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 ـــــيالظَّم افــــــعإِس  
بالتعيقِل لَعيبِالطَّ مِظْى ني  

  لإلمام املقرئ

  شهاب الدين أمحد بن أمحد بن بدر الدين إبراهيم الطييب
  )هـ  ٩٧٩ – ٩١٠(  
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  إسالم بن نصر بن السيد بن سعد األزهري
  خادم العلم  والعلماء
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  »OòÜîz×@‡à«@µßc@ïÓì�‡Ûa@‡à@@احملقق فضيلة الشيخ
  اجلامع للقراءات العشر الصغرى والكربى

  من الشاطبية والدرة والطيبة

  واحملقق بدار السالم للطباعة والنشر 
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 ٢ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ
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  : أهدي هذا العمل إلى 

JJ   الكريمين بارك اهللا فيهما ، وفي عمرهما ، وأثابهما والدي
ن وحفظهما من كل سوء ومكروه ، وال حرمني رضاهما ، ثواب المتقي

  . وأحسن عملهما وخاتمتهما ورزقهما الفردوس األعلى من الجنة 

JJ  ، مشايخي الكرام ، ومشايخ اإلقراء في العالم اإلسالمي
وكل من له فضل علي بعد ربي جزاكم اهللا عن القرآن وأهله خير الجزاء ، 

  . وأجزل لكم المثوبة والعطاء 

JJ  جميع المسلمين عامة وطالب العلم خاصة ، وقاكم اهللا شر
  .الفتن ما ظهر منها وما بطن ، ووفقنا اهللا وإياكم إلى الحق ورزقنا اتباعه 

  إسالم 
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أيمن بن رشدي سويد / إلى فضيلة الشيخ العالمة المحقق الدكتور 
المنظومة من غياهب خرج هذه أحفظه اهللا ونفع المسلمين بعلمه ، فقد 

وحققها ببراعة ، وشرحها شرحاً صوتياً غير مسبوق ، فجزاه ، المخطوطات 
وأجزل له المثوبة ، اهللا عن اإلسالم والمسلمين خير الجزاء ، ومتعنا بعلمه 

  .وأطال في عمره على طاعته ، والعطاء 

    

  محبكم وخادمكم 
  إسالم 
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  تقريظ شيخنا فضيلة الشيخ
  وقي أمـين كحيلــــةمحمــد الدســـ

احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا ، والصالة 
  .والسالم على نبينا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني 
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فإن القرآن الكرمي معني ال ينضب ، ومدد زاخر ال ينقطع ، أعيت بالغته 
  .، وأعجزت حكمته احلكماء البلغاء ، وأبكمت فصاحته الفصحاء 

: عباده بترتيله ، وشهد باإلميان ملن تاله حق تالوته فقال  ����وقد أمر اهللا 

�{� � ml� �k��j��i��h�� � �g��f���e��dz 
 .كما أنزله اهللا تعاىل غضاً طرياً  ه، ومن حق تالوته أن يقرأ ١٢١: البقرة 

وا األصول لُ، وأص وا القواعددعقَفَ، ذلك تسابق العلماء يف خدمته  ألجل
 ،رِالطَّ ليحافظوا على األداء القرآين الغضي السيما بعد ازدياد الع ،جة والبعد م

  .عن اللغة العربية 

أمحد بن  العالمةُ املقرئ ممن أدىل بدلوه يف هذا امليدان الرحب الشيخ وكان
جتويد القرآن الكرمي ف نظماً يف هـ ، فصن ٩٧٩ييب املتوىف أمحد بن بدر الدين الطَّ

اشتمل على مباحث ال توجد يف ، ع ت، وهو نظم ما» املفيد يف التجويد « أمساه 
  .غريه من كتب التجويد 

أطلعين أخونا النجيب الفاضل الشيخ إسالم بن نصر بن السيد بن  وقد
فسعدت  » ييبِالطَّ مِظْى نلَع يقِلعالتبِ يمالظَّ افعسإِ« سعد على تعليقه املوسوم بـ 

  .اشتمل على فوائد جمة  اعتأبلغ سعاديت به حيث وجدته خمتصراً جامعاً نافعاً ما
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 ٤ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

ة وينفع يلموالع، ة يملْحياته الع اهللا أن جيزيه خري اجلزاء ، ويوفقه يف فأسأل
  .به اإلسالم واملسلمني ، وميد يف عمره على طاعته 

وعلى آله ، نا حممد صلى اهللا عليه وبارك على نبي، اهللا وسلم  وصلى
  وصحبه أمجعني 

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  راجعه وقدم له
  الفقير إلى عفو ربه

  محمد الدسوقي محمد أمين كحيلة
  الجامع للقراءات العشر الصغرى والكبرى
  والمحقق بدار السالم للطباعة والنشر
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  المقدمة 

ده وأنعم ، وأحسن كل شيء خلقه وتكرم احلمد هللا الذي تفضل على عبا
،املنعم بآالئه ، املتفضل بنعمائه ، الذي مل يزل بصفاته وأمسائه ، الذي أنزل الكتاب 

على عبده مّمكرراً فيه املواعظ والقصص لإلفهام ، ضارباً ، ناً فيه احلالل واحلرام بي
  . حكامشارحاً الفرائض واأل، فيه األمثال 

 ورمحة اهللا للعاملني، ني وخامت النبيّ، لى سيد املرسلني والصالة والسالم ع
  .وأصحابه أمجعني ، وعلى آله ، سيدنا حممد 

‡���������Èië@ @

فإن القرآن سراج ال يخباهللا  لَه ، تكفَّوا ضياؤه ، ونور ال خيمد سناؤ– 
وته فقال ه ولفظه ، وشهد باإلميان ملن تاله حق تالوأمرنا بإقامة حدّ، حبفظه  –تعاىل 

 :�{� � ml��k��j��i��h��� �g��f���e��dz 
كما أنزله اهللا  هويقرأَ، حرامه  محالله ، وحيرّ لَّحتالوته أن ي ، وحق ١٢١: البقرة 

  .، وال حيرف الكلم عن مواضعه 
وقد تسابق العلماء إىل وضع القواعد اليت ينبغي مراعاا عند تالوة القرآن 

نزل ، فنظموا ، ونثروا ، وشرحوا ، وحرروا ، وحققوا ، ا أُ، حىت يقرأ القرآن كم
حىت وصل إلينا كتاب ربنا غضاً كما أنزل ا طري.  

وكان أول من نظم يف علم التجويد اإلمام موسى بن عبيد اهللا اخلاقاين يف 
ته ، مث تاله العلماء بعد ذلك ، فألَّرائيف علم الدين السخاوي نظماً يف حنِس 
حرر فيه خمارج وصفات احلروف العربية مع بيان كيفية النطق ا ، وجتنب . اء األد

  . األخطاء الواقعة فيها 
مث ذاع صا ، ذيوعاً كبرياً » املقدمة اجلزرية «  يت ًحتفة األطفال « مقرونا
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 ٦ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

لإلمام املقرئ شهاب الدين أمحد » املفيد يف التجويد « غري أن نظم ، » والغلمان 
مباحث هـ اشتمل على ٩٧٩إبراهيم الطييب ، املتوىف سنة  د بن بدر الدينبن أمح

مل توجد يف املنظوم يف  –وكذلك يف علم القراءات ، حنوية وصرفية وجتويدية  –
 .! إال قالئل ح يف عصرنا احلديث ارشالعلم التجويد قبله ، ومل يتعرض هلا 

ريب علي يد ، وقد منومنها علم التجويد  بدراسة علوم كتابه ا.  
أن أعيش خادماً لكتاب ريب :  ومن شكر نعم اهللا علي ،ّويل  ^ي وسنة نبي

ما بقي القلب ينبض  –إن شاء ريب  –كل الشرف يف ذلك ، وسأظل يف خدمتهما 
مبا من اهللا علي ، وفتح ، ، حبياة ، قارئا ومتعلما ومنافحا وكاتبا ومعلما وشارحا 

  .واملنح فهو صاحب اهلبات 
٢(  ونونية السخاوي ) ١(  »رائية اخلاقاين « وشرحت  وقد تفضل ريب علي ( 

  . ) ٣(  ، واملقدمة اجلزرية
 دييب يف التجويتعليقي على نظم الطَّ! وهاأنذا أقدم بني يديك أخي القارئ 

نظرا لعدم توفر شرح ، ومشكله ، ويوضح مبهمه ، ألفاظه  تعليقا خمتصراً حيلُّ
 .وال حديث ، ال قدمي  ) ٤(  لهمكتوب 

                                                 

وقد طبعت في دار » الفتح الرباني في شرح رائية الخاقاني « في رسالة بعنوان   )  ١(
 . - حفظها اهللا  –أوالد الشيخ للتراث 

وهي تحت الطبع ، أسأل اهللا » السخاوية  ةبرية بشرح القصيدالرب فتح « بعنوان   )  ٢(
 التيسير 

حمدي بن السيد بن سعد ، / وشيخي المبارك ، شرحتها مشاركة مع عمي الحبيب   )  ٣(
 .في مجلد  –حفظها اهللا  –وقد طبعت في دار أوالد الشيخ للتراث 

كتور أيمن رشدي سويد وشرحها فضيلة الشيخ العالمة الد، حققها على مخطوطتين   )  ٤(
حفظه اهللا  –ممتعاً ، وقد استفدت منه كثيرا  –شرحاً صوتياً  –في دورة علمية 

 .النسخة التي حققها في تعليقي  توقد اعتمد –وبارك في عمره ومتعنا بعلمه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





          

     ــِإسافُ الظَّمــع ّي 

 

٧ 

اومل أكثر من ضرب األمثلة اعتم ، ومل أتعرض فيه للشرح التفصيليا على د
  .أن هذا النظم ال يصلح للمبتدئني 

وكانت عناييت الشديدة باملباحث اجلديدة اليت تعررةض هلا ، أما املكر 
�  املقدمة اجلزرية« على فأمجلت فيها القول حميالً القارئ إىل تفصيالا يف شرحي 

  . ) ١(  »السلسبيل الشايف « وعلى 
عبد الواحد بن حممد بن عبد الغفار / ال أنسى أن اشكر أخي الشيخ و

  .ووفقه ملا حيبه ويرضاه ، اهللا فيه البحريي بارك 
  :ؤلَّف هذه امل أَسميتوقد 
 »ّظْمِ الطَّيبِيلَى نيقِ علعبِالت ّيالظَّم افعإِس «  

سائال املوىل جل وعال أن جيعل التوفيق حليفه والقبول نصيبه ، راجيا من 
  .إخواين أن ينظروا إليه بعني الرضا 

بعني التأمل واإلمعان ال ، ه ته وسقطَته وهفوته ، ويزيلوا زلَّفيصلحوا خطأَ
  .مبجرد النظر والعيان ، فإن اإلنسان حمل اخلطأ والنسيان 

  »وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم  ، أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك« 
��� ����	 
�� ���� ���� �� ������� ����	 
�� ���� ���� �� ������� ����	 
�� ���� ���� �� ������� ����	 
�� ���� ���� �� ���� ، ، ، ،    ���� ����� ��� 
������� ����� ��� 
������� ����� ��� 
������� ����� ��� 
���        

 ������	 �
���� ��� 
�����
 ��� �� ����
 �� �� �� ���  

 !"��#
 $%&�
 ��' ��() *��+ ,�+�-�
 �.( /%��0
12  /34
 �51672 8� 

 9:
.#
;  <11  <2=11   
                                                 

)١  (  الً ، وهي تحت الطبع ، شرحتها مشاركة مع شيخنا الحبيب حمدي سعد شرحاً مفص
 .ير أسأل اهللا التيس
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 ٨ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

  نظم املفيد يف التجويد
  هـ  ٩٧٩أمحد بن أمحد بن بدر الطييب املتوىف سنة / لإلمام 

b 
  قَــالَ الْفَقــري أَحمــد بــن الطِّيبِــي

  
 دمجِيـبِ   -أَحـةَ الْممحـو رجري-  

   
ـ  ــد للَّـ مــلَا الْح فَضي تــذ   ه الَّ

  
ــا   ــوراً للْملَ آنَ نــر ــزلَ الْقُ أَنو  

   
     هـادبع ـنـاَء مش ـنم ى بِـهده  

  
  لَـــه إِلَـــى رشـــاده موفِّقـــاً

   
ــرمدا  س ــلَام الســلَاةُ و الص ــم   ثُ

ــدا    مأَح يــم اشالْه ــي ــى النبِ   علَ

   
  ــان ــحبِه الْأَعيـ ــه وصـ   وآلـ

   آنــر ــي الْقُـ ــارِئي ومقْرِئـ   وقَـ

   
دعبو :  ـتظَمن قَـد   وِيـدجـي التف  

   يدفــت ــات لمسـ ــض مهِمـ   بعـ

   
 ــن ــان مـ ــه بِالْإِتقَـ   فَلْيتفَهمنـ

     ـنسالْح ـهجلَـى الْواَءةً عري قغبي  

   
  ــه ــع بِ ــر النفْ شنــالً ي اُهللا فَضو  

  بِهــح صــطَفَى و صبِالْم ــه لْقــي خ ف  

   

  حروف الْهِجاِء
ــد ــاِءوعـ ــروف للْهِجـ   ةُ الْحـ

  
ــراءِ   تــا ام ــرونَ بِلَ شعو ــع ست  

   
 تيــم س ــن ةُ، لَكــز مــا الْه لُهأَو:  

  
ــاز جم فــأَل ــورتابِ ص ــد   ؛ اذْ قَ

   
  بِها في الابتداِء حتمـاً، وهـي فـي   

     ــفأَلــا وياوِ وبِــالْو اهــوس  

   
،ةـــورونَ صدو ةـــزملْهـــا لفَم  

    ةــور ص ــن ا مــه صخي ــز يمم  

   
ــا ةَ مــورــا صونَ لَهريعــت ســلْ يب  

  مــر لتخفيــف إِلَيــه علمــا     

   
فالْأَلو :    ـنـأُ مشني يالَّـذ ـدالْم  

   ةحاعِ فَتبـكَإِش    ـنـافَى أَمص ـنم  

   
 ةً مدــر ــا مفْـ ــعفَلَفْظُهـ   متنِـ

   ــع ــداِء تقَ تابــي ال ف ــن ــم تكُ   ولَ
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ــا مل حــت ــكُونَ، والْفَ الس مــز   إِذْ تلْ

ــدما   ــرف قُ حل ــت اجتفَاح ،ــه   تلي

   
  لَـام الـف  : فَاختريت اللَّام وقَـالُوا 

   أَي :ــرِف ــامِ ع ــذه اللَّ ــا بِه لَفْظُه  

   
ــلُو صوت ــد ــكَنتإِذْ قَ ــامٍ س   ا للَ

ــامِ    ــت " اَلْ"أَي لَ ــأَلف تحركَ   بِ

   
أَي :   فـي الْـأَلـوا ذَا فكَسفَع ،ةزمه  

  حرف لَـه معـىن أُلـف   " ال"مع أَنَّ   

   
  فَمن يكُـن عـن أَلـف قَـد سـئلَا     

  
ــولُ   ــا؟ يقُ لَفْظَه ــبِني ــأَنْ ي   ال: بِ

   
ــد والْ الْمــا و وِيــاً ر ــر جميع قَص  

  با وتـا وثَـا وحـا وخـا ويـا     : في  

   
ــا، فَــزِدهفَــا وظَــا وطَــا وا ورو  

  شـئْت، ودع إِنْ لَـم تـرِد   همزةً انْ   

   
 درو ــذِّكْر ــا ال ــرِ بِه ــةُ الْقَص لُغو  

       دـري ـا لَـمهنم ايالـز ـدعي نمو  

   
ــ لَكو  رــه ــاٍء أَش بِي ايــز   نِ ال

  ــاَء ز جوا وظُرــان ــنٍ فَ يونَ زد ي  

   
  حــروف، إِنمــا: وقَــولُهم فــي ذي

  يعنــونَ أَســماَء الْحــروف فَاعلَمــا  

   
  وفـرا الْحى  -أَمـمسالْم ـيهو-  

  
ــمى   سي تــذ ــاظٌ بِ ــك أَلْفَ   فَتلْ

   
 فـركُلُّ حو   ـداحو-  فإِلَّـا الْـأَل-  

  
  ــف صــا و ــةٌ بِه عبأَر ــه   :أَحوالُ

   
ــة ــرك بِفَتحـ ــاكن، او محـ   سـ

  
  ةــمبِض كُــونُ، أَوت ةــركَس أَو  

   
ثَالُـــهـــاِء: ملْبل ،إِب ،بِ، ب ،ب  

ــاءِ    الْهِج رــائ ــى ذَا س ــس علَ قو  

   
ــا،  ا بِهــد تابــاغَ ال سأَنْ و ــاز جو  

  ــكَن ي سالَّــذو كــر ــا ح م ــع بتت  

   
ــأَحوالِ   ــن الْ ةً مــر شع ــت   فَِس

  للْحرف فـي وقْـف وفـي اتصـالِ      

   
 فِّــفاإِنْ خدــدكَــذَا إِنْ ش فــرالْح  

ــدا     تــي اب ف ــف خــةً ل   وزِد ثَلَاثَ

   
 رحبِالْم طَقْــتإِذَا ن فَــأْتكَــه  

  وحن كْتاِء سبِه :   كَـهو ـهكو كُـه  

   
    ـكَنـا سهنـا مطْقـاً بِمن رِدإٍنْ تو  

  
ــدأَنْ  ــا اب ةً بِهــور كْسةً مــز مفَه  

   
ــنِ  كمم ــر غَي يدــد شُء بِالتــد الْبو  

  
ــكَّنِ  سم ــن م ــف ــا خفِّ ــا بِم   ولَ

   
ــي وِزا    ف دــد ــا ش ــلُّ م ــرفَينِ  نوكُ ح : ــان ــمنِ ثَ نٍ بِضــاك س  
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ــددوا  ــزٍ ش مــالُ ه ــؤالُ: مثَ س  

  
ــالُ  ــه مثَ ــذِّكْرِ لَ ــي ال ف ســي   ولَ

   
 تــكَن اوٍ سالَ ومعــت ــوا اس   وأَهملُ

  
ــت بــاٍء قُل بِيــرٍ، و كَس ــد عب ــن م  

   
    ـمض ـدعـا بـكُنِ الْيسكَذَا إِنْ تهو  

  
  لْبهـــا واواً لَـــديهِم انحـــتمفَقَ

   

  الْحروف الْفَرعيةُ
هــد ائــاً ز ــتعملُوا أَيضــاً حروف اسو  

    هــد فَائل تمــد ــي تقَ ــى الَّت   علَ

   
ــت عفَرت ــد ــف، وقَ ــد تخفي كَقَص  

     لَتـهس ـنيح ةزمكَـالْه ،لْكت نم  

   
ـ  ــف كَالْيــ ــالُوأَلـ   اِء إِذْ تمـ

  والصاد كَـالزايِ كَمـا قَـد قَـالُوا      

   
ـ     قيـلَ، ممـا  : ـ والْياِء كَـالْواوِ كَ

ــما     وا ضــم أَش ــه ائدتاب ــر كَس  

   
 ــت مــا فُخ اهرــي ت الَّت فــأَل   والْ

   ــت ــا غُلِّظَ إِذَا م ــام ــذَا اللَّ   وهكَ

   
  إِذَا لَــم يظْهِــرواوالنــونَ، عــدوها 

  
قُلْت :    ـرظْهـا ييمف ـيمالْم كَـذَاك  

   
  الْحركَات الثَّلَاثُ والسكُونُ

هيــــلأَص تدرو كَــــاترالْحو  

  
 ــه يعفَر ــت أَتــاثُ، و ــي الثَّلَ هو  

   
ــا  ــذي أُميلَ ــلَ الَّ ــي قَب الَّت ــي هو  

ــمة كَــ    ةٌ كَضــر كَســلَ: ـ و   قي

   
ــذَرا فَاح ــات ــقِ الْحركَ ــد نطْ نعو  

ــرا     يغانْ ت اعاً أَوــب ــاً أَوِ اش   نقْص

   
ــضِ  عب تــو ا بِصــه ضعجِ بــز بِم  

ــي    ضرم ــر غَي ــو فَه ــكُون بِس أَو  

   
ــا   مضٍ إِنعــب ــها بِ ضعب جــز فَم  

      مقَـدي تـي الَّـذعـي الْفَرف وزجاي  
   

    ـدم تلَّـدو فَقَـد تعـبثُ أَشيحو  

   دــر ــرف انفَ ــا بِح ــز إِلَّ جي ــم   ولَ

   
  أَعنِي بِـه هـاَء الضـمريِ بعـد مـا     

  
ــو إِ حن ،كــر ــح نــ ه ــما هبِ س  

   
ــا    بِي اوٍ أَوــو ــاَء بِ ــلُ الْه صفَت  

  
ــا   يلو ــد ــرك قَ حــالً إِذَا م صو  

   
أَو ،مور قْصــن ــاس: وال ــو اختلَ ه  

  
  ــاس ــا ينقَ مهنــلٌّ م ــيس كُ   ولَ
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    فـرمِ الْحوكَـر صـتخم ـولْ هب  

     قْـفـالَ الْوح ـمضي او ركْسإِنْ ي  

   
ــي  ف ــاس ــا : والاختلَ ــا، أَرِن منِع  

  انـــمأْت الَ: و مكُئْارِبـــ: ونحـــوِ  
   

ي إال  : وــد هــا ي ــدواْ، لَ عــا ت   لَ

  ــم ــخي وه ّصــا ونَم ــادرِ الْكُلَّ   ، فَ

   
ــلَهالص كــرت ــنونَ عــربعي قَــدو  

  
ــه ــي مكْملَ هــاسِ، و ــا بِالاختلَ لْهل  

   
  لــأَنَّ وصــلَها بِــذَاك قُــدرا   

  
ــرى  ي ــه ــا، بِ لَه ــك ــام تحرِي مت  

   
ــلُّ ــن يتمــا   وكُ ــمومٍ فَلَ ضم  

  إِلَّــا بِضــم الشــفَتينِ ضــما     

   
ــمِ  ــاضٍ للْفَ ــاضٍ بِانخفَ   وذُو انخفَ

ــمِ    حِ افْهــالْفَت ــوح بِ فْتالْمو مــت ي  

   
 ــه ــن محركَ ــروف إِنْ تكُ الْح إِذ  

  كَــهرــلِ الْحأَص جــرخا مكُهــرشي  

   
جــرخم أَي فالْــأَل جــرخماوِ والْــو  

     ـرِفي عـا الَّـذجِهرخي ماُء فالْيو  

   
ــا  ــن تنطَبِقَ ــارِئ لَ ــر الْقَ ــإِنْ ت   فَ

ــا     ــن محقِّقَ ــم كُ بِالض هــفَاه ش  

   
  بِأَنـــه منـــتقص مـــا ضـــما

  
ــا   متم ــه ــق بِ ــب النطْ   والْواجِ

   
  وذُو كَسـرٍ يجِـب   كَذَاك ذُو فَـتحٍ 

  
    ـبصت ـهمـا افْهمهنكُـلٍّ م اممإِت  

   
  فَــالنقْص فــي هــذَا لَــدى التأَمــلِ

  
حـي    أَقْبلـنِ الْجاللَّح ـنى منعي الْمف  

   
 فــر الْح ــذَات ل ــيِري غت ــو إِذْ ه  

    ــف صبِالْو ــه ــيِري لَ غت ــن اللَّحو  

   
ــلَّ  ــلهفَكُـ ــرف رده لأَصـ   حـ

     ــالً بِكُلِّــهكَمم بِــه ــقطانو  

   
ــكِّنا  ــا س يمــكُونَ ف ــقِ الس   وحقِّ

ـ    ـ عنأَ: ـ ولَا تحركْه كَ مـ  ت اهدان  
   

ــذَا ــغمالْ: وهكَ ظَ وبِض ــع ــلْلَّم ان  
ــا    ــام أَظْهِرنـ ــوِه، واللَّـ   ونحـ

   

وِيننالت  
ــ الْحنِ وــرِيكَي حــلُ ت قْبــا ي   رف لَ

ــينِ    ــمينِ وفَتحتـ ــاً، كَضـ   معـ

   
ــو حنو :ببٍ، وــاً، و ــوِين: ب نت  

  
ــكُونُ  ــا الس هملْزي تــد ــونٌ غَ ن  
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  ســمِمزِيــدةً بعــد تمــامِ اإل  

  
  وما لَها مـن صـورة فـي الرسـمِ    

   
  وفـي الْوقْـف احـذفَا   في الْوصلِ أَثْبِتهـا  

ــا     ــا أَلفَ هنبحٍ فَاقْلــت ــد فَ عــا ب   لَ

   
 ــت ــث تلَ ــاَء تأْنِي ــا ه ــا إِذَا م   إِلَّ

ـ     متح قْـفي الْوطْلَقاً ففَم فَتـذا ح  

   
    فبِالْـأَل رـوصي لَـم ـلِ ذَاكأَج نم  

   وحنـ : و اًءم    فبِالْـأَل ـهلَيع ـفق  

   
ه   ـوِيننوا الترـوص قَد مهـي -ذَا وف  

  
لَفْظ-     فـحصـي الْمف تـمسر ـونبِن  

   
ــو هو : ــف ــون يوقَ بِنو ،نــأَي   كَ

  
 فــذ حي ــض عبــمِ، و سلرل ــه لَيع  

   
 ــن م ــد ــونُ للتوكي النــا: و كُوني  

  
نــو فَســا ع وِيننت ترــو ص ــد   ا قَ

   
ــا   : أَي ــري وقْفَ صــا ت ــاً كَم   أَلف

ــذَا   ــا : وهكَ ــي الْحرفَ   إِذاً، وأَعنِ

   

اتزمالْه  
ــالَينِ   ــي الْح ف ــت ثْبةٌ تــز مهو  

   ــو حــعٍ، ن ــزةُ قَطْ منِ: هــي ضيأَب  

   
  وهمــزةٌ تثْبــت فــي الْبــدِء فَقَــطْ

  لـنمطْ ا: وصـلٍ، نحـو قَولـك    همزةُ  

   
  تكْســر فــي الْبــدِء مــن الْأَســماِء

ـ     ـ ناألََ: ـ وهي من ال تفْـتح كَ اِءب  

   
   ـمضـلِ إِلَّـا أَنْ يعي الْفف تكُِسرو  

   ــمض ــه ــثَالثُ وماا لُز ــمضفَت  

   
ــا  ــه دخلَ لَيــلٍ إِنْ ع صو ــز مهو  

  
ــتفْهامِ اسةُ الــز ملَاأَ: هــه لْ، ســد ب  

   
 ـزمفَا   »ال«إِنْ كَانَ هـذإِلَّـا فَاحو  

  
ـ تأ: ـ كَ ذْختـ فْأَ، م تىرـ أَ، و يفَطَص  

   
 ــرآخوــبجو ــكُنسنِ إِنْ ييــزمالْه  

  
ـ إِبدالُه مداً    َءات مـن طَلَـب  : ـ كَ

   
ــذَا ــا، و: كَ ينأُوتــإِ و ااَءيتدــد اع ،  

  اؤوتمـ ائْ ن ـ ي ونِت   حـالَ الابتـدا  :  تائْ

   

دالْم وفرح  
ــاثٌ  ــد ثَلَ الْم فــر أَحو :فــأَل   الْ

     ـرِفع حٍ قَـدفَـت دعب نا مهكُونس  

   
ــاكنينِ  ــا س الْيو اوــو ــا: والْ الْيو  

  كَسراً تلَـت، والْـواو ضـماً وليـا      
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  كُونُ للْمــد ســببوالْهمــز والســ

   هـدعب نا مجِدإِنْ و :  ـبجقُـلْ وو  

   
ــلَا    صتم ــه ــز بِ مالْه ــع   إِنْ وقَ

ــلَا    فَصــثُ ان يح ــاز جو ،ــة لْمبِك  

   
لَــزِم قَــد ــكُونــلَ ســى قَبإِنْ أَتو  

  ةلْمي كف :    مـتح قَـد يـهف ـدفَالْم  

   
 نــيب ــوسثَقَّــلِ  وغَمٍ مــدم  

  
ــي  لــى الْج ــف علَ ــرٍ مخفَّ ظْهمو  

   
  ومــا أَتــى قَبــلَ ســكُون انفَصــلْ

  
ــلْ   صات ــه ــتم إِذَا بِ ح ــه   فَحذْفُ

   
 تدــد ــاٌء ش ت ــاه ــذي تلَ ــا الَّ   إِلَّ

      ــت ثَب ــه ي فَإِنــز الْب ــد مأَحل  

    
ــى الْ ــام علَ ــأَنَّ الادغَ الــر ــد طَ م  

ــررا    ــذي تقَ ــلَ الَّ ــن مثْ ــم يكُ   فَلَ

   
ــا  ضرع ــد ــاكن قَ س ــاه ــا تلَ مو  

ــى    ضتري ــه ــثُ في ــف فَالتثْلي   للْوقْ

   
  مع السـكُون الْمحـضِ والْإِشـمامِ   

ــامِ    ــا ملَ ــرومِ بِلَ ــع ال م ــر اقْصو  

   
 رإِنْ تـزاً  ومه رـ الْآخ   السـمآ : ـكَ

ــا     متح ــد ــاً بِم ــالْوقْف مطْلَق   فَ

   
ــا  ــابنِ الْعلَ ل غَمــد م ــاه ــا تلَ مو  

  
ــجلَا  ســثْ م ــارِضٍ، فَثَلِّ كَع ــو فَه  

   
   ــاتيالز غَمــدم لَــاهــا تمو  

  
 ــاَءات الت ــن ي مــز الْب غَمــد مو  

   
ــع الْإِدغَــ   ــاً؛ إِذْ م ــد حتم مامِي  

  
ــمامِ  الْإِش ــع م موــر ــا ال عنم ــد   قَ

   
 غَمــد ــا، فَالْم ماهرــا ي ــن الْعلَ ابو  

ــاعلَموا   ــاً فَ ــاكنِ وقْف كَالس ــه يلَد  

   
  وما أَتـى مـن قَبـلِ همـزٍ غُيـرا     

  فَامــدد واقْصــرا: كَــذَاك أَو ســاكنٍ  

   
ه نــيــزٍ بجح ــدمــلْونِ فَصيــزم  

  فَاقْصر، وبعض عـده ممـا اتصـلْ     

   
     ـرـا ذُكمبٍ مـبس ـنلَـا عا خمو  

    ــر قُصو ،هِميــد ــي لَ طَبِيع ــو فَه  

   

  حرفَا اللِّنيِ
ــكَنا   ــا س ــاُء إِذَا م الْيو اوــو   والْ

ـ      قَـولِ غَيرِنـا  : ـ من بعد فَتحة كَ

   
يانيــم ــا : س ــنيِ، ولَ ــيِ اللِّ   حرفَ

  
ــلَا  صو ــكُون س ــع ــا م ــد إِلَّ مت  
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 ١٤ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

  ــف ــارِضٍ للْوقْ ع ــع ــا م   وثُلِّثَ

  
ــي   لْفــاِء ت ــابنِ الْعلَ غَمٍ لــد مو  

   
ـ      ع: ـوامدد ووسطْ مـع لَـازِمٍ كَ

  ــي ــاً، وللْمكِّ ــ: مع هنيِات نــذَي   الَّ

   
و"النرـا   " شمـارِضٍ وع نـيى بوس  

  لابنِ الْعلَـا وبـين مـا قَـد لَزِمـا       

   
  وقَبــلَ لَــازِمٍ أَتــى منفَصــلَا   

  فَالْواو ضم، واكِْسـرِ الْيـا موصـالَ     

   

  أَحكَام النون الساكنة والتنوِينِ
 ــون ــامهم للنـ ــةٌ أَحكَـ   أَربعـ

  ــاك ــوِينِ سـ ــماً وللتنـ   نةً رسـ

   
فــر ــي أَح ف ــام ــونَ: الادغَ   يرملُ

ــلَ   ــا مثْ ــوونَ : لَ نــا ي ــان ولَ ينب  

   
ــامٍ ورا   ــع لَ ــةَ م نــوا الْغ   وتركُ

  
ــتهرا  ــا اش ــا م مهعم ــق بي ــن مو  

   
   فـرأَح ـعم نـو "لَكمنـي " يقبن  

  
ــرنْ  ــقِوأَظْهِ ــروف الْحلْ ح ــد نع  

   
  :وتلْــك ســتةٌ تراهــا أَولَــا   

  
  غَــاد خــالَ أَال هــدى عــالٍ حــالَ

   
ــا  يمــاٍء م ــلِ ب قَب ــن ــا م مهباقْلو  

ــا     يمالْم ــك ــة تلْ نبِالْغ ــف أَخو  

   
    ـاِء قَـدالْهِج فـري أَحـاقب دنعو  

  ــة ــا بِغنـ ــا ورد أَخفَوهمـ   كَمـ

   
  وأَظْهِـــرِ الْغنـــةَ بِـــالتبيِنيِ  

  ــونن أَو تدــدــيمٍ شكُــلِّ م ــنم  

   
هِملكَقَــو :ثَــم ،ثُــم ،غَــمو ،ــمه  

     مــت ــنهن، فَ ع ،ــن هإِن ،ــن لَك  

   

غَامالْإِد  
ـ   ي ـنونُ مالنسو   ـدم لَمغَفَـاعم  

ـ      ـ قَالْخلْف و ن و الْفـي الْـواوِ بِ   ملَ
   

ــ ــن طَ م ــذَاك ــيمِ سكَ الْم ــد نع  

  
ــي يملعت دفــت نِ فَاسيتــور ــي الس ف  

   
  لَــا لَــاماٌء ور ـونالن ــدعب سلَـيو  

  
  ــام ــوز الادغَ جــا ي ــة، ولَ لْمبِك  

   
  لَــو وقَعــا، كَــالْواوِ والْيــا حتمــا

  أَنمــارٍ وينمــو زنمــا :ـ كَــذَا بِــ  

   
    ـقح ـانهجـى الْوحمـي انفا، ووِهحنو  

ــي   ف ــذَاك ــق: كَ حمــي ان فــرِشٍ و منه  
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ــي  ف ــام ــب الْإِدغَ ــا: ويجِ نَءام  

  ــلْ، و ــي قُ نعــي، و نالَ م ــي حنَّز  
   

ةناكيمِ السالْم كْمح  
ـ : مالْمـي إِنْ تسكُنِ  وبجاو  ـتمغأُد  

  ــتيفــاٍء أُخب ــدنعــا، وهثْلــي مف  

   
   فرــأَح ــاقي الْ ب ــد نعو ،ــة نبِغ  

  
  قَد أُظْهِرت حتمـاً علَـى الْقَـولِ الْـوفي    

   
ــاءِ  ــن الْإِخفَ ي مــال ــذَرِ الت حلْيو  

  
ــاءِ  ــد الْفَ نعاوِ وــو ــدى الْ ــا لَ لَه  

   

  حرف الْمفَخمةُالْأَ
  وفَخمـــن أَحـــرف الاســـتعلَاِء

  وتلْـــك ســـبعةٌ بِلَـــا خفَـــاِء  

   
  قظْ خـص ضـغط، وامتنـع   : يجمعها

      قَـعـرٍ يكَس ـعلَاِء معـتاسال ورظُه  

   
 لْطــالْخ ــاطق بِـ ــه نـ   ومدعيـ

  ــو هو ــة حــرِ بِالْفَت لْكَســي ل طخم  

   
ــا  ــا أَكْملَ هنم ــق طْبــمِ الْم فَخو:  

ــالَ   مأُه ــا أَو جِمــا أُع ــاد والطَّ الص  

   
   ــه ــن الْجلَالَ م ــام ــمِ اللَّ فَخو  

  الَــهالْإِمــرِ وــرِ الْكَسغَي ــدعب ــنم  

   
ــا    ــا أُميلَ م ــد عب ــم فَخإِنْ تو  

  
  م هِميــد ــن لَ ــاً يكُ ــوالَأَيض قْب  

   
  حكْم الراِء

  ورقِّــقِ الــرا ذَات كَســرٍ مســجلَا

  
  وذَات تســكنيٍ تلَــت كَســراً جلَــا

   
  مؤصـالً فــي كلْمـة الــرا، وخلَــا  

  من حرف الاسـتعلَاِء بعـد موصـلَا     

   
ـ : والْخلْف فـي  فقٍر   ـرِ الْقَـافكَس؛ ل  

  و :فقَــرة   لَــافبِلَــا خ ــمفَخ  

   
  سكُون الْوقْـف رقِّـق إِنْ تلَـت    وفي

     تـكَنـا سي ـاالً، اومم ةً، اوركَس  

   
  ولَــا يضــر الْفَصــلُ بــين الْكَســرِ

  
ـ  ـ : ـ والرا بِساكنٍ كَ عيالْ نـ ق   رِطْ

   
ــالِ ــالِ الاتصـ ــا كَحـ   ورومهـ

  
لَــا تــالِ  وــا بِكُــلِّ حهركَر  

   
  وما خلَـت مـن موجِـبِ الترقيـقِ    

  
  فَحكْمهــا التفْخــيم بِــالتحقيقِ  
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ةناكالس فالْأَل كْمح  
ــتعالءِ  االس فــر ا أَحــد ــا ع مو  

  
ــراءِ  ــرف الـ ــه وحـ   والَم للّـ

   
ــ ــاً، إِالَّ اَأللـ ــه مطْلَقـ   ففَرقِّقَنـ

  
   ـفصـا وكَم ،لَـتا تا بِملَه كُمفَاح  

   
ــا  مفُخ ــد ــا قَ م ــد عــا ب هنمفَفَخ  

ــا    لَمفَاع ــق ــق رقِّ ــا رقِّ م ــد عبو  

   
ــرِي بعــا الْج يهف ــق ــق الترقي   وأَطْلَ

  ابــن الْجــزرِي" نشــرِه"ورده فــي   

   
  قَــد أَلْزمــا "تمهِيــده"وكَـانَ فــي  

ــا    مــامٍ فُخ ــد لَ عب ــن ــا م يقَهقرت  

   
ــا   عجر ــد عب ذَاك ــن ع ــه نلَك  

  إِنَّ حكْمهــا أَنْ تتبعــا : وقَــالَ  

   
ــالتفْخيمِ  ــف بِ وصت ــن ــم تكُ   فَلَ

  
ــيمِ   ــدى التقِْس ــقٍ لَ ــا بِترقي   ولَ

   
الْقَلْقَلَة وفرح  

  حــروف الْقَلْقَلَــه: تســمى وخمســةٌ

  
ــا  نِهكَول-تــكَن إِنْ س- ــه   مقَلْقَلَ

   
ــا هعمجي" :ــد ج ــب ــوف" قُطْ   فَ

  
    قْـفالْو ـكُونس ـعغْ مـالبا، وبِه  

   
ــا   ــن يقَلْقَلَ ــم لَ غــا أُد م ــن لَك  

ــا     ــه دخلَ ــا يلي ــي م ف ــه   لكَونِ

   

  لَينِ والْمتجانِسينِإِدغَام الْمثْ
 درإِنْ و ــم ــينِ أَدغـ   وأَولَ الْمثْلَـ

  ــدم فــركُــونَ حناً االَّ أَنْ يــاكس  

   
ــه ــل الَّ : مثَالُ بــواْ، و ــد دخلُ   قَ

  الَّذي يفـي، وقَـالُوا ولَّـى   : ـالَ كَ  

   
  واحكُــم لمــا تجانســا بِمثْــلِ مــا

  ل ــت كَمــاح ــاً لَزِم ــينِ حكْم   لْمثْلَ

   
 ــان انِسجتالْمو-ــه ــت الْمعرِفَ   :-نِلْ

   ــفَه ونَ صجٍ دــر خــا بِم ــا اتفَقَ م  

   
ـ   ـ لَذ ظَّإِ: ـكَالذَّالِ مع ظَـاٍء كَ متم  

  
ـ    قَـد تـركْتم  : ـوالدالِ مع تاٍء كَ

   
ـ   ـ آم: ـوالتاِء مع دالٍ وطَـا كَ نت  

  
ــائطَ ــد أَ ةٌفَ عا بــو عدــقَثْ، و   تلَ
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ـ     هـل رأَيـتم  : ـوالالَّمِ مـع راٍء كَ

  
 ،بانَ، قُـل رل رـوا   بمافْهـوا ويسفَق  

   
ـ لْي: الْخـالَف فـي  لَكن أَتى  ى ثْهلَـد ،  

  ذَلــك، مــع تجــانسٍ قَــد وجِــدا  

   
ـ : وأَظْهِرنْ بِّسحـ ه عـ ، م ـ ن لْه، قُ عم  

   ـ  الَ: كَذَاك غْزِت   قَمفَـالْت ،قُلُـوب  

   
يــئ ســا: ن ي ــه ــر قَبلَ ــ: أَظْهِ   يآئالَّ

  
ــاِء ــلَ الْي قَب ــز مالْه ــذَفْت إِنْ حو  

   
ــرِي  ــزيهِم والْبصـ ــه لبـ   :منـ

  
  فَاظْهِر وأَدغم مـن طَرِيـقِ النشـرِ   

   
 ــفَ: كَــذَاكفَاصــ حعنهم اَألكْثَــرو ،  

  ــي م فــال يه ــه ــروا كلَ أَظْه  

   
  أَدغمـا  أَحطـت : في التا مـن والطَّاَء 

  ــنمو :ــطتســابماقَهــقِ إِطْبابو ،  

   
:نــلُخ ــالَف  مقكُّ ــالَ خ ــم بِ غأَد  

    ــاف ــفَةً للْقَـ ــق صـ   والَ تبـ

   

  "اَلْـ"مِ حكْم الَ
وــن م ــالَّم ــي" ال: "ال ــا ف هنمغأَد  

     ـفونَ نِصد وفـرالْح ـنم فنِص  

   
 ــب ــارِ ذَا التركي اِإلظْه فرــأَح   :فَ

  " ــب ــه أَغي ــق خوفُ ح ــك عمج"  
   

  تــر ــد أُظْهِ ــي قَ الَّت ــة رِيبِالْقَم  

  
 ةِسـيمبِالشا، وومس   ـتمغأُد الَّـت  

   
لَمو    ـفـلِ اَأللقَب ـنم ي الالَّمذ قَعت  

  
  كَسـرها عـرِف  وقَبلَ همزِ الْوصـلِ  

   
قْفالْو كَامأَح  

   قْـفـلَ الْوـكُونُ أَصلَ السعج قَد  

  
  فَقــف بِــه حتمــاً، وحيــثُ تلْفــي

   
ــرِ  بِالْكَس أَو ــم ــاً بِالض   رم: محرك

  ــمأَشوــمض اهــري تضــاً الَّــذاي م  

   
موالرو :   ةـرضِ الْكَسعـانُ بِـبياالت  

   ةــم ضِ الضعــب ــذَا بِ ــاً، وهكَ   وقْف

   
  وضــمك الشــفَاه مــن بعيــد مــا

   ــكِّنستومــمضــا: الْممافْه امــماشال  

   
  الَومـيمِ الْجمـعِ    عارِضِ الشـكْلِ فـي  

  روم والَ إِشــمام أَيضــاً دخــالَ    

   
ــاءِ  إِنْ بِالْه ــث ــا التأْنِي ه ــذَاك   كَ

ــاِء   ــاً، الَ إِذَا بِالتــ   أَردت وقْفــ
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 ـعنريِ الْمما الضي هـر    فكَسـا انم ـدعب  

   رهــت اش ــد ــا قَ هِميأُم أَو ــم ض أَو  

   
يوــم ئذ ــذ ئينالَ: ح ــف ــي الْوقْ ف  

ــالَ    ج ــارِض ع ــك   روم؛ إِذ التحرِي

   
ــكِّنا   سالَ ت كــر ــا ح ــلُّ م   وكُ

  ــوِين نذَا التــالً، و صــا و نون ــه   في

   

  تنبِيه
موالرـي    وفـلِ وصـي الْوف اممالْإِشو  

      فـرـي أَحلَا فمعـتريِ اسرِ الْـأَخغَي  

   
  بِهِمـــا للْكُـــلِّ فَاقْرأَنـــا  فَ

ــي    مِ فتــالْح ــم: بِ ــمأْت الَ كالَ ان  
   

  لَـدنِي، لَـدى  : وشعبةٌ أَشـم فـي  

ــه وردا    ــروم في ــه ال نعو ،ــف كَه  

   
ــالَ  ــى الْع فَت ــه غَمــا أَد ــلُّ م   وكُ

  
ــجالَ  سم ــه لَيع ــوف ــو كَموقُ فَه  

   
 ــر ــا ي امِ فَمــم اِإلشمِ ووــالر   ى بِ

  
  يســوغُ مــع ذَا اِإلدغَــامِ -وقْفــاً-

   
ــعمــاِء والْب ــعم امــمشاال ــنلَك  

  
  امتنـع  -حالَـةَ االدغَـامِ  -ميمٍ وفَا 

   
 مماشو- قْـفرِ الْويا   -بِغـرـا ذُكيمف  

  مقَـــارِنَ التســـكنيِ الَ مـــؤخرا  

   
يوف مت :   هـرى اآلخـادمج ـفنِص  

  ــام ع : هرــاه ــيمٍ ظَ لع اتايــد ه  

   
ــا  بِم ــن ي مــذ ــه الَّ ــد للَّ مالْحو  

  أَرشــدنا بِــه وجــاد كَرمــا     

   
ــدا  ــالَمٍ أَب س ــع ــالَةُ م الص ــم   ثُ

  منه علَى الَّـذي بِـه الْخلْـق هـدى      

   
خ ــدمحاآللِ مى، ورــرِ الْــوي  

  والصحبِ مـا تـالَ الْقُـرآنَ تـالي      

   

***  
  )متت املنظومةُ واحلمد ِهللا رب العاملني ( 
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شهاب الدين أمحد بن أمحد بن بدر الدين / هو اإلمام املقرئ الفقيه الشيخ 
له ولد من أهل العلم امسه أمحد ، أمحد ، ووالده أمحد ، و/ ييب ، امسه بن إبراهيم الطَّ

وهو  -أمحد األكرب ، والثاين : وللتفريق بينهم فإن أهل التواريخ يسمون األول 
أمحد الصغري ، وكان ثالثتهم  -وهو ابن الناظم  -أمحد الكبري ، والثالث  -الناظم 

  .من العلماء 
 سعولد الناظم يف دمشق، يف اليوم السابع من ذي احلجة ، سنة عشر وت

مائة ، وقرأ القرآن الكرمي والقراءات املختلفة على والده أمحد بن بدر الدين بن 
إبراهيم الطييب ، كما قرأ عليه الفقه ، وقرأ أيضا على مشس الدين الكفرسوسي ، 

  .سي نوتقي الدين القاري ، وتقي الدين البالطُ
توىل ف اخلطب الفصيحة ، وتوىل إمامة وخطابة اجلامع األموي ، وصن

تدريس املدرسة العادلية الصغرى ، وكان شديد الشفقة على الطلبة وخاصة الغرباء 
  .، يتلطف م يف التعليم ويكرمهم 

والقراءات العشر ، وقد ، وتعليم التجويد ، جلس إلقراء القرآن الكرمي 
قرأ عليه عدد من األعالم ، منهم الشيخ إمساعيل النابلسي مفيت الشافعية يف دمشق 

والشيخ عماد الدين حممد احلنفي ، واحلسن بن حممد البوريين ، والشيخ أمحد بن ، 
  .املرزنات املقرئ الصاحلي ، وأمحد القابوين ، وغريهم 

املفيد يف التجويد « نظم مناسك احلج يف رجز رائق ، ونظم قصيدتنا هذه 
لوغ ونظم ب، وقد شرحها تلميذه الشيخ أمحد بن املرزنات السالف الذكر ، » 

نِاألماين يف قراءة ورش من طريق األصبهاين ، والزوائد السة على األلفية ، ي
وله واإليضاح التام يف تكبرية اإلحرام والسالم ، وصنف يف أشكال املنطق األربعة ، 

خطباء دمشق يف عصره خيطبون خبطبه  ديوان خطب يف غاية احلسن ، وقد كان أكثر.  
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وِومن شعره قوله ناظما ما رعن اجلنيد  ي :لب الدنيا لثالثة أشياءطْإمنا ت :
سعيه فيها  الغىن والعز والراحة، فمن زهد فيها عز، ومن قنع فيها استغىن، ومن قلَّ

  :استراح، فقال الطييب
ــى  ا الْفَتينــد ــب ال ــثَالث يطْلُ ل  

ــترِيح      سأَنْ ي أَو ــز الْعــى و نلْغل  

    
ــدهــي الزف هــزــىن عغ ــعالْقَنو  

    رِيحــت ســا م يهيِ فــع ــلُ الس   وقَلي

    
كان يف آخر حياته قليل األكل ، ذكر ولده أمحد الطييب الصغري أن والده 
يف آخر عمره كان يكتفي ببيضة نصف مسلوقة ، وله من الدين والورع والزهد ما 

ال يدركَّذَك ، وكان حاله يبالسلف املاضني  ر.  

يوم األربعاء ، ثامن عشر ذي القعدة ، سنة تسع  -رمحه اهللا  -تويف 
) ١( مائة ، ودفن يف تربة مرج الدحداح ، ظاهر دمشق  وسبعني وتسع

  .  

                                                 

، والكواكب  ٩ / ١تراجم األعيان من أبناء الزمان للبوريني : مصادر الترجمة   )  ١(
 . ١١٤/  ٣السائرة للغزي 
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  قَــالَ الْفَقــري أَحمــد بــن الطِّيبِــي

   دمجِيـبِ   -أَحـةَ الْممحـو رجري-  
   

ــد هللالْ ــلَاحمـ ــذي تفَضـ    الَّـ

ــا     ــوراً للْملَ آنَ نــر ــزلَ الْقُ أَنو  

   
     هـادبع ـنـاَء مش ـنم ى بِـهده  

  هـــادشإِلَـــى ر فِّقـــاً لَـــهوم  

   
ــرمدا  س ــلَام الســلَاةُ و الص ــم   ثُ

  
ــدا  مأَح يــم اشالْه ــي ــى النبِ   علَ

   
  ــان ــحبِه الْأَعيـ ــه وصـ   وآلـ

  
مي وــارِئ ــرآنوقَـ ــي الْقُـ   قْرِئـ

   
دعبو :    وِيـدجـي التف ـتظَمن قَـد  

  
 يدفــت ــات لمسـ ــض مهِمـ   بعـ

   
 ــن ــان مـ ــه بِالْإِتقَـ   فَلْيتفَهمنـ

     ـنسالْح ـهجلَـى الْواَءةً عري قغبي  

   
  ــه ــع بِ ــر النفْ شنــالً ي اُهللا فَضو  

ــ   صبِالْم ــه لْقــي خ فبِهــح صطَفَى و  

   
  التعليق

ه ييب نظمافتتح الناظم العالمة شهاب الدين أمحد بن أمحد بن بدر الدين الطَّ
ّنوراً وهدى للناس –تعاىل  –يا بالكتاب العزيز الذي أنزله اهللا باحلمد ، متأس    

�{��|��{���z��y��x��w��v��uz  >�?�#
 :1A   

 يوقارئ ،يب اهلامشي ، وآله ، وصحبه ى بالصالة والسالم على النثن مث
  .القرآن ، املتدبرين له املقيمني حلروفه وحدوده ، ومقرئيه ومعلميه من رام تعلمه 

 ننظم يف التجويد بعض مهمات مفيدة ملن أراد االستفادة ، نافعة مل هأن وبني
قان ، أراد االنتفاع ، شافية ملن رام قراءة القرآن على الوجه احلسن ، إن فهمه بإت

يه القرآن من أفواه املهرة املقرئني ، وأرجو اهللا تعاىل بفضله ، أن ينشر النفع مع تلقَّ
  .وصحبه  Bبه نظماً ، وبتعليقي عليه نثراً بربكة حبنا للمصطفى 
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  حروف الْهِجاِء
  :ص 

ــاءِ  ــروف للْهِجـ ــدةُ الْحـ   وعـ

ــراءِ     تــا ام ــرونَ بِلَ شعو ــع ست  

   
  : التعليق
مثانية وعشرون حرفاً مع الواو واأللف والياء ، وتتم باهلمزة تسعة  احلروف
، هلا أحياز  احرفاً صحاح وعشرونمخسة : كما قال اخلليل  منهاوعشرين حرفاً ، 

  .نة ، واهلمزة الواو ، والياء ، واأللف الليّ :وهي ومدارج ، وأربعة أحرف جوفية 

افتتحبسب الترتيب اهلجائي ب تحاهلمزة ، واختتمبالياء  ت.  
 ، ) ١(  الترتيب األجبدي عند املشارقة باهلمزة ، واختتمت   بالغني وحبسب

 C ) ٢( وعند املغاربة باهلمزة ، واختتمت بالشني 
الياء ، : الترتيب الصويت باحلروف احللقية ، وتنتهي باجلوفية  وحبسب

،  يملْ، ليكون قائماً على أساس ع والواو ، واأللف ، وهذا الترتيب اخترعه اخلليل
  . -واهللا أعلم  –هو خمارج احلروف 

  : ص 
 تيــم س ــن ةُ، لَكــز مــا الْه لُهأَو:  

   ترــو ص ــد ــازاً؛ اذْ قَ جم فــأَل   بِ

   
  بِها في الابتداِء حتمـاً، وهـي فـي   

     ــفأَلــا وياوِ وبِــالْو اهــوس  

   
ـــورونَ صدوةـــزملْهـــا لفَم ،ة  

ــورة     ص ــن ا مــه صخي ــز يمم  

   
ــا ةَ مــورــا صونَ لَهريعــت ســلْ يب  

  مــر لتخفيــف إِلَيــه علمــا     

   
                                                 

 ) . خذ ضظغ ثأبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ( هكذا   )  ١(

 ) .خذ ظغش ثت سقر ضعفصأبجد هوز حطي كلمن ( هكذا   )  ٢(
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  : التعليق
العرب قدمياً تعرف للهمزة صورة يف اخلط ، فإذا نطقوا كلمة  نتك مل

ر يف االبتداء وصفكانت اهلمزة ت. أللف مهموزة ، وأرادوا كتابتها ، استعاروا هلا ا
  .باأللف حتماً ، لذلك مسيت اهلمزة باأللف جمازاً 

  .غري االبتداء كانت تصور بالياء ، والواو ، واأللف  ويف
، وعند النطق ينطقون » برا « : كانوا يكتبوا هكذا »  أَرب«  فكلمة

   وينطقوا باهلمزة ، وكلمة ، » اتل ي« كانوا يكتبوا »  لِتأْي« وكلمة  .اهلمزة 
 »يؤما هكذا » ون نا باهلمزة » منون وي« : كانوا يكتبووينطقو.  

لكن عند النطق ينطقوا ، » بري «  : كانوا يكتبوا هكذا» ر ئْبِ«  وكلمة
  . باهلمزة

»  مركْأَ« كما يف  ، فكانوا يستعريون هلا األلف حتماً: يف االبتداء  أما
  .لكن ينطقوا باهلمزة » اكرم « كانوا يكتبوا 
» ان َءرقُ« ما كانوا يستعريون هلا صورة أصالً ، كما يف مهزة :  وأحيانا

  .وينطقوا باهلمزة ، » قران « كانوا يكتبوا هكذا 

 �$� نين ، واملنطوقة تسعة وعشرياحلروف املكتوبة مثانية وعشر فكانت
ترع للهمزة صورة على شكل رأس العني ، ووضعت جاء اخلليل بن أمحد فاخ

األلف يف الترتيب اهلجائي بني الواو والياء ، فساوت احلروف املكتوبة احلروف 
  .املنطوقة يف العدد 

زها ، بل كانوا يستعريون هلا ما مر معنا ميّما كانت للهمزة صورة ي،  وقبله
  .ختفيفاً هلا ، فاعلم ذلك وافهمه 
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  . -واهللا أعلم  –ل اخلليل جرى العمل بعد ذلك ما فع وعلى

  :ص 
فالْأَلو :    ـنـأُ مشني يالَّـذ ـدالْم  

   ةحاعِ فَتبـكَ«إِش    ـنـافَى أَمص ـنم«  
   

  ــع ــردةً ممتنِـ ــا مفْـ   فَلَفْظُهـ

   ــع ــداِء تقَ تابــي ال ف ــن ــم تكُ   ولَ

   
حــت ــكُونَ، والْفَ الس مــز ــا إِذْ تلْ مل  

  
ــدما ــرف قُ حل ــت اجتفَاح ،ــه   تلي

   
  لَـام الـف  : فَاختريت اللَّام وقَـالُوا 

  
 أَي :ــرِف ــامِ ع ــذه اللَّ ــا بِه لَفْظُه  

   
 تــكَن ــامٍ س ــلُوا للَ صوت ــد   إِذْ قَ

  
 ــامِ : أَي ــت" اَلْ"لَ ــأَلف تحركَ   بِ

   
ـ : أَي كَسفَع ،ةزمه  فـي الْـأَلوا ذَا ف  

  حرف لَـه معـىن أُلـف   " ال"مع أَنَّ   

   
  فَمن يكُـن عـن أَلـف قَـد سـئلَا     

ــولُ     ــا؟ يقُ لَفْظَه ــبِني ــأَنْ ي   الَ: بِ
   

  : التعليق
 ةأُشبعت فتح، »  الَقَ« نشأ من إشباع فتحة كما يف  دم حرف:  األلف

  .القاف ، فولَّدت ألفاً 
وهذه األلف . أُشبعت فتحة الصاد والفاء فتولدت ألف » صايف «  ويف

اختا ال تقع يف االبتداء ، بل حتتاج حلرف صا مفردة ، وبكو ت بامتناع اللفظ
ّا ال تأيت إال ساكنة ، وال يأيت ما قبلها إال مفتوحاً إإذا . عليها  مٍمتقد.  


���DE   يوقف على متحرك ، فلمالغتنا العربية ال يبدأ بساكن ، وال ويف
وهو ذلك ، » الم ألف « حلرف متقدم عليها اختاروا الالم ، وأطلقوا عليها 

  .» ال « املرسوم هكذا ، احلرف الواقع بني الواو والياء 
اختيارهم الالم قبل األلف دون باقي احلروف ؛ أن الالم الساكنة  وعلة
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وصتمزة الوصل املعروف –ل إليها بألف متحركة ي القمر « يف حنو » ـ لْا«  -ة «  
« توصلوا إىل الالم مزة الوصل ، عكسوا ذلك يف األلف فبدالً من  فلما

، وهو  ، ومعروف حرف له معىن مألوف» ال « مع أن . » ال « ت لَجع، » ـ لْا
  .» واب بالنفي اجل« 

ف مد نشأ من فهو حر، » ال « عن بيان لفظ األلف فقل  تلْئس فإذا

�. إشباع فتحة الالم  �� �� �� �� �� �� �� �وא������وא������وא������وא������� �� �� �� �

  :ص 
ــا  وِيــاً ر ــر جميع الْقَصو ــد الْمو  

  با وتـا وثَـا وحـا وخـا ويـا     : في  

   
ــا، فَــزِدهفَــا وظَــا وطَــا وا ورو  

  شـئْت، ودع إِنْ لَـم تـرِد   همزةً انْ   

   
 ــذِّكْر ــا ال ــرِ بِه ــةُ الْقَص لُغو درو  

       دـري ـا لَـمهنم ايالـز ـدعي نمو  

   
   رــه ــاٍء أَش بِي ايــز ــنِ ال لَكو  

ــانظُروا     ــنٍ فَ يونَ زد ــاَء زِي جو  

   

  : التعليق
  :الهجاء أربعة أقسام  حروف

ن هجاؤه على ثالثة أحرف ، ليس وسطها حرف مد ، اما ك : األول
  .فقط » ألف « وذلك يف 

ن هجاؤه على ثالثة أحرف ، وسطها حرف مد ، وليس اكما  : انيالث
سني » « ذال » « دال » « جيم « : ثالثها مهزة ، وذلك يف مخسة عشر حرفاً هي 

الم » « كاف » « قاف »    « غني » « عني » « ضاد » « صاد » « شني » « 
  .» واو » « نون » « ميم » « 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

      

 
 ٢٦ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

حرف ، وسطها حرف مد ، وثالثها ن هجاؤه على ثالثة أاكما  : الثالث
خاء » « حاء » « ثاء » « تاء » « باء « : وذلك يف أحد عشر حرفاً وهي . مهزة 
روِي  : فووهذه احلر» ياء » « هاء » « فاء » « ظاء » « طاء » « راء «  » 

  . وردت باهلمزة ، كما هو مذكور : فيها املد ، أي 

وِيحا» «ثا»  «تا » « با « : هكذا  حبذف اهلمزة: فيها القصر أي  ور «
  » يا » « ها » « فا » « ظا » « طا » « را » « خا « 

،  فواحلرمن هذه  فيهلغة القصر هي اليت ورد ا القرآن ، فيما ورد  لكن
  :كما يف بعض حروف فواتح السور ، مثل 

  .» را / الم / الف « فتنطق هكذا » الر  «
  .» را / ميم / م ال/ الف « فتنطق هكذا » املر  «

  .» صاد / عني / يا  /ها /كاف « فتنطق هكذا » كهيعص  «
  .» ميم / حا « فتنطق هكذا » حم  «
  .» ها / طا « فتنطق هكذا » طه  «

 وردت مجيعاً» الراء ، واهلاء ، والياء ، واحلاء ، والطاء « أن  واملالحظ
  .بالقصر ، كما ذكر الناظم 

ثالثة أحرف ، لكن اختلفوا يف تعيني الثالث  ن هجاؤه علىاما ك : الرابع
  .» زاي « وهو 

مل يرد كالمه ، وهذا  ثلثاالزاي من القسم ال دعي نييب أن مالطَّ فذكر
عن » تاج العروس « صحيح ففيها املد والقصر ، وذكر ذلك الفريوز آبادي يف 

  .» لف صر ، وال يكتب إال بياء بعد األقْد ويمي« : اين قال نعالص
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٢٧ 

  :ومبجموع ما ذكره أئمة اللغة يتبني أن يف هذا احلرف أربع لغات  : قلت
١ -  » ايوهي األشهر ، كما نص األئمة » ز.  
  .باملد » زاْء «  - ٢

٣ -  » اوبالواو بعد األلف » ز.  
٤ -  » يوعلى » الكتاب « سيبويه يف :  ريةونص على هذه األخ» ز ،

  .لغاا األوىل  لُدعوأَ، » تاج العروس « كما يف ، األنباري الثالثة اُألول ابن 

باب يف أغالط « يف » اخلصائص « ي يف جِنّ فَردها ابن: لغة املد  أما
قلب مهزة إذا وقعت طرفاً بعد ألف ، وهذا هو السبب ملن مع أن الياء ت. » العرب 

  .الثالث  القسمجعلها يف 

  .» الزاي « القاعدة  هذه من استثىن العلماُء لكن: قلت 
  :» الوافية يف نظم الشافية « يف  يسابوريالن قال

ـــونَح رِدء وــا ــمّالَ اءكسـ   شُـ

ــالَ خــالَفَ   ّــُل ثَــايٍ ُأص   زايٍ مثْ

   
 هي: ألن العرب تقول  ؛عند علماء اللغة أن الزاي بياء أشهر  واملشهور

ّياي فَزعن زيد بن ثابز ويا ، ورت يف قوله ه :�{� �È��Çz البقرة :
٢٥٩   :هي زفَ ايزّياقرأها بالزاي : ا ، أي ه.  

كرناه ذإما إنه يشري إىل ما  » فَانظُروا زينٍ دونَ يز وجاَء« : ييب الطَّ وقول
« كرناها وهي ذأو أنه يشري إىل رابع لغة . » زيها « أن العرب تقول » زاي « يف 
زكَ« على وزن »  يي  «.  

لو « : » كم واحمليط األعظم احمل« اللغة كما يقول ابن سيده يف  وهذه
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اشتيمنها لصارت ز بزيادة ياء أخرى يف آخرها ، لكن مدغمة ، فتقول »  ق »
زيتي  «.  

يشري إىل ما  هلَّعلَ » زينٍ دونَ« : ، وقوله » ي ز« من جعلها حرفا قال  أما
وهذا خطأ ، فإن هذه » الزين « على ألسنة الناس ، يقولون حرف  هر خطئاًاشت

  . -واهللا أعلم  –احلسن : الكلمة تعين 

  : ص 
  حــروف، إِنمــا: وقَــولُهم فــي ذي

  يعنــونَ أَســماَء الْحــروف فَاعلَمــا  

   
  وفـرا الْحى  -أَمـمسالْم ـيهو-  

    ي تــذ ــاظٌ بِ ــك أَلْفَ ــمىفَتلْ س  

   

  : التعليق
كل » ياء « أو » عني « أو » باء « أو » ألف « من قول العلماء  املراد

يسمى » ج « يسمى باء و» ب « احلروف ، فهذا احلرف  هذا يعنون به أمساَء
يسمى ألف »  ا« ، و اجيم.  

 إشارة إىل ما مضى من احلروف األصلية ، يقصد أن هذه» ي ذ«  فقوله
  . أمساء احلروف

... ح  ب ، ت ، ث ، ج ، « مسمى احلرف امللفوظ به فيكون هكذا  أما
أمحد  ابن ال ألفاظها ، وقد سأل اخلليلُ، وما مضى فاملراد به أمساء احلروف ، » 

جئتم : ال ق» زاي « : ؟ فقالوا » زيد « ه عن النطق حبرف الزاي من أصحاب
  .» ز «  ، احلرف باالسمِ
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 : ص 
 فـركُلُّ حو   ـداحو- ـفإِالَّ األََل-  

    ــف صــا و ــةٌ بِه عبأَر ــه   :أَحوالُ
   

ــة ــرك بِفَتحـ ــاكن، او محـ   سـ

    ةــمبِض كُــونُ، أَوت ةــركَس أَو  

   
ثَالُـــهـــاِء: ملْبل ،إِب ،بِ، ب ،ب  

ــاءِ    الْهِج رــائ ــى ذَا س ــس علَ قو  

   
ــا،  ا بِهــد تبــاغَ اال سأَنْو ــاز جو  

  ــكَن ي سالَّــذو كــر ــا ح م ــع بتت  

   

  : التعليق
إال األلف ، فإا ال تكون ، حرف من حروف اهلجاء له أربعة أحوال  كل

  : وهذه األحوال األربعة هي . إال ساكنة ، وال يكون ما قبلها إال مفتوحاً 
  .كاً بالفتح أن يكون حمر – ٢      .أن يكون ساكناً  – ١
٣ – ٤    .كاً بالكسر أن يكون حمر – كاً بالضم أن يكون حمر  

» ب « و ،للمكسورة » بِ « للمفتوحة ، و» ب « : مع الباء  مثاله
  . للساكنة ، وقس على ذلك سائر حروف اهلجاء » إب « للمضمومة ، و

  . وساغ االبتداء باحلرف يف حاالته األربعة 

� �i�j} :ة حنو ا مفتوح بدأالباء مثالً ي ففي z١٩: سبأ ،              
{�°z  ا مكسورة حنو ، ١٣٧األعراف بدأوي �{� � ��~��}z  ١٠البقرة  

�}�و �� � �Sz   ا مضمومة حنو  ٩٩هود ويبدأ ،: �{� �jz   ٨النمل  ،          

�{��Õz   ٣٦النور .  

: لوصل حنو له مهزة ا بلَجفعند االبتداء به ي، أما إذا كان احلرف ساكناً 
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�{��uz   و ، ٢٠٧البقرة�{��dz   ٢٧احلديد .  
متوسطة  -ها الباُء أو غري عبتانتقل إىل مسالة أخرى وهي أنه جيوز أن ت مث
حمركاً بأي حركة من الثالث أو ساكناً ، فيأيت ما قبلها  افًرح -متطرفة  وكانت أ

ا األربع ، أو مضموموهي ك امفتوحاً ، وهي يف حاالوهي  اذلك ، أو مكسور
كذلك ، أو ساكناً وهي كذلك ، فتكون األحوال ست عشرة حالة بضرب األربعة 

  .يف نفسها 

  :ص 
ــوالِ   اَألح ــن ةً مــر شع ــت   فَِس

  للْحرف فـي وقْـف وفـي اتصـالِ      

   
 فِّــفاإِنْ خدــدكَــذَا إِنْ ش فــرالْح  

ــي     ف ــف خــةً ل ــداوزِد ثَالَثَ تاب  

   

  : التعليق
ينتج من ذلك ست عشرة من األحوال للحرف إذا كان متطرفاً  :ي أ

ووحلرف نفسه متوسط اصل مبا بعده حبيث يكون متوسطاً ، أو أن قف عليه ، أو و
  .؛ سواٌء خفف احلرف أو سكَّن أو شدّد يف الكلمة 
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  : ــدولج ـيف ـحوهاك التوضي
  

  ) ٢(  تطرف احلرف ) ١(  »ب«سط احلرف تو نيحالة احلرف م
  � ضرب �،  � كَتب �  � تبارا �،  � تبارك � فتح األول والثاين  ١

  �لَهبٍ  �  � خبِري � ، � كَبِري � فتح األول وكسر الثاين ٢

  �تتقَلَّب  �  �يتجنبها  � فتح األول وضم الثاين ٣
  � وتب � ، � فَارغَب �  � ربنا � ، � قَبلُ � الثاين فتح األول وسكون ٤

 � مغرِب �  �ضرِبت  �،  �غُلبت  � كسر األول وفتح الثاين ٥
 �جانِب  � � خآئبِني �،  � حاسبِني �  كسر األول والثاين  ٦
 � ثَاقب � � عجِبوا �  كسر األول وضم الثاين   ٧
 �يكِْسب  � �رِبيونَ  �،  �إِبراهيم  �  ل وسكون الثاينكسر األو  ٨
 � يكْتبأن  � � لُّبدا �  ضم األول وفتح الثاين  ٩

 �للْكُتبِ  � � يكَاد يبِني ٌ والَ�  الثاين رسكضم األول و  ١٠
 �سنكْتب  � �النبوةَ  �  ضم األول والثاين  ١١
 �لحب  �،  � لَّم يتب � � كُبارا �،  �تبتم  �  لثاينضم األول وسكون ا  ١٢
 � الْكتاب � � ذَنوبا �   سكون األول وفتح الثاين  ١٣
 �عذَابِ  � �قُلُوبِهم  �  سكون األول وكسر الثاين  ١٤
 �الثَّواب  � � أَعبد �  سكون األول وضم الثاين  ١٥
  �الدواب�،  �الْحسابِ� �آبة د �  سكون األول والثاين  ١٦

                                                 

 .، وقس عليها سائر الهجاء  - اهللا رحمه  –اكتفيت بالباء تأسياً بالناظم   )  ١(

 .فكالمتوسط ، المقصود تطرف الحرف عند الوقف عليه ، أما إذا وصل   )  ٢(
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  .هذه ست عشرة حالة للحرف إذا كان متوسطاً أو متطرفاً 

أو ، ألنه إما أن يكون مبدوئاً به بالضم  ؛ويزاد ثالث حاالت يف االبتداء 
ئاً به ، دتبإليه مزة وصل ، فلم يصر م لُصوتفي: أما السكون  ؛أو الفتح ، الكسر 
إذ ال يبيف اللغة بساكن  أُد ،على متحرك  وال يوقف.  

مث هناك مخس عشرة حالة يف احلرف املبدوء به مع ما بعده ، هذا إذا 
فتكون احلاالت اثنىت عشرة  عتربالبدء بساكن قبله مهزة وصل ، أما إذا مل ياعتربنا 

  :حالة هذا بياا 

  مثال  نيحالة الحرف  م

  ��Az}�  مفتوحان  ١

  z¼��}�  توح والثاني مكسوراألول مف  ٢

  ��rz}�  األول مفتوح والثاني مضموم  ٣

  ��Ñz}�  األول مفتوح والثاني ساكن  ٤

  ��²z}�  األول مكسور والثاني مفتوح  ٥

  ��Àz}�  مكسوران  ٦

  ��Mz}�  األول مكسور والثاني مضموم  ٧

  ��az}�  األول مكسور والثاني ساكن  ٨
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��  }  األول مضموم والثاني مفتوح  ٩ �� �� z  


	� }  األول مضموم والثاني مكسور  ١٠���� z   

  ��Ez}�  مضمومان  ١١
  ��jz}�  األول مضموم والثاني ساكن  ١٢

  ��Bz}�  األول ساكن والثاني مفتوح  ١٣
  ��uz}�  األول ساكن والثاني مكسور  ١٤
  �g �z}   ) ١( األول ساكن والثاني مضموم   ١٥

حالة تفصيالً ، وست عشرة حالة   سبع وأربعونني امللتقينيفحاالت احلرف
 حالة نيوأربع اذف احلاالت الثالث األخرية تكون احلاالت تفصيالً أربعحبإمجاالً ، و

   . -واهللا أعلم  –

  : ص 
  كَــهرحبِالْم طَقْــتإِذَا ن فَــأْت  

  وحن كْتاِء سبِه :   كَـهو ـهكو كُـه  

   
  سـكَن وإٍنْ ترِد نطْقـاً بِمـا منهـا    

ــدأَنْ    ــا اب ةً بِهــور كْسةً مــز مفَه  

   
ــنِ  كمم ــر غَي يدــد شُء بِالتــد الْبو  

ــكَّنِ   والَ   سم ــن م ــف ــا خفِّ بِم  

   
   انــي وِز ف دــد ــا ش ــلُّ م   وكُ

  
ــرفَينِ ح : ــان ــمنِ ثَ نٍ بِضــاك س  

   
ــددوا  ــزٍ ش مــالُ ه ــؤالُ: مثَ س  

  
ــ ف ســي ــالُولَ ــه مثَ ــذِّكْرِ لَ   ي ال

   

                                                 

  الساكنين وبعده ساكن منعاً اللتقاء ال يصلح أن يأتي األول ساكناً مسبوقاً بهمزة وصل،   )  ١(
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  :التعليق 
وال يوقف ، بدأ بساكن يال «  : ما ذكره الناظم يتعلق بالقاعدة املعروفة

  .» على متحرك 

  .فالبيت األول يتعلق باجلملة الثانية 
فالبد من هاء سكت بعده ، فتبدأ ، ك منفرداً إذا نطقت باحلرف احملر

بد يف اللغة من حرف متحرك يبدأ به وحرف باحملرك وتقف على الساكن ، إذ ال
  .ساكن يوقف عليه 

» كه « للمضموم ، » كُه « للمفتوح ، » كَه « مثال ذلك يف الكاف 
  . للمكسور 

  .البيتان بعد يتعلقان باجلملة األوىل و
فإذا أردت النطق بساكن منفرد فاجعل الساكن هو الثاين املوقوف عليه 

 مزة مكسورة مبدوء ا حنو وائت » إك « ، » إب «.  
ول ساكن ، والثاين ألنه عبارة عن حرفني األ ؛د وال ميكن البدء باملشد

  .وال يبدأ بساكن ، متحرك 

ّدزان حرفني ، األول ساكن ، والثاين متحرك د فهو يف وِوكل حرف ش– 
  . -»  بضمن ثاين  « وهذا معىن

زة ، ألا ثقيلة بطبعها ، وجاءت احلروف كلها مشددة يف القرآن إال اهلم
دت الزداد ثقلها ، وهذا ال يتناسب ويسرّديف لغة  تبل جاء. القرآن  فلو ش

  .للجماعة » سؤال « العرب يف حنو 
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٣٥ 

  :ص 
 تــكَن اوٍ سالَ ومعــت ــوا اس   وأَهملُ

  ــت بــاٍء قُل بِيــرٍ، و كَس ــد عب ــن م  

   
  ـا بـكُنِ الْيسكَذَا إِنْ تهو  ـمض ـدع  

  مـــتحان هِمياواً لَـــدـــا وهفَقَلْب  

   

  :التعليق 

فتكون  ٤٤: البقرة�z ~�} الواو الساكنة يأيت ما بعدها مضموماً حنو

       �N z}فتكون حرف لني حنو ، ويأيت ما قبلها مفتوحاً  .حرف مد 
  .انسة الكسرة ؛ لبت ياًء فإن أتى قُ، ، وال يأيت ما قبلها مكسوراً  ٣٨: البقرة

» ميعاد«، » موثاق«أصلها » ميثاق « ، » موزان « أصلها » ميزان « حنو 
  .فتقلب الواو ياًء ختفيفاً » عاد مو« أصلها 

�}� : والياء الساكنة يأيت ما قبلها مكسوراً حنو �Uz ٥: الفاحتة 

�}� : فتكون حرف مد ، ويأيت ما قبلها مفتوحاً حنو �Bz فتكون  ١: قريش
  حرف لني ، وال يأيت ما قبلها مضموماً فإن أتى قبلت واو حتماً ، انسة الضمة 

  .فتقلب الياء واواً ختفيفاً ، » ييقنون « أصلها  ٤: البقرة ��az}�حنو 
�وא������وא������وא������وא������ �� �� �� �
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 ٣٦ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

وفرةُ الْحيعالْفَر  
  : ص 

هــد ائــاً ز ــاً حروف ــتعملُوا أَيض اسو  

ــي تقَــ    ــى الَّت ــدهعلَ فَائل تمد  

   
ــت عفَرت ــد ــف، وقَ ــد تخفي كَقَص  

  
 نم    لَتـهس ـنيح ةزمكَـالْه ،لْـكت  

   
ــالُ   ــاِء إِذْ تمـ ــف كَالْيـ   وأَلـ

  
  والصاد كَـالزايِ كَمـا قَـد قَـالُوا    

   
ـ     قيـلَ، ممـا  : ـ والْياِء كَـالْواوِ كَ

  
 ــه ائدتاب ــر ا كَســم وا ضــم أَش  

   
  ــت مــا فُخ اهرــي ت الَّت ــف اَأللو  

ــالَّ   ــذَا ال ــتوهكَ ــا غُلِّظَ إِذَا م م  

   
  والنــونَ، عــدوها إِذَا لَــم يظْهِــروا

  قُلْت :    ـرظْهـا ييمف ـيمالْم كَـذَاك  

   

  :التعليق 
  . األصلية ، وقد تقدم ذكروفرعية احلروف أصلية 

«   أو » احلروف الفرعية «  : عمل األئمة حروفاً أخرى زائدة تسمىواست
، وهي اليت خترج من خمرجني ، » املخالطة « أو ، » الناقصة « أو ، » املشربة 

قصد  : وتتردد بني حرفني أو صفتني ، وفائدة هذه احلروف كما قال الطييب
  .التخفيف 

��n}� :وتيسرياً لتالوته  فالقرآن نزل بلهجات العرب املختلفة ، ختفيفاً

���t��sr�����q��p��oz وهذه احلروف الفرعية ، اليت   ١٧: القمر ،
منها مثانية  تفرعت من األصلية ، الفصيح:  

١ – الهمزة المسوهي اليت تكون بني اهلمزة وحرف حركتها  .ة لَه .
  .وليس حلفص يف القرآن إال أربع مهزات مسهالت 
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٣٧ 

�من  اهلمزة الثانية – ١ {� � �°z وليس له فيها إال   ٤٤: فصلت
  .التسهيل وجوباً ، قوالً واحداً 

  .  ١٤٣: األنعام ��Lz}� اهلمزة الثانية من – ٢
  .  ٥٩: يونس ��yz}� اهلمزة الثانية من – ٣
  .  ٥١: يونس ��Æz}�اهلمزة الثانية من  – ٤

  . ووردت هذه الكلمات الثالث األخرية بالوجهني 
ها مداً مشبعا ، وهو ألفاً مع مدّ –اهلمزة الثانية  –ة الوصل إبدال مهز –أ 

  .املقدم أداًء من طريق الشاطبية 

  .تسهيل اهلمزة الثانية  –ب 
 هترولثقله غي ؛ألن اهلمزة حرف ثقيل  ؛التخفيف : وفائدة هذا احلرف 

  . »تسهيلها « : العرب وتصرفت فيه ، فأتت به على صور منها 

وهي اليت تكون بني األلف والياء ، فال هي ألف  :ف الممالة األل – ٢
ومل تقع . فهي ألف متولدة من لفظ الياء ختفيفاً . خالصة  ءخالصة ، وال هي يا

   ٤١: هود ��cz}� حلفص إال يف األلف اليت تلي الراء يف قوله

٣ – ة صوتمالزاي  الصاد المش: وهي اليت خيالط صوتها صوت 

�}� :وله الزاي يف ق �Xz عند محزة ، وال يوجد هذا احلرف إال عند  ٦: الفاحتة
نطق ياد كما صمحزة والكسائي ، وخلف العاشر ، ورويس عن يعقوب ، فتنطق ال

  .» زاياً مفخمة « العوام الظاء 
٤ – الياء المشمالواو  ة صوت:  �): اليت خيالط صوتالواو  ها صوت
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 ٣٨ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

�}� يف �bz >�F��
سائي ، فقد أمشوا كسر احلرف األول الذي عند الك  11: 
ابتأَدبه الكلمة ضماً  ت. 

، » حيل«، » جئ«، » غيض«، » قيل«وليس ذلك إال يف سبع كلمات 
   .» سيت«، » سيق«، » سئ«

وال يوجد هذا احلرف إال عند نافع وابن عامر ، والكسائي ، ورواية 
  .رويس عن يعقوب 

فهي « ف إذا كان ما قبلها مفخماً وتفخم األل األلف المفخمة ، – ٥

�}�حنو  »تابعة ملا قبلها  � �~z ٣٤: النازعات ، �{� � �Wz ١: الغاشية  ،  
�{� �Lz ١: القارعة ، �{� � �Qz عند ورش عن نافع من  ٣: البقرة ،

  .علماً بأن األصل يف الالم الترقيق ، أما التفخيم ففرع . األزرق  طريق

وتفخم الالم يف لفظ اجلاللة فقط  :الالم المفخمة أو المغلظة  – ٦
   ����اللهم  ����،  ] ٥٥: آل عمران [  ����قال اهللا  ����: ، إذا سبقها فتح أو ضم حنو 

البقرة [  ����الصالة  ����وحنو .]  ٣٠: مرمي [ ����اهللا  عبد ����، ]  ٢٦: آل عمران [ 
وكل الم وقعت بعد صاد أو طاء أو  ،]  ٢٢٧: البقرة [  ����الطالق  ����، و]  ٣: 

عند  ةٌياشوهي لغة فَ. ء سكنت أو فُتحت عند ورش من طريق األزرق ظاء سوا
  .أهل احلجاز 

اليت مل يظهروها ، فمخرجها متردد بني خمرج  :النون المخفاة  – ٧
    ����كنتم  ����، ]  ٦٥: البقرة [  ����منكم  ����النون ، وخمرج حرف اإلخفاء ، حنو 

  .]  ٢٣: البقرة [ 
         :ردد بني امليم والباء ، حنو فمخرجها مت :الميم المخفاة  – ٨
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٣٩ 

وذلك على الراجح فيما يظهر من أقوال ]  ٣٣: البقرة [  ����أنبئهم بأمسائهم  ����
  .ومل يعد الباقي ، إذ إن بعض العلماء عد اخلمسة اُألول . العلماء 

  . - رمحه اهللا  –ييب وهذا احلرف األخري انفرد به الطَّ
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 ٤٠ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

كَاتركُونُ ثُالثَّالَ الْحالسو  
هيــل   والْحركَــــات وردت أَصــ

  
ــثَّالَ ــي ال هوــه يعفَر ــت أَتثُ، و  

   
ــيالَ  ي أُمــذ ــلَ الَّ ــي قَب الَّت ــي هو  

ــ   ــمة كَ ةٌ كَضــر كَســلَ: ـ و   قي

   
، » ب«فاألصلية الثالث ، الفتحة . احلركات أصلية، وفرعية ، كاحلروف 

  .» ب « والضمة  ،» بِ « والكسرة 

  :والفرعية حركتان 

آل عمران [  ����األبرار  ����احلركة اليت قبل احلرف املمال ، حنو : األولى 
]  ١٢٦: آل عمران [  ����بشرى  ����، ]  ٣٩: يوسف [  ����القهار  ����، ]  ١٩٣: 

ليست بكسرة خالصة ، وال بفتحة  ألا عند من أمال ، فتكون احلركة فرعية ،
  .خالصة 

فتشم كسرة » غيض « ، و» قيل « يف حنو  حلركة املشمةُا :الثانية 
  .وذلك يف كلمات معينة ، لبعض القراء ، وقد مر بيان ذلك . احلرف األول ضماً 

  : ص 
ــذَرا فَاح ــات ــقِ الْحركَ ــد نطْ نعو  

  
ــرا   يغانْ ت اعاً أَوــب ــاً أَوِ اش   نقْص

   
ــضِ  عب تــو ا بِصــه ضعجِ بــز بِم  

ــي    ضرم ــر غَي ــو فَه ــكُون بِس أَو  

   
ــا   مضٍ إِنعــب ــها بِ ضعب جــز فَم  

  يجوز فـي الْفَرعـي الَّـذي تقَـدما      

   
    ـدم تلَّـدو فَقَـد تعـبثُ أَشيحو  

ــز إِالَّ   جي ــم ــرد ولَ ــرف انفَ بِح  

   
ـ      م ـدعريِ بـمـاَء الضه نِي بِـهاأَع  

ــو إِ   حن ،كــر ــح نــ ه ــما هبِ س  

   
ــا    بِي اوٍ أَوــو ــاَء بِ ــلُ الْه صفَت  

  
ــا   يلو ــد ــرك قَ حــالً إِذَا م صو  
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٤١ 

  :التعليق 
   :حيذر الناظم قارئ القرآن عند النطق حبركات احلروف من ثالثة أخطاء 

  . نقص الحركة : األول 
  .ان بثلثها والنقص يكون بروم احلركة ، وهو اإلتي

وكل منهما له مواضع ، . ويكون باالختالس ، وهو اإلتيان بثلثيها 
  .يوضحها بعد ذلك 
  :إشباع الحركة : الثاني 

وهو املبالغة يف اإلتيان باحلركة حىت تولد حرف مد من جنسها ، كما 
  .سيأيت إن شاء اهللا 
  :وهذا التغيير يكون بأحد أمرين : تغيير الحركة : الثالث 

 ����الصراط  ����مزج حركة احلرف بأخرى ، كمزج كسرة الصاد من  – ١
  بفتحة ]  ٦: الفاحتة [ 

  . تغيري احلركة بسكون  – ٢
، ألن مزج احلركات بعضها ببعض إمنا جيوز يف احلركة وكالمها غري مرضي 
  .ذكرها  مالفرعية املُشمة ، وقد تقد

، دة احلروف املولَّأما إشباع احلركات ، فيولد حروفا من جنسها ، وهذه 
ّحتماً ستكون حروف مد  .  

  .ألفاً  دفإشباع الفتحة ، يولَّ
 يولد ألفاً ، هكذا ]  ٥: الفاحتة [  ����إياك  ����فمن يشبع فتحة الكاف من 

  .» إياكا « 
  .وإشباع الكسرة يولد ياًء 
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 ٤٢ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

: يولد ياًء هكذا ]  ٨: البقرة [  ����الناس  ����فمن يشبع كسرة السني من 
   .فيتغري املعىن إىل النسيان » الناسي « 

  .وإشباع الضمة يولد واواً 
يولد واواً هكذا  ] ٥: الناس [  ����يوسوس  ����فمن يشبع ضمة السني من 

  » ا يوسوسو« 
ومل يجهذا اإلشباع إال يف حرف واحد ، وهو هاء الضمري الواقعة بني  ز
�}� :حمركني حنو  � �y��� �x��� �w��vz هذا وظهر واضحاً  ، وقد مسا ١٥: االنشقاق

  .جلياً 
  صل بياء إذا كانت مكسورة وصل اهلاء بواو ، إذا كانت مضمومة ، وتوفت

  .اليت يكىن ا عن الواحد املذكر الغائب ، هي : وهاء الضمري 
واألصل فيها الضم ، إال إذا وقع قبلها كسرة ، أو ياء ساكنة ، فإا حينئذ 

اة لألصل ، وقد قرئ بالوجهني يف قوله تكسر للمناسبة ، كما جيوز ضمها ، مراع
 . ١٠: الفتح ) ١(  ��X���Wz}� ، ١٠: طه z§��¨��}� : -تعاىل  –

  :وهلا أربعة أحوال 
  . ١٩٧: البقرة ��XW��Vz}� :أن تقع بني ساكنني مثل  ::::األولى األولى األولى األولى 

 ��z{�����������������|�}�: أن تقع بعد متحرك، وبعدها ساكن، مثل  ::::الثانية الثانية الثانية الثانية 

 وحكمها عدم الصلة جلميع القراء ، إذ الصلة تؤدي إىل اجلمع بني.  ٣٣: املؤمنون
  .الساكنني 

                                                 

تميم ، وال ثاني فعلى لغة بني » عليه اهللا « ما وقع لحفص من ضم هاء الضمير في   )  ١(
 .لها في القرآن 
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٤٣ 

� :أن تقع بني متحركني ، مثل  ::::الثالثة الثالثة الثالثة الثالثة  {� � �yxw� � vz 
  .ى بالصلة وقَتوحكمها الصلة جلميع القراء ، خلفاء اهلاء ، فَ.  ١٥: االنشقاق

�IH}�: أن تقع بعد ساكن ، وبعدها متحرك ، مثل  ::::الرابعة الرابعة الرابعة الرابعة  �� � �Jz 
  . الصلة البن كثري : ، وحكمها  ٢: البقرة

  غري أن بعض الكلمات خرجت عن القاعدة ، فراجعها يف كتب القراءات 
  : ص 

أَو ،مور قْصــن ــاس: وال ــو اختلَ ه  

    ــاس ــا ينقَ مهنــلٌّ م ــيس كُ   ولَ

   
    فـرمِ الْحوكَـر صـتخم ـولْ هب  

  او ركْسإِنْ ي    قْـفـالَ الْوح ـمضي  

   
ــتالَواالَ ــيخ ف ــا: س ــا، أَرِن منِع  

  
  انـــمأْت الَ: م وكُئْارِبـــ: ونحـــوِ

   
ي إال الَ: وـــدهواْ، لَـــا يـــدعت  

  
ــم ي ــخوه ّصــام ــادرِ الْكُلَّ   ون ، فَ

   
ــلَهالص كــرت ــنونَ عــربعي قَــدو  

  
ــاالختالَ ــا بِ لْهلــه ــي مكْملَ هسِ، و  

   
ــدرا ألَِ ــذَاك قُـ ــلَها بِـ   نَّ وصـ

ــرى    ي ــه ــا، بِ لَه ــك ــام تحرِي مت  

   
   :التعليق 

من النقص أو اإلشباع يف احلركات ، مث بين  –رمحه اهللا  –ملا حذر الناظم 
  كات املواطن اليت جيوز فيها اإلشباع ، تكلم يف هذه األبيات عن النقص يف احلر

أما  .والنقص يف احلركات يكون إما بالروم أو االختالس ، وبينهما فروق 
  . الروم فهو خفض الصوت باحلركة حىت يذهب معظمها 

  : قال الشاطيب 
�888 �GHI
 J	 H! K�888 J%L#
 LM JN888 O�H  JP888 L� O	 J" J	  

   JQ K.888JR JS TU
 JV KW888 L� XY888 HG JZ T[ O.888 J�H�  

   
    .ث يبقى معظمها هو اإلسراع باحلركة حبي: واالختالس 
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  : قال الداين 
 LM
 J O\H]
 L88888 L̂ O_ L� L̀ J�H�88888 OZ HQ
 J	  

   LM�88888J OaH  
 J5 bW88888 L� H[�88888 J� J� JO4�H�  

   
  :والفرق بينهما 

  .الروم ال يكون إال وقفاً  ، أما االختالس فال يكون إال وصالً  – ١
س الروم يكون يف املضموم واملرفوع ، واملكسور وارور ، واالختال – ٢

  .يأيت يف احلركات الثالث 
ة يكون بسرعة مع خفض الصوت ، أما احلركة امرنطق احلركة املُ – ٣

  .املختلسة فال يصاحبها خفض الصوت 
ة ثلثاها ، أما يف احلركة املختلسة ، اممرالقدر الذاهب يف احلركة الُ – ٤

  .لقدر الذاهب ثلثها ، والباقي ثلثاها اف
  .خذ بالقياس ؤختالس يمن الروم واال وليس كلٌّ

الشيخ ،  مشافهة : وهذا ال يضبط إال باملشافهة ، أي« : قال املرعشي 
وهي املخاطبة بالشفة إىل الشفة ، يعين ال يعرف والثلث من احلركة . الثلثني  قدر

رِبالقياس إىل شيء ، كما عبل أمره ) ١(  قدر احلركة يف املد بعقد األصبع ف ، 
                                                 

أن أول من أدخل قياس أزمنة  –حفظه اهللا  –ذكر الشيخ المحقق فرغلي عرباوي   )  ١(
المدود بمقدار قبض اإلصبع وبسطه هو اإلمام طاش كبرى زاده في شرحه للمقدمة 

  .ب /  ٤٠ورقه 
يب وال وقد بين اإلمام طاش زاده ، ومال علي القاري أن ذلك على سبيل التقر

  . ١٧٩راجع تعليق فضيلته على التحديد ألبي عمرو ص . يضبطه إال المشافهة 
  .قلت وكذلك تحديد المد باأللفات على سبيل التقريب أيضاً 

آتى ، آمن ، آدم وشبهه     : قال العالمة مكي بن أبي طالب في تمكين المد في 
=    على المبتدئين ، وليسوالتقدير عندنا للمد باأللفات إنما هو تقريب « :  ٢٣ص 
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على الحقيقة ؛ ألن المد إنما هو فتح الفم بخروج النفس مع امتداد الصوت ، =   
وذلك قدر ال يعلمه إال اهللا ، وال يدري قدر الزمان الذي كان فيه المد للحروف ، وال 

، فمن  -تعالى –قدر النفس الذي يخرج مع امتداد الصوت في حيّز المد إال اهللا 
ى قدراً للمد حقيقة ، فهو مدعي علم الغيب، وال يدعي ذلك من له عقل وتمييز ، ادع

وقد وقع في كتب القراء التقدير بـ األلف، واأللفين، والثالثة على التقريب للمتعلمين 
  .» ، أال ترى أنهم حين أرادوا التحقيق للمد ذكروا أنه ال يحكمه إال المشافهة 

لب يتبين لنا أن التحديد لمقدار المد باأللفات إنما هو فمن نص اإلمام مكي بن أبي طا
على سبيل التقريب فقط ، ال على سبيل التحقيق ، وكذلك كل طريقة اتخذها العلماء 

وإن كانت الطريقة األدق هي قياسها . لقياس زمن المد إنما هي على سبيل التقريب 
   .باأللف ، كما هي عادة المتقدمين من سلفنا أئمة القراء 

  .أما طريق المتأخرين فغير منضبطة في الجملة 
في المشافهة عن  –ألف  –دليل ذلك تفاوت زمن المد الطبيعي الذي هو حركتين 

المد الفرعي في هذه اآلونة ، إذ جلُّ القراء اآلن يقدرون الحركة بقبض اإلصبع 
 قوهذا التفاوت يطرح استشكاالً . وبسطه ، أو بالطَّر:  

المد يقدر بالحركة التي تقاس بقبض اإلصبع وبسطه ، أو بالطَّرق ، هل فعال زمن 
  !! .وبين زمن الحركة الطبيعي ، وزمنها في الفرعي تفاوت ؟

  أم التقدير بالحركة المذكورة غير منضبط ؟
: األول غير مسلم ، ألنه ال دليل عليه من كالم المتقدمين ، فالمتقدمون يقولون 

الث ، ولو تأملت زمن األلف في الفرعي لوجدتها في الطبيعي ألف ، واالزم ث
التطبيق العملي اآلن أطول من زمن األلف في الطبيعي ، وهذا ناتج عن ضبط 

  .المقادير للمدود بقبض اإلصبع ، وبسطه 
فيلجأ إلى الثاني ؛ ألن حركات القبض ، والبسط ال تتساوى عند كل القراء بل 

  !!فما الضابط ؟! تتفاوت 
لك الرجوع إلى كالم المتقدمين أولى وأحسن ، فتقدر الحركة على سبيل كما قلت 

  :وفي ذلك . التقريب باأللف 
  =  .خروج من الخالف الحادث بين المعاصرين  – ١
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ذلك الشيخ الثلثني والثلث ،  نمّخالشيخ املاهر يف األداء ، في مفوض إىل ختمني
ويلفظه ، ويسمعه منه املتعلم ، ويتكلف األداء مثل أدائه ، فإذا أدى مثل أدائه 
يتكلف حفظه ، ويقصد تقوية حفظه ، كأنه يربطه حببل إىل اسطوانات قلبه ، خشية 

  هـ . أ » أن ينسى أداء الشيخ وحيرفه 

  .من الروم واالختالس ينقاس ، بل هو خمتص بتلقني الشيخ فليس كل 
  .وسيأيت ، والروم يكون يف املكسور ، واملضموم حال الوقف 

  :فقد مجع الناظم الكلمات اليت ورد فيها االختالس : أما االختالس 

�½���}: أولها  �z  ] قرأ قالون وأبو عمرو ]  ٥٨، والنساء  ٧١البقرة
  :وشعبة بوجهني 

  .كان العني ، ووافقهم أبو جعفر إس – ١

  .اختالس كسرة العني ، وهو املقدم يف األداء  - ٢
�}� :ثانيها  �§z  ,�{� �Ez   حيث وردتا ، قرأ الدوري باختالس

 .كسرة الراء 
�}� :ثالثها  �jz  قرأ الدوري بوجه اختالس كسرة  ٥٤البقرة ،

�}�الراء ، وكذلك قرأ باختالس ضمة الراء يف  �vz و ،�{p��z  ، 
 .خبلف عنه  ��Ëz}� ، و �����mz}��، و ��Bz}�و

  
                                                                                                                        

  .ضمان زيادة الضبط لزمن الحركة  - ٢=   
تمسكاً بما كان عليه السلف ، فهم أعلم الناس بالرواية ، والدراية ، وأولى من  - ٣

 .وكل خير في اتباع من سلف .... ك بهم يتمس
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  :قال الشاطيب 
إِسكُم كَانُـوارِئكُ ْـبرأْميـوم    .:.لَه مهرأْميضاً وأَي مهرأْمتو الَـت  

كُمرصنيضاً وأَي كُمرعشيو كَميلٍ.:.    ولنِ جع ورِيساً  الْدلتخم الَج   

�}� :رابعها  �¬�� �«z   قرأ القراء عدا أيب جعفر بوجه  ١١يوسف ،
 .اختالس ضمة النون األوىل 

، قرأ قالون باختالس فتحة العني  ١٥٤النساء   ��Í���Ìz}� :خامسها 
  .خبلف عنه مع تشديد الدال ، واإلسكان مقدم 

س واختال عمرو بفتح الياءقرأ أبو ، ٣٥يونس  m��l��kz}� :سادسها 
فتحة اهلاء ، وتشديد الدال ، وقالون كذلك خبلف عنه ، مع أن اإلسكان وارد أليب 

 .، واإلسكان مقدم لقالون عمرو يف التيسري ، لكن االختالس مقدم له يف األداء 
�}� :سابعها  � �£��¢z   قرأ أبو عمرو باختالس فتحة  ٤٩يس ،

 .اإلسكان مقدم يف األداء ، إال أن عنهاخلاء وتشديد الصاد ، وقالون كذلك خبلف 
�s}� :يف حنوباالختالس؛ وقد يعرب بعض العلماء عن ترك الصلة للهاء 

tz و  ٧٥: آل عمران ،�{� �po��n��m��l��kz ١١٥: النساء   ،
�e��d}�و � � � � �z و  ٢٨: النمل ،�{y�� �x� � zz و  ٧: الزمر ،�{��Ñ

Ò��z ٥٢: النور ، �{Ú���Ù��z ٧٥: طه   ،�{��`������_z ٦٩: فرقانلا 
هو  »الصلة الصغرى « ألن وصل اهلاء  ؛ –أي بترك الصلة  –ملن قرأ بذلك 

  .متام حركتها ، فترك صلتها اختالس هلا 
ويف هذا نظر ؛ إذا إن صلة اهلاء مقدرة حبركتني ، وترك صلتها : قلت 

  واهللا أعلم  .مقدر حبركة كبقية احلروف ، ال حركة خمتلسة 
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  :ص 
ــمومٍ   ضــلُّ م ــا وكُ متي ــن   فَلَ

ــما  إِالَّ   ــفَتينِ ضـ ــم الشـ   بِضـ

   
ــمِ  ــاضٍ للْفَ ــاضٍ بِانخفَ   وذُو انخفَ

  
ــمِ  حِ افْهــالْفَت ــوح بِ فْتالْمو مــت ي  

   
 ــه ــن محركَ ــروف إِنْ تكُ الْح إِذ  

  
كَــهرــلِ الْحأَص جــرخا مكُهــرشي  

   
 جــرخم أَياوِ والْــوفالْــأَل جــرخم  

  
   ـرِفي عـا الَّـذجِهرخي ماُء فالْيو  

   
ــا  ــن تنطَبِقَ ــارِئ لَ ــر الْقَ ــإِنْ ت   فَ

ــا     ــن محقِّقَ ــم كُ بِالض هــفَاه ش  

   
  بِأَنـــه منـــتقص مـــا ضـــما

ــا     متم ــه ــق بِ ــب النطْ   والْواجِ

   
  يجِــب فَــتحٍ وذُو كَســرٍكَــذَاك ذُو 

      ـبصت ـهمـا افْهمهنكُـلٍّ م اممإِت  

   
  فَـالنقْص فــي هــذَا لَــدى التأَمــلِ 

  حـي    أَقْبلـنِ الْجاللَّح ـنى منعي الْمف  

   
 فــر الْح ــذَات ل ــيِري غت ــو إِذْ ه  

  
  ــف صبِالْو ــه ــيِري لَ غت ــن اللَّحو  

   
در فــر ــلَّ حـ ــلهه ألَِفَكُـ   صـ

  
   ــالً بِكُلِّــهكَمم بِــه ــقطانو  

   
  :التعليق 

إال بضم الشفتني به ، احلرف املضموم ال يتم النطق به مضموماً ضماً كامالً 
  .ضماً كامالً 

م كهيئة فال بفتحواحلرف املنخفض املكسور ، ال يتم حتقيق الكسر فيه إال 
  .املبتسم 

 الفتح فيه بأن تكون الشفتان يف وضعهماأما احلرف املفتوح ، فيتحقق 
مفتوحتني «  الطبيعي «.  

  .ألن حركة احلرف يشاركها أصلها  ؛وذلك 
وقد اختلف العلماء هل احلرف أصل احلركة ، واحلركة متولدة منه ، أم 

  .العكس ، واألول هو األرجح 
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  .ف باأللفاأللف أصل الفتحة؛ لذلك كان النطق باحلرف املفتوح، يشبه النطق 
  .بالياء والياء أصل الكسرة؛ لذلك كان النطق باحلرف املكسور، يشبه النطق 

؛ لذلك كان النطق باحلرف املضموم يشبه النطق  ةوالواو أصل الضم
  . زمن احلركة نصف زمن حرفها يف كلٌٍإال أن  ؛بالواو 

اً قنطبق شفتاه ، ومل تضم حال النطق بالضم ، كن حمقَّتفإن رأيت القارئ مل 
بأن ضمان هقص ، وكان الواجب أن يتمبضم شفتيه ضماً كامالً  ه.  

واملكسور جيب إمتام فتحته ، أو كسرته حىت ، كذلك احلرف املفتوح 
ِسنحالنطق به  ت.  

فنقص الضم يف املضموم ، أو الفتح يف املفتوح ، أو الكسر يف املكسور 
الروم ، أو االختالس يف « بل ليس هو من جنس النقص اجلائز املذكور من ق

  .بل هو قبيح ، وأقبح يف املعىن من اللحن اجللي ملن تأمله . » الكلمات املعلومة 
  .رة للمعىن وذلك كاالختالسات املُغيِّ

  الواوريفتص ٥٤: الرمحن ��mz}� :اختالس فتحة اجليم من قوله : مثاله 
، وهو ما ارتفع من  ةنجومن الْ»  وجن« : الكلمة وتكون الكلمة هكذا  ةينمن بِ

  .اخلدين 
�}� :وكذلك اختالس فتحة التاء من قوله  �\z اليت هي  ٥٢: املائدة ،

من الفتور  »فَتر « ذا كالكلمة ، وتكون الكلمة ه ةينمن الرؤية ، فتصري الواو من بِ
 . اللني بعد احلدة ، والسكون بعد الشّدة، وهو 

�}� :فتحة القاف من قوله وكذلك اختالس  �¹z اليت  ١٦: احلديد ،
   .»  سِقْالفَ« الكلمة ، ويتحول املعىن إىل  ةينصري الفاء من بِتهي من القسوة ، ف

! ؛ ألن اللحن اجللي تغيري لذات احلرف  اللحن اجلليوهذا الشك أقبح من 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

      

 
 ٥٠ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

  .قد يتغري معه املعىن ، وقد ال يتغري 
  .للمعىن  كانت من اللحن اخلفي ، لكنها مغريّةأما هذه االختالسات وإن 

فالواجب عليك أن تركل حرف ألصله ، وتلحقه بنظريه ، ومثله ،  د
وتنطق به مكمالً حبركة كاملة بلطف ، ال بتكلف ، وتعسف ؛ لتكون بذلك قد 

  .وزنت احلرف مبيزان دقيق 
  : ص 

ــكِّنا  ــا س يمــكُونَ ف ــقِ الس   وحقِّ

  رحــا ت ــه كولَ ــعنأَ: كْ مــ ت اهدان  
   

ــذَا ــاملغ: وهكَ ظَ وبِض ــع ــلْلَّم ان  
ــا    ــام أَظْهِرنـ ــوِه، واللَّـ   ونحـ

   
  : التعليق

 :كما حيقق احلركات أن حيقق السكون يف الساكن حنو  ئجيب على القار
�}� نون � �]z ء، وها  ٧: الفاحتة �{� � �Wz من ، والالم الثانية  ٦: الفاحتة   
{�³ zأو اضطرابه يف خمرجه ، ، ، وليحذر من حتريكه   ٥٧: البقرة�

�}� ويراعى إظهار الالم الثانية من �¿z   ا النون ، وهياورها يف منقرب ت
  املخرج مما قد يؤدي إىل حدوث إدغام 

�א��
	א��
	א��
	א��
	وא��وא��وא��وא�� �� �� �� �
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وِيننالت  
  : ص 

ــرِيكَينِ  حــلُ ت قْبــا ي ــرف لَ الْحو  

ــاً   ــينِمعـ ــمينِ وفَتحتـ   ، كَضـ

   
ــو حنو :ببٍ، وــاً، و ــوِين: ب نت  

ــكُونُ    ــا الس هملْزي تــد ــونٌ غَ ن  

   
  ســمِإمزِيــدةً بعــد تمــامِ الْ  

  وما لَها مـن صـورة فـي الرسـمِ      

   
  في الْوصلِ أَثْبِتهـا وفـي الْوقْـف احـذفَا    

ــد فَــ    عــا ب ــالَ ــا أَلفَ هنبحٍ فَاقْلت  

   
 ــت ــث تلَ ــاَء تأْنِي ــا ه ــا إِذَا م   إِلَّ

     فَتـذمـاً حتح قْـفي الْوطْلَقاً ففَم  

   
    فبِالْـأَل رـوصي لَـم ـلِ ذَاكأَج نم  

  
 وحنـ : و اًءم    فبِالْـأَل ـهلَيع ـفق  

   
  ـوِيننوا الترـوص قَد مهذَا وـي - هف  

  
لَفْظ-     فـحصـي الْمف تـمسر ـونبِن  

   
ــو هو : ــف ــون يوقَ بِنو ،نــأَي   كَ

   فــذ حي ــض عبــمِ، و سلرل ــه لَيع  

   
 ــن م ــد ــونُ للتوكي النــا: و كُوني  

  نــو فَســا ع وِيننت ترــو ص ــد   ا قَ

   
ــا    ــري وقْفَ صــا ت ــاً كَم   أَي أَلف

ــذَا   ــا : وهكَ ــي الْحرفَ   إِذاً، وأَعنِ

   
  :التعليق 

 . التصويت ، يقال نون الطائر ، إذا صوت :التنوين في اللغة 
لفظاً ،  ) ١(  نون ساكنة زائدة تلحق آخر األمساء :وفي االصطالح 
  .ووصالً ، وتفارقه خطاً ، ووقفاً 

                                                 

     : في نحو» م نُّرتنوين التَ« هناك تنوين يلحق آخر األفعال ، وهو المسمى بـ   )  ١(

� {� �µz ١٥: العلق، � {Õ�z لذا رأى بعض العلماء أن  ؛ ٢٩: فصلت
 .ليشمل االسم والفعل » نون ساكنة زائدة تلحق اآلخر « التعريف األدق هو 
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 ٥٢ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

سم ، وليس هلا فهي نون غدت يلزمها السكون ، وتكون مزيدة بعد اال
  .صورة يف الرسم 

  .وهي تثبت يف الوصل ، وحتذف يف الوقف 
 .، وهذا تنوين بالفتح   ٤٠: النبأ ��p����������oz}� يف قوله» باً « حنو 
 .، وهذا تنوين بالكسر   ٢٣: الرعد ��l���������k��jz}� :يف قوله » بٍ « و
 .هذا تنوين بالضم ، و ٥: ص ��m��l��k������jz}�: يف قوله » ب « و

  :الفروق بني النون الساكنة والتنوين  بعض ركويتحصل مما ذُ
  .النون الساكنة تلحق األمساء ، واألفعال واحلروف  – ١

  .أما التنوين فال يلحق إال األمساء 
  .النون الساكنة تأيت متوسطة ، ومتطرفة  – ٢

  .أما التنوين فال يأيت إال متطرفاً 
  .نة ثابتة يف اللفظ ، واخلط النون الساك – ٣

  .أما التنوين فثابت يف اللفظ دون الرسم 
  .النون الساكنة ثابتة وقفاً ، ووصالً  – ٤

 ��GI	 Q ��0	 D��-: �(.R��
 ��)C  
d –  .%� /��0) eU.� /R����
 U.R�
�{� � �Yz ������ :	  .%� >�?
�	 , :

�{��Zz فقط ، أما التنوين ، فنون زائدة  ٦٣: الشعراء.  
A –  �: �(.R��
 ��) , ,�3f
 g	�� �� g�� /R����
 U.R�
C 

 hi�R�
 $R-��
 �F: , jI.�
 k glm �(.R��
 U) ����5 �R�  *��	
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٥٣ 

  :بعض احلاالت 
قلب يف الوقف ألفاً حنو الوقف يفالتنوين الواقع بعد فتح أو نصب ،  – ١
�}� على كلمة � HGz من قوله١٦٤: األعراف ،:�{� HG��F��E�z ١٦٤: األعراف   
وهذا إذا مل يكن احلرف املنون تاَء تأنيث ، فالوقف حينئذ يكون باهلاء  – ٢

�}� :مع حذف التنوين ،حنو  � � �]��\z ٤٤: يس   ،�{� � � yx��w��vz القمر :
 .؛ ألن تاء التأنيث تنطق بالتاء وصالً ، وباهلاء وقفاً   ٣٥

بوقة بالفتح يوقف عليها باهلاء وحيث إن تاء التأنيث املنونة بالفتح ، واملس
  .مع حذف التنوين ، فلم يرسم التنوين ألفاً كما رسم يف احلالة األوىل 

 z£��}�:اهلمزة املتطرفة املنونة وقبلها ألف، يوقف عليها باأللف حنو – ٣

 . ٣: مرمي ��Lz}� ،  ١٧١: البقرة ��cz}� ،  ٢٢: البقرة
  . نا مث ذكر الناظم حالتني خمالفتني ملا ذكر

  .تصوير التنوين نوناً  – ١  :ومها 
  . تصوير النون تنويناً – ٢

  »كأي « فقد صور العلماء التنوين يف لفظ : : : : أما الحالة األولى أما الحالة األولى أما الحالة األولى أما الحالة األولى 
����}� :بنون رمست يف املصحف ، سواء أكانت مسبوقة بالواو حنو  �~� �}

���� ��� � �¤��£�����¢��¡z وقوله   ١٤٦: آل عمران ،: �{��P��O��N��M

�Q�z وقوله   ١٠٥: يوسف ،: �{� �t���s��� � �r� �q��p��oz 

 �ª�©�¨�§�¦�¥ z}: ، أو بالفاء حنو  ٦٠: العنكبوت
 . ومن مث وقفوا عليه بالنون مراعاة للرسم   ٤٥: احلج 

،  »فكأي  «،  »وكأي  «: مرو فقد وقف حبذف النون هكذا ع اإال أب
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 ٥٤ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

  .جمرورة بالكاف  »أيٍّ  «ووجهه أن الكاف تشبيه ، و

�}� :النون يف  ::::الحالة الثانية الحالة الثانية الحالة الثانية الحالة الثانية  � � �uz  ،   من قوله :�{��t

w���v��� �u� �z من قوله  »نسفعاً  «، و  ٣٢: يوسف :�{���� �́ � �³�� �²��±

� �¶��µz رت بالتنوين  ١٥: العلقّوهي نون توكيد خفيفة ، لكنها ص ، ،
  .قاً بينها ، وبني النون الثقيلة فر ؛فيوقف عليها باأللف ؛ لسكوا وانفتاح ما قبلها 

وهي ليست تنويناً بل شبيهة به يف اخلط والوقف ، وشبيهة بالنون يف 
  .حلوقها آخر الفعل 

واألصل أن تكتب النونان الثقيلة ، واخلفيفة بالنون ، لكن بعض العرب 
  .كان يعامل النون اخلفيفة معاملة تنوين النصب ، فيقف باأللف 

   :ى ومن ذلك قول األعش
  فَاعبدا واللَّه الشيطَانَ تعبد والَ  والضحى الْعشيات حنيِ علَى وصلِّ

  . »واهللا فاعبدن  «: وكان القياس أن يقول 
  :وقول القائل 

هبسحلُ ياها الْجم ا لَملَمعخاً    ييلَى شع هيسا كُرممعم  
   . »ما مل يعلمن  «: وكان القياس أن يقول 

  . وليس هلذين املوضعني املذكورين ثالث يف القرآن 
، من   ��mz}� إال ما كان من رواية رويس عن يعقوب يف الوقف على

�}� :قوله  �n��m��lz ؛ ، فإنه وقف باأللف ، يف اللفظ فقط  ٤١: الزخرف 
 .التفاق املصاحف على كتابتها بنون ثقيلة 

      :يف حنو قوله  »إذاً  «يف الوقف عليها  »ناً ليكو «و »نسفعاً  «ومثل 
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�{���y���x��w��v��u��tz ا بـ قد اختار الكوفيون كتابته، و ٤٢: اإلسراء
 «، واختار البصريون كتابتها بـ  وليست تنويناألا نون يف احلقيقة ؛  »النون  «

 .كتب باأللف ، ويوقف عليها باأللف فت؛ وهو الراجح  »األلف 
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 ٥٦ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

اتزمالْه  
  : ص 

ــالَينِ   ــي الْح ف ــت ثْبةٌ تــز مهو  

   ــو حــعٍ، ن ــزةُ قَطْ منِ: هــي ضيأَب  

   
  وهمــزةٌ تثْبــت فــي الْبــدِء فَقَــطْ

  الـنمطْ : وصـلٍ، نحـو قَولـك    همزةُ  

   
  تكْســر فــي الْبــدِء مــن الْأَســماِء

  
 فْـتال ت نم يهـ و ـ ناَأل: ـ ح كَ اِءب  

   
   ـمضـلِ إِلَّـا أَنْ يعي الْفف تكُِسرو  

  
   ــمضومــاً فَتاً لُزــمض ثُــهثَال  

   
ــا  ــه دخلَ لَيــلٍ إِنْ ع صو ــز مهو  

  
ــتفْهامِ اسةُ الــز ملَا: هــه لْ، ســد أَب  

   
ــز مــانَ ه ــذفَا"إِنْ كَ ــا فَاح   ال وإِلَّ

  صـطفي أفتـري، و أختـذمت،  أ: ـ كَ  

   
 ــرآخوــبجو ــكُنسنِ إِنْ ييــزمالْه  

ـ      َءات مـن طَلَـب  : ـإِبدالُه مداً كَ

   
ــذَا ــا، و إِ: كَ ينأُوتــو ااَءيتدــد اع ،  

ـ ي ونِتواؤمتن ائْ     حـالَ الابتـدا  : ت ائْ

   
  : التعليق 

  : اهلمزة نوعان 
  . مهزة وصل – ٢      .مهزة قطع  – ١

يثبت يف اخلط ، واللفظ ، ويف حاليت  حرف أصلي: أما مهزة القطع فهي 
الوقف والوصل ، وتأيت ساكنة ومتحركة ، باحلركات الثالث ، ومبا ، ئًادت 

  .ومتوسطة ، ومتطرفة ، وتأيت يف األمساء ، واألفعال واحلروف 
�}�: من قوله  »أبيض«: مثاهلا  �i��h���g��f��ez ١٨٧: البقرة 

�}�، و »أسود  «و � � �Åz و  ٢٢٣: البقرة ،�{� �²z ١٠: النازعات   ،
�}�و � �hz 
 :�  	 ,�{� �h��gz ����� :��   ,�{� � � � � �vz ��� :��   
	�{���±z ٨٩: املائدة  . 
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فهي حرف عارض يثبت يف اخلط فقط ، وتثبت يف : أما مهزة الوصل 
  .إىل النطق بساكن صحيح يتوصل ا و،  هجِروتسقط يف د، الكالم  اءابتد

  .واحملاكاة ، والتماثل ، وهو التشابه  » طْمالن «ومثاهلا الذي ذكره الناظم 
�}� :وأمثلته يف القرآن كثرية مثل  �Å ١٥٣: البقرةژ  ، �{� �ªz 

�}�،   ٤٥: العنكبوت �ªz تكسر يف االبتداء ،  ة، وهذه اهلمز  ٣٥: قرة���
اسية ، أما السماعية فهي اسم ، واست ، وابن ، وذلك يف األمساء السماعية والقي

  .، وامرأة ، وامين  ؤن ، وامران ، واثنتاوابنم ، وابنة ، واثن
« وهو اسم للدبر ، وابنم مبعىن  »است  «إال  آنوكلها موجودة يف القر

  .يف القسم » امين « يم زائدة للتوكيد واملبالغة ، ووامل، » ابن 
�}� :اضي اخلماسي حنووأما القياسية ففي مصدر امل �uz ٢٠٧: البقرة  

 C  ٤٣: فاطر z®��}� :والسداسي حنو 
�}� :التعريفية فقط حنو  »ال  «وتفتح يف  �{z ومل يبتدأ   ٣٢: البقرة ،

بالم التعريف مكسورة حىت ال تشبه الم اجلر ، وال مفتوحة حىت ال تلتبس بالم 
لعربية ، فابتدأ ا ساكنة مسبوقة االبتداء وال مضمومة ، ألن ذلك ال نظري له يف ا

 .مزة وصل 
 .  ٦٦: القصص z}������}� :ويف حنو 

  ٩٨: املائدة ��vz}� : وتكسر يف الفعل املضارع الذي ثالثه فتح حنو
 .وسيأيت ، ، أو ضم عارض   ٨١: يوسف ��xz}� أو كسر حنو

مفإذا ض اً الزماً حنو ثالث الفعل ضم :�{� �ªz ٤٥: العنكبوت  ،      
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�{��Fz مزة الوصل مضمومة   ٦٦: النساء يبدأ. 
وذلك يف أفعال مخسة ال سادس فيبدأ ا مكسورة أما إذا ضم ضماً عارضاً 

  : هلا ، وهي 
   »ابنيوا«، أصلها   ٢١: الكهف ��U��T���Sz}� :ابنوا يف قوله  – ١

   »امشيوا  «، أصلها  ٦: ص ��t��s��rz}� :امشوا يف قوله  – ٢
 . »ائتيوا  «، أصلها   ٦٤: طه ��ÒÑ��Ð��Ïz}� :ائتوا يف قوله  – ٣
اقضيوا  «أصلها   ٧١: يونس z^��_�����`����}�  اقضوا يف قوله – ٤

« 
�}� :امضوا يف قوله  – ٥ �°��¯� �®z ���� :��         �n�0)

ة وذلك ألن ثالث الفعل عند رده ألصله مكسورة ، فيبدأ باهلمز . »امضيوا  «
 .مكسورة 

  :مث ذكر الناظم قاعدتني 
دل مهزة الوصل بت، إذا دخلت مهزة االستفهام على مهزة الوصل : األوىل 

  .أو تسهل أو حتذف 
  : مواضع وهي  ةفي ثالث كلمات يف ستف هاليأو تسه اهلابدأما إ
�{� �Lz ١٤٤،  ١٤٣: األنعام ، �{� �yz ٥٩: يونس  ،

�}� ٥٩: النمل �kz فتسهل اهلمزة الثانية بني اهلمز   ٩١ ،  ٥١:يونس ،
واأللف ، وتبدل ألفاً خالصة مع املد مبقدار ثالث ألفات ، ويسمى مد الفرق ؛ ألنه 

 .يفرق بني االستفهام واخلرب 
لئال يلتبس ؛ ومها وجهان صحيحان مقروء ما جلميع القراء ، ومل حتذف 
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  . االستفهام باخلرب 
طع إذا كانت مهزة الوصل يف فعل ، وحتذف مهزة الوصل وتبقى مهزة الق

  .وكانت مكسورة قبل دخول مهزة االستفهام عليها 
منها متفق عليها بني القراء ، وهي  مخسةٌ، مواضع  وذلك يف سبعة :  

 .  ٨٠: البقرة ��z���yz}��|��{��}� :قوله تعاىل  – ١
 .  ٧٨: مرمي ��K��Jz}� :قوله تعاىل  – ٢
 .  ٨: سبأ �B���A���������D��Cz}� :قوله تعاىل  – ٣
 .  ٧٥: ص ���������������º��¹��¸z«��¼��}�: قوله تعاىل  – 6
 .  ٦: املنافقون ��S��Rz}� :قوله تعاىل  – ٥

  :ومها ، وموضعان خمتلف فيهما 
١ - �{��Ó��Ò��Ñ��Ðz ١٥٣: الصافات  . 
٢ - �{��M���Lz ٦٣: ص  . 

ة مزة وصل تثبت وورش خبلف عنه من الطيب، فقرأمها أبو جعفر 
  .مكسورة عند االبتداء دون دخول مهزة استفهام 

  .وقرأ الباقون مزة استفهام مفتوحة مع حذف مهزة الوصل 
  .وحبذفها ال حيصل التباس بني االستفهام واخلرب 

إذا التقت مهزتان يف أول كلمة وكانت الثانية ساكنة  :القاعدة الثانية 
 .ىل أبدلت حرفاً من جنس حركة األو

، فأصل   ٢٠١: البقرة z¬��®��¯��°���±��}�: يف حنو قوله 
 .مزتني األوىل مفتوحة والثانية ساكنة  »ءاتنا  «
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 ٦٠ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

�}� :وقوله  �r��q� �pz فاصل   ٩٠: النحل���� p���� 
 oSp^q , >".�_� r	�
 , /R��� /���-�
	 .  

�}� :وقوله  �y��xz مزتني  »أوتى  «، فاصل   ٧١: اإلسراء
  .مضمومة والثانية ساكنة األوىل 

وإذا تقدمت مهزة الوصل على مهزة القطع ، فإن مهزة الوصل تسقط يف 
الدمن حرفًا  –مهزة القطع  –، وتثبت يف االبتداء مع إبدال اهلمزة الثانية  جِر

: وقوله  .  ٢٨٣: البقرة ��R��Q��Pz}� :يف حنو قوله  .جنس حركة األوىل 

� {°¯®¬«ª©¨z وقوله ٤:  األحقاف :�� {HG�

ONMLK�JIz ١٥: يونس .   
�وא������وא������وא������وא������ �� �� �� �
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دالْم وفرح  
  :ص 

ــاثٌ  ــد ثَلَ الْم فــر أَحو :فــأَل   الْ

  
   ـرِفع حٍ قَـدفَـت دعب نا مهكُونس  

   
ــاكنينِ  ــا س الْيو اوــو ــا: والْ الْيو  

  
  كَسراً تلَـت، والْـواو ضـماً وليـا    

   
  : التعليق

  :للمد شرط وسبب 
  :أما شرطه فحروفه وهي 

  .وال تأيت إال ساكنة ، وال يكون ما قبلها إال مفتوحاً . األلف  – ١
  .الواو الساكنة اليت تلي الضمة  – ٢
  .الياء الساكنة اليت تلي الكسرة  – ٣

  .خمرج واحد  ذات جوفيه هوائيةٌ حروف، وهذه احلروف الثالثة 
  :ص 
و ــزمالْهوبــبس ــدلْمــكُونُ لالس  

   هـدعب نا مجِدإِنْ و :  ـبجقُـلْ وو  

   
ــالَ   صتم ــه ــز بِ مالْه ــع   إِنْ وقَ

ــالَ    فَصــثُ ان يح ــاز جو ،ــة لْمبِك  

   
لَــزِم قَــد ــكُونــلَ ســى قَبإِنْ أَتو  

  ةلْمي كف :    مـتح قَـد يـهف ـدفَالْم  

   
ــ    ين مــدغَمٍ مثَقَّـــلِ وســو بـ

ــي    لــى الْج ــف علَ ــرٍ مخفَّ ظْهمو  

   
  ومــا أَتــى قَبــلَ ســكُون انفَصــلْ

ــلْ     صات ــه ــتم إِذَا بِ ح ــه   فَحذْفُ

   
 تدــد ــاٌء ش ت ــاه ــذي تلَ ــا الَّ   إِلَّ

      ــت ثَب ــه ي فَإِنــز الْب ــد مأَحل  

    
ــىنَّ االألَِ ــام علَ ــرا دغَ ــد طَ الْم  

  
ــررا  ــذي تقَ ــلَ الَّ ــن مثْ ــم يكُ   فَلَ

   
ــالَ ــا ت مــاو ضرع ــد ــاكن قَ س ه  

  
ــى  ضتري ــه ــثُ في ــف فَالتثْلي   للْوقْ

   
  شـمامِ مع السـكُون الْمحـضِ واإلِْ  

ــالَ   ــرومِ بِ ــع ال م ــر اقْصــالَ و مِم  
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 ٦٢ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

  : التعليق
  : ولفظي عنويم: للمد سببان 
فاهلمز والسكون  : أما اللفظي.  

  حصل املد  –سببه  – هبوبعده موجِ –أحد حروفه  –فإذا وقع شرط املد 
  .أو بعده ، إما أن تقع قبل حرف املد  واهلمزةُ

فسبب ملد البدل ، وحكمه القصر  ::::أما التي قبل حرف المد أما التي قبل حرف المد أما التي قبل حرف المد أما التي قبل حرف المد 
راً بالنقل ، أو مغي  ٩: البقرة ���kz}: القراء سواء أكان اهلمز ثابتاً حنو  جلميع

  . ٩٤: البقرة ��Fz}�: حنو 

�}� :أو بالتسهيل بني بني حنو  � �¥��¤��£z أو بإبداله ياًء  ٤١: القمر ،

  .  ٩٩: األنبياء z~���������������¡��¢��£��¤¥��}�: حنو 
إال أن لورش من طريق األزرق مذهباً اختص به ، فمده مداً طويالً بعض 

  .هل األداء عنه ، ووسطه البعض اآلخر أ
ويستثىن من . القصر والتوسط واملد : فيكون لورش يف البدل ثالثة أوجه 

  .كجميع القراء ، عد ليس فيهما إال القصر واقثالث ذلك كلمتان و
  .حيث وقعت يف القرآن الكرمي   ��az}�:  فقوله أما الكلمتانأما الكلمتانأما الكلمتانأما الكلمتان

 K	�� *�� ,  JS j	��qz  D�I}�وقوله  J� J: OD   .%��{��¹��¸z 

   ٦١: النحل ��s��r��q��pz}� ، ٢٢٥: البقرة ��B��Az}�  ٢٨٦: البقرة
ÔÛa@bßcÔÛa@bßcÔÛa@bßcÔÛa@bßcìììì@†Ça@†Ça@†Ça@†ÇaZZZZ@@@@@@@@
@µëþbÏ@µëþbÏ@µëþbÏ@µëþbÏZZZZ  أن يقع حرف املد بعد مهز ، ويكون ذلك اهلمز واقعاً بعد ساكن
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 C ��: ����األ ��iz}�،  ١٨٥: البقرة ��mz}�: صحيح متصل حنو 
 :ن ذلك اهلمز واقعاً بعد متحرك حنو اكحرف املد بعد مهز ، وإذا وقع أما 

�{� �¡z أو بعد ساكن صحيح منفصل حنو   ٤٣: هود ، :�{� �I��Hz 
  . ، ففيه لورش األوجه الثالثة   ٦٢: البقرة

@ òîãbrÛaë@ òîãbrÛaë@ òîãbrÛaë@ òîãbrÛaëZZZZ  أن يقع حرف املد بعد مهز الوصل حنو: � {� � V� �Uz   

�}�،  ١٥: يونس  �L�M z} ، ٤٩: التوبة �S��Rz ٢٨٣: البقرة 
 .لورش إال القصر  سالبدء ا ، فليعند   

@òrÛbrÛaë@òrÛbrÛaë@òrÛbrÛaë@òrÛbrÛaëZZZZ  أن يقع حرف املد بعد اهلمز بدالً من التنوين حنو: � {��c

��edz لورش إال القصر  س، عند الوقف على هذه الكلمات فلي ١٧١: البقرة  

 ، ٦١: الشعراء ��C��Bz}�،   ٧٧: األنعام ��p��oz}�: أما قوله 
�{� �º��¹z تبوءوا« ، و» تراءا « ، و» رءا « على  الوقف عند  ٩: احلشر 
 عدجيوز يف حرف املد فيها األوجه الثالثة لورش ، ألنه حرف مد أصلي واقع ب »

فحذف للتخلص من التقاء ، لسكون ما بعده ، مهز ، وذهابه عند الوصل عارض 
ألنه  ؛الساكنني ، وأما عند الوقف فيثبت على األصل ، فيجوز فيه األوجه الثالثة 

 .  قع بعد مهز ق عليه واحلال هذه أنه حرف مد وديص
 C هذا عن الهمزة التي قبل حرف المد

 .جائز  ومدّ، واجب  فسبب ملدّ : أما التي بعد حرف المد
فهو املتصل ، وهو الذي وقع فيه اهلمز متصالً باملد  : أما المد الواجب

 لفني فقط لباقي القراءألفات لورش ومحزة ، وأ ةوميد مبقدار ثالث. يف كلمة واحدة 
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 ٦٤ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

  .من الشاطبية والدرة 
منهم من ميده مبقدار ألف ونصف : متفاوتون  راُءأما من الطيبة بطرقها فالقَّ

، ومنهم من ميده مبقدار ألفني ، ومنهم من ميده مبقدار ألفني ونصف ، ومنهم من 
  .ميده مبقدار ثالث ألفات 

راءة صحيحة وال شاذة كما ومل يرد القصر فيه ألحد من القراء ، ال يف ق
  .» النشر « قال ابن اجلزري يف 

فهو املنفصل ، وهو أن يقع حرف املد آخر كلمة ،  : وأما المد الجائز
 .واهلمزة أول الكلمة التالية 

وأيب ، وابن كثري ، وميد مبقدار ألف واحدة قوالً واحداً عند السوسي 
  .ويعقوب ، جعفر 

ودوري أيب عمرو ، عند قالون  –التوسط القصر و –ومبقدار ألف وألفني 
  . ومبقدار ألفني عند باقي القراء ، ومحزة ، ومبقدار ثالث ألفات عند ورش ، 

  .والدرة على املعتمد املقروء به ، كل ذلك من طريق الشاطبية 
فالقراء متفاوتون بني ألف ، وألف ونصف ، وألفني : أما من الطيبة بطرقها 

  .ألفات  ، وألفني ونصف ، وثالث
  .هذا عن السبب األول وهو اهلمزة 

 . وإما عارض،  إما أصليهو ف : أما السكون
وهو أن يقع حرف املد وبعده سكون أصلي سبب للمد الالزم فاألصلي ،.  
وبعده سكون مدغم حنو ، املد إما أن يكون يف كلمة  وحرف�{� � �~z 

:   ، أو بعده سكون مظهر حنو ، وهو املد الالزم الكلمي املثقل   ٣٤: النازعات
�{� �kz ٩١: يونس  ،�{� �§z بسكون الياء عند قالون  ١٦٢: األنعام
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 .وأيب جعفر وورش خبلف ، وهو الالزم الكلمي املخفف 
      :وبعده سكون مدغم كألف الالم يف قوله ، وإما أن يكون يف حرف 

�{� �Az ������ :�  *#
 k�4
 ����
مظهر كياء امليم ون قل ، أو بعده سك	�. 

�}�يف نفس الكلمة ، وكألف  � BAz ١: ص   ،�{� � BAz وهو الالزم   ١: ق ،
 . احلريف املخفف 

،  هواملظهر املخفف بنوعيه يف مقدار مدّ، وسوّ بني املدغم املثقل بنوعيه 
  .وهو ثالث ألفات 

  .يشعر باخلالف يف ذلك  »ي لجالْ لِوقَى الْلَع «: وقول الطييب 
 فإن أبا حامت السجستاين ! وهو حق ،املدغم أشبع  وغريه ذهب إىل أن مد

متكيناً من املظهر من أجل اإلدغام ؛ التصال الصوت فيه وانقطاعه يف املظهر ، 
يف نفس الكلمة يم ياء املعلى إشباع » أمل « يف الم ال ألف وعلى هذا يزداد إشباع

  .من أجل اإلدغام ، وكذلك يف الكلمي 
خفي احلرف ، وذكر هذا ذهب البعض إىل عكس ذلك ؛ ألن اإلدغام يو

  . املذهب أبو العز يف كفايته 
  .وذهب اجلمهور من أهل األداء إىل التسوية يف املثقل واملخفف 

   هـ.أ »هو مذهب أكثر شيوخنا«: قال الداينوهو الذي رجحه الطييب هنا، 
العراقيني قاطبة وال يعرف وهذا الذي عليه مجهور  «: وقال ابن اجلزري 

   أ هـ  »نص عن أحد من مؤلفيهم باختيار خالفه 
مث بني الناظم أنه إذا أتى حرف املد يف آخر كلمة ، وبعده ساكن منفصل 
عنه ملفوظ به يف أول الكلمة التالية يحذف حرف املد إذا اتصل مبا بعده يف النطق 

       :الوقف فال يحذف كقوله  اللتقاء الساكنني ، أما عند –أي حال الوصل  –
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 ٦٦ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

{���c��bz ٧: الفاحتة   ،{���§��¦��¥z ١٠: إبراهيم .  
مث استثىن من ذلك حرف املد الذي تاله تاء مشددة منفصلة عنه يف الفعل 
 :املضارع يف رواية أمحد البزي عن ابن كثري ، فإن املد الالزم ثابت عنه يف حنو قوله 

�{ � ���� �� �� ���
 �� �� �� ��
� �z وقوله   ٢٦٧: البقرة ،: �{ � �� �� ���� �� ��� �z احلجرات :

� }�: ، وقوله   ١٢ �� ��� ���� ���
z ٨: امللك  ،�{ �� �� �� ��� �� �� ��z ١٠٣: آل عمران   ،
�{ �� �� �� � �! �"� �# �$ ����% ��� �&z ٢: املائدة  ،�{ �� �' ����z ٢٢٢: الشعراء   ،�{ � ���( � �)
 �� �� �*� � �+���� � � � �z ٢٥: الصافات  �{ �� ��, �-�% �.�/�� ���0 12 �� �% � �3 ��z ١٠٥: هود ، 
�{ �� �� �� �*��& �� ���� � �4%�5 �� �-�� �$ � ���( ��z ٢٠: األنفال  ،�{ �� �� �� ��� �$ �6���z ٤٦: األنفال   ،

�{ � �7 ���8 �-
�9 � ���( �*�0 �*� � �:��z ٣٨: القلم   ،�{ �� �� ���� ���������z ١١: احلجرات  .  
وذلك ؛ ألن اإلدغام طرأ على احلرف التايل حلرف املد ، فأصل هذه 

،  »تتناصرون  «،  »واونتتعا«،  »تتفرقوا«،  »تتجسسوا«،  »تتيمموا«الكلمات 
  . »تتنابزوا  «،  »تتخريون  «،  »تتنازعوا  «،  »تتولوا  «،  »تتكلم  «

ّوسكن البزدال ي �{� �©z وأدغمها يف التاء بعدها  ٩٠: مرمي .

�}�: وقرأ قوله  �_��~� �}z بتاء مفتوحة مشددة ، ونون  ٨: احلجر 
  . » لُزنتت «مفتوحة ، مع فتح الزاي وتشديدها ، فأصلها عنده 

فلما حدث اإلدغام بعد حرف املد صار مداً الزماً كلمياً ، ومل يشبه ما 
  .تقرر قبله 

، فسبب للمد العارض للسكون ، ومسي بذلك  : أما السكون العارض
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٦٧ 

فترجع احلركة ، ألن السكون عرض على احلرف عند الوقف ، أما عند الوصل 
   .وفيه القصر والتوسط واملد جلميع القراء ، األصلية للحرف 
ي فيه ال دليل عليه من كالم املتقدمني ، بل هو قول متأخر ال لَّدبالت والقولُ
  .ه لذلك يعتمد عليه فلينتب

  .ففي العارض القصر والتوسط واملد مع السكون احملض 
فقط مع الروم يف  وفيه الثالثة مع اإلمشام يف املضموم واملرفوع ، والقصر

  . املكسور وارور واملضموم واملرفوع 

�א��
	א��
	א��
	א��
	وא��وא��وא��وא�� �� �� �� �

  :ص 
 رالْآخ رإِنْ تـ  و   السـمآ : ـهمـزاً كَ

  
 ــد ــاً بِم ــالْوقْف مطْلَق ــا فَ متح  

   
ــا  ــابنِ الْعلَ ل غَمــد م ــاه ــا تلَ مو  

  
ــجلَا  ســثْ م ــارِضٍ، فَثَلِّ كَع ــو فَه  

   
   ــاتيالز غَمــدم لَــاهــا تمو  

  
 ــاَءات الت ــن ي مــز الْب غَمــد مو  

   
ــامِ   ــع الْإِدغَ ــاً؛ إِذْ م ــد حتم مي  

   ــم الْإِش ــع م موــر ــا ال عنم ــد   امِقَ

   
 غَمــد ــا، فَالْم ماهرــا ي ــن الْعلَ ابو  

ــاعلَموا   ــاً فَ ــاكنِ وقْف كَالس ــه يلَد  

   
  وما أَتـى مـن قَبـلِ همـزٍ غُيـرا     

  فَامــدد واقْصــرا: كَــذَاك أَو ســاكنٍ  

   
  ومـد حجــزٍ بــين همــزينِ فَصــلْ 

    هـدع ـضعبو ،رـلْ   فَاقْصصـا اتمم  

   
     ـرـا ذُكمبٍ مـبس ـنلَـا عا خمو  

  
  ــر قُصو ،هِميــد ــي لَ طَبِيع ــو فَه  

   
  : التعليق

إذا وقعت اهلمزة آخر كلمة وقبلها حرف مد ، فيكون املد حينئذ متصالً ، 
ض ، عاً من طريق الشاطبية مع السكون احملبشاملد متوسطاً أو م : وفيه عند الوقف

ومع اإلمشام إذا كانت مضمومة أو مرفوعة ، وفيها التوسط مع الروم إذا كانت 
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  .مكسورة أو جمرورة ، أو مضمومة ، أو مرفوعة 
بالسكون العارض مع معاملته  دهو االعتدا: وسبب اإلشباع يف الوقف 

معاملة األصلي .  
وهو  –برياً مدغم إدغاماً ك بعد حرف املد حرفمث بني الناظم أنه إذا وقع 

فإن املد فيه يعامل معاملة العارض للسكون ، ففيه القصر  –أليب عمرو بن العالء 


 }� :والتوسط واملد يف حنو قوله  �; ��(�����M �) �<�3=z ٤ - ٣: الفاحتة  ،�{ �'� �� ��
 �(= �> � �>?
��% � z ٢٤٧: البقرة  ،�{ �@ A� �>��(� �� BC��Dz ١٩٠: آل عمران   ،

ا ووجهّملد  :الواقع بعد حرف املد  اإلدغام. هو أن : التوسط و القصرِ ووجه
 .سكون املدغم عارض ، فيعامل معاملة العارض 

: أما الكلمات اليت رواها محزة الزيات يف اإلدغام الكبري كأيب عمرو وهي 

��E C��9 }�: التاء يف �F(� ��� 	�� �� �C �6 C� �� �G� ��(� �9� H� �G��� �F �
�(��4(� �9 �. C�� H� �I� �z 

�C� .� }�: ، ويف مطلع الذاريات  ٣ -  ١: الصافات �D �A� �J(� ��� H� �A��z ١: الذاريات  ،
وكذلك تاءات البزي السابق ذكرها ، فإن املد فيها يكون مداً طويالً ، ألما 

 .وال روم ، اها من غري إمشام يرو
 لذلك ؛إلدغام والروم مع ا، أما أبو عمرو ابن العالء فإنه يرى اإلمشام 

ل املدمعاملة العارض للسكون يف الوقف  يعام.  
  :مث بني الناظم مسألتني 

أو احلذف أو ، بالتسهيل  روبعده مهز مغي،  إذا أتى حرف مدّ :األولى 
 .أو النقل جاز فيه القصر واملد ، اإلبدال 
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ووجه ّاملد :ووجه القصراهلمز ، :ثلم. يف اهلمز احلاصلُ التغيري �{��f

��gz ومها قالون والبزي ، أو بإسقاطها ، ملن قرأ بالتسهيل يف األوىل  ٢٢: النساء
  .وهو أبو عمرو 
للهمزة أثراً  ىبقأهذا التغيري إذا  لكن ،م فاملقد : مفاملُقَدكما عند  املد

  والبزي ، قالون 
  .وإذا مل يبق للهمزة أثراً ، فاملقدم القصر كما عند أيب عمرو 

 فيجوز فيه املد:  رمغي وبعده ساكن أصلي، إذا أتى حرف املد  :الثانية 

�}� امليم يفياء وذلك حنو . والقصر  �Az  ففيها املد مبقدار  .أول آل عمران
اعتداداً ؛ وفيها القصر حركتان   .اصطحاباً لألصل ، ثالث ألفات مع فتح امليم 

اليت أُيت ا للتخلص من التقاء الساكنني ؛ وهي الفتحة ، حبركة امليم العارضة 
 .خلفتها 

ى ا للفصل بني اهلمزتني عند من وهو مد األلف اليت يؤت: أما مد احلجز 

    ���hz  }�،  ٦٠:  النمل ��fz}�  ٦:  البقرة ��Fz}� :قرأ ا حنو 
نه حيجز بني أل ؛بذلك  ىمّت ، وسلَهِّت اهلمزة الثانية أم سقَقَّسواء ح  ٨: ص

 . اهلمزين ؛ لثقل اللفظ ما 
احلاجزة  أما من قال إن األلف. ألن األلف عارضة  ؛والصواب فيها القصر 

جمن قبيل املتصل  ت الكلمةَلَع ،فتمفقوله مردود وليس العمل عليه ،  !بقدره  د
   .بل على القصر 

ه إذا حتقق شرط املد ذكر أن؛ وأحكامه ، وأسبابه  وبعد أن بني املد الفرعي
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طبيعي  ومل يتحقق سببه فهو مد.   

لذلك إذا نقص عن  ؛واملد الطبيعي هو الذي ال تقوم ذات احلرف إال به 
وهو ال يتوقف على سبب من مهز أو  .لذهاب ذات احلرف  ؛حده كان حلناً جليا 

  وحكمه القصر   ٢٢: املائدة z»��¬��}�  سكون حنو
�א��
	א��
	א��
	א��
	وא��وא��وא��وא�� �� �� �� �
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  حرفَا اللِّنيِ
  : ص 

ــكَنا   ــا س ــاُء إِذَا م الْيو اوــو   والْ

ـ       قَـولِ غَيرِنـا  : ـمن بعد فَتحـة كَ

   
ــمسيانالَ : يفَــيِ اللِّــنيِ، ورح  

ــد إِالَّ   مــالَ  ت صو ــكُون س ــع م  

   
  ــف ــارِضٍ للْوقْ ع ــع ــا م   وثُلِّثَ

  غَمٍ الــد مــالَ و ــنِ الْع ــيب لْفِء ت  

   
ـ زِمٍ وامدد ووسـطْ مـع الَ     ع: ـكَ

  ــي ــاً، وللْمكِّ ــ: مع هنيِات نــذَي   الَّ

   
و"رشـا   " النمـارِضٍ وع نـيى بوس  

  ـالَ النِ الْعـا     بلَزِم ـا قَـدم نـيبو  

   
ــلَ الَ ــالَوقَبـ ــى منفَصـ   زِمٍ أَتـ

  
  ِسـرِ الْيـا موصـالَ   فَالْواو ضم، واكْ

   

  : التعليق
�}� :يان حريف لني حنو مسي : إذا سكنت الواو والياء بعد فتح �¤z 

�}�، و ٢٦٣: البقرة �®z و ٢٨: البقرة ،�{� �_z و ٧: الفاحتة ،�{� �¸z 
 . ٤٠: النحل

  :ولو قال الناظم 
  

 ................................   نـ م   قَـولِ  يـف  ك: ـبعد فَتحة كَ

   
 اومسيت. ألن املثال الثاين الذي أتى به غري موجود يف القرآن  ؛لكان أفضل 

  .وقلة كلفة على اللسان ، روجهما يف لني ؛ خلبذلك 
ّفيهما القصر والتوسط واملد ؛ مها كالعارض ومقدار مد.  

 الكن ختتلف حروف املد عن حريف اللني يف مقدار املد اختالفاً دقيقاً ، وهذ
  .االختالف ال يضبطه إال املشافهة 

  .هـ . أ  »يف حروف اللني من املد بعض ما يف حروف املد  «: قال مكي 
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مث إن يف حروف املد واللني مداً أصلياً ، ويف حروف  «: وقال الضباع 
اللني فقط مداً ما يضهـ.أ »بشيء منهما حلن  كلٌّ منهما باملشافهة ، واإلخاللُ طُب  
وال يدا إال إذا وقع بعدمها ساكن عارض أو أصلي م.  

� :أما الساكن العارض فيكون عارضاً بسبب الوقف حنو  {� �Nz 

�}� ، ٣٨: البقرة �hz وعارضاً بسبب اإلدغام يف قراءة أيب  ٩٦: آل عمران ،

���}�،  ١: الفيل ��Âz®}�: عمرو ابن العالء يف حنو  K� �A ' �� ��z ٣١: الصافات   ،
  .يه املد أيضاً ويثَلَّث ف

  :أو األصلي ففي أربع كلمات يف القرآن ، أما الساكن الالزم 

  .  ١: مرمي ��Az}� :العني يف قوله  – ١
  .  ٢ - ١: الشورى ��C��B��Az}�: العني يف قوله  – ٢
  ٢٧: القصص z»��¬����®��}�: يف قوله  z®}�كلمة  – ٣

  .  ٢٩: فصلت ��Î��Í��Ìz}� :يف قوله  ����اللذين  ����  – ٤
قرأمها ابن كثري املكي بتشديد النون فيكون : ن ان األخريتان الكلمتاوهات

يف مرمي  »عني  «سكون النون األوىل الزماً على قراءته ، كما أن سكون النون يف 
  . والشورى الزماً أيضاً 

وليس يف هذه الكلمات إال التوسط اعتداداً باللني ، واملد الطويل اعتداداً 
  .باألصل 

 عارض  أن ابن اجلزري يف كتابه النشر سوى بني ما سكونه سكونٌإال
 بسبب الوقف أو بسبب اإلدغام عند أيب عمرو ابن العالء ، وما سكونه سكونٌ
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مرتبة  »اللذين  «و »هاتني  «و» العني « فقال بتثليث املد فيهما ، فيزيد يف  الزم
  .اء السادة القر القصر ، وقد ورد ذلك يف طرق صحيحة معمول ا عند
وقبله ياء أو واو لينتان وكلٌّ ، مث يبني الناظم أنه إذا أتى سكون الزم مدغم 

  :وتكسر الياء ختلصاً من التقاء الساكنني يف حنو ، فتضم الواو ، منهما يف كلمة 
�{�����É��Èz ١٦: البقرة   ،�{��_���^z ٣٩: يوسف  . 

�א��
	א��
	א��
	א��
	وא��وא��وא��وא�� �� �� �� �
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الن كَاموِينِأَحنالتو ةناكالس ون  
  :ص 

 ــون ــامهم للنـ ــةٌ أَحكَـ   أَربعـ

ــوِينِ    ــماً وللتنـ ــاكنةً رسـ   سـ

   
فــر ــي أَح ف ــام ــونَ: الادغَ   يرملُ

ــلَ   ــا مثْ ــوونَ : لَ نــا ي ــان ولَ ينب  

   
ــامٍ ورا   ــع لَ ــةَ م نــوا الْغ   وتركُ

ــ   مهعم ــق بي ــن ماورهــت ــا اش ا م  

   
   فـرأَح ـعم نـو "لَكمنـي " يقبن  

  
ــقِ  ــروف الْحلْ ح ــد ننْ عــر   وأَظْهِ

   
  :وتلْــك ســتةٌ تراهــا أَولَــا   

  
  غَــاد خــالَ أَال هــدى عــالٍ حــالَ

   
ــا  يمــاٍء م ــلِ ب قَب ــن ــا م مهباقْلو  

  
ــك الْ  ــة تلْ نبِالْغ ــف أَخــاو يمم  

   
    ـاِء قَـدالْهِج فـري أَحـاقب دنعو  

   درــا و ــة كَمـ ــا بِغنـ   أَخفَوهمـ

   
  : التعليق

  النون الساكنة هي تلك النون اخلالية من احلركة 
نون ساكنة زائدة تلحق اآلخر لفظاً ووصالً ال خطاً ووقفاً ، : والتنوين 
  :وهلما أربعة أحكام 

 :الناظم اإلدغام  ب ترتيب�sأولها 
 .اإلدخال والستر  :وهو لغة 
  .التلفظ بساكن فمتحرك بال فصل من خمرج واحد  :وصناعة 

. وهو اإلسراع : من الرمل  ) ١(  »يرملون  «وحروفه جمموعة يف قوهلم 
  .بشرط أن يكون املدغم يف كلمة ، واملدغم فيه يف كلمة أخرى 

                                                 

والقراء : وقال » لم يرو « : حرف اإلدغام مجموعة في قوله أر الداني أن ذك  )  ١(
ألنها إذا التقت بمثلها لم يكن غير إدغامها  ؛يزيدون النون ، وال معنى لذكرها معهن 

  . ٢٣٩راجع التحديد ص . كسائر المثلين 
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وهذا يف أربع كلمات يف القرآن . ام أما إذا كانا يف كلمة واحدة فال إدغ


��*1 }� ال خامس هلا ذكر منها الطييب كلمة واحدة وهي� ��z والثالثة   ٤: الصف

 . حيث وردت  �k z} ٤: الرعد ���wz}� ٩٩: األنعام z|��}�: هي
 ؛وهي ليست من القرآن ، بل من اللغة  »ون وين «وذكر الناظم كلمة 

  .له مثال من القرآن مل يتيسر حيث لضرورة البيت 
     :، لذهاب احلرف والصفة حنو  »نرمل  «يف كلمة  واإلدغام كامل

�{� �� �Ï���Îz ٥٣: النحل ، �{� �R��Qz ٤٩: البقرة   ،�{��|��{��z

z ٢٨: الروم   ،�{� �±���°���¯z وعالمته تعرية املدغم من   ٩٣: الكهف ،
ى احلرف إذا كان تنويناً مع عل ) ١(  ، وتتابع احلركات  ناالسكون إذا كان نو
: لذهاب احلرف وبقاء الصفة يف الواو ، والياء حنو ؛  وناقصتشديد املدغم فيه ، 

�{� � �̧ � �¶z ١١: الرعد   ،�{� �a��`z وعالمته جتريد   ١٢٣: النساء ،
النون من السكون ، وتتابع احلركتني على احلرف إذا كان تنويناً مع عدم تشديد 

 .اصطلح علماء الضبط املدغم فيه ، هكذا 
  ٧: الزلزلة z}���|}� حنو »ينمو«واإلدغام كذلك بغنة تبقى يف حروف 

�{����Ï���Îz ٥٣:  النحل  �{��À��¿z ٥٥:  املؤمنون  �{��¸���¶z ١١: الرعد   
�}� :وبغري غنة يف حريف الالم والراء يف حنو  � hg� �fz ٥:  البقرة  ،      

                                                 

�}�: ا في نحو قولهمتتابع التنوين أي تمايله  )  ١( �ç��æz بعضهما  ال فوق ٧٤: الكهف
  .  ٤٦ -  ٤٥: الكهف ���é��è��Az}�: فهذا تنوين متراكب في نحو قوله 
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� {� �z� �y� �xz وهذا على املشهور من طرق القراء ،   ٣٢: األحقاف
  .كالشاطبية 

إدغام النون فيهما بغنة ، ، كالكامل ، وقد ورد يف بعض طرق النشر 
  . لقلة وروده بسبب عسره  حلكنه غري مشتهر ، وذلك مقروء به صحيح 

  .وبينهن  ماقرب املسافة بينه -اإلدغام  –وسببه 
ار احللقي ، اإلظه :ثاني أحكام النون الساكنة والتنوين 

 .واإلظهار هو األصل يف التقاء احلروف 
 .اإليضاح والبيان : وهو لغة 
فصل احلرف األول من احلرف الثاين من غري سكت عليه وال  :وصناعة 

  .غنة زائدة على األصل 
أال ، هدى، عال ، «تراها أوائل كلم هذا الشطر من البيت : حرفه ستة أو

  . روفة واألمثلة مع »حال ، غاد ، خال 
 .املسافة بينهما وبينهن  بعدوسببه 

 .القلب : ثالث أحكام النون الساكنة والتنوين 
 .التحويل  :وهو لغة 
 .أو التنوين عند الباء ميماً خمفاة بغنة ، قلب النون الساكنة  :وصناعة 

 ١٨: بقرةال T���S��z}�،  ٢٧: البقرة ��z��z}}� وحرفه الباء يف حنو

  .مع إخفاء غنة امليم  تني بال كزٍّوصفته إطباق الشف
 .اإلخفاء  :رابع أحكام النون الساكنة والتنوين 

 .الكتم والستر  :وهو لغة 
 النطق باحلرف حبالة بني اإلظهار واإلدغام عار عن التشديد مع :وصناعة 
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  . بقاء الغنة يف احلرف األول 
  ذا البيت لم همجعها اجلمزوري يف أوائل ك: وحروفه مخسة عشر حرفاً 

فا ذَا صثَن كَم ادج صخش ا قَدمس    .:.مباً دطَي ي زِدف قَىت عاــظَ ضمال  
  .واألمثلة معروفة 

والبعد املوجب لإلظهار ، ، انعدام القرب املوجب لإلدغام  : وسببه
 .فحصل اإلخفاء 
  : ص 

  وأَظْهِـــرِ الْغنـــةَ بِـــالتبيِنيِ  

  يمٍ شــددت أَو نــونمــن كُــلِّ مــ  

   
هِملكَقَــو :ثَــم ،ثُــم ،غَــمو ،ــمه  

    مــت ــنهن، فَ ع ،ــن هإِن ،ــن لَك  

   

  :    التعليق
يم خيرج من اخليشوم ، صوت  لذيذ مركب يف جسم النون وامل :الغنة 

 .وال عمل للسان فيه 
   .امليم والنون املشددتان : وحرفاه 

  .إطالتها : ر الغنة ومعىن إظها
 ) ١(  ����ثَم   ����، و ����ثُم  ����، و ����غم   ����، و ����هم   ����: الناظم بقوله لَمث مثَّ

 ����عنهن   ����، و ����إنهن   ����، و ����لكن   ����للميم املشددة ، و ����فثم ميقات   ����و
 .للنون املشددة 

�وא������وא������وא������وא������ �� �� �� �

                                                 

¶��}�: حرف عطف، وثَم بفتحها اسم إشارة بمعنى هناك كما في قوله ثُم بضم الثاء  )  ١(

��»��º����¹��¸z أي هناك  ٢٠: اإلنسان.  
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 ٧٨ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

  دغَاماِإل
  : ص 

ـ   ي ـنونُ مالنوس   ـدم لَمفَـاعغَّم  

ـ و القَ فـي الْـواوِ بِـالْخلْف و نّ        مِلَ
   

ــن طــس م ــذَاك ــيمِ كَ الْم ــد نع  

ــي   يملعت دفــت نِ فَاسيتــور ــي الس ف  

   
ــون راٌء والَ  الن ــد عب ســي   مالَ ولَ

  
  دغَـــاميجـــوز اال بِكلْمـــة، والَ

   
  حتمــالَــو وقَعــا، كَــالْواوِ والْيــا 

  
  أَنمــارٍ وينمــو زنمــا: ـ كَــذَا بِــ

   
    ـقح ـانهجـى الْوحمـي انفا، ووِهحنو  

ــي   ف ــذَاك ــق: كَ حمــي ان فــرِشٍ و منه  

   
ــب اإلِْ ــي ويجِ ف ــام ــا: دغَ نَءام  

  ــلْ، و ــي قُ نعــي، و نالَ م ــي حنَّز  
   

  : التعليق 

��m يف النون من هجاء السني يفاختلف القراء  – ١ �\l عند   ١: يس
وشعبة ، وابن عامر ، ورش : فأدغمها يف الواو إدغاماً بغنة ،  وصلها مبا بعدها

  .وخلف يف اختياره ، وأظهرها الباقون ، ويعقوب ، والكسائي 

�}� وكذلك يف �{�� zyz وشعبة ، قرأ باإلدغام ابن عامر   ١: القلم
لف يف اختياره وورش خبلف عنه ، وهذا هو الوجه وخ، ويعقوب ، والكسائي 

  . ، وأظهرها الباقون هعندالثاين 
  .هذا من طريق الشاطبية والدرة 

  . بةٌعّشتالقراء فيها م قرالطيبة فاملسألة خبالف ذلك ، فطُمن أما 
أول الشعراء  ����طسم  ����مث يبني حكم النون يف هجاء السني من  – ٢
  .إال محزة فأظهرها ، اً على إدغامها فالقراء مجيع. والقصص 
راء يف  يف البيت التايل يبني أنه ليس يف لغة العرب نون وبعدها الم أو – 7
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٧٩ 

لئال يشتبه  ؛فال جيوز إدغامهما : كلمة واحدة ، وعلى افتراض وقوع ذلك 
كذلك ال جيوز إدغام النون الساكنة يف الواو أو الياء إذا وقعتا يف . باملضاعف 
  .وقد مر بيان ذلك ، حدة كلمة وا

يف ذلك وجد يال وقعت فيها امليم بعد النون الساكنة ، ومث ذكر أمثلة 
« ، و بذْاملاء الع: ري وهو ممجع ن »ر اَمنأَ «: وهي ، بل يف كالم العرب ، القرآن 
 ) ١(  انتناليت يف عنقها ه: أي  اُءمنز شاةٌ: يقال  »نما ز «ر ، ويكب: مبعىن » ينمو 

  . علقتان يف حلقها ، أو مقطوعة طرف األذن م
ال جيوز إدغام النون الساكنة يف حروف اإلدغام : ففي هذه األمثلة وحنوها 

  . بعدها 
فيجوز فيه ، بوزن انفعل ، من احملو  فعل ماضٍ،  »امنحى  «أما كلمة 

: وهو  قِحملَمن ا » قحمان «وكذلك يف كلمة  »حى مامحى ، وان «: وجهان 
قْالنجيوز فيها وجهان ، واإلزالة ان ص :» امحق وان ،محق «  .  

جيوز ، ة نِسأو املُ، العجوز املضطربة : وتعين  »ش رِمنه «: وكذلك كلمة 
وكلها أمثلة ال تعنينا ،  ) ٢(   واألوىل أصل للثانية عند األخفش »ش رِمه «فيها 

 .ة بالنسبة لألداء القرآين وليس فيها كبري فائد
حيث التقت النون يف ،  »آمنا  «إنه جيب اإلدغام يف : مث يقول  - ٤

 »ن م «حيث التقت نون  »ي نّع «و »ى نّم «الفاعلني ، ويف  »نا  «بـ  ضياملا

                                                 

 .اللَّحمة المتدلية من الحلق : الهنَةُ   )  ١(

  :بوري في الوافية في نظم الشافية قال النيسا  )  ٢(
 وُل ِإن َأصلَه هنْمرشُــيقُ.:.   وهكذَا همرِشٍ واَألخْفَشُ   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

      

 
 ٨٠ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

حيث التقت  »نّ زحي «يف كذلك وبعدها ياء املتكلم ، و، بنون الوقاية  »ن ع «و
  ع بنون النسوة ، وهذا معلوم نون املضار

�א��
	א��
	א��
	א��
	وא��وא��وא��وא�� �� �� �� �
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٨١ 

ةناكيمِ السالْم كْمح  
  : ص 
  وجوبـاً أُدغمـت  : الْمـيم إِنْ تسكُنِ 

  ــتيفــاٍء أُخب ــدنعــا، وهثْلــي مف  

   
ــاقي األَْ   ب ــد نعو ،ــة نبِغفــر ح  

  
  الْـوفي  قَد أُظْهِرت حتمـاً علَـى الْقَـولِ   

   
ــن اإلِْ  ي مــال ــذَرِ الت حلْيــاِءو   خفَ

ــاءِ    ــد الْفَ نعاوِ وــو ــدى الْ ــا لَ لَه  

   

  :التعليق 
أحكام هلا  –اخلالية من إحدى احلركات الثالث  –اعلم أن امليم الساكنة 

  .ثالثة
أخرى  »ميم  «إذا وقع بعدها : وجوب اإلدغام يف مثلها ، أي  :األول *  

  .جيب إدغام األوىل يف الثانية ، كة متحر

�}� :ذلك مثال  � ÑÐ� �Ï� �Îz ١٣٤: البقرة  ،�{�z�y�x

|{z يف املوضعني ساكنة ، والثانية » لكم « ، فامليم األوىل يف  ٢٨: الروم
 . »إدغام املثلني الصغري  «غم األوىل يف الثانية ، ويسمى هذا بـ دتمتحركة ، فَ
 »باء  «إذا وقع بعد امليم الساكنة : باء ، أي اإلخفاء عند ال: الثاني *  

  .وجب اإلخفاء 

� :ذلك مثال  {� �T� � �Sz ١٨: البقرة  ،{�x�y� �z z  
خلروج  »اإلخفاء الشفوي  «ويسمى هذا بـ . ويكون بغنة   ٨٧: الصافات

 .املخفي ، واملخفي عنده من الشفتني 
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 . ) ١(  »م والباء املي «اإلظهار عند باقي حروف اهلجاء عدا  :الثالث *  

،   ٧: الفاحتة ���cb��a`�_z^}� :ذلك  مثال
�{� � � `_��^z ؛  »اإلظهار الشفوي  «ويسمى هذا بـ .  ١٠٥: املائدة

  .خلروج املظهر من الشفتني 
مث يذَّح؛  »فاء  «أو  »واو  «الناظم من إخفاء امليم إذا وقع بعدها  ر

أو تقارب ، واحتاد ،  »امليم والواو  «احتاد خمرج : وسبب الوقوع يف هذا اخلطأ 
  . ) ٢(  »امليم والفاء  «خمرج 

�}�: ذلك مثال  �c� �b� � �az ٧: الفاحتة   ،�{��[

��]\z فلتحذر أيها التايل من اإلخفاء   ١٦: النساء ،. 
 
 
 
 

                                                 

ج  ،  خ  ،  ذ  ،  ( الميم الساكنة ال يأتي بعدها ثمانية أحرف في كلمة واحدة وهي   )  ١(
 ) .ص  ،  ظ  ،  غ  ،  ف  ،  ق 

؛ الختالف مخرجهما  » تقارب« الشفتين ، وقلت لخروجهما من ؛ » اتحاد  « قلت  )  ٢(
 .في الشفتين 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





          

     ــِإسافُ الظَّمــع ّي 

 

٨٣ 

  حرف الْمفَخمةُاَأل
  :ص 

اال فـــرأَح ـــنمفَخالَوعـــتِءس  
ـ        خفَـــاِء الَوتلْــك ســبعةٌ بِـ

   
  قظْ خـص ضـغط، وامتنـع   : يجمعها

  اال ورالَ ظُهعـتس   قَـعـرٍ يكَس ـعِء م  

   
 لْطــالْخ ــاطق بِـ ــه نـ   ومدعيـ

ــي    طخم ــو هو ــة حــرِ بِالْفَت لْكَسل  

   
ــالَ  ــا أَكْم هنم ــق طْبــمِ الْم فَخو:  

ــ   جِمــا أُع ــاد والطَّ ــالَالص مأُه ا أَو  

   
ــالَّ  ــمِ ال فَخالَوالْج ــن م مــه   لَ

  مالَــهمــن بعــد غَيــرِ الْكَســرِ واإلِْ  

   
ــا    ــا أُميلَ م ــد عب ــم فَخإِنْ تو  

  
ــوالَ   قْبم هِميــد ــن لَ ــاً يكُ   أَيض

   

  : التعليق
 .الزيادة والتسمني  :التفخيم لغة 

 .فيمتلئ الفم بصداه ، ى جسم احلرف يدخل عل نمس :وصناعة 
وهي  »قظْ  طغض صخ «يف قوهلم  االستعالء اموعةُ حروف :ه وحروفُ

 ) .ط ، ض ، ص ، ظ ، ق ، غ ، خ ( على الترتيب من حيث القوة 
  :قال شيخ مشاخينا عثمان مراد 

عالــاس مِـوفَخيبٍ تتربِت فــيي   .: .  بط فيض دقُلْ ظَلَّ قٍص غَري يفخ  
  :كما عليه ابن اجلزري واحملققون  ، ومراتبه مخس

��} :املفتوح وبعده ألف ، حنو قوله  – ١ ��� �Âz  ١١:  فصلت     ،

�{��Äz ١٦٢: البقرة   . 
�}�: املفتوح من دون ألف ، حنو قوله  – 2 �¾z ٥٧:  البقرة    ،
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 ٨٤ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

�{��nz ٥٤: البقرة  . 
   ٢٥٤: البقرة ��kz}�،  ١٢: طه ��Æz}�  ولهاملضموم ، حنو ق - ٣
  ١١: النساء �¹z} ١٨٥: األعراف z»�} الساكن، حنو قوله – ٤

�}�حنو قوله  ،املكسور  -  ٥ � �sz ١٤: األنعام �{� � �uz ٨٥: البقرة   
مث بني الناظم أن كسر احلرف مينع ظهور استعالئه ، وعلل ذلك بأن مدى ع

 ��b z}:  عند نطقه خيلط الكسرة بالفتحة يف حنو  ظهور االستعالء يف املكسور
 .خطأ اخللط وهذا 

: خالف ما عليه احملققون ، فاالستعالء  هذاو! كذا قال رمحه اهللا : قلت 
  .ر ِسال تفارقه حىت لو كُ، الزمة للحرف املستعلي  صفةُ

بل  ؛ة حىت لو كانت يف آخر مرتبة قَفال تسمى هذه احلروف أبداً مرقَّ
  . تفخيماً نسبيا: لتفخيم هنا  يسمى ا

  :ي لَّوتقال املُ
   زِلَـهنى منبِـأَد كُـنإِنْ تو يفَه  

   لَهفــتسالْم ــنــةٌ قَطْعــاً ميمفَخ  

    
  ــه ــا رقيقَ هــالُ إِن ــالَ يقَ   فَ

      يقَـهقالْح ـيه لْـكا، تهدكَض  

    
ئ أن ال يبالغ يف تفخيم حيث جيب على القار: ييب فحق أما حتذير الطَّ

  .حىت ال خيلط الكسرة بالفتحة ، احلرف املستعلى املكسور 

فْلَ ولعل اخلالف؛ ظي فإن مسبِيي الطي املكسور ى مرققاً ، فقد مساه املستعل
  .  مفخما تفخيما نسبيااحملققون 

وهي . تسمى حروف اإلطباق ، مث إن من حروف االستعالء أربعة أحرف 
  .الصاد املهملة ، والضاد املعجمة ، والطاء املهملة ، والظاء املعجمة : 
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٨٥ 

، من تأثر بقية حروف االستعالء  وهذه احلروف تتأثر مبراتب التفخيم أقلَّ
  .بني العلماء ، واَألسد األول  لقوا ، خالف ؛أو ال تتأثر مطلقاً 

   :حكم الالم  -رمحه اهللا  –مث يبني 
يف حالتني وترجع  مخفَرقيق إال الم لفظ اجلاللة ، فتوالالم أصلها الت

  .ألصلها يف حالتني 

�}� :فيكون إذا سبقت بفتح حنو : أما تفخيمها  �U� �Tz آل عمران :

 .  ٣٠: مرمي z}��|��}�: أو ضم حنو   ٥٥

�}�: ت بكسر حنو قَبِفيكون إذا س : وأما ترقيقها �§��¦��¥z 

 z¢��£��}�: أو إمالة حنو .  ٢٦: آل عمران ������x��wz}� ، ١٠: إبراهيم
  .على رواية السوسي خبلف عنه   ٥٥: البقرة

جاز يف الالم الترقيق  –كما عند السوسي  –ت بإمالة قَبِمث اعلم أنه إذا س
  :وعلى ذلك فللسوسي ثالثة أوجه ، والتفخيم 

 .الفتح مع التفخيم  :األول 
 .اإلمالة مع ترقيق الالم  :الثاني 

 .اإلمالة مع تفخيم الالم  :ثالث ال
 .ان مقروء ما صحيحوالترقيق لالم املسبوقة بإمالة وجهان ، والتفخيم 

�وא��א���وא��א���وא��א���وא��א��� �� �� �� �
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  حكْم الراِء
  : ص 

  ورقِّــقِ الــرا ذَات كَســرٍ مســجلَا

  وذَات تســكنيٍ تلَــت كَســراً جلَــا  

   
  مؤصـالً فــي كلْمـة الــرا، وخلَــا  

  
  من حرف الاسـتعلَاِء بعـد موصـلَا   

   
ـ : والْخلْف فـي  فقٍر   ـرِ الْقَـافكَس؛ ل  

  و :فقَــرة   لَــافبِلَــا خ ــمفَخ  

   
  سكُون الْوقْـف رقِّـق إِنْ تلَـت    وفي

     تـكَنـا سي ـاالً، اومم ةً، اوركَس  

   
نــيــلُ بالْفَص ــرضلَــا يــرِ والْكَس  

ـ     ـ : ـوالرا بِسـاكنٍ كَ عيالْ نـ ق   رِطْ
   

ــالِ ــالِ الاتصـ ــا كَحـ   ورومهـ

  ولَــا تكَررهــا بِكُــلِّ حــالِ     

   
  وما خلَـت مـن موجِـبِ الترقيـقِ    

  فَحكْمهــا التفْخــيم بِــالتحقيقِ    

   

  : التعليق
  :يق عارض عليها ألسباب أصلها التفخيم ، والترق: الراء 

�}� : حنو ، كسرها ::::األول األول األول األول  �¨z ٢٢: البقرة �{� � �sz  آل

 . ١٧٧: البقرة z`��}��،  ١٧٠: عمران
يف كلمتها ، وليس بعدها حرف  سكوا عن كسر أصليّ ::::الثاني الثاني الثاني الثاني 

  .   ١٧: هود z¨��}�،   ٤٩: البقرة ��Ez}� :حنو . استعالء 
��Ð}�: ا فإا تفخم حنو أما إذا سكنت عن كسر عارض منفصل عنه

��Ñz ٢٧: اجلن  .  
فإا تفخم أيضاً بال خالف ، وذلك يف ، وإذا وقع بعدها حرف استعالء 
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�{��Ãz ١٢٢: التوبة  ،�{���|z ١٠٧: توبةال ����إرصادا  ����،  ٢١: النبأ   
�{��±z ٧: األنعام  .  

�}�واختلفوا يف كلمة  �]z ؛ لكسر حرف االستعالء   ٦٣: الشعراء
ت على القاعدة ، مخّ، وفُ ةرِسكَ، فرققت راُءها ؛ لضعف حرف االستعالء بِ بعدها

 .ومها وجهان جائزان 
 ترقيقها وصالً ؛ نظراً لكسر حدة واستعالء القاف بكسرها: والراجح 

ونظراً ألن قوة احلرف ، اعتداداً بالقاعدة ؛ وصالً فيناسبها الترقيق ؛ والتفخيم وقفاً 
  .حال الوقف ، إذ يكون ساكناً ال مكسوراً  املستعلى باقيةُ

كسر حنو  اوعارضاً يف آخر كلمة وقبله، سكوا سكوناً أصلياً  ::::الثالث الثالث الثالث الثالث 

:  �{���¾z حنو و. ، وصالً ووقفاً  ١٤٧: آل عمران :�{����»z ٢: الكهف  
 .حال الوقف عليها   ٨: املدثر  µ��ź��}،  و

          :إمالة كربى أو صغرى حنو وقبلها ، سكوا يف آخر كلمة  ::::الرابع الرابع الرابع الرابع 
�{��¿z ١( ملن أمال األلف   ١٩٣: آل عمران ( C 

يف آخر كلمة وقبلها ياء ألجل الوقف  رضاعا سكوناسكوا  ::::الخامس الخامس الخامس الخامس 

   . ١٩: لقمان ����æz}�، و ٥٤: البقرة ��nz}� :ساكنة حنو 
 بعد ساكن صحيح، سكوا سكونا عارضا ألجل الوقف  ::::السادس السادس السادس السادس 

                                                 

ألبي عمرو البصري والكسائي وخلف في اختياره ، » األبرار « اإلمالة الكبرى في   )  ١(
 .والصغرى بالتقليل لورش وحمزة 
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 ٨٨ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

  . ١٠٢: البقرة �Q z}،  ٦: احلجر�p �z}  :حنو قبله كسر يف، فل مست
  .  ٤١: هود �c z}إمالتها ، ومل ترد حلفص إال يف راء  ::::السابع السابع السابع السابع 
بني الكسر ، وبني الراء الساكنة سكوناً عارضاً ألجل الوقف  لَصمث إذا فَ

كما يف السبب السادس ، ال يضر ذلك الفصل ، فكن اس مستفلٌ قبلها حرف.  
،     ٢١: يوسف z ¦�} :أما إذا كان الفاصل حرف استعالء حنو 

 .التفخيم ، والترقيق :   ، ففي الراء وجهان  ١٢: سبأ z |{�}�}و
الفاصل ، ومن فخمها اعترب  رِبِتعحال الوقف مل ي »مصر  «فمن رقق راء 

  .ا يف الوصل هالفاصل ، وحالَ
واعترب حباهلا يف الوقف ، ومن  مل يعترب الفاصل ، »القطر  «ومن رقق راء 
  .فخمها اعترب الفاصل 
  .الراء فيها وقفاً كما ترقق وصالً  قأن الفاصل ال يضر، فترقَّ: والراجح 

  : وقيل يف ذلك
ــلِ  صــلُ الو ــف مثْ ــتري أَنْ يوقَ واخ  

  في راِء مصـر القطْـرِ يـا ذَا الفَضـلِ       

    
ها كالوصل ، فإن كانت لَعام: ا بالروم مث يبني أنه إذا وقف القارئ عليه

قف بالروم مع التفخيم ، وإن كانت مرققة وقف بالروم مع يف الوصل مفخمة و
  .الترقيق ؛ ألن الروم كالوصل 

رار الراء حبيث كْوهو املبالغة يف ت، رنا من خطأ يقع فيه بعض الناس وحيذَّ
  .تتولد عدة راءات 

والتارتعاد طرف اللسا:  كرار؛ا ، وهو صفة يف الراء فًيفَن ارتعاداً خ 
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  .لكن الصواب إخفاؤه فيها . لضيق خمرجها 
عادت إىل أصلها ، ، أنه إذا خلت الراء من موجب ترقيقها  ممث بني الناظ

  . وهو التفخيم 

�m �z} فإذا مل يوجد سبب من أسباب ترقيق الراء فُخمت حنو

��n}، و  ١٨٥:  البقرة �i z}، و  ١٨٥: البقرة � �o z النور  :

 .    ١٢٣: هود �e z}، و   ٥٥
�א��
	א��
	א��
	א��
	وא��وא��وא��وא�� �� �� �� �
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 ٩٠ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

ةناكالس فالْأَل كْمح  
  : ص 

ــتعالءِ  االس فــر ا أَحــد ــا ع مو  

ــراءِ    ــرف الـ ــه وحـ   والَم للّـ

   
ـــفــاً، إِالَّ اَألل ــه مطْلَقـ   فَرقِّقَنـ

  
   ـفصـا وكَم ،لَـتا تا بِملَه كُمفَاح  

   
ــا  مفُخ ــد ــا قَ م ــد عــا ب هنمفَفَخ  

  
ــا  لَمفَاع ــق ــق رقِّ ــا رقِّ م ــد عبو  

   
ــرِي بعــا الْج يهف ــق ــق الترقي   وأَطْلَ

  
  ابــن الْجــزرِي" نشــرِه"ورده فــي 

   
  قَــد أَلْزمــا" تمهِيــده"وكَـانَ فــي  

ــامٍ فُ    ــد لَ عب ــن ــا م يقَهقرــات مخ  

   
ــا   عجر ــد عب ذَاك ــن ع ــه نلَك  

  إِنَّ حكْمهــا أَنْ تتبعــا : وقَــالَ  

   
ــالتفْخيمِ  ــف بِ وصت ــن ــم تكُ   فَلَ

ــيمِ     ــدى التقِْس ــقٍ لَ ــا بِترقي   ولَ

   
  : التعليق
 كلٌ اُءلفظ اجلاللة ، والر ممطلقاً ، وال مخفَحرف االستعالء تأعلمنا أن 

منهما يقَّرق فَيف حاالت ويخيف أخرى  م.  
هلا ،  تهلَتالذي فتتبع احلرف  »األلف  «فريقق مطلقاً إال ، وما عدا ذلك 

ت مخّمفخماً فُ تلت ن، وإ ١٩: البقرة z [�} : ت حنوقَقَّمرققاً ر تلَت نفإ
  .ها قبل، إذاً هي تتبع ما  ٣٤: النازعات �z~�}: حنو 

إلمام أبا إسحاق إبراهيم بن عمر اجلعربي شيخ بلد اخلليل املتوىف لكن ا
  !حرف استعالء  تهـ أطلق الترقيق يف األلف حىت وإن تل ٧٣٣سنة 

بِوتعه هـ على ذلك يف كتابه  ٨٣٣املقرئ ابن اجلزي املتوىف سنة  اإلمام :
وإذا أتى  «: قال  فألزم ترقيقها بعد الالم املفخمة ، ف »التمهيد يف علم التجويد  «

يف   ٣: البقرة �Q�z}حنو  -األلف - فالبد من ترقيقه -قبلها  –الم مفخمة 
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 .هـ . أ .  »واأللف بعدها مرققة ، فتأيت بالالم مغلظة  شمذهب ور
د مل يبلغ العشرين ، فقلَّ وهو بعد، وهذا كتبه ابن اجلزري يف بداية الطلب 

ا أن ، وملَّ فيه اجلعربيع ده يف هذا العلم اشته يف كتابه ودرجع عن ذلك ورد
فالصحيح أا ال توصف : وأما األلف  «: فقال  »نشر القراءات العشر  «العظيم 

تتبعه ترقيقاً وتفخيماً ، وما وقع يف  ابل حبسب ما يتقدمها فإ، بترقيق وال تفخيم 
، ه بعض العجم مما يفعلُ رريدون التحذيفإمنا ي، نا من إطالق ترقيقها تئمأكالم بعض 

من املبالغة يف لفظها إىل أن يصّيرا كالواو ، أو يريدون التنبيه على ما هي مرققة وه
فهو ، وأما نص بعض األئمة املتأخرين على ترقيقها بعد احلروف املفخمة  !فيه 

شيء وهومل يسبقه إليه أحد ، فيه  م« .  

�وא������وא������وא������وא������ �� �� �� �
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 ٩٢ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

  ةحروف الْقَلْقَلَ
  :ص 
  حــروف الْقَلْقَلَــه: تســمىوخمســةٌ 

ــا    نِهكَول-تــكَن إِنْ س- ــه   مقَلْقَلَ

   
ــا هعمجي" :ــد ج ــب ــوف" قُطْ   فَ

  
    قْـفالْو ـكُونس ـعغْ مـالبا، وبِه  

   
ــا   ــن يقَلْقَلَ ــم لَ غــا أُد م ــن لَك  

  
ــا   ــه دخلَ ــا يلي ــي م ف ــه   لكَونِ

    
  :  التعليق

 .احلركة واالضطراب  :القلقلة لغة 
  اضطراب أو ارتداد صوت احلرف املقلقل الساكن يف خمرجه  :وصناعة 

وتعلى الراجح ، واخلالف يف هذه  ) ١(   ال لفظاً إىل الفتحة إمالة خفيفةم
وليس حقيقًا املسألة لفظي ،  ،فينبغي أال تي املسألةُطَع من حجمها  أكرب.  
  . »قطب جد  «جمموعة يف  افهحرأو

  .كربى وصغرى : ومراتبها 

�N �z} :ففي احلرف املقلقل الذي توسط الكمة حنو  : أما الصغرى

 .  ١٨٣:  آل عمران�s�t �z} ، أو الكالم حنو  ١٦: ق
 �W z} :خمففاً كان أو مشدداً حنو، والكربى يف احلرف املقلقل املتطرف

 .  ١: املسد�z |�}، و  ١: الفلق
ال تنفك عنها سواء حركت أو ، الزمة ثابتة حلروفها  مث إن القلقلة صفةٌ

                                                 

   : فيتغير المعنى أحياناً كما في قوله ، ، لئال تصير فتحة » إمالةً خفيفة « : قلت   )  ١(
 !.فانتبه . فالمبالغة في اإلمالة للفتح يقلبها فتحة ، وهذا شنيع وبشع  �ادع اهللا ف �
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  .سكنت لكنها ال تظهر ظهوراً قوياً إال حال سكوا 
قلقل ؛ لكونه إذا دغم يف مثله ، فال يمث بني الناظم أن حرف القلقلة إذا أُ

  ٢٦: البقرة z }�}،    ١٠: يوسف z ~�}: قُلقل انفك اإلدغام حنو 
   ،{�£ z أي احلرف  –لكن الذي يقلقل هو املدغم فيه .   ١٩٦: البقرة

�J �z}القلقلة متطرفاً ، أما إذا كان متوسطاً حنو  هذا إذا كان حرف –الثاين 
 .انفك اإلدغام  لَقلْ، فال قلقلة ؛ لكونه دخل فيما يليه ، ولو قُ  ٧٨: مرمي

�وא������وא������وא������وא������ �� �� �� �
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 ٩٤ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

الْمنِ وثْلَيالْم غَامنِإِديانِسجت  
  :ص 

 درإِنْ و ــم ــينِ أَدغـ   وأَولَ الْمثْلَـ

  ــدم فــركُــونَ حناً االَّ أَنْ يــاكس  

   
ــه ــل ال : مثَالُ بــواْ، و ــد دخلُ   قَ

  
  الَّذي يفـي، وقَـالُوا ولَّـى   : ـالَ كَ

   
   : التعليق

  .واالسم والرسم  ،املتفقان يف الصفة واملخرج : احلرفان املتماثالن مها 
فإذا التقى حرفان متماثالن وكان األول ساكنا والثاين متحركاً أدغم 

حنو  االساكن يف املتحرك إمجاع: {�f�g z ٦١: املائدة   ،{�È� �É�Ê�z 

 .، وإظهاره حلن   ٧٨: النساء z ¯�} ،  ٥٦: املؤمنون
ّاملد يف وجب اإلظهار ، حىت ال يسقط  أما إذا كان أول املثلني حرف مد

��À}،  ٩٦: الشعراء �h�i z}،  ٥: الناس �a z̀�} :حنو 

Á��z ١٨: إبراهيم   ،{�¿�À z ٢٠٠: آل عمران  . 
  : ص 

  واحكُــم لمــا تجانســا بِمثْــلِ مــا

ــا   ــاً لَزِم ــينِ حكْم ــت للْمثْلَ كَمح  

   
 ــان انِسجتالْمو-ــه ــت الْمعرِفَ   :-نِلْ

ــا بِ   ــا اتفَقَ مــفَه ونَ صجٍ دــر خم  

   
ـ     ظلمـتم إذ : ـكَالذَّالِ مع ظَـاٍء كَ

ـ      قَـد تـركْتم  : ـوالدالِ مع تاٍء كَ

   
ـ   ـ آم: ـوالتاِء مع دالٍ وطَـا كَ نت  

ــائطَ   ــد أَ ةٌفَ عا بــو عدــقَثْ، و   تلَ
   

ـ     هـل رأَيـتم  : ـوالالَّمِ مـع راٍء كَ

  
  فَقيسـوا وافْهمـوا   قُـل رب، بل رانَ، 

   
ـ لْي: الْخـالَف فـي  لَكن أَتى  ى ثْهلَـد ،  

  ذَلــك، مــع تجــانسٍ قَــد وجِــدا  
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٩٥ 

ـ : وأَظْهِرنْ سّبحـ  ه ـ ن لْ، معـه، قُ عم  
   ـ  الَ: كَذَاك غْزِت   قَمفَـالْت ،قُلُـوب  

   
يــئ ســا: ن ي ــه ــر قَبلَ ــ: أَظْهِ ياآلئ  

ــاِء   ــلَ الْي قَب ــز مالْه ــذَفْت إِنْ حو  

   
ــرِي  ــزيهِم والْبصـ ــه لبـ   :منـ

  فَاظْهِر وأَدغم مـن طَرِيـقِ النشـرِ     

   
 ــفَ: كَــذَاكفَاصــ حعنهم اَألكْثَــرو ،  

  
ــي م فــال يه ــه ــروا كلَ أَظْه  

   
  دغمـا أَ أَحطـت : في التا مـن والطَّاَء 

  
ــنمو :ــطتســابماقَهــقِ إِطْبابو ،  

   
:نــلُخ ــالَف  مقكُّ ــالَ خ ــم بِ غأَد  

    ــاف ــفَةً للْقَـ ــق صـ   والَ تبـ

   
  : التعليق

  .املختلفان يف الصفة ، مها احلرفان املتحدان يف املخرج : املتجانسان 
  . عن أربع صفات وال يزيد االختالف يف الصفات بني احلرفني املتجانسني

وحكم املتجانسني كحكم املثلني ، إذا سكن األول ، وجب اإلدغام ، 
  :ولكن يف سبع حاالت فقط 

��y}،  ٦٤: النساء ���z~�{�} :الذال يف الظاء حنو  – ١

z z وليس يف القرآن غريمها   ٣٩: الزخرف ، . 
    ٨: اإلسراء �G z} ٢٥٦: البقرة �Ö�× z}الدال يف التاء حنو  – ٢

  .  ١٨٩: األعراف �u�v�w�x z}: التاء يف الدال حنو  – ٣
 .  ١٤: الصف �å�æ z}: التاء يف الطاء حنو  – ٤
، ويف هذا   ١٧٦: األعراف z ±�¯°�} :الثاء يف الذال يف  – ٥

، ، فأظهره البعض على غري القياس ، وأدغمه البعض  اِءراملوضع خالف بني القُ
، ومن طرق الطيبة اإلدغام  ن الشاطبية اإلدغاممراعاة للتجانس ، وحلفص م
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 ٩٦ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

  .واإلظهار 

، ويف هذا   ٤٢: هود �x�y z} :الباء يف امليم يف  – ٦
، فأظهره البعض على غري القياس ، وأدغمه البعض ، املوضع خالف بني القراء 

ومن طرق الطيبة اإلدغام ، مراعاة للتجانس ، وحلفص من الشاطبية اإلدغام 
  .واإلظهار 

 �p z}  ٢٢: النمل �É z} :الطاء يف التاء حنو  – ٧
    ٢٨: املائدة

 فيه ذات بهذْي كاملٌ إدغام، ل وإال أن اإلدغام يف احلاالت الست اُأل
ه احلرف املدغم وصفت.  

اإلطباق يف الطاء  ةواإلدغام يف احلالة السابعة إدغام ناقص ، فتبقي صف
عيف يف القوي  ال م الضغَدأن ي باء ، واملناسأن الطاء أقوى من الت: وسبب ذلك 

لقوا وكان  ؛حمتفظة بصفة اإلطباق  اُءالطَّ تيقب، العكس ، فلما حدث العكس 
  .إدغامها إدغاماً ناقصاً 

ومن وافقه متجانسان ، حيث  ، اِءرفهما على رأي الفَ: أما الالم يف الراء 
  .حداً جعلوا خمرج الالم والنون والراء وا

 :وابن اجلزري ، والشاطيب ، والصواب الذي عليه اجلمهور ومنهم اخلليل 
  .ان تأما متقارب
وهي  ئًاعلى كلمات يدغمها بعض الناس خط –رمحه اهللا  –ه الناظم مث نب:  
١ - ���� سّبحه ���� دغم حرففيجب إظهار احلاء ؛ ألنه ال ي حلقي يف أدمنه  لَخ   

  . مل ترد يف القرآن الكرمي بتسكني العني ذه كلمة وه ����معه   ���� - ٢

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





          

     ــِإسافُ الظَّمــع ّي 

 

٩٧ 

٣ - {�ª�« z ان عند الفراء تالالم مع النون متجانس  ١٨: الصافات
، فليحذر القارئ من اإلدغام ان عند اجلمهور ، والصواب إظهارمها ت، ومتقارب

  . -الذي هو موجب من موجباته  –بسبب القرب 

٤ - {�¾�¿�À z ٨: آل عمران  .  

٥ - {�k z والالم مع التاء ، الغني مع القاف   ١٤٢: الصافات
  .من املتقاربني وجيب فيهما اإلظهار 

٦ - {�Ô�Õ z جيب إظهار احلاء حيث إن العني    ٨٩: الزخرف
  .أدخل منها ، وال يدغم حرف حلقي يف أدخل منه كما مر 

  :يبقى معنا يف األبيات ثالث مسائل 

�¬�»�}كلمة  :األولى  �z مزة  ، ٤: الطالق قرأها حفص
 لكن، مث ياٌء يف أول الكلمة التالية ، فالتقى املثالن ، وبعدها ياء ساكنة ، مكسورة 
  :ا حرف مد فحكمهما اإلظهار ، وقرأها البزي وأبو عمرو البصري بوجهني أوالمه

وتسهيل اهلمزة مع املد   ٤: الطالق z »�}حذف ياء  :أحدها 
  .والقصر 

  .، وعليه يتولد مد الزم كلمي خمفف يف الوقف  حذف اهلمزة :الثاني 
ليتحقق ، واإلدغام  ؛الوصل فيجوز هلما اإلظهار لكن مع السكت يف أما 

  .من طريق النشر 
، من وجهي اإلظهار واإلدغام ظاهر مأخوذ به  وكلٌّ «: قال ابن اجلزري 
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 ٩٨ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

  . »وما قرأت على أصحاب أيب حيان عن قراءم بذلك عليه 

  :للقراء فيها وجهان  ٢٩ - ٢٨: احلاقة �ÈÇ�É�Ê z} كلمة :الثانية 

  .اإلظهار مع السكت على اهلاء األوىل ، وهو األكثر  – ١
  .إدغام اهلاء األوىل يف الثانية  – ٢

، ليس حلفص فيها من   ٢٠: املرسالت �B z}كلمة  :الثالثة 
  .بقى صفة للقاف حبيث ال ت، مجيع طرقه إال إدغام القاف يف الكاف إدغاماً كامالً 

وال يوليسا من الطرق املختارة حلفص من ، صهما إال مكي وابن مهران نق
والطييب هنا يبني أنه ال خالف . قرأ باإلدغام الناقص حلفص من طرقه فال ي. النشر 

  . اإلدغام الكامل ، وهو الراجح  حجّريمث يف اإلدغام ، 

�وא������وא������وא������وא������ �� �� �� �
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٩٩ 

  "اَلْـ"مِ حكْم الَ
  :ص 
ــن م ــالَّم ــي" ال: "وال ــا ف هنمغأَد  

  
   ـفونَ نِصد وفـرالْح ـنم فنِص  

   
 ــب ــارِ ذَا التركي اِإلظْه فرــأَح   :فَ

  
" ــب ــه أَغي ــق خوفُ ح ــك عمج"  

   
  تــر ــد أُظْهِ ــي قَ الَّت ــة رِيبِالْقَم  

  
ةِســيمبِالشا، ووــمس ١(  الَّــت ( أُدــتمغ  

   
لَمو    ـفـلِ اَأللقَب ـنم ي الالَّمذ قَعت  

  كَسـرها عـرِف  وقَبلَ همزِ الْوصـلِ    

   
  :  التعليق

جمموعة  –نصف احلروف  –تظهر قبل أربعة عشر حرفاً  التعريفية »لـا«الم 

 �p z} حنو »إبغ حجك وخف عقيمه  «أو  »مجعك حق خوفه أغيب  «يف 

�~�}،   ٧٧: األنعام �z  ٩: الرعد   ،{�k z ٢٦: آل عمران  ،
  . »الالم القمرية  «وتسمى حال إظهارها   

 �d z}  ١٦٤: البقرة �G z}: وتدغم يف النصف الباقي حنو 
  »الالم الشمسية«وتسمى حال إدغامها  ١٩٥: آل عمران �n z} ٧٨: األنعام

د العرب ال يكون إال التعريفية حرف األلف ؛ ألنه عن »لـ ا «ومل يقع بعد 
  .ساكنا ، وال يكون ما قبله إال مفتوحاً 

 �Ù�z} :قبل مهز الوصل كسرت حنو  »لـ ا «وإذا وقعت 
 . »السم  «فتنطق هكذا   ١١: احلجرات

�وא������وא������وא������وא������ �� �� �� �

                                                 

  .للضرورة الشعرية ، حذفت الياء وسكنت التاء : » التي « أصلها   )  ١(
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 ١٠٠ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

قْفالْو كَامأَح  
  :ص 

    قْـفـلَ الْوـكُونُ أَصـلَ السعج قَد  

  يفَقــف بِــه حتمــاً، وحيــثُ تلْفــ  
   

ــرِ  بِالْكَس أَو ــم ــاً بِالض   رم: محرك

      ـمض اهـري تضـاً الَّـذاي ممأَشو  

   
 موالـرو :  ةــرضِ الْكَسعـانُ بِـبياالت  

  
 ةــم ضِ الضعــب ــذَا بِ ــاً، وهكَ   وقْف

   
ــا م ــد يعب ــنم ــفَاهالش كــمضو  

  
 كِّنست ومـمضا: الْمـا  المافْه امـمش  

   
  ومـيمِ الْجمـعِ الَ   عـارِضِ الشـكْلِ  في 

ــاً دخــالَ     ــمام أَيض الَ إِشو مور  

   
ــاءِ  إِنْ بِالْه ــث ــا التأْنِي ه ــذَاك   كَ

  أَردت وقْفــــاً، الَ إِذَا بِالتــــاِء  

   
عنريِ الْمما الضي هـر    فكَسـا انم ـدعب  

  ــم ض أَو رهــت اش ــد ــا قَ هِميأُم أَو  

   
ــذئينالَ : يومئذح قْــفــي الْوف  

ــالَ    ج ــارِض ع ــك   روم؛ إِذ التحرِي

   
ــكِّنا    سالَ ت كــر ــا ح ــلُّ م   وكُ

ــا    نون ــه ــوِينِ في نذَا التــالً، و صو  

   
  : التعليق 

السكون عندها أصل  سبق بيان أن العرب ال تقف على متحرك ، وإمنا
  .فكل كلمة يف القرآن يوقف عليها بالسكون احملض . الوقف 

جاز الروم ، مرفوعا أو مضموماً ، أو جمروراً أو مكسوراً  تيفَلْوحيث أَ
  .أما اإلمشام فال يكون إال يف املرفوع واملضموم . وقفاً 

 حىت يذهب، امة عند الوقف رإضعاف الصوت باحلركة املُ: والروم 
 �k z}  ١٩: البقرة z [�}  ٥: الفاحتة �U z}: معظمها حنو 

 .  ١٦٤: البقرة �V�W z}،   ٣١: البقرة
  �S z} :ضم الشفتني بعيد تسكني احلرف املضموم ، حنو :واإلشمام 
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١٠١ 

  .  ٣  : الكوثر  �a��z}،   ٥:  الفاحتة
  .بصر مث إن الروم صوت يسمعه القريب املدرك ، واإلمشام إشارة يراها امل

ويمتنتلف فيها وصورة خم، الروم واإلمشام يف مخس صور اتفاقاً  ع.  

        ::::الصور المتفق عليها الصور المتفق عليها الصور المتفق عليها الصور المتفق عليها 

��h}  ١٠١: يونس �x�y z} :عارض الشكل حنو  – ١

i z للتخلص من التقاء الساكنني ؛ ، فحركة الالم عارضة   ١٤: احلجرات
 .فيمتنع الروم 
  ٦: البقرة �E�F z} :ميم اجلمع ملن يقرأ ا يف حنو  – ٢

 ،{��̂_�̀�a�z ٧: الفاحتة  . 
آل  �È z} :هاء التأنيث املوقوف عليها باهلاء ال بالتاء حنو  – ٣

  .  ٢١٨: البقرة �z»�} وليس،   ٨: عمران
،   ٩: احلجرات �z z}: خلفة احلركة حنو  ؛املنصوب واملفتوح  – ٤

{�\ z ٧: الفاحتة  .  
 �Ç z}،  ١١: الضحى �s�z}: الساكن سكوناً أصلياً حنو – ٥

 . ١٠: الضحى �m�n��z}،  ١٩: العلق
فيها فهاء الضمري اليت يكىن ا عن املفرد  ::::    أما الصورة المختلفأما الصورة المختلفأما الصورة المختلفأما الصورة المختلف

 فمنع البعض دخول اإلمشام والروم مطلقاً ، وأجازها البعض مطلقاً . الغائب املذكر 
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 ١٠٢ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

مضموماً  أنه ميتنع دخول الروم واإلمشام فيها إذا كان ما قبلها والراجح

      ٨: الطارق �e z}: ، أو مكسوراً حنو   ٣٩: سبأ �Ó z}: حنو 

{�t�z أو واواً   ٢٨٥: البقرة ،– اليت هي أم الضحنو  – م :{�Å�z 

 �Ö z}،   ٢: البقرة �H z} :حنو  –الكسر  اليت هي أم –، أو ياًء  ٧٥: البقرة
 .  ٣٧: البقرة

 �x z} :ما قبلها ساكناً صحيحاً حنو انإذا ك، ويدخلها الروم واإلمشام 

ة حنو يدّم ألفًا، أو   ١٢٤: األنعام �Ç z}: ، أو مفتوحاً حنو  ٧٤: البقرة

: {�̈ z ١٢٢: طه   ،{�e z ١٢١: النحل  .  

،   ٨٤: الواقعة �c z}،  ١٦٧: آل عمران �a z}: أما كلمة 
إمشام ؛ ألن التحريك  فالوقف عليهما بالسكون احملض فقط ، وال روم فيهما وال

ساكنة الذال ، وبعد  »إِذْ  «عارض على الذال ختلصاً من التقاء الساكنني فأصلهما 
عارضاً على الذال  لُكْفصار الش لُواَأل رِسفالتقى ساكنان فكُ، الذال تنوين ساكن 

 ،ع الروم نِفم. 
وهذا يستلزم  ك ال جيوز تسكينه يف الوصل ،مث بني الناظم أن احلرف احملر

  .املهارة يف لغتنا العربية ، وكيفية النطق ا 

  حال النصب أما التنوين فعند الوصل يكون نوناً ، وعند الوقف يكون ألفاً 

�وא������وא������وא������وא������ �� �� �� �

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





          

     ــِإسافُ الظَّمــع ّي 

 

١٠٣ 

  تنبِيه
  :ص 

موالرـي    وفـلِ وصـي الْوف اممالْإِشو  

      فـرـي أَحلَا فمعـتريِ اسرِ الْـأَخغَي  

   
ـ    ا للْكُـــلِّ فَاقْرأَنـــا  فَبِهِمــ

ــي    مِ فتــالْح ــم: بِ ــمأْت الَ كالَ ان  
   

  لَـدنِي، لَـدى  : وشـعبةٌ أَشـم فـي   

ــه وردا   ــروم في ــه ال نعو ،ــف كَه  

   
ــالَ  ــى الْع فَت ــه غَمــا أَد ــلُّ م   وكُ

ــجالَ    سم ــه لَيع ــوف ــو كَموقُ فَه  

   
ــا  ــرى بِ ــا ي امِفَمــم اِإلشمِ وولر  

  يســوغُ مــع ذَا اِإلدغَــامِ -وقْفــاً-  

   
ــعمــاِء والْب ــعم امــمشاال ــنلَك  

  
  امتنـع  -حالَـةَ االدغَـامِ  -ميمٍ وفَا 

   
 مماشو- قْـفرِ الْويا   -بِغـرـا ذُكيمف  

  مقَـــارِنَ التســـكنيِ الَ مـــؤخرا  

   
  :  التعليق

معنا من أحكام الروم واإلمشام كان حمصوراً يف حالة الوقف  اعلم أن ما مر
  .ويف احلرف األخري من الكلمة ، 

ويف احلرف غري األخري ، يف حالة الوصل  -الروم واإلمشام  –وقد استعمال 
يف حنو، ذلكبعض  معنا من الكلمة، وقد مر: {�j z ٥٤: البقرة {�Ë z 

 . ١١: يوسف z ¬�}،  ١٠٩: األنعام
  : مث بني الناظم بعض الكلمات اليت ورد فيها الروم واإلمشام ، وهي 

١ - {�©�ª�«�¬ z كلمة  ١١: يوسف{�¬ z   أصلها»أْتمنان« 
  .بنونني ، األوىل مضمومة والثانية مفتوحة 

ثْفاستقفسكنت النون األوىل ختفيفاً ، ، أحرف غنة متحركة  ل توايل ثالثة
  :ا وجهان فجاز فيه
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 ١٠٤ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

 وذهاب الباقي  –أي بقاء معظم حركتها  –اختالس النون األوىل  :األول 
إمشام النون األوىل مع إدغامها إدغاماً كامالً يف الثانية ؛ وهذا  :الثاني 

  .اإلمشام يكون قبل استكمال التشديد 

٢ - {�W�X�Y� �z خفف شعبة نون .   ٧٦: الكهف{�X z  وله
  :وجهان يف الدال قبلها 

 .إمشامها بعد تسكينها  :األول 
 .تها اختالس ضم :الثاني 

بن العالء اما أدغمه أبو عمرو  كلُّ ؛بن العالء اإدغام أيب عمرو  – ٣
بِيعامل معاملة املوقوف عليه ، فإذا سق املدغم ّجاز فيه القصر والتوسط  حبرف مد

  .واملد ، وقد سبق بيان ذلك 

  .عامل معاملة الوقف وكذلك يف الروم واإلمشام ي
 جاز الروم، فإذا كان احلرف املدغم الذي سكنه أبو عمرو مضموماً 

  .  ١١٧: البقرة z °̄��} :واإلمشام حنو 
جاز فيه الروم ، أبو عمرو مكسوراً  هنوإذا كان احلرف املدغم الذي سكَّ

�à��}،   ٢: البقرة �IH�J�z}: فقط حنو  ��z ١٩٠: آل عمران   .  

��³}  ٥٦: يوسف �x�y z}: لباء وامليم والفاء حنولكن مع ا

´�µ�z ٢٥٥: البقرة {�L�M�N z ٤ - ٣: الفاحتة {�¤�¥�¦ z 
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، ميتنع  ٥٤: اإلسراء �d�e z}،  ٤٠: املائدة �v�w z}،  ٢٤: املطففني
؛  -الروم واإلمشام  –اإلتيان ما  رسعيفَالروم واإلمشام ألن هذه حروف شفوية 

  . ) ١( ما مع اإلدغام فعله رِلتعذَّ

 ؛االختالس : وأجاز بعض احملققني الروم دون اإلمشام ، واملقصود بالروم 
  .ألنه تبعيض للحركة ، وال حرج يف ذلك 

  .مث إن اإلمشام يف األصل يكون عند الوقف وبعيد التسكني 

فاإلمشام يكون مقارناً للتسكني كما  –فيما ذكرنا  –أما يف غري الوقف 

فيكون   ٧٦: الكهف �X z}إال يف .   ١١: يوسف z ¬�} أوضحنا يف
 .وقبل كسر النون ، كما ذهب إليه الداين وابن اجلزري ، بعيد تسكني الدال 

�وא������وא������وא������وא������ �� �� �� �

  :ص 
  نِصـف جمـادى اآلخـره   : وتم في

  ــام ع : هرــاه ــيمٍ ظَ لع اتايــد ه  

   
ــا  بِم ــن ي مــذ ــه الَّ ــد للَّ مالْحو  

  أَرشــدنا بِــه وجــاد كَرمــا     

   
ــدا  ــالَمٍ أَب س ــع ــالَةُ م الص ــم   ثُ

  منه علَى الَّـذي بِـه الْخلْـق هـدى      

   
  محمــد خيــرِ الْــورى، واآللِ  

  
  والصحبِ مـا تـالَ الْقُـرآنَ تـالي    

   
  :التعليق 

أمت نظم هذه املنظومة املباركة يف أنه  –رمحه اهللا  –خيربنا العالمة الطييب 
  .هـ ، أي قبل وفاته بأربع سنوات  ٩٧٥نصف مجادى اآلخرة من عام 

                                                 

 .يفك اإلدغام بفعلهما   )  ١(
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 ١٠٦ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

= والظاء ،  ٧٠= ، والعني  ٥= وعلمنا السنة من حساب اجلُمل، فاهلاء 
  . ٩٧٥فاموع ؛  ٩٠٠

وأرشدنا إىل تسهيل الوصول إىل علوم التالوة ، واحلمد هللا الذي من علينا 
  . ها وشرحها ، فهو جواد كرمي بنظم

أن وفقين لكتابة هذه  –وله احلمد واملنة والفضل  –أمحده سبحانه 
عسى أن ينتفع ا طالب هذا العلم ، التعليقات املختصرات على هذا النظم املبارك 

  .العظيم 
واهللا أسأل أن يكتب يل األجر والقبول ، وأن ينفعين وإياكم مبا علمنا وأن 

وهو ، إنه بكل مجيل كفيل ، هلنا وأن جيعل عملنا خالصاً لوجهه الكرمي يعلمنا ما ج
هداية إرشاد  –حسبنا ونعم الوكيل ، وصلى اهللا وسلم على من هدى به اخللق 

وخري اخللق يف الدنيا واآلخرة حممد صلى اهللا عليه وعلى ، سيد ولد آدم  –وبيان 
  . وعلى كل من تال القرآن حق تالوته ، آله 

        محبكممحبكممحبكممحبكم

        إسالم بن نصر بن السيد بن سعد األزهريإسالم بن نصر بن السيد بن سعد األزهريإسالم بن نصر بن السيد بن سعد األزهريإسالم بن نصر بن السيد بن سعد األزهري

        خادم القرآن الكريم وأهلهخادم القرآن الكريم وأهلهخادم القرآن الكريم وأهلهخادم القرآن الكريم وأهله

        وكان الفراغ من تعليقي على هذا النظموكان الفراغ من تعليقي على هذا النظموكان الفراغ من تعليقي على هذا النظموكان الفراغ من تعليقي على هذا النظم

صبيحة يوم الثالثاء ثالث أيام عيد األضحى صبيحة يوم الثالثاء ثالث أيام عيد األضحى صبيحة يوم الثالثاء ثالث أيام عيد األضحى صبيحة يوم الثالثاء ثالث أيام عيد األضحى 
        هـ هـ هـ هـ     ١٤٣٢١٤٣٢١٤٣٢١٤٣٢ذو الحجة ذو الحجة ذو الحجة ذو الحجة     ١٢١٢١٢١٢المبارك المبارك المبارك المبارك 

        مممم    ٢٠١١٢٠١١٢٠١١٢٠١١/ / / /     ١١١١١١١١/ / / /     ٨٨٨٨الموافق الموافق الموافق الموافق 

  واهلادي إىل سواء السبيل واهللا املوفق
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lb������n×@ï�Ï@ñŒb����ug@ @

»  ّظْمِ الطَّيبِيلَى نيقِ علعبِالت ّيالظَّم افعإِس«  
استوجب بالكبرياء والعظمة ، الذي فرد تالمهللا المتوحد بالقدرة ، الحمد 

حقه ، أحمده شاكراً لما سلف من  ةيأدضاً لترالحمد على خلقه ، وجعله فَ
ى خاتم أنبيائه ، وسيد آالئه ، وملتمساً المزيد من نعمائه ، وأصلي وأسلم عل

  .أوليائه محمد صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 

@‡�������������Èië@ @
  / فإنه قد قرأ علي أخي في اهللا 

وهو من جمعي  »إِسعاف الظَّميّ بِالتعليقِ علَى نظْمِ الطَّيبِيّ « كتابي 
واإلتقان ، والتحرير ، وبينت له ما وتأليفي ، وتلقاه مني مشافهة بالضبط ، 

! فكيفي يجيز ؟! فيه من معان وتحريرات ، واستجازني ، وما مثلي يجاز 
  .فاهللا المستعان وعليه التكالن ، وال حول وال قوة إال باهللا 

ولما تبين لي من حاله أنه بلغ معرفة ، وفهماً لهذا الكتاب مبلغاً ، أجزته 
  .ريديه م، وتعليمه لراغبيه و بقراءته وإقرائه وروايته عني

هذا وأوصي أخي المجاز ونفسي أوالً بتقوى اهللا في السر والعلن ، وأن 
وجميع المسلمين في صالح دعائه وشيوخي ، وأهلي وإخوتي  يذكرني ووالدي  

  أسأل اهللا أن ييسر لي وله ، ويوفقني وإياه لما يحبه ويرضاه

  لى آله وصحبه وسلم وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وع

  سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت ، نستغفرك ونتوب إليك

  المجيز  

  خادم القرآن والسنة      /   / تحريراً في   
  إسالم بن نصر بن السيد بن سعد اإلزهري                الموافق   

               عامله اهللا بلطفه الخفي                   (      )رقم المجاز  
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 ١٠٨ الطَّيبِيّ بِالتَّعليق علَى نَظْمِ

 وضــــــــــــــوعياملرس ـــــفهـال
����šì¾a������Êì�� òzÐ—Ûa 

  ٢  اإلهداء
 ٣ تقدمي فضيلة شيخنا حممد الدسوقي أمني كحيلة 

 ٥ املقدمة

 ٨ املنظومة كاملة 

  ١٩ ترمجة اإلمام الطييب
  مقدمة الناظم 
 ٢٢ حروف اهلجاء
 ٣٦ احلروف الفرعية

 ٤٠ كون احلركات الثالث والس
 ٥١ التنوين
 ٥٦ اهلمزات

 ٦١ حروف املد
 ٧١  حرفا اللني

 ٧٤  أحكام النون الساكنة والتنوين 
 ٧٨  اإلدغام

 ٨١  حكم امليم الساكنة
 ٨٣  األحرف املفخمة

 ٨٦  حكم الراء
 ٩٠ حكم األلف الساكنة
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 ٩٢ حروف القلقلة
 ٩٤ إدغام املثلني واملتجانسني 

 ٩٩  »لـ ا «حكم الم 
 ١٠٠  ام الوقفأحك
 ١٠٣  تنبيه
   اخلامتة

 ١٠٧  »إسعاف الظمي بالتعليق علة نظم الطييب  «إجازة يف كتاب 
 ١٠٨  فهرس املوضوعات 
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