَم فنقول : ) يِسوهالقرآِن احلكيم ( ، ولكن هذه القراءَة ليس
 هنا قبَل الواِو . ها حفٍص وإمنا أظهَر حفٌص النوَن 

نووهالقلِم وما ؛ ال نقرأُ ابلغنِة فنقوُل : )  والقلم وما يسطرون  ن  وكذلك يف قوله تعاىل : 
نون ( اْلتَـَقْت ابلواِو اليت انِت النوُن األخريُة يف كلمِة )يسطرون ( وإمنا نقرأ ابإلظهاِر ، وإن ك

 مِة ) والقلم ( وكان حسَب القاعدِة احلكُم هو اإلدغاُم ولكنها مستثناٌة كما ذكرُت . يف كل
يلحُق بنوِن التنويِن أيضًا نوُن التوكيِد : حنُن ذكران يف بدايِة حديِثنا عن النوِن مسألة أخرى : 

نوُن التوكيِد اخلفيفُة الساكنِة والتنويِن أن نوَن التنويِن غرُي نوِن التوكيِد ، ولكْن يف احلكِم تلحُق 
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ونون التنويِن ؛ ألن نوَن التوكيِد قسماِن : نوُن التوكيِد الثقيلُة ونوُن التوكيِد اخلفيفُة ، نون ب
: هذه النوُن نوُن التوكيِد الثقيلُة ، وهي نوٌن   وألصلِ بنهكم    كما يف قوله تعاىل :  التوكيد

يف  أو  ولَِيكوانً مَن الصاغرين   يف قولِه تعاىل :  نوُن التوكيِد اخلفيفُة كماأما و مشدهدٌة . 
ِن التنويِن ، حكُمها حكُم نو نون التوكيِد اخلفيفُة ، فهذه النوُن   ابلناصية لَنسفعًا   قوله

 جيوز أن نقرؤهاال و : ) وليكومَنِ َن الصاغرين ( ،  فنقرؤهاابإلدغاِم أيضًا  فيكوُن النطقُ 
) وليكومَنِ َن الصاغرين ( إذن النطق الصحيح ِمَن الصاغرين ( ،  ن) وليكون فنقول ابإلظهارِ 

 . غاِم بغنةقسُم اإلد وإىل هنا نكون قد استوفينا
 ـ القسُم الثاين من اإلدغاِم هو اإلدغاُم بغرِي غنٍة ، يقوُل الناظم : 

 والثاين إدغاٌم بغرِي ُغنهْه            يف الالِم والرا مث  َكر َِرنههْ 
 : يعين احلكُم الثاين أو القسُم الثاين ِمن أقساِم اإلدغاِم هو اإلدغاُم بغرِي غنٍة يف حرفنِي والثاين

مها الالُم والراُء ، وهذا اإلدغاُم يسم ى إدغامًا كاماًل ، ملاذا ؟ ألنه ال أثَر للنوِن فيه إطالقًا ، 
إدغاماً كامالً ، مثل قولِه تعاىل  زالِت النوُن ذااتً وصفًة ، ال يوجُد هلا أثٌر ، فألجِل هذا يسم ى

 :  ِمن رهِبكم   ، ال جيوُز أن و أصَبَحْت راًء مشددًة ، راًء واحدًة وال أثَر للنوِن إطالقًا
غنِة ، ألن ذلَك ليَس  يكون معهنقوَل : ) مْن ربكم ( ، ألنه هذا إظهاٌر ، وال جيوُز أن 

 . كاملإلدغاِم ال، وإمنا نقوُل : ) من رهبكم ( اب انقصاإدغاماً 
لهينا ( : نالحُظ أنه ال أثـََر للنوِن اليت يف التنويِن إطالقًا ؛ نقوُل : ) قوالً قول)وكذلك نقوُل : 

لينًا ( ، لكن إذا أدغْمنا وقلنا ) قواًل لينا ( هذا إظهاٌر مع الغنهِة أو نُدُغُم ونُبقي أثرًا ، هذا  
، يعين : النطُق ابلالِم مشددًة وال أثَر  كامالإدغامًا  كلُّه خطٌأ . والقوُل الصحيُح أن ندِغَم 

 .)قوللينا( للنوِن إطالقاً 
 ـ احلكُم الثالُث من أحكاِم النوِن الساكنِة والتنويِن يسم ى : اإلقالُب .

واإلقالب هو : قلُب النوِن الساكنِة أو نوِن التنويِن ميمًا ، يعين : تتحوُل النوُن إىل حرِف 
عنَد حرِف واحٍد فقط هو الباُء ، وال بده من إخفاِء امليِم اليت قُِلَبْت هنا مع الغنِة  امليِم ، وهذا

. 
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ما معىن اإلخفاء ؟ اإلخفاُء هو حالٌة بنَي اإلظهاِر وبنَي اإلدغاِم ، ويُنَطُق فيها ابحلرِف عارايً 
اإلظهاِر وبنَي اإلدغاِم من التشديِد ؛ ال يكوُن فيه تشديٌد وإمنا هو حرٌف خمفهٌف يُنطُق به بنَي 

 . يقول الناظُم : 
 ميماً بغنهٍة مع اإلخفاءِ             عنَد الباِء          والثالُث اإلقالُب 

  وسوف نفصل احلديث عن اإلخفاء بعد قليل
: احلكُم الثالُث من أحكاِم النوِن الساكنِة والتنويِن هو : اإلقالُب ، فإذا َنطقنا  الناظم يعين

التنويِن أو النوِن الساكنِة وبعَدها ابٌء ننِطُق هبا ميمًا خمفاًة مع الغنِة ، ونالحُظ هنا عدَم بنوِن 
عنَد النطِق ابلنوِن املخفاِة ألننا لو أطبْقنا الشفتنِي خرجِت امليُم مظَهرًة ، متاما إطباِق الشفتنِي 

لشفتنِي ابنفتاِحِهما بعد امليَم خترج من ا لوجدان أنملخارِج اب ولو رجعنا إىل الدرس اخلاص
إطباِقهما ، نقوُل ) ميم ( ، فإذا قلنا ) إم ( كان ذلَك إبطباِق الشفتنِي ؛ فإذا أطبَـْقنا الشفتنِي 

 خَرَجِت امليُم مظهرًة ، فهذا خياِلُف احلكَم الذي ذكرانه من اإلخفاِء . 
 ـ األمثلة على ذلك :

 أنبئهم ا ميٌم إال أننا مل نُطِبِق الشفتنِي إطباقًا اتمًا عند : نالحُظ أننا نطْقنا ابلنوِن كأهن
 النطِق هبذه امليم .

أن نوَن  (عليٌم بذاتِ ): نالحُظ يف كلمِة   عليم بذات الصدور   كذلك يف قوله تعاىل :
  .التنويِن قلبناها ميماً مع إخفاِئها مع الغنِة 

وذلك يِد اخلفيفُة اليت ذكرانها قبَل قليٍل وكذلك يلحُق ابلنوِن يف هذه القاعدِة أيضًا نوُن التوك
لنسفعاً ( جاء بعَدها الباُء يف  )نون التوكيد اخلفيفة يف   لنسفعاً ابلناصيِة  يف قوله تعاىل : 

 كلمِة ) ابلناصية ( فكان احلكُم اإلقالَب يف هذه النوِن اخلفيفِة مع الغنِة . 
 ُم اإلخفاِء .يبقى لنا من أحكام النوِن الساكنِة والتنوين حك

 ذكَره الناظُم يف ثالثِة أبياٍت فقال : وقد احلكُم الرابُع : وهو 
 والرابُع اإلخفاُء عنَد الفاِضِل                من احلروِف واجٌب للفاِضِل 

ُتها  نـْ  يف مخسٍة من بعِد َعشٍر رمُزها                 يف ِكْلِم هذا البيِت قد َضمه
  َشخٌص قد مَسا       ُدْم طَي باً زِْد يف تـًُقى َضْع ظاملاِصْف ذا ثَنا َكْم جادَ 

 يقوُل الناظُم : والرابُع اإلخفاُء ، يعين : رابُع أحكاِم النوِن الساكنِة والتنويِن هو اإلخفاُء . 
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 واإلخفاُء قلنا إنه مرتَبٌة بنَي اإلظهاِر وبنَي اإلدغاِم . وحىت نستطيَع أن نفهَم الفرَق بنَي الثالثةِ 
، نقول : اإلظهاُر اقتضاه بُعُد خمرَِج احلرِف عن خمرِج احلرِف اآلَخِر فيكوُن اإلظهاُر متَيسِ راً ، 
فمثاًل : النوُن كما ذكران خترُج من طََرِف اللساِن مع أصوِل الثنااي العليا ، وحروُف احللِق خترُُج 

 َخِر .من أقصى احللِق ؛ فنالحُظ أن املخرَجنِي يبُعُد أحُدمها عن اآل
اُده ؛ فنالحظ أن النوَن خمرُجها كما ذكران ،  وابلنسبة لإلدغاِم اقـَْتضاه قُرُب املخرَِج جداً أو احت 

مع خمرِج النوِن ، فيصُعُب  رُجها هي والراُء والالُم قريب جدًا أو مت حدوالياُء والنوُن والواُو خم
  املخرَِج .هنا اإلظهاُر ويسُهُل اإلدغاُم لُقرِب املخرَِج أو احتادِ 

حروُفه متفاوتٌة ؛ منها ما يكوُن أقرَب ومنها ما يكوُن أبعَد لكنها كلهها فابلنسبِة لإلخفاِء أما 
بنَي اإلظهاِر وبنَي  حلةحكُمها اإلخفاُء ألهنا ليسْت بعيدًة جداً وال قريبًة جداً ، فاإلخفاُء مر 

 اإلدغاِم .
ِل مَن احلروِف ، يعين : عنَد بقيِة احلروِف غرِي : والرابُع اإلخفاُء عنَد الفاض الناظم يقولُ 

عند الفاِضِل من : حروِف اإلظهاِر وحروِف اإلدغاِم . وهذه البقيُة سوف أييت بياهنا ، يقوُل 
احلروِف ، يعين : بقيُة احلروِف واجٌب للفاِضِل ، يعين : واجٌب ألهِل الفضِل الذيَن يريدوَن 

 ِة .قراءَة القرآِن ابلطريقِة الصحيح
 : الناظُم بعَد ذلك قالمث 

 يف مخسٍة من بعِد عشٍر رمُزها         يف ِكلِم هذا البيِت قد ضمهنُتها
 فهذه اخلمسَة عشَر حرفاً قد جَعلها ضمَن هذه الكلماِت اآلتيِة يف البيِت الثاين:

 ِصف ذا ثنا كم جاد شخص قد مسا          دم طيبا زد يف تقى ضع ظاملا
 األحرِف من هذه الكلماِت ؛  يعين : أول

 صف ، يعين : حرَف الصاِد .
 ذا ، يعين : حرف الذال . 
 ثنا ، يعين : حرَف الثاء . 

 كم ، يعين : حرَف الكاِف . 
 جاَد ، يعين : حرَف اجليم . 

 شخص ، يعين : حرَف الشني . 
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 قد ، يعين : حرَف القاِف . 
 مسا ، يعين : حرَف السنِي . 

 أما الشطُر الثاين :  من البيت لشطِر األولِ هذا ابلنسبِة ل
 ُدم ، يعين : حرَف الدال . 

 طيباً ، يعين : حرَف الطاِء . 
 زِد ، يعين : حرَف الزاي . 
 يف ، يعين : حرَف الفاء . 

 تُقى ، يعين : حرَف التاء . 
 َضع ، يعين : حرَف الضاد . 
 ظاملا ، يعين : حرَف الظاء . 

وهي بقية احلروف دون حروف اإلظهار واإلدغام وحرف  اإلخفاِء هذه احلروُف هي حروفُ 
، فإذا وقعِت النوُن الساكنُة أو نوُن التنويِن قبَل حرٍف من هذه اإلقالب الذي هو حف الباء 

فاحلكُم  يعين كانت النون الساكنة أو نون التنوين يف كلمة وأتى بعدها هذا احلرف األحرِف ،
  ، إخفاُء النوِن مَع الغن ةِ 

والغنُة كما ذكران تكوُن مبقداِر حركتنِي ، وتقدهُر احلركُة بَثيْنِ اإلصبِع أو فرِد اإلصبِع ، وتتفاوُت 
  كما نبهنا أكثر من مرة  مدُة احلركِة تبعاً لسرعِة القراءِة ،

قلنا : إن اإلخفاَء سبُبه وجوُد شيٍء من القرِب بنَي خمرِج النوِن وبنَي فقد  ولإلخفاء مراتب
خمرِج احلرِف الذي حصَل عنَده اإلخفاُء ، وألجِل هذا جنُد أن أقوى مراتِب اإلخفاِء تكوُن 

فيها  روِف جدًا من النوِن ، فاإلخفاءعنَد الطاِء والداِل والتاِء ملاذا ؟ لُقرِب خمرِج هذه احل
 أقرُب إىل اإلدغاِم . 

اِف والكاِف يف أقصى اللساِن قرَب وأضعُف مراتِب اإلخفاِء عنَد القاِف ملاذا ؟ ألن خمرَج الق
مراتِب من احللِق ؛ فاإلخفاُء عنَد هذيِن احلرفنِي قريٌب جدًا من اإلظهاِر ، فهو أضعُف 

 اإلخفاِء عنَد بقية األحرِف .
مالحظٌة هامٌة : عنَد اإلخفاِء ال بده أن نالحَظ عدَم إلصاِق اللساِن ابلثنااي العليا وإال 

  وليسْت خمفاًة ، وهذا خطأ .أصَبَحِت النوُن ظاهرةً 
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عدُم إشباِع حركِة احلرِف الواقِع قبَل النوِن ، ألَن ذلك جيب االنتباه إىل مالحظٌة أخرى : 
حركَة  إذا أشبَـْعنافمثاًل : حنُن نقوُل ) كنتم ( ، يؤدي إىل تولُِّد حرٍف من حروِف املدِ  ، 

يٍة بسبِب إشباِع حركِة هذا خطٌأ أصبَح بعَد الكافِ الكاِف نقول ) كونتم ( ،   حرُف واِو مده
النطُق هو ( ، هذا زِم . كذلَك إذا قلنا : ) ِمنكمالكاِف ، يعين : مدها أكثَر من الال

الصحيُح ، أما إذا قلنا : ) مينكم ( ، أصبَح بعَد امليِم حرُف ايٍء ، وهذا خطٌأ ، فال بده من 
 كثرٍي ممن يقرأُ ،   االنتباِه هلذه املالحظِة فهي متكر َِرٌة عندَ 

 نضرب أمثلًة لإلخفاِء : بقي أن 
  منضود  ،  ظاًل ظليال  ،  من حتتها  ،  أنزل  ،  عليم قدير   وحنُو ،

 ذلك .
تتمة تتعلق ابلغنة عند اإلخفاء : حنن قلنا إن الغنة صوت خيرج من اخليشوم وهو صفة حلريف 

من فمثال إذا قلنا )،  يف التفخيم أو الرتقيقَبُع ما بعَدها تتْـ  يف اإلخفاء الغنة فهذه النون وامليم 
فإذا قبل ( هذه النون فيها غنة وهذه الغنة أتى بعدها قاف والقاف من حروف التفخيم  

صاحلا ( هناك فرق بني أن نقول  كذلك يف قولنا : )عمالجاَء حرٌف من حروِف التفخيِم  
ه الغنة مرققة ألن بعدها سني ويف األول عمال صاحلا ( وأن نقول ) من سيئات ( فهذ)

 مفخمة ألن بعدها صاد ... أو قاف أو طاء أو حنو ذلك من حروف التفخيم .
 وقد قال الناظم : 

 والروم كالوصل ، وتتبع األلف         ماقبلها ، والعكس يف الغن ألف
وف على احلرف قوله : والروم كالوصل .. الروم نوع من أنواع الوقف له درس خاص وهو الوق

 بثلث احلركة فمثله مثل الوصل يف أحكامه .
وقوله : وتتبع األلف ماقبلها يعين األلف تتبع احلرف السابق هلا فإذا كان مفخما فخمت 

 وإذا كان مرققا رققت . 
والعكس يف الغن ألف : هذا هو الشاهد هنا ويعين أن الغنة حكمها عكس حكم األلف 

بلها فإذا وقع بعد الغنة حرف تفخيم فخمت وإذا وقع بعد الغنة فإهنا تتبع مابعدها ال ماق
 حرف ترقيق رققت .
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هذا هو ما أردان احلديث عنه من أحكام النون الساكنة والتنوين ونكتفي هبذا القدر وصلى 
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أال إله إال أنت هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 . أستغفرك وأتوب إليك
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 سابعةاحملاضرة ال

*** 
فمحاضرة اليوم ستكون حول أحكام امليم أما بعد احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 الساكنة
واملراُد ابمليِم الساكنِة : امليُم اليت ال حرَكَة هلا ، فهَي ساكنٌة ، وهذا السكوُن اثبٌت يف حاِل 

يف حاِل الوقِف ، سواٌء وصْلنا الكلمَة اليت هبا امليُم مبا بعَدها أو وَقفنا عليها ، فامليُم الَوصِل و 
 ساكنٌة . هذه هي امليُم اليت سنتكلهُم عنها يف هذا الدرِس .

 وقد مجَع الناظُم أحكاَمها يف قولِه : 
 أحكاُمها ثالثٌة ملْن َضَبْط              إخفاٌء ادغاٌم وإظهاٌر فَقطْ 

 يعين : هلذه امليِم ثالثُة أحكاٍم ؛ األول : اإلخفاءُ ، والثاين : اإلدغاُم ، والثالُث : اإلظهاُر .
فأوهُل هذه األحكاِم : هو اإلخفاُء الشهَفويُّ مَع الغنهِة ، يعين : أن هذه امليَم خُتفى فال خترُُج 

النطِق هبا ، وال بده أن نالِحَظ ذلَك ؛ فإنه من خمَرِجها متاماً ، وإمنا حيصُل شيئاً من التغريُِّ عنَد 
بعَض الناِس إذا َنطَق هبا مل يراِع هذه املسألَة ، فيخرُِجها من خمَرِجها متامًا فُيعَترُب ذلك إظهاراً 
هلا وليَس إخفاًء ، وقد ذكران هذا عنَد الكالِم عن حكِم اإلقالِب يف أحكاِم النوِن الساكنِة 

ان أن ننِطَق ابمليم املخفاِة ال بده أن نُبقَي فرجًة صغريًة بنَي الشفتنِي عنَد والتنويِن ؛ فإذا أرد
النطِق هبا وال نُطِبُق الشفتنِي إطباقًا اتمًا ، مع الغنِة ، أي : مبقداِر حرَكتنِي ، كما بين ا فيما 

فقط ، هو سبَق من دروٍس . وهذا احلكُم ـ حكُم اإلخفاِء ابلنسبِة للميِم ـ عنَد حرٍف واحٍد 
الباُء : إذا وقعِت امليُم قبَل الباِء كان احلكم فيها إخفاًء شفواًي مع الغنِة ، ويقول يف ذلك 

 الناظم :
 ومَسِ ِه الشهْفِويه للُقر اءِ   فاألوُل اإلخفاُء عنَد الباءِ 

 يف أحكاِم ملاذا مسيناه شفواًي ؟ ألنه يتعلُق خبروِج امليِم من الشفتنِي ، ولَتمييزِه عن اإلخفاءِ 
 النوِن الساكنِة والتنويِن .

 حكُم اإلخفاِء هبذا األسلوِب : هو الذي قرأان به وعليِه العمُل عنَد كلِ  َمن رأيناه .
وقد روى البعُض أن احلكَم يف ذلَك هو اإلظهاُر بغرِي غنٍة مع بقيِة أحُرِف اإلظهاِر ، ولكننا 

 . مل نقرْأ بذلَك وال نَعِرُف َمن يقرأُ بذلكَ 
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 نُعيُد قوَل الناظِم قال : 
 أحكاُمها َثالثٌة ملْن َضَبْط             إخفاءٌ اظهاٌر وإدغاٌم فقط

 فاألوهُل اإلخفاُء عنَد الباِء          ومَسِ ِه الشهفِويه للُقر اءِ 
 ـ مثال على هذا اإلخفاِء : 

طِق هبا نُبقي فرجًة صغريًة حىت ُنالِحُظ أن امليَم عنَد الن  فاْحُكْم بيَنهم  قولُه تعاىل : 
 يكوَن ذلَك اإلخفاُء ونغين قدَر حرَكتني .

 ـ احلكُم الثاين ِمن أحكاِم النوِن الساكنِة : هو اإلدغاُم مع الغنِة : 
ٍد  وكما ذكران : اإلدغاُم هو إدخاُل حرٍف يف حرٍف حبيُث يُنَطُق ابحلرَفنْيِ كحرٍف واحٍد مشده

ميِم الساكنِة يف مثِلها فقط ، أي : يف ) امليم ( فَقْط ، ويسم ى هذا . واإلدغاُم ابلنسبِة لل
 اإلدغاُم إدغاماً صغرياً ألن احلرَف األوَل منه ساكٌن . 

اإلدغاُم الصغرُي : الذي يكوُن احلرُف األوُل فيه ساكنًا والثاين متحركًا كما ذكران ؛ فإذا 
الثاين متحرٌك مُس َي إدغامًا كبرياً . ويف الظاهِر ليَس حَصَل إدغاٌم بنَي حرَفنْيِ ؛ األوُل متحر ٌِك و 

 هناك هذا اإلدغاُم بصورٍة واضحٍة بقراءِة حفٍص . فنكتفي اآلَن ابلكالِم على اإلدغاِم الصغرِي 
 قال الناظُم : 

 والثاين إدغاٌم مبثِلها أَتى              وسمِ  إدغاماً َصغرياً اي فىت
 ثاين من أحكاِم امليِم الساكنِة : اإلدغاُم . والثاين ؛ أي : احلكُم ال

 إدغاٌم مبثِلها أتى ؛ أي : حبرِف امليِم مثِلها . 
مث يقول : وسمِ  إدغامًا صغريًا اي فىت ؛ أي : سمِ  هذا اإلدغاَم إدغامًا صغريًا للسهَبِب الذي 

 ذكرانه آنفاً .
 ـ األمثلُة : 

  امل   ( التَـَقْت ابمليِم الثانيِة يف كلمِة ) ميم ( فأْدَغْمنا : فامليُم األوىل يف كلمِة ) الم
 امليَمنْيِ مع غنهٍة مبقداِر حركتنِي .

ـ احلكُم الثالُث : اإلظهاُر الشهَفويُّ : وهذا اإلظهاُر يكوُن عنَد ابقي األحرِف ؛ ذَكْران َحرَفنْيِ 
نَدها هو اإلظهاُر ما عدا حروَف املدِ  مها الباُء وامليُم ، وأما ابلنسبِة لبقيهِة األحرِف فاحلكُم ع
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ألهنا أصاًل ال تقُع بعَد امليِم الساكنِة ، ألن حروَف املد ساكنٌة وامليَم ساكنٌة ، وال يلتقي 
  ساكناِن .

ويسم ى هذا اإلظهاُر شفوايً ملا ذكرانه آنفًا حيُث خترُج امليُم من الشهفتنْيِ ، وللتهفرَِقِة بيَنه وبنَي 
حلْلقيِ  الذي ذكرانُه يف أحكاِم النوِن الساكنِة والتنويِن ، واإلظهاِر املطَلِق الذي اإلظهاِر ا

 ذكرانه أيضاً هناِلَك ، فهذا اإلظهاُر هنا ُيسم ى إظهاراً شفوايً .
 قال الناظُم :

 والثالُث اإلظهاُر يف الَبِقيهْه               ِمن أحُرٍف ومَسِ ها َشْفوِيههْ 
  أنعمَت عليِهم غرِي  امليِم كما ذكران ثالثٌة : وهذه أمِثَلُتها كثريٌة ؛ مثاًل : إذًا ، أحكاُم 

 نَنِطُق امليَم نُْطقاً عادايً ِمن خمَرِجها ِمن غرِي غنٍة ، هذا هو اإلظهاُر .
 د حذف الباء وامليم.حرفاً الباقية بع 26ونذكر هنا مثاالً واحداً من كل حرف من الـ

 ابلنسبة حلرف 
 أيكم أحسن اهلمــ ء ــزة( 
 إىل ربكم ترجعون التــ ت ــــاء( 

 غريكم مثالــ ث ـــــاء(   
 هلم جنات اجلــ ج ــيم(  
 أم حسبتم احلــ ح ـــاء(  

 كنتم خريالـخــ خ ـــاء(   
 هم درجاتالـــ د ــدال(   
 ربكم ذو رمحة الــ ذ ـــذال(   
 يهديهم رهبمالـــ رـــراء(     
 أيكم زادتهالــ زــزاي(     
 فوقكم سبعاالـ س ـسني(   
 كنتم شهداءالــ ش ـشني(  
 عليهم صلواتالــ ص ـصاد(  
 ضلهم ضالاليالـ ض ــضاد(  
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 لكم طالوت  الــ ط ـطاء (  
 يدخلهم ظالالــ ظ ــظاء(    

 عليكم عذاب ع ـعني(     الــ
 إنكم غالبون الـ غ ــغني(    
 هلم فيها الـ ف ــفاء(   
 وجوههم قرت  الـ ق ـقاف(   
 حيبوهنم كحب الـ ك ـكاف(  
 أحدهم لوالـ ل ــالم(    
 إليكم نوراالـ ن ـنون(   
 أخاهم هوداالـ هـ ـهاء(   
 ينذخلقكم وال الـ و ــواو(  
 رزقناهم ينفقون الـ ي ـياء(  

 :تنبيه 
 قال الناظم: 

 حتاد فاعرفقرهبا واالل      واحذر لدى واو وفا أن ختتفي 
لك؛ لقرب فاء، وذ وأأي احذر أيها القارئ أن تقع يف إخفاء امليم عندما أييت بعدها واو 

من خمرج امليم وهو  لىحيث خترج من أطراف الثنااي العليا مع ابطن الشفة السفخمرج الفاء 
أيضاً، فاحتاد املخرج  حيث خترج الواو من الشفتني حتاد مع خمرج امليمالالشفتان كما ذكران، وا

 .يعرف القارئ ذلك وليتنبه إليه سهل أمر اإلخفاء فلأو قربه.. مما يُ 
 ك مثل:لوذ
  هبم وميدهم يف طغياهنم يعمهونئ هللا يستهز 

 يف قوله: لكوكذإبظهار امليم عند الواو..  االهتمامنالحظ هنا هبم وميدهم 
 وميدهم يف ...

 ...التالوةأنخذ أمثلة من املقرر يف 
 قال ريب إين وهن العظم مين واشتعل الرأس شيباً ومل أكن بدعائك رب شقيا 
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فاحلكم  وهي من حروف اإلظهار اهلمزةنالحظ هنا "ومل أكن" امليم الساكنة أتى بعدها 
 . فويالش اإلظهار
 رأيت عاقراً فهب يل من لدنك ولياوإين خفت املوايل من ورائي وكانت ام 

ء والراء من حروف " ميم ساكنة ووقع بعدها حرف الراامرأيتنالحظ هنا امليم يف كلمة 
 .اإلظهار الشفوي

 اي زكراي إان نبشرك بغالم امسه حيىي مل جنعل  ، يرثين ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
 من قبل مسياله 

نالحظ هنا فيه قوله: مل جنعل امليم سكنت؛ وأتى بعدها حرف النون وحرف النون من 
 .هار الشفويف اإلظهار فاحلكم اإلظحرو 
  قال رب أىن يكون يل غالم وكانت امرأيت عاقراً وقد بلغت من الكرب عتيا 

 مثل السابقة امرأيتكلمة 
   ك من قبل ومل تك شيئاقال ربك هو علي هني وقد خلقت كذلكقال 

قوله: ومل تك شيئا امليم سكنت وأتى بعدها حرف التاء والتاء من حروف اإلظهار فاحلكم 
 اإلظهار الشفوي.

من سورة مرمي مع استخراج الكلمات اليت ُوجد فيها   36ابلقراءة حىت آية واستمر الشيخ ] 
 ه : وختم بقول[  اإلظهار الشفوي

؛ سبحانك اللهم  وعلى آله وصحبه وسلم على نبينا حممدالقدر وصلى هللا  ذانكتفي هب
 وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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 لثامنةاحملاضرة ا

*** 
سنتكلم فيها إبذن هللا فمحاضرة اليوم أما بعد احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 الساكنة الالمأحكام ا تعاىل عن
الالُم الساكنُة هلا أحكاٌم تفصيليهٌة ، ولكنها يف احلقيقِة عنَد االختصاِر أحكاُمها قَليلٌة جداً و 

سم ى ابلالِم الشهمسيِة والالِم الَقَمريِة ، وهذه ِمن أحكاِم ال صعوبَة فيها ، وُجلُّها يتعلهُق مبا ي
 اللغِة العربيِة أصالً ، وعنَد التفصيِل نقوُل : 

 إن الالَم الساكنَة أنواُعها مخسٌة : 
فأواًل : الُم التهعريِف ؛ وهذه أهمُّ ما يف األحكاِم . الُم التعريِف : هي الُم َأْل ، وأْل هذه 

ا لَتعريِف االسِم املَنكهِر ، مثاًل : ) بيت ( هذا االسُم يف اللغِة ُيسم ى َنكرًة ،  َكلمٌة يُؤتى هب
فإذا أدَخْلنا عليه كلمَة ) أل ( فُقلنا ) البيت ( ، أصبَح هذا االسُم معرفًة ، يعين : اْكَتَسَب 

َيِة الكلمِة . وهذه التعريَف عنَد دخوِل ) أل ( عليِه فالُم التعريِف : الٌم ساِكنٌة زائدٌة َعن بـُنْـ 
الالُم دائمًا َتسِبُقها مهزٌة ، وهذه اهلمزُة مهزُة َوصٍل ، يعين : ال تَظهُر يف حاَلِة الَوصِل ، وإمنا 

 تسُقُط ، ولكن إذا ابتدأان هبذه اهلمزِة نْنطُق هبا مفتوحًة . 
ا بدأان نقوُل : ) البيت ( فمثاًل : إذا قُلنا : ) يف الَبيِت ( ُنالِحُظ أن اهلمزَة ساقطٌة ، لكْن إذ

 ، َنطَْقنا هبمزة . هذه اهلمزُة مفتوحٌة .
و) أل ( اليت لِلتعريِف هذه : ال تدُخُل إال على األمساِء فقط ، فال تدخُل على الفعِل وال 

 تدخُل على احلرِف . 
 وحكُم هذه الالِم : إما اإلظهاُر وإما اإلدغاُم . 

َر حرفًا مَجعها أهُل العلِم يف هذه الكلماِت : ) اْبِغ َحجهَك فاإلظهاُر : يكوُن عنَد أربعَة عشَ 
وَخْف َعقيَمه ( ، فإذا َنطَْقنا هبذه األحرِف مفصلًة جنُدها اهلمزَة والباَء والغنَي واحلاَء واجليَم 

 والكاَف والواَو واخلاَء والفاَء والعنَي والقاَف والياَء وامليَم واهلاَء . 
 عليها الالُم اليت للتعريِف كان احلكُم فيها اإلظهاُر ، وُتسم ى هذه هذه األحرُف إذا دخلتْ 

الالُم الالَم الَقَمريهَة ، وذلَك ِنسبًة إىل كلمٍة تظَهُر فيها وهي كلمُة ) القمر ( ، ُنالِحُظ أن 
 الالَم َظَهَرْت . 
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 وِمن أمثلِة هذا احلكِم : 
 فاٌء فاحلكُم فيها اإلظهاُر .قولُه تعاىل : ) الفتاح ( ، الالُم هنا بعَدها 

 ) اهلدى ( : هذه الالُم وقَع بعَدها اهلاُء فاحلكُم اإلظهاُر . 
 ) احلمد ( : الالُم مظَهرٌة ، ألنه وقَع بعَدها احلاءُ .

أمثلة: األول، الرب، الغين، احلكيم، اجلنة، الكبري، الودود، اخلبري، الفتاح، العليم، القيوم، 
 امللك، اهلادي.اليقني، 

احلرف الذي بعدها إذا كان واحداً يف غنة  جيب إدغامها بالـ أما احلكُم الثاين وهو اإلدغاُم : 
 :  من أربعة عشر حرفاً جمموعة يف أوائل كلمات هذا البيت

 طب مث صل رمحا تفز ضف ذا نعم       دع سوء ظن زر شريفاً للكرم        
 )ط.ث.ص.ر.ت.ض.ذ.ن.د.س.ظ.ز.ش.ل(

 الناصحني الذاكرين، الضالني، التوابني، الراكعني، الصادقني، ،الثواب، الطامة : أمثلة
 .النهار  الشاكرين، الزجاجة، الظاملني، السائحون، ،الدين،

 ومسيت مشسية تشبيهاً هلا بالم الشمس جبامع اإلدغام يف كل.
لشمس وا ف املدغم فيه فتجعل الالم يف حنوكيفية اإلدغام أن جتعل الالم من جنس احلر و 

 النار نوانً وهكذا . ويف حنو: شيناً،
بعدها فنطقنا هبما كاحلرف الثاين مشددا ،  ذيالالم هنا أدغمت يف احلرف الأن نالحظ 

 إطالقا .الالم ال تنطق و 
ـ القسُم الثاين ِمن أنواِع الالِم هو : الُم الفعِل ؛ يعين : الالُم اليت تَبدأ ابألفعاِل ؛ كلُّ فعٍل فيه 
الٌم ساكنٌة ، حنُو قولِه تعاىل : ) أهلاُكم ، يْلتقطه ( ، فهذه حكُمها اإلظهاُر عنَد مَجيِع 

 األحُرِف ما عدا َحرَفنْيِ مها : ) الالُم ، والراء ( .
، ال نُظِهرُها وإمنا نُدِغُمها فتصِبُح راًء مشدهدًة قل رب ذه الالُم ِمن أمِثَلِة إدغاِمها : ه

 فقط . 
 ، الالُم هنا أُدِغَمْت يف مثِلها إدغاماً صغرياً كما ذكران .  قل ال أملك كذلك قولُه : 

نا تنبيها هاما وهو أن البعض خيطئ فيدغم الم الفعل فيما بعدها غري الالم والراء من ننبه ه
 بعض احلروف املتقاربة كالنون والتاء كما يف قوله :
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 فالبعض يقرؤها جعنا  جعلنا
 يقرؤها : أرسنا أرسلنا

 : يقرؤها : قنا قلنا
 قل نعم : يقرؤها قنعم 

 فالتقى : فاتقى
 وهكذا 

 الناظم فقال :  ولذا نبه عليه
 وأظهرن الم فعل مطلقا        يف حنو قل نعم وقلن والتقى               

 الفعِل املضارِِع ألجِل ا قبلَ لقسُم الثاِلُث هو الُم األْمِر : وهَي الٌم ساكنٌة زائدٌة يُؤتى هبا
، مثُل قولِه تعاىل : ) فْلَينظُِر ( هذه الالُم ساكنٌة أَتْت لألمِر أبْن ينظَُر اإلنساُن إىل األمرِ 

،  وْلَيعُفو ، وكذلك قوله :  فْلينظُِر اإلنساُن إىل طعاِمه طعاِمه يف قول تعاىل : 
 ا لألمِر ، وهي ساكنٌة . ، ُأيتَ هب وكذلك قوله : ) مث ْليَـْقَطْع 

هذه حكُمها اإلظهاُر دائمًا . ونالِحُظ أهنا ساكنٌة لكْن إذا ابَتدْأان هبا نكِسرُها ، فإذا قاَل 
لَك أحٌد كيَف تبدُأ بكِلَمِة ) ْلَيقَطْع ( فاجلواب : َتْكِسرُها عنَد االبتداِء وإن كان ال يوَجُد  

 من كسرِها .  كسرٌة ، ولكن عنَد االبتداِء هبا ال بده 
 وينتبه أيضا لتحري إظهارها عند التاء لقرب املخرج يف حنو : فلتقم ، ولتأت طائفة .

 ـ القسُم الرابُع : الُم االسِم : 
،  ألوانكم  الُم االسِم ؛ أي : الالُم اليت تكوُن يف األمساِء ، وذلك يف حنِو قولِه تعاىل : 

 وهذه تظهر دائماً .
 ـ القسُم اخلامُس واألخرُي : الُم احلرِف : 

رَفنْيِ فقط . مها : ) هل ، إال يف حَ وهي الالُم اليت تكوُن يف احلرِف ، وال أتيت يف القرآِن 
 ( .وبل

 وحكُمها : اإلدغاُم يف الالِم والراِء ، واإلظهاُر عنَد بقيِة األحرِف .
 ـ األمثلُة على ذلَك : 
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، ومل يَقْع بعَد ) َهْل ( أصاًل راٌء يف القرآِن . أما ) بْل ( فَوَقَع  هل لكم  قولُه تعاىل : 
 .بل ربكم  بْل ال خيافون( ، وذلَك يف حنِو قولِه تعاىل : بعَدها ) الالُم والراُء 

كال بل ران على قلوهبم ما كانوا ونالِحُظ أن هناَك كلمًة يف القرآِن هي قولُه تعاىل : 
فـ ) بل ( اليت أتى بعَدها ) ران ( حكُمها اإلدغاُم ، ولكن ها ُمستثناٌة بوجوِد ما   يكسبون 

 ) بل ( وبني كلمِة ) ران ( ؛ فهذا السكُت مَنَع اإلدغاَم يسم ى السهكت بنَي 
 ولكن نقول هنا ابختصار هو قطع الصوت فرتة يسريةدرس مستقل له والكالم عن السكت 

 .دون تنفس 
 ها بسكتٍة لطيفٍة بنَي الالِم والراِء وال نُْدِغُم .ؤ فنقر  كال بل ران على قلوهبمفنقول : 

 . هذا طبعا يف رواية حفص عن عاصم اليت ندرس احلكام وفقها وليس يف مجيع القراءات
 وتلخيُص الكالِم على الالِم ، نقوُل : 

تنَقسُم إىل الالِم القمريِة والالِم الشمسيِة ؛ فإذا َنطقنا وجْدان  إن الالَم يف ) أل ( اليت للتعريفِ 
 أن يف الالِم الش مسية ُتدغُم وأما يف الالِم القمريِة فُتظَهر مثل ) القمر ـ احلياة ( وحنِو ذلك .

 هذه وأما الالُم الساكنُة يف بقيِة أنواِعها إذا جاَء بعَدها ) الم ( أو ) راء ( ، فاحلكُم أن ًتدَغمَ 
 الالُم يف الالِم مثِلها أو يف الراِء اليت أَتْت بعَدها . 

هذا هو ملخهُص أحكاِم الالِم ؛ كلماٌت قليلٌة ، ولكن التفصيَل ألجِل التوضيِح والفهِم 
 واملعرفِة . 

 هناك حكم يتعلق ابلالم وهو ملحق بباب التفخيم والرتقيق نعرج عليه هنا فنقول :
 األصل أن الالم من حروف الرتقيق ولكن هلا حكم خاص يف لفظ اجلاللة :

اللة )هللا( إذا تقدمها فتح أو ضم مثل: )قال هللا، ملا قام عبدهللا( أو تفخم الم اجلف -1
 قالوا اللهم(. أو ساكن بعد الفتح حنو )وإىل هللا(.(ساكن بعد ضم حنو 

وسبب هذا التفخيم قصد التعظيم هلذا االسم وألن موجب الرتقيق معدوم، والفتحة والضمة 
 يستعليان يف احلنك واالستعالء خفيف.

قق إذا تقدمتها كسرة حنو: )ابهلل، قل اللهم، من دين هللا( أو ساكن بعد مكسور تر  -2
هللا وسبب هذا الرتقيق   : قومنِ  اللفظ يكون هكذا نمثل:)وينجي هللا( أو تنوين )قوماً هللا( إذ

 ثقاله.تكراهية التصعيد بعد التسفل واس
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آل عمران إذا وصلنا حكم يتعلق بذلك : وهو حكم الالم يف لفظ اجلاللة يف فاحتة سورة 
 احلروف املقطعة به : 

 امل هللا ال إله إال هو احلي القيوم 
فإذا وصلنا فإننا حنرك سكون امليم األخرية يف قوله : امل ابلفتح وليس ابلكسر حمافظة على 

 التفخيم يف الم لفظ اجلاللة فنقول :
 امل هللا ال إله إال هو احلي القيوم 

 .....قرر يف التالوة أمثلة على الالم من امل أنخذ
 )تالوة من سورة مرمي مع التعليق (

 نكتفي هبذا القدر وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
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