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 :وبعد احلمد هللا وحده, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده,

التنبيهات الزكية عـىل حمـاذير يف أداء األحـرف احللقيـة «فهذا البحث املوسوم بـ
 يتناول مجع ودراسة ما ذكره املتقدمون من أهـل هـذا »دراسة حتليلية يف كتب املتقدمني
ء األحرف احللقية, يتعني األخذ هبـا لتـسلم ذوات هـذه الفن من تنبيهات الزمة يف أدا

ًاألحرف وصفاهتا من حلن وتغيري; وليكون أداؤها موافقا الوجـه الـصحيح يف ذلـك, 
كام تناول البحث كذلك بعض ما ذكره أئمة اللغة من املتقدمني يف هذا الشأن, فإن هذا 

ان جهـود علـامء القـراءة ًمما يزيد األمر قوة ووضوحا, وهيدف البحث يف مجلتـه إىل بيـ
املتقدمني, وإظهار عنايتهم الكبرية يف صيانة حروف القرآن وسالمة مبانيهـا, وهلـم يف 
ًذلك أقوال جليلة متت اإلفادة منها; ليكون عملهم نرباسا يقتد, ومسلكا يقتفى ملـن  ً

 .جاء بعدهم, واقتفى أثرهم
.واحلمد هللا رب العاملني

                                                 
 . اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة−أستاذ مساعد, ورئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم  )*(
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 املقدمة

, ونستعينه, ونستغفره, ونتوب إليه, ونعـوذ بـاهللا مـن رشور إن احلمد هللا نحمده
ُل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أِضُأنفسنا وسيئات أعاملنا, من هيده اهللا فال م ن َّ

ًال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله, صىل اهللا عليه وعـىل 
ًالدين وسلم تسليام كثرياٍآله وصحبه, ومن تبعهم بإحسان إىل يوم  ً َ ََّ . 

 :ُأما بعد
ِفإن العناية بإقامة حروف القرآن, وحسن أدائه, وصيانته عـن اللحـن بأنواعـه,  ِ ْ ُ َ

َّ, والواجبات املتعينة, وقد ألزم بذلك القدماء, وحث عليه املـشايخ الواجبةمن األمور  ِ
ًالنبالء, جتد ذلك مسطورا يف مؤلفاهتم, مبثوثا يف بطون مصن فاهتم, لـيس يغيـب عـن ً

ُ ومن درر املقـال, وأقـوال الرجـال يف ذلـك قـول أيب .نظرك, وال حيتجب عن تأملك ِ
 :)٢( يف قصيدته الرائية−رمحه اهللا− )١(مزاحم اخلاقاين

ــسن أداءه ــرآن أح ــارئ الق ــا ق ُفي َ ْ َْ َ َِ ِ ْ ُ َ ِيضاعف لك اهللاُ اجلزيل من األجر   ِ ِْ ََ ِ َِ َْ َُ ْ  
َد, وأتى بام يستملح ويستفادُوهو القائل كذلك, وقد أجا َ ْ ُ ُ َُ)٣(: 

ِزن احلرف ال خترجه عن حد وزنه ِ ْ ِّ ََ َ ْ َ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِّفوزن حروف الذكر من أعظم الـرب   ِ ِ ِ َ ْ ْ ْ ُ ََ ِ ِِ ْ ِّ ُ ُ ْ َ 
أن القراءة تكـون عـىل : −َّعىل ما قرره اإلمام أبو عمرو يف رشحه−ومراده بذلك 

َ ومقدار ال جياوٍوزن َار الذي علم من مـذاهب القـراء األئمـة, وال َّز به احلد, وال املقدُ ِ ُ
 .)٤( من علامء هذه الصنعةُ فيه املنهاج والطريق الذي كان عليه األكابرَّيتعد

                                                 
يدته الرائيـة موسى بن عبيد اهللا بن حييى بن خاقان, إمام مقرئ جمود ثقة, أول من نظم يف التجويد, وقص   )١(

ً مشهورة, اهتم هبا من جاء بعده, وقد رشحها أبو عمرو الداين رشحـا نفيـسا, −التي منها البيتان أعاله− ً َّ
     .)ه٣٢٥(تويف أبو مزاحم سنة 

 .٢/٣٢٠, وغاية النهاية ١/٢٧٤معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف
 .١٨ قصيدتان يف جتويد القرآن   )٢(
 .٢٣ ويد القرآنقصيدتان يف جت    )٣(
 .٢/١٦١رشح قصيدة أيب مزاحم : انظر    )٤(



 

٢٣ 

 :)٢( يف نونيته−رمحه اهللا تعاىل− )١(وقال اإلمام السخاوي
ًللحــرف ميــزان فــال تــك طاغيــا  ِ ِ ِ ُِ َ َ ٌ ْ ـــزان   َ ـــرس املي ـــك خم ـــه وال ت ِفي ْ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ 

 .بقه يف الداللةوهو كسا
ٌبل لعلامء التجويد والقراءة يف ذلك مصنفات جليلة القدر, رفيعـة الـشأن, جتـد 
ٍفيها ما ال يستغنى عنه من تنبيهات عىل كيفية أداء حروف كتاب اهللا تعاىل, وحتـذيرات  ٍ ُ
ُمن مسالك دقيقة قد ال يفطن هلا, ويقع فيهـا الكثـريون عنـد تـالوة القـرآن الكـريم,  َُ ٍ َ

, لإلمام أيب حممـد مكـي بـن أيب »الرعاية لتجويد القراءة وحترير لفظ التالوة«ككتاب 
, »التحديـد يف اإلتقـان والتجويـد«, و)ه٤٣٧ت (−رمحـه اهللا تعـاىل−طالب القيـيس 

, وغريهـا, ممـا )ه٤٤٤ت (−رمحـه اهللا تعـاىل−لإلمام أيب عمرو عثامن بن سعيد الداين 
 أن لبعض علامء اللغة, وبخاصة من املتقـدمني  منه يف هذا البحث, كامٍلْقَستقف عىل ن

ً جهدا ظاهرا يف هذا املقام−ن سيأيت يف أثناء البحث النقل عنهمَّمم−  كالمهـم َّ عـىل أن.ً
ًيتجه لتحرير صحة النطق باحلرف أصالة, وسالمته مما قد يشوبه, من غري اعتبار ذلـك 

ك هلـذا البحـث, ألن  عنـد قراءتـ−إن شـاء اهللا−يف القرآن فحسب, عىل مـا سـيتبني 
ِض سياقهم, وباعث مصنفاهتم, ال يتناول كلامت القرآن, كام ال خيفىِرْعَم َ َ. 

َوقد قصدت يف هذا البحث املخترص الوقوف عىل ما تكلم عليه األئمة املتقدمون ُ 

; ليقف القارئ الكريم عـىل أمهيـة )٣(قيةْلَمن حتذيرات وتنبيهات عند أداء األحرف احل
                                                 

, ارحتل يف طلب ثامن ومخسني ومخسامئةأبو احلسن, عيل بن عبد الصمد السخاوي, ولد عىل الراجح سنة     )١(
هم اإلمام الـشاطبي, فهـو تلميـذه وناقـل أقوالـه, وشـارح ِّالعلوم, وتتلمذ عىل أشياخ ثقات, ومن أجل

ًف, تصد للتدريس واإلقراء, وكان صـاحلا ورعـا زاهـدا متواضـعا متعففـا, تـويف قصيدته برشح لطي ً ً ً ً  
    .  سنة ثالث وأربعني وستامئة−رمحه اهللا−

 . ١/٥٦٨, وغاية النهاية ٢/٦٣١, ومعرفة القراء ٢٣/١٢٢السري : انظر ترمجته يف
 .٥١ قصيدتان يف جتويد القرآن    )٢(
 عىل إعداد سلسة عىل عدة املخارج العامة للحروف, وسبب التقسيم ما يعلم − عاىلإن شاء اهللا ت− َّالنية قائمة     )٣(

 .من طول البحث لو اجتمع يف سياق واحد, وإنام بدأت باألحرف احللقية عىل ما سيتبني لك أعاله
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ً تعظيام لكتاب اهللا تعاىل, وصيانة حلروفه عـن اخلطـأ ;ِفال املتقدمني بههذا الشأن واحت ً
َّوالزلل, وما ستقف عليه يف هذا البحث أيضا هو سلسلة تنبيهات الزمـة نـص عليهـا  ً
املتقدمون يف كيفية أداء احلروف, بدأهتا بالكالم عىل األحرف احللقية فلها الصدارة يف 

د ْعـُلب−عامة علامء التجويد, كام أن األحرف احللقيـة خمارج احلروف, عىل املختار عند 
 ,َّ يكثر فيها اخلطأ عند تالوة الكتاب الكريم, وهذا أمر قرره علامء هذا الشأن−خمرجها

  :)١(َّد حروف احللقَ بعد أن ع−رمحه اهللا−كام قال أبو مزاحم 
َفهذي حروف احللق خيفـى بياهنـا َ ُُ َ ْ َُ ْ َ ِ ْ َ ُ َ َفدونك بينهـ   َ ْ ُِّ َ َْ َ ِا وال تعـصني أمـريَ ْ ََ ْ ِ ْ ََ 

َّنوع معاجلة عنـد أدائهـا, كـام نبـه عـىل إىل هذا, وإن بيان األحرف احللقية حيتاج 
ألن هــذه «:  بقولـه يف ســياق تعليــل ذلــك)٣(»املوضــح« يف )٢(ذلـك اإلمــام القرطبــي

َّيقصد األحرف احللقية−احلروف  ِ ْ َ ال ينطاع−َ ْ ٍ اللفظ هبا إال بنوع معاجلة, فا)٤(َ ُحلركـات ِ
َوالسكنات متعذرة فيها رضورة ت َ ٌ ِذر النطق هبا, فندب إىل التعمل إلشباعها لذلكَعُ ُّ َ ََّ ِ ُ ِ ُّ«. 
 عنــد كالمــه عــىل األحــرف »التمهيــد« يف كتابــه )٥(وقــال أبــو العــالء اهلمــذاين

                                                 
 .٢٧ قصيدتان يف جتويد القرآن    )١(
ً عبدالوهاب األنصاري, رحل كثريا, وقرأ اإلمام, املقرئ, احلافظ, أبو القاسم, عبدالوهاب بن حممد بن    )٢(

أخذ » مقرئ حمرر أستاذ كامل متقن كبري رحال«: القراءات عىل أيب عيل األهوازي, قال عنه ابن اجلزري
 السبعة, وكتاب املوضح يف التجويد, تويف سنة اءاملفتاح يف اختالف القر: عنه مجاعة, من مؤلفاته البديعة

     .إحد وستني وأربعامئة
 .١/٤٨٢, وغاية النهاية ١/٤٥٣معرفة القراء : ر ترمجته يفانظ

 .٢٠٣ املوضح يف التجويد    )٣(
َمن املطاوعة, وهي املوافقة واالنقياد, ومنه قوهلم    )٤( انظـر .  اتسع وأمكن الرعي فيـه:أطاع له املرعى, أي: َ

 .٨/٢٢٠) طوع(اللسان 
إمام العراقيني, وأحد حفاظ عرصه, كثري احلفظ للعلوم, احلسن بن أمحد العطار اهلمذاين, شيخ مهذان, و    )٥(

ي القراءات واحلديث, له تصانيف نََّكثري املجاهدة يف حتصيلها, انتهت إليه مشيخة العلم ببلده, وبرع يف ف
ً, وكـان مـشهورا بالديانـة »غايـة االختـصار يف القـراءات العـرش ألئمـة األمـصار« :نافعة من أشهرها

=     . سنة تسع وستني ومخسامئة−رمحه اهللا−ش أكثر من ثامنني سنة, تويف والتمسك بالسنة, عا
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ِوهذه األحرف حتوج إىل فضل تبيني; لشدة تالحمهـا وتـداخلها, وتقـارب «: )١(احللقية ُ ِ ْ ُ
 . »ُ ومدارجها, ومما يدل عىل شدة تداخلها إبدال بعضها من بعضخمارجها

ُ متكررة احلـصول, ومـا زال −إن شاء اهللا−وهذه األخطاء التي يأيت التنبيه عليها 
َفرون عنها, وإنام عمدت إىل جَنُالعلامء حيذرون منها, وي ًها سلسلة خوفا من اإلطالة ِلْعِّ

ً احلروف مجيعاُتْرَكَوالسآمة, فلو ذ  مع الكالم عليها يف ذكر التنبيهـات والتحـذيرات َ
 هلذا األمر عمدت إىل مـا ًلطال البحث, واتسعت مباحثه, بام ال حيتمله يف أصله; فدرءا

ُعمدت إليه من التصنيف والرتتيب, سائال اهللا تعاىل أن أكون قد وفقت فـيام سـلكت,  ِّ ُ ً
َّوأمتمت ما قصدت, فإن وبحمده, وهو املعني والظهري,  التوفيق من اهللا وحده سبحانه ُ

  .وهو حسبي ونعم الوكيل, عليه توكلت وإليه أنيب
ـــ ـــا فـــسد ال َّوإن جتـــد عيب ُْ َْ ً َ ِ ــالف   الَلَخـَ ــه وع ــب في ــن ال عي ــل م َج َ َ َ َْ َّ 

 

                                                 
  .٢٠٥−١/٢٠٤, وغاية النهاية ٥٤٣−٢/٥٤٢معرفة القراء : انظر ترمجته يف

 .٢٩١ التمهيد يف معرفة التجويد    )١(
=
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 أمهية املوضوع

ٍتظهر أمهية هذا البحث من جوانب متعددة, من أبرزها َ ُ ُ: 
َّاحلاجة امللحة  - قرآن الكريم من كل خطأ ونقـص, وذلـك سالمة أداء حروف الإىل ُ

 .من لوازم تالوته, ومن مقتضيات النصوص الداعية إىل ذلك
ُكثرة األخطاء الواردة يف كيفية أداء األحرف احللقية, منـذ عـصور املتقـدمني, وإىل  -

ِزمننا هذا, مما يقتيض رضورة التنبه لكيفية أدائها, ومعرفة مكامن اخللل يف ذلك ِ. 
ِدفع الشبه - َ ُ َُّ ٌ املتهافتة, والتي تزعم أن مثل هذا العمل تشدد ْ ِ  يف كالم املتقـدمني, ليسِ

ُومل حيتفل به إال املتأخرون, فليس األمر عىل ما ذكروا, وال إىل ما عليه اعتمدوا, بل 
َكان املتقدمون أربابه وأصحابه, وأهله وأصفياءه َ َ َ. 

ُلفت أنظار املعتنني هبذا الفن إىل مـا حوتـه كتـب - ِّْ ِ ُ ْ ٍ املتقـدمني مـن تنبيهـات بديعـة, َ
ٍوتقريرات لطيفة, وبخاصة يف كيفية أداء احلروف ٍَّ. 
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 أسباب اختيار املوضوع
ُم من أمهيته أحد أسباب اختياره, يضاف َّما تقد  :ذلكإىل ُ

ُالرغبة يف الوقوف عىل جهود املتقدمني ومآثرهم يف هذا الباب, وذلك مـن الوفـاء  -
 .نايتهم بكتاب اهللا تعاىلبحقهم الكبري; املتمثل يف ع

التطلع إىل ربط املعتنني هبذا العلم بكالم املتقدمني مـن األئمـة العلـامء, واملـشايخ  -
ً نظـرا لعـزوف كثـري مـن داريس هـذا العلـم يف هـذا الـزمن عـن كـالم ;ءَّاألجال

 .املتقدمني, وعنايتهم بجهود املتأخرين ومآثرهم
ُهل عليهم االسـتفادة منـه, ْسَذا الشأن; ليحماولة تقريب كالم املتقدمني للمعتنني هب -

َفجمعها يف سياق واحد, يكون أيرس يف الوقوف عىل كالمهم رمحهم اهللا تعاىل ُ َْ. 
ْ فهو رض;أن مثل هذا العمل أحتسب عىل اهللا أن يكون خدمة لكتابه الكريم -  من ٌبَ

 .ة به وعال, ومثل هذا مما يرشف اإلنسان بالعنايَّرضوب العناية بكتاب اهللا جل
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 خطة البحث
 .ينقسم البحث إىل مقدمة, ومتهيد, وفصلني, وخامتة, وقائمة بالفهارس البيانية

َفضمنتها أمهية املوضوع, وسبب اختياره, وخطـة البحـث, ومـنهج : أما املقدمة ََ َ
 .البحث, والدراسات السابقة

َفتضمن باختصار الكالم عىل أمهية العناية بمخارج احلرو: وأما التمهيد  .ِف, وحتقيقهاَّ
 :فضمنته مبحثني: وأما الفصل األول

 .ِّيف تعريف املخرج, وحده: املبحث األول -
 .ًيف ذكر املخارج إمجاال: املبحث الثاين -

 ففيه احلديث عن التنبيهات الالزمة يف أداء األحرف احللقية, :وأما الفصل الثاين
 :وفيه ستة مباحث, عىل النحو اآليت

 . اهلمزةعىل حرف تنبيهات :املبحث األول -
 .اهلاءتنبيهات عىل حرف : املبحث الثاين -
 .العنيتنبيهات عىل حرف : املبحث الثالث -
 .احلاءتنبيهات عىل حرف : املبحث الرابع -
 .الغنيتنبيهات عىل حرف : املبحث اخلامس -
 .اخلاءتنبيهات عىل حرف : املبحث السادس -

ُ وفيها أهم نتائج البحث, وبعض التوصيا:ثم اخلامتة  .ت العلميةُّ
ٍثم ذيلت البحـث بفهرسـني; فهـرس ملـصادر البحـث, وآخـر للموضـوعات,  َّ

ُ بإضافة الفهارس املعهودة, التـي حيتـاج ,واقترصت عليهام ألمهيتهام, وخشية التطويل
 .إليها يف املؤلفات الكبرية



 

٢٩ 

 منهج البحث
سلكت يف هذا البحـث املـنهج االسـتقرائي; بتتبـع كـالم املتقـدمني مـن علـامء 
القراءة, يف ذكر تنبيهاهتم عىل املحاذير الواردة يف كيفية أداء األحرف احللقية, وأتبعـت 
ذلك باملنهج التحلييل; بدراسة تنبيهاهتم, وموازنتها, وتقرير أمهيتهـا, وشـدة احلاجـة 

 :ًإليها, متبعا يف ذلك ما ييل
ًاقترصت يف هذا البحث عىل كالم املتقدمني, ومؤلفاهتم, ليس زهدا في - ام جـاء ُ

به املتأخرون, ولكن كالم املتقدمني له حالوة, وعليه طالوة, وهو أقـرب إىل 
ِالتسليم به عند املخالف; ملا جبل عليه الكثريون من اعتبار أقـوال املتقـدمني,  َ ِ ُ ِ

َذ هبا, ففْخَواأل ٌضل كالمهم عام, وحسنه شامل تام, وقـد أفـاض النـاس يف ِ ُُ ْ ُ ْ
 :)١(َرايته ونرصوه, وما أحسن قول األولَّهذا املعنى وأيدوه, ورفعوا 

ًفلــو قبــل مبكاهــا بكيــت صــبابة ََ َ َ َ َ ْ ْ ُْ ْ ََ َ َ َ ِإليها شـفيت الـنفس قبـل التنـدم   َ ُّ َ َّ َّ َُ َْ ََ ْ َْ َْ َ ِ 
َولكن بكـت قـبيل فهـيج يل البكـا َُ َ ْ َ ْ َْ ِْ ََّ َ َ ْ ِ ــدم   َ ــضل للمتق ــت الف ــا فقل ِبكاه ِّ َ َُ ُُ ْ ُ ِْ ْ َ َ َ َُ 

ُعىل املشهور من كالمهـم, وجعلـت ب خمارجها حسُت األحرف احللقية ْبَّتَر -
 .َّكل حرف منها يف مبحث مستقل

ًأبني خمرج احلرف من احللق ابتداء عىل ما قرره العلامء, قبل الـدخول يف ذكـر  - ُِّ
 .التنبيهات

ُأذكر تنبيهات العلامء املتقدمني ممن يتيرس الوقوف عىل مصنفاهتم, مـع التـزام  -
ِذكر صاحب التنبيه, أو اإلش ْ ْارة إليه, وذكر من وافقهِ َ ِ ْ ِ. 

ُ يف ذكر تنبيه بعينـه, اخـرتت مـن ذلـك مـا −رمحهم اهللا−إن تقارب كالمهم  -
َّرأيته أدق يف تعيني املراد ُ. 

                                                 
 .١/٨١املزهر يف علوم اللغة : انظر. ُ البيتان البن مقبل )١(



  

٣٠ 

قد أذكر يف البحث بعض تنبيهات املتأخرين عىل كيفية أداء األحرف احللقيـة,  -
 .عند احلاجة إىل ذلك

 صفات احلروف, وحتقيق كيفية ُأستعني كذلك ببعض كتب اللغة املعنية بذكر -
 .أدائها, مع اعتبارها بكتب علامء التجويد

 ملكي بن أيب طالـب, »الرعاية«: ُأكثرت من االعتامد يف هذا البحث عىل كتايب -
يف غريمهـا, وال ليـسا  أليب عمرو الداين; ملا فيهام من بسط وبيان »التحديد«و

لية يف هذا الشأن عـىل وجـه خيفى عىل ذي عناية ما هلذين الكتابني من قيمة عا
 .اخلصوص

 .ًأحيانا بعض االستطرادات, والتي ال ختلو من فائدة فيام أحسبذكرت  -
 



 

٣١ 

 الدراسات السابقة
فكرة البحث قائمة عىل مجع تنبيهات األئمة املتقـدمني عـىل املحـاذير الـواردة يف 

ِأداء األحرف احللقية, ودراستها دراسة حتليلية تتضمن حتقيق ثمرة  َ ُ ِالبحث; املتمثلة يف َّ
ِإبراز جهود العلامء املتقدمني يف هذا الشأن, وعنايتهم بتحقيق احلروف وحتريرها, وهو 

ُ قلام ينسب إىل املتقدمني, وال سيام يف هذه األزمـان, ومل أظفـر بمـصنف أو رسـالة ٌأمر َُ ْ
ناعة , ومن هنا جاءت فكـرة صـ)١(حتوي الفكرة ببواعثها, ومنهجها, ونتائجها املرتقبة
 .َّهذا البحث; للدوافع التي سبق ذكرها, ومر تقريرها

والتنبيهات عىل األخطاء الواردة يف أداء احلـروف, جـاءت يف حقبتـني متتـاليتني; 
ُّدها بـام قبـل عـرص اإلمـام ابـن َالتنبيهات الواردة يف زمن املتقدمني, ويمكن حـ: األوىل

ها بـني ُرْدَ, يف مـصنفاهتم, يتفـاوت قـاجلزري رمحه اهللا تعاىل, وهي مجلة تنبيهات متفرقة
كتاب وآخر مل يفرد هلا مؤلف بقصد استيفائها ومجعها, وإنام جيدها الناظر يف بعض كتـب 

بـن   التجويد املصنفة يف ذلك الوقت, وإن كان كتاب اإلمـام أيب عـيل احلـسن بـن أمحـد
نبها القراء وإيـضاح بيان العيوب التي جيب أن جيت«: عبداهللا املعروف بابن البناء, وعنوانه

َاألدوات التي بني عليها اإلقراء ِ , قد يوحي بتجرد الكتاب لبيان األخطـاء الواقعـة يف )٢(»ُ
ُاحلروف, إال أن ذلك قليل فيه, وأكثر مـا يف الكتـاب وصـف هيئـات القـراءة, وحتـذير  ُُ ٌ

َّالقراء من بعضها; مما خرج عن السنن املألوف, والطريق املعروف, وضمنه أيض ًا كالمـا ََّ ً
َلطيفا يف عيوب النطق واللسان, عىل ما أفاده يف مقدمته, ومل أقـف عـىل مـن قـام بج ع ْمـً

  .تنبيهات املتقدمني عىل وجه اخلصوص, من كتبهم, وقام بمقارنتها ودراستها
                                                 

ث وصاحبه, وأستغفر اهللا من ذلك, فالقصور مالزم للبرش, وإنام هـو إخبـار ليس فيام ذكرته تزكية للبح    )١(
 .بنتيجة بحث حول فكرة املوضوع وأهدافه وتطلعاته, واهللا أعلم

َ غانم قدوري احلمد, ونرش يف جملة معهـد املخطوطـات العربيـة, املجلـد احلـادي الدكتورحققه فضيلة     )٢( ِ ُ
 . األردن−َّ, ثم نرشه يف دار عامر والثالثون



  

٣٢ 

وأما يف عرص اإلمام ابن اجلزري وبعده, فقد ذكر اإلمـام ابـن اجلـزري يف كتابـه 
ُّل ما ذكـره مـستفاد ُنبيهات عىل املحاذير يف أداء احلروف, وج مجلة من الت)١(»التمهيد«

من كالم املتقدمني, وبخاصة من كالم أيب حممد مكي بن أيب طالب يف الرعايـة, وكـذا 
ً, غري أنه مل يفرد لكل حرف ما خيصه, وإنـام أفـاد أحكامـا عامـة يف )٢(»النرش«صنع يف  ِْ ُ

 . من ذلك يف املقدمةء يشحماذير جيب اجتناهبا يف القراءة, وأملح إىل
 وأظهر ما كتب يف هذه املرحلة كتاب تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني عام يقع هلم 

 َرَكَذ) ه١١١٧ :ت(من اخلطأ حال تالوهتم لكتاب اهللا املبني, لعيل النوري الصفاقيس 
رمحه −فيه مجلة من التنبيهات يف أداء احلروف بعامة, كام أن للشيخ إبراهيم السمنودي 

عناية بذكر التحذيرات والتنبيهات يف كيفية أداء احلروف, كام هو ) ه١٤٢٩: ت( −اهللا
َم نفعها, وشاع فَ, والتي ع)٣(ظاهر يف منظوماته املتفرقة  .هاُلْضَّ

وهذه التنبيهات من العلامء املتـأخرين رمحهـم اهللا أمجعـني, مـستفادة مـن كـالم 
ه بكالم املتقـدمني, َضَكتاب الصفاقيس, وعاراملتقدمني, بال ريب, وهذا ظاهر ملن قرأ 

ومثل ذلك تنبيهات الشيخ السمنودي املتعددة يف منظوماته املتنوعـة, تلفيهـا يف كـالم 
املتقدمني; بقيد جامع, ولفظ ماتع, ومن هنا ارتسمت فكرة البحث, يف العناية بكـالم 

 . تنبيهاهتم, واهللا تعاىل أعلمِرْكِاملتقدمني, وذ

                                                 
 ., وما بعدها١٠٥ التمهيد    )١(
 ., وما بعدها١/٢١٥    )٢(
, ومجعهـا الـدكتور يـارس ًحامد بن خري اهللا سعيد, أربعا منها يف رسالة موسومة بـ الـسمنوديات. مجع د    )٣(

َّاملزروعي يف جملد ضخم سامه  .»جامع اخلريات«: َ



 

٣٣ 

 التمهيد
 ذكر اهتامم العلامء بمخارج احلروف, وعنايتهم هبايف 

إن ما انعقد عليه سبب هذا التمهيد هو حمل اتفاق بني أهل هذا الشأن; إذ هـو أول 
مسلك لصيانة احلروف من اخللل يف األداء, وحيثام جـاء األمـر بتحـسني األداء, فـأول 

 :)١(قاين يف قصيدتهمراتبه إتقان خمارج احلروف وسالمتها, وقد قال أبو مزاحم اخلا
ــسن أداءه ــرآن أح ــارئ الق ــا ق ُأي َ ْ َْ َ َِ ِ ْ ُ ََ ِيضاعف لك اهللاُ اجلزيل من األجـر   ِ ِْ ََ ِ َِ ََ َ ْ َ ُ 
ُفام كـل مـن يتلـو الكتـاب يقيمـه َ ُْ ُ َ َِ َِ ُْ ُّ ُ ِوما كل من يف الناس يقرئهم مقري   َ ِْ ُْ ْ ُ َ َُ ُ ُِ َّ ِ ْ َُّ 

ُوقد أطال الكالم عىل هذين البيتني اإلمام أبو عم يف رشحـه لقـصيدة −رو الداين َ
َّرر ما تقدَقُ بام ي−أيب مزاحم  .)٢(مت اإلشارة إليهِّ

ِّوال سيام املتقد− ثم إن علامء القراءة والتجويد   يؤكدون هـذا األمـر, −مون منهمَّ
ًويعتنون به, كام هو ظاهر نصوصهم, ومن نظر يف مصنفاهتم وجد ذلك ظاهرا بينا ًِّ ْ َ. 

اعلـم أن قطـب التجويـد, ومـالك التحقيـق, «: )٣(داينقال اإلمام أبو عمرو الـ
, وقـال اإلمـام أبـو »معرفة خمارج احلروف وصفاهتا التي هبا ينفصل بعضها من بعض

اعلم أن هذا «: − )٤(ً وقد عقد بابا يف معرفة أسامء احلروف وخمارجها−اين ذَالعالء اهلم
 احلـروف أصـل الباب من أرشف أصول القراءة, وأهـم فـصول الـتالوة; وذلـك أن

ُوقرر هـذا املعنـى أيـضا, حمقـق الفـن, اإلمـام ابـن . »الكالم كله, وعليها مدار تأليفه ِّ ً َّ
َّأول مـا جيـب عـىل مريـد إتقـان قـراءة القـرآن «: )٥( بقولـه−رمحه اهللا تعاىل−اجلزري 

                                                 
 .١٨ قصيدتان يف جتويد القرآن    )١(
 .٣٦−٢/١١ح قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين أليب عمرو رش: انظر    )٢(
 .١٠٤ التحديد    )٣(
 .٢٧٣: التمهيد يف معرفة التجويد   )٤(
 .٢/٢١٤النرش     )٥(



  

٣٤ 

ًتصحيح إخراج كل حرف من خمرجه املخـتص بـه تـصحيحا يمتـاز بـه عـن مقاربـه,  ِّ ُ
ُصفته املعروفة بـه توفيـة خترجـه عـن جمانـسه, يعمـل لـسانه وفمـه ُوتوفية كل حرف  ِ ِ ِ ِْ ُ

ًبالرياضة يف ذلك إعامال يصري ذلك طبعا وسليقة ً ُ ِّ َ ُ ً«. 
 :)١( هذا املعنى بقوله يف املقدمة−رمحه اهللا−وقد نظم 

ْوبعـــــد إن هـــــذه مقدمـــــه َ ْ َ ََ ُِّ َُ ِ ِ َّ ْفـــيام عـــىل قارئـــه أن يعلمـــه   ِ ْ ََ ََ ْ َ ِ ِ ِِ َ َ 
ٌإذ واجـــــب َِ ْ ـــــيهم حمـــــتمِ ُ عل َّْ َ ُ ِ َ ـــرشوع أوال أن يعلمـــوا   َ ـــل ال ُقب ََ َْ َّ ْ ْْ َ ًَ ِ ُ ُّ َ 

ِخمـــارج احلـــروف والـــصفات َِ ِّ ْ َُ ُ ِ َ ــــات   َ ــــصح اللغ ــــوا بأف ِليلفظ ِ َِ ِ َ ْْ َ ِ ُ ْ َ 
َوال شك يف أن العناية باملخارج واالهـتامم هبـا يـصون آي القـرآن الكـريم مـن  َ

َّذر منه األئمة املتقدمون, قـال اإلمـام َا حاللحن يف أدائه, والتساهل يف كيفية قراءته, مم
ِوقد أغفل الناس معرفة التجويد, وهتاونوا بتفقد الـتالوة, حتـى «: )٢(أبو عمرو الداين ِ َ ُ َ

ِصار الغالب عـىل طـالبي القـراءة تـرك اسـتعامل ذلـك, واألخـذ بـه, ووجـدوا مـن  ُ َ
ِّاملتصدرين من يسهل هلم فيه, ويرخص هلم يف تركه واألخـذ بـه ُ ِّ  عـىل ذلـك ْتَرَ, فجـُ

َّعادهتم, وحتك ُمت عليه طباعهم, وقد كان لتجويـد الـتالوة, وحتقيـق القـراءة, وأداء ُ
ٌذلك عىل حقه, واستعامل النطق به عىل واجبه, يف قديم الدهر عند األئمة خطر, وعند  َ َِّ ِ

ِرين من املشيخة بال, لكن بدروس العلم, وذهاب أهلـه, وغلبـة اِّمجيع املتصد ِ ِ ْ ُ ُ ِ جلهـل, ٌ
ُّوكثرة منتحليه, أرضب عن ذلك, واستخف به, واسـتجيز غـريه, واسـتعمل ضـده,  ُ ُ ُِ ِ ُِ َ ِْ َّ َ ِ ُ

ُفدرست آثاره, ودثرت أعالمه َ ُ َ َِ ُ ْ َ َ«. 
ٌوهذا البيان يف شأن املخارج وأمهيتها شائع يف مصنفاهتم, مشهور يف مؤلفـاهتم ٌ)٣(, 

ًومثل عناية علامء التجويد عناية علامء اللغة أيضا, ُ  وبخاصة من املتقدمني, فقد أفاضوا ُ
                                                 

 .٤٠−٣٧ , واملنح الفكرية٥٩−٥٣  زادهيرشح املقدمة لطاش كرب:  وانظر,١ املقدمة اجلزرية    )١(
 .٢/١٥٠رشح قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين أليب عمرو     )٢(
ً, وما بعدها, نقل فيها املؤلف مجعا من النصوص يف شأن مـا تقـدمت ٨٠ أبحاث يف علم التجويد: انظر    )٣(

 .اإلشارة إليه



 

٣٥ 

 )٣(, وسـيبويه)٢(»العني« يف مقدمة كتابه )١(َّيف هذا املعنى, وأكدوه; كام فعل اخلليل بن أمحد
ــاب«يف  ــه )٥(, واملــربد)٤(»الكت ــاب )٧(, والزجــاجي)٦(»املقتــضب« يف كتاب  يف آخــر كت

 )١١(ح عثامن بن جنـي, وأيب الفت)١٠(»هتذيب اللغة« يف مقدمة )٩(, واألزهري)٨(»اجلمل«
                                                 

اخلليل بن أمحد, أبو عبدالرمحن الفراهيدي, عامل باللغة والنحو, وهو واضع علم العـروض, أخـذ عنـه     )١(
     .)ه١٧٥( سنة −رمحه اهللا−لعني, تويف ا: سيبويه, واألصمعي, له تصانيف نافعة من أشهرها

 .١/٥٥٧, وبغية الوعاة ١/٣٤٧إنباه الرواة : انظر ترمجته يف
)٦٧−١/٥٢    )٢. 
 الـذي مل ,نرب, أبو برش, فاريس األصل, نشأ بالبرصة, إمام النحو, وصاحب الكتابَعمرو بن عثامن بن ق    )٣(

د, ويونس, وغريهم, ومـن تالميـذه األخفـش, يسبق إىل مثله, أخذ عن محاد بن سلمة, واخلليل بن أمح
     .)ه١٨٠( سنة −رمحه اهللا−وقطرب, ومجاعة آخرين, تويف 

 .٢/٣٦٠, وإنباه الرواة ٧٣/طبقات النحويني: انظر ترمجته يف
)٤٨٥−٤/٤٣١    )٤. 
, وأخذ مي, واملازين, وأيب حاتم السجستاينْرَ, أخذ عن اجل)ه٢١٠(أبو العباس حممد بن يزيد, ولد سنة     )٥(

     .)ه٢٨٥( سنة −رمحه اهللا−عنه الصويل, ونفطويه النحوي, ومجاعة, له تصانيف نافعة, تويف 
 .٢٧١ نزهة األلباء: ر ترمجته يفظان

)٢٣٦−١/١٩٢    )٦. 
ًعبدالرمحن بن إسحاق, أبو القاسم الزجاجي, النهاوندي, اشتغل بالعلم يف أول زمنه, وكان صاحلا ورعـا,     )٧( ً

اج, وابن كيسان, واألخفش الصغري, ومجاعة, له مصنفات كثرية, من أشهرها كتاب اجلمل; أخذ عن الزج
     . بدمشق)ه٣٣٧( عىل الصحيح سنة − رمحه اهللا− ً تناوله العلامء قديام بالرشح والتعليق, تويف فقد

 .٢/٣٥٧, وشذرات الذهب ٢/٧٧, وبغية الوعاة ٢/١٦٠إنباه الرواة : انظر ترمجته يف
 .٣٨٢−٣٧٥ اجلمل    )٨(
ًأبو منصور, حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة األزهري, اللغوي, الشافعي, كان رأسا يف اللغة والفقه,     )٩(

ًثقة ثبتا دينا, له كتب حسان عمدة يف أبواهبا, من أشهرها رمحـه −هتذيب اللغة, وعلل القراءات, تـويف : ً
     . سنة سبعني وثالثامئة, عن ثامن وثامنني سنة−اهللا

 . ٣/٧٢, وشذرات الذهب ١/١٩, وبغية الوعاة ١٦/٣١٥السري : انظر ترمجته يف
)٥٢−١/٤١    )١٠. 
عثامن بن جني, املوصيل, النحوي, اللغوي, أخذ عن علامء زمنه, ومن أشهرهم أبو عيل الفاريس, فقد     )١١(

  عـة بديعـة, تـويف ًصحبه نحوا من أربعني سنة, وقرأ عليه عدة كتب, تلقى عنه خالئق, وله تـصانيف ناف
     .)ه٣٩٢( يف صفر سنة −رمحه اهللا−

 .٢/١٣٢, وبغية الوعاة ٣/١٤٠, وشذرات الذهب ١٢/٨١معجم األدباء : انظر ترمجته يف



  

٣٦ 

ِّ يقررون رضورة العناية باملخارج −رمحهم اهللا−, وما زالوا )١(»ِّرس صناعة اإلعراب«يف 
 .وحتقيقها; ملا يرتتب عىل ترك ذلك من فساد األصوات واختالفها

َّع عن العناية باملخارج العناية بصفات احلروف, وال سيام مـا كـان منهـا َّومما يتفر ُُ ِ
ٌّتحرير صفاهتا أمر الزم; وإال لتشابه احلرفان, قال أبو حممد مكي يف من خمرج واحد, ف ٌ ُ

وربام اجتمع للحرف صفتان وثالث وأكثر, فاحلروف تشرتك يف بعض «: )٢(»الرعاية«
الصفات, وتفرتق يف بعض, واملخرج واحد, وتتفق الـصفات واملخـرج خمتلـف, وال 

لك يوجـب اشـرتاكها يف الـسمع ًجتد أحرفا اتفقت يف الصفات واملخرج واحد; ألن ذ
 .»فتصري بلفظ واحد, فال يفهم اخلطاب منها

َّوألجل هذا فكثريا ما نبه العلامء   عىل رضورة العناية بتفخـيم −رمحهم اهللا تعاىل−ً
حرف أو ترقيقه; حتى ال ينقلب إىل حرف آخـر موافـق لـه يف املخـرج, خمـالف لـه يف 

ًالصفات, ومن ذلك مثال قول اإلمام ابن ا  :)٣( يف املقدمة−رمحه اهللا−جلزري ِ
َوخلــص انفتــاح ََ َِ ْ ِ ِّ﴿É ﴾﴿¨ ﴾   ِخوف اشـتباهه ِ َِ ْْ َ   ﴾﴿﴾ m﴿ ِب َ

وذلـك ألن الـذال والظـاء, وكـذا الـسني «: )٤(قال طاش كـرب زاده يف رشحـه
والصاد, من خمرج واحد, ال يتميز كل واحد منهام عن اآلخر إال بتميز الـصفة; وهـي 

 .»نفتحان, والظاء والصاد مطبقانأن الذال والسني م
 ُّوكذا كل حرف مع آخر متحدي املخـرج خمتلفـي«: )٥(»الدقائق املحكمة«وقال يف 

َّ, وهذا األمر احتفل علامء التجويد ببيانه والتنبيه عليه, وال سيام من تقـد»الصفة ْ , )٦(م مـنهمََّ
                                                 

)٧٥−١/١    )١. 
)١١٥    )٢. 
 .٥ املقدمة اجلزرية    )٣(
 .١٥٣−١٥٢ رشح املقدمة اجلزرية    )٤(
 .٥٧ الدقائق املحكمة   )٥(
      .ُّخاوي يف التجويد تدل عىل ما ذكرتُّجل منظومة الس    )٦(

 .٨٤−٥١ انظر قصيدته ضمن كتاب قصيدتان يف جتويد القرآن



 

٣٧ 

 اإلشـارة كفايـة, ولوال خشية اإلطالة بام ال حيتمله الكالم لـذكرت ذلـك, غـري أن يف
ويكفي من القالدة ما أحاط بالعنق, واألمر متقرر معلوم عند أهل الفـن, فعنـدهم أن 

ِّمعرفة املخرج بمنزلة الوزن واملقدار, ومعرفة الصفة بمنزلة املحك واملعيار َ ِِّ ِ ِْ َْ َِ ِ)١(. 

                                                 
 .٤٩ املنح الفكرية: انظر    )١(



  

٣٨ 

 الفصل األول
 :وفيه مبحثان

 ِّيف تعريف املخرج وحده: املبحث األول
  , )١(موضع اخلـروج: −بفتح امليم−َمخرج ـصل ضد الدخول, والاخلروج يف األ

  .)٢(مصدر أخرجه, واسم املفعول, واسم املكان: −وبضمها−
 .)٣(ِّلد للحرفَوُمـِّعبارة عن احليز ال: وخمرج احلرف عند علامء التجويد

بـأن تلفـظ هبمـزة : −َّعىل ما قـرره اإلمـام ابـن اجلـزري−ًواختيار املخرج حمققا 
ً, وتأيت باحلرف بعدها ساكنا أو مشدداالوصل ً)٤(. 

وكيفية التعيني التي ذكرها اإلمام ابن اجلزري هي مسلك أئمة اللغة املتقدمني يف 
وسـبيلك «: )٦(»ِّرس صـناعة اإلعـراب«, ومن ذلك قول ابن جني يف )٥(تعيني احلروف

ًإذا أردت اعتبار صد احلرف أن تأيت به ساكنا ال متحركا; ألن احل ً َ َ تقلـق احلـرف َركةَ ُ ِ ْ ُ
َعن موضعه ومستقره, وجتتذبه إىل جهة احلرف الذي هي بعضه, ثم تدخل عليه مهـزة  ْ ُِ ِّ

ْالوصل مكسورة من قبله; ألن الـساكن ال يمكـن االبتـداء بـه, فتقـول ِ ْاك: ً ْاق. ِ ْاج, . ِ ِ
 .»وكذلك سائر احلروف

ام عنـد علـامء ُهـو الغالـب يف االسـتخد) املخرج(بقي أن يشار إىل أن مصطلح 
                                                 

 ).خرج (١٨٥ , والقاموس املحيط)خرج (٤/٥٢اللسان : انظر    )١(
 ).خرج (١٨٥/القاموس املحيط: انظر    )٢(
, واملـنح ٥٧  زادهي, ورشح املقدمـة اجلزريـة لطـاش كـرب٢٨ زريةالآللئ السنية رشح املقدمة اجل: انظر    )٣(

 .٤٤ الفكرية
 .٢٣٦ , وانظر الدر املرصوف يف وصف خمارج احلروف١/١٩٩النرش : انظر    )٤(
 .٧−١/٦, ورس صناعة اإلعراب ١/٤١, وهتذيب اللغة ١/٤٧العني : انظر    )٥(
 .٧٢ املوضح يف التجويد: , وانظر٧−١/٦    )٦(



 

٣٩ 

) ِّاحليـز(التجويد, وهناك مصطلحات توازهيا يف الداللة; كاستخدام اخلليل ملـصطلح 
, لذا ناسب استعامله يف الداللـة عـىل خمـارج )٢(كل ناحية عىل حدة: ِّ, واحليز)١(يف كتابه

, يف )٣(ُاإلمام نرص بن عـيل الـشريازي: َاحلروف, وممن اعتمد هذا املصطلح يف تصنيفه
َاملوضح يف وجوه القراءات وعللها«كتابه  ِ َ ًعقد ترمجة يف الفـصل الـسادس مـن فقد  ,»ِ

, ومـراده بـذلك )٤(»أحياز احلروف التي خترج منهـا ونـسبتها إليهـا«: الكتاب بعنوان
َّاملخارج عىل مـا قـرره يف موضـعه, وعـىل قلـة اسـتعمل سـيبويه لفـظ  يف ) املوضـع(َّ

 ).املخرج (ُ, والغالب عنده استعامل لفظ)٥(الكتاب

                                                 
 .٥٧, ١/٤٨العني : رانظ    )١(
 ).حوز (٣/٣٨٨اللسان : انظر    )٢(
فخر الدين, أبوعبداهللا الفاريس, النحوي, املعروف بـابن أيب مـريم, خطيـب شـرياز وعاملهـا وأديبهـا,     )٣(

صاحب تصانيف نافعة, وحمل ثناء عند من ترجم له, تصد للتدريس فانتفع به الناس, تويف بعـد سـنة 
     .مخس وستني ومخسامئة

 .٢/٣٣٧, وغاية النهاية ٢٢٥−١٩/٢٢٤معجم األدباء : انظر ترمجته يف
 .١/١٨١املوضح : انظر    )٤(
)٤٦٨, ٤٦٥, ٤/٤٦٤    )٥. 



  

٤٠ 

 )١(ًيف ذكر املخارج إمجاال: املبحث الثاين
 مشهور مذكور يف كتب املتقـدمني ٍخالفعىل ُحيسن التنبيه يف مطلع هذا املبحث 
 تشرتك مجلـة و هل لكل حرف خمرج حمقق, أ:عىل وجه اخلصوص, ومفاد هذا اخلالف

 اخـتالف من احلروف يف خمرج واحد, ويكون اخـتالف أصـواهتا يف الـسمع باعتبـار
َّصفاهتا? الثاين هو املعتمد عند كثري من علامء هذا الفن, واستقر عليه رأي املتـأخرين, 

فـإن اجلمهـور مـن أربـاب التـدقيق جعلـوا «: )٢(قال املال عيل قاري يف املنح الفكريـة
ٌحلروف متعددة خمرجا واحدا; بناء عىل أن التمييز حاصل باعتبار اخـتالف الـصفات,  ً ً ً

 .»حتاد باعتبار الذواتوإن كان اال
ُثم إن املخارج إمجاال عـددها مخـسة اجلـوف, واحللـق, واللـسان, والـشفتان, : ًَ

, كام هو ظاهر صـنيعه يف −رمحه اهللا−واخليشوم, وهذا عىل ما أفاده اإلمام ابن اجلزري 
 .  يف تعداده للمخارج)٣(باب خمارج احلروف
 مـن عمـل املتـأخرين, أمـا ًأن اعتبـار خمـرج اجلـوف مـستقالعىل وينبغي التنبه 

 فيجعلـون األلـف مـن ,املتقدمون منهم فعىل رأي سيبويه من توزيع حروف اجلـوف
, قـال اإلمـام )٤(يتنيِّدَخمرج اهلمزة, والواو والياء املديتني من خمرجيهام إذا كانتا غري مـ

 .»يهَّوالصواب ما رتبه سيبويه, وتاله أصحابه عل«: )٥(القرطبي يف املوضح يف التجويد
                                                 

ال يشمل هذا املبحث ذكر خالفهم يف تعيني املخارج عىل وجه التفصيل; فالكالم يف مثلـه يطـول, وإنـام     )١(
, وسبب هذا املبحث أن هذا البحث يف ذكر التنبيهات انعقد هذا املبحث للكالم عىل املخارج العامة فقط

ًعىل حروف خمرج بعينه; وهو خمرج احللق, فكان من املناسب التنبيه عىل عدد املخارج إمجـاال وذكرهـا; 
 .ليكون القارئ عىل بينة منها

 .٤٩ املنح الفكرية    )٢(
, ورشح املقدمـة ٢٩  رشح املقدمة اجلزريـةالآللئ السنية: , ولالستزادة انظر٢−١ املقدمة اجلزرية: انظر    )٣(

 .٤٧ , واملنح الفكرية٦٥  زادهياجلزرية لطاش كرب
 .٤٣٤−٤/٤٣٣الكتاب : , وأما مذهب سيبويه يف تعيني املخارج فانظره يف١٠٦−١٠٤ التحديد: انظر    )٤(
 . ٨١ املوضح يف التجويد    )٥(



 

٤١ 

ً مستقال خمرج مقدر, وليس حمققا; وذلك أنه ملا ُّدهُعَثم إن خمرج اجلوف عند من ي ٌ ٌ ً
, وهو ما تضمنه قول اإلمام )١(مل تنقطع أصواهتا يف موضع حمدد, مل يكن هلا خمرج حمقق

 :)٢(ره حلروف هذا املخرجْكِاجلزري يف ذ ابن
ــي ــا وه ــف وأختاه ــوف أل ـــي   ٌللج ـــواء تنته ـــد لله ـــروف م  ٍّح

 .ى باحلروف اهلوائية, هلذا االعتبار نفسهَّمَسُولذلك ت
 فهو احللق, واحللق الفراغ الـذي يقـع بـني احلنجـرة وأقـىص املخرج الثاينوأما 

أقىص احللق, ووسطه, وأدناه من جهـة الفـم, ختـرج منهـا : اللسان, وفيه ثالثة خمارج
حلاء املهملتـان, ومـن من أقىص احللق اهلمزة واهلاء, ومن وسطه العني وا: ستة أحرف

َأدناه الغني واخلاء املعجمتان, ومن يسقط خمرج اجلوف جيعل األلف من أقىص احللق, 
 :)٤(ِّ, وتبعه عليه أبو عمرو الداين يف أرجوزته عىل حد قوله فيها)٣(وهو عمل سيبويه

ِتــسع وعــرشون حــروف املعجــم َ ْ ْ ُ ْ ُ َ ٌُ ُ ُ َْ ُ ْ ـــاعلم   ِ ـــا ف ـــق منه ـــسبعة للحل ِف َ ْْ َ َ َْ ََ ْ ِ ِ ٌ َ 
ـــف ـــل واألل ْاهلـــاء واهلمـــزة قب ِ َ َ ْ َُ َ ُ َ ْ َ ْوالعــني واحلــاء فميــز مــا أصــف   ُ ِ َ َ ِّ َ ْْ َ ُ َ َ َُ 
ــك ــت ل ــام بين ــاء ك ــني واخل ْوالغ َ ُ ْ َّ َْ َ ََ َ ُ َ ُ َ   .....................................  

ً اللسان, وهو أكثر املخارج حظا من احلروف, وفيه عـرشة خمـارج, :واملخرج الثالث
ًها ثامنية عرش حرفا, فالقاف من آخر اللـسان مـع مـا حياذيـه مـن احلنـك خيرج من جمموع

 فتخرج منـه ,ًاألعىل, والكاف أسفل منها قليال, وأما وسط اللسان مع ما حياذيه من احلنك
اجليم والشني والياء, ومن إحد حافتي اللسان مع مـا حياذيـه مـن األرضاس اليمنـى أو 

اللسان إىل منتهى طرفه مـع مـا حياذهيـا مـن احلنـك اليرس خمرج الضاد, ومن أدنى حافة 
ًاألعىل خمرج الالم, ومن طرف اللسان مع ما حياذيه من اللثة حتت خمرج الالم قلـيال خمـرج 

                                                 
 .٦٧  زادهيلطاش كرب, ورشح املقدمة اجلزرية ٣٠ الآللئ السنية: انظر    )١(
 .١ املقدمة اجلزرية    )٢(
 .٤/٤٣٣الكتاب : انظر    )٣(
 .٢٨٩ األرجوزة املنبهة    )٤(



  

٤٢ 

النون, وإىل جهة ظهر اللسان من خمرج النون خمرج الـراء, ومـن طـرف اللـسان وأصـول 
اء, ومن طرف اللسان وأطراف الثنايا ًالثنايا العليا مصعدا إىل احلنك خمرج الطاء والدال والت

أو مـن − العليا خمرج الظاء والذال والثاء املثلثة, ومن طرف اللسان وأطراف الثنايا الـسفىل 
 .)١( خمرج حروف الصفري; الصاد والسني والزاي− بني الثنايا يف تعبري بعضهم
َّص عليــه َ الــشفتان, ويف الــشفة خمرجــان وأربعــة أحــرف, نــ:واملخــرج الرابــع

فالفاء من بـاطن الـشفة الـسفىل, وأطـراف الثنايـا العليـا, والبـاء «: )٣(, وقال)٢(لداينا
والواو وامليم من خمرج واحد, وهو ما بني الشفتني, غري أن الـشفتني تنطبقـان يف البـاء 

 .»وامليم, وال تنطبقان يف الواو بل تنفصالن
ُم اخلـرق املنجـذب إىل , واخليشو)٤(ةَّنُ اخليشوم, وخترج منه الغ:واملخرج اخلامس ْ َُ

, ومها سـواء, والغنـة صـفة )٦(َّ, وعرفه مكي بأنه املركب فوق غار احللق)٥(داخل الفم
أحـدمها : ; فامليم والنون هلا خمرجان مـشرتكان)٧(الزمة للميم والنون حتركتا أو سكنتا

ُيف الفم, وهو معتمد عىل الشفتني يف امليم, وعىل طرف اللـسان يف النـون, واآلخـر  يف ِ
ًة, وقد قرر ذلك اإلمام مكي تقريرا واسعاَّنُاخليشوم, وهو جمر الغ ً ُ َّ, ونص عليـه يف )٨(َّ

 :)٩(النون خاصة أبو عمرو الداين يف أرجوزته بقوله
ِوالنــون يف النطــق هلــا صــوتان َ ُّ ُّْ َ َْ ِ ْ ِ ــان   ُ ِصــوت مــن الفــم وصــوت ث َ ٌ ٌْ ُ َ َ ْ َِ َ ِ 

                                                 
, وما بعدها, واملنح ٧٥  زادهي, وما بعدها, ورشح اجلزرية لطاش كرب٣١ الآللئ السنية: انظر فيام تقدم    )١(

 ., وما بعدها٥٦ الفكرية
 .١٠٦ التحديد: انظر    )٢(
 .٨٥−٨٤  زادهي, ورشح اجلزرية لطاش كرب٣٥−٣٤ الآللئ السنية: , وانظر١٠٦ حديدالت    )٣(
 .٤/٤٣٢الكتاب : انظر    )٤(
 .١١١ التحديد: انظر    )٥(
 .٢٤٠ الرعاية: انظر    )٦(
 .٢٤٠ الرعاية: انظر    )٧(
 .١/١٦٤الكشف : انظر    )٨(
 .٢١٥ األرجوزة املنبهة    )٩(



 

٤٣ 

ـــشوم ِخمرجـــه مـــن داخـــل اخلي ْ َ ْ ُ ُُ ْ ََ ِ ِ ِ ْ ــوم   َ ــذي يفــيض إىل احللق ــو ال ِوه ْ ْ َ ْ َُ ْ ُ ِ ْ ِ ِْ ُ 
ــسكتا ــصوت إن أم ــذا ال ــد ه ْجت َ ْ َ ْ ِ َ ُْ َّ َ ِ ْبـــاألنف حمـــصورا متـــى نطقتـــا   َ ًَ َ َْ َ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ 
ُبــــــالنون إن أردت فــــــاختربه ْْ ِ َ ْ َّ َُّ َ َ ْ ِ ِ ُوبالــــذي ذكــــرت فــــاعتربه   ِ ْ ْ َْ ِ َ َُ ْ َ َ ِ ِ 

ُوكان قد أشار قبل إىل أن امليم تصاحبها الغ  :)١(−رمحه اهللا−قال فن,  كالنوُةَّنُ
ِواملــــيم فيهــــا غنــــة كــــالنون ْ َُّ ََّ ٌ ُ َ ْ ُ ِْ ِلـــذاك مــــا ختــــتص بــــالتبيني   ِ ْ َِ ْ َُّ َِ ْ ُ َ َ ِ 

ُفيتفق كالمه عىل هذا مع كالم مكي   ., الذي سبقت اإلشارة إليه−رمحه اهللا−ُ
ودليل كون خمرج الغنة من اخليـشوم أنـك لـو أردت اللفـظ بـالنون الـساكنة أو 

 ٌ, وهو ظاهر)٢(كت أنفك مل يمكن خروج الغنة التي يف النون, قاله مكيالتنوين, وأمس
 . ًأيضا يف نظم أيب عمرو

                                                 
 .٢١٥ األرجوزة املنبهة    )١(
 .٢٤١, ٢٤٠ انظر الرعاية    )٢(



  

٤٤ 

 الفصل الثاين 
 يف ذكر التنبيهات واالحرتازات الالزمة يف أداء األحرف احللقية

 :وفيه ستة مباحث
 اهلمزة تنبيهات عىل حرف: املبحث األول

, وأشار أبـو حممـد مكـي يف فاحتـة )١(راهلمزة خمرجها من آخر احللق مما ييل الصد
َ, وذكـر مثلـه أبـو عمـرو )٢(كالمه عنها إىل استثقال العـرب هلـا; لـشدهتا وصـعوبتها

 :)٤(, وأشار يف أرجوزته إىل هذا التقرير بقوله)٣(الداين
ُواهلمـــز فيــــه كلفـــة وتعــــب َ ََ ٌُ َ ْ ُ ِ ِْ ْ ـــديد صـــعب  َأل   َ ـــه حـــرف ش ُن ْ َ َ ٌُ ٌْ ِْ َ َّ 

ُخيرجـــــه النـــــاطق ِ َّ ُ ُ ِ ْ ِباجتهـــــادُ َِ ْ ِمــــن صــــدره وقــــوة اعــــتامد   ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ َ ُْ ِ ْ 
ـــــع ـــــة والتنط ـــــه الكلف ْيعيب َ ُ ُُّ َ ُ َ ْ ُ ْ ــــوع   َِ ــــسعلة والته ــــو كال ْإذ ه ُّ ْ َ َُ َّ ِ َ َّ َ ْ ِ 

ــي يف  ــام القرطب ــال اإلم ــح«ق ــا «: )٥(»املوض ــروف وأدخله ــل احل ــو أثق ُوه ُ  
ــئ يف  ــا مل جي ــف م ــذف والتخفي ــب واحل ــن القل ــا م ــاء فيه ــذلك ج ــق; ول   يف احلل

 .»غريها
ْومن خصائصه أنه ال يد ْم يف مقاربه, وال يـدَغُ ُ ُم فيـه مقاربـه, كـام ال يـدغم يف َغُ َُ ْ ُ ُ

 إىل ذلـك; لثقلـه ُ به عند القراء, وإنام آل أمـرهُ, وهو املعمول)٦(َّص عليه سيبويهَمثله, ن
اسم املالزم, ومن هنا صار للقراء يف اهلمز مذاهب شتى, كام أملح إىل هذا اإلمام أبو الق

                                                 
 .١٤٥ الرعاية: انظر    )١(
 .املصدر السابق    )٢(
 .١٢٠ التحديد: انظر    )٣(
 .٢٣٥ األرجوزة املنبهة    )٤(
 . ١٢٣ املوضح يف التجويد   )٥(
 .٤/٤٤٦الكتاب     )٦(



 

٤٥ 

 :)١(الشاطبي بقوله
ــه ــد نحات ــاء وعن ــز أنح ِويف اهلم ِ َِ َ َ َُ َْ ْ ٌ َ ِ ْ َ ــيض   ِ ْي ِ ــيالُءُ ــود أل ــام اس ــناه كل َ س ْ َْ ََّ َّ َ ُُ َ 

, غـري )٢(ومراده يف ذلك كثرة ما ورد يف كتب القراءات من مذاهب يف أداء اهلمـز
ٌأن طرائق التخفيف املعتربة عند القراء أربعة أشار إليها الناظم بقوله َ)٣(: 

ـــه تكلـــف ُواهلمـــز يف النطـــق ب َُّ َ ُّ ُِ ِ ِ ْ ِ ْ َ ـــــذفوا   َ ـــــارة وح ـــــسهلوه ت ُف ََ َ َ ُ ًْ َ ََ ُ َّ 
ـــضا ـــد حم ـــرف م ـــدلوه ح ْوأب َ ٍّ ََ ْ َ ُ ْ ْ َُ ْونقلـــــوه للـــــسكون رفـــــضا   َ َ ُِّ ْ ُ ْ َُ َِ ُ َ 

ُوهذه األنواع األربعة هي ما اشتمله نظم أيب القاسم الشاطبي يف احلرز يف أبواب 
 يف »طيبـة النـرش«م املحقـق اإلمـام ابـن اجلـزري يف ًاهلمزات, وما اشتمله أيـضا كـال

 .ِاألبواب نفسها
ــي ــد مك ــأيب حمم ــدمون ك ــة املتق ــص األئم ــد ن ــداين)٤(َّوق ــرو ال   , )٥(, وأيب عم

ــي ــم القرطب ــذاين)٦(وأيب القاس ــالء اهلم ــاهلمزة )٧(, وأيب الع ــة ب ــىل رضورة العناي    ع
  فينبغـي للقـارئ إذا مهـز «: )٨(−رمحـه اهللا−عمـرو الـداين  عند أدائها, قال اإلمام أبـو

ــز ــري لك ــن غ ــذوق, م ــهلة يف ال ــق, س ــسة يف النط ــاهلمزة سل ــأيت ب ــرف أن ي ٍاحل ْ َ َ َِ)٩(   
                                                 

 .٢١ متن الشاطبية    )١(
 .٩٢ , ورساج القارئ٢/٣٧إبراز املعاين : انظر    )٢(
 اإلمـام نـافع ضـمن كتـاب املجمـوع أبيتان البن بري يف قصيدته املشهورة الدرر اللوامع يف أصل مقرال    )٣(

 .١/٦٠الكبري من املتون 
 .١٦٤, ١٤٥ الرعاية: انظر    )٤(
 .١٢١, ١٢٠ التحديد: انظر    )٥(
 . ١٢٣ املوضح يف التجويد: انظر    )٦(
 . ٢٩٢ التمهيد يف معرفة التجويد: انظر    )٧(
 .١٢٠/التحديد: الكالم أليب عمرو الداين, انظر    )٨(
ِالرضب باجلمع يف مجيع البدن,, وقيل: اللكز    )٩( ْ ِء يف الصدر بجمـع اليـد وكـذلك يف احلنـكْجَالو: ُ ْ انظـر . ُ

, ووصف اهلمز بذلك يقتيض نطقه بقوة وغلبة, تكون عـىل سـامعها, كـاللكز )لكز (١٢/٣٢١اللسان 
=بيان العيوب التي جيب أن جيتنبهـا «كز يف القراءة عىل ما أفاده ابن البناء يف كتابه وحقيقة الل. باليد; لقوهتا



  

٤٦ 

ً هلا, وال خروج هبا عن حدها, ساكنة كانت أو حمركة)١(ٍوال ابتهار ِّ ٍ«. 
ٌوالتنبيه عىل هفوات نطق اهلمزة منصوص عليه عند العلامء; لعموم البلـو بـه, 

 :)٢(ٍ بقوله يف سياق حتذيرات الزمة−رمحه اهللا− اإلمام السخاوي َّكام حذر من ذلك
ــا ــدا مفرط ــد م ًال حتــسب التجوي ًِ ْ ُ َ ْ َّ َ َِّ ْ ِ ْ ِأو مــد مــا ال مــد فيــه لــوان   َ َ ِْ ِ ِْ َ َ ََّ َّ َ)٣(  
ـــزة ـــد مه ـــد م ـــشدد بع ًأو أن ت َ ٍّ َ ِّ ُْ ََ ْ َ َ َْ ْ َ ــسكران   َ ــرف كال ــوك احل ِأو أن تل ْ َّ َْ ََ َ ْ ُْ ْ َ َ 

ـــوه َأو أن تف ْ ُْ َ ْ َ ـــاَ ـــزة متهوع ً هبم ِّ َ َ َُ ْ ٍَ ـــان   )٤(ِ ـــن الغثي ـــامعها م ـــر س ِفيف َ َ َّ ََ َ َ ُِ ِ َِ َ 
ًونقل اإلمامان أبو حممد مكي, وأبو عمرو الـداين مجلـة مـن النقـول عـن علـامء  ٌّ

 .)٥(القراءة يف التكلف يف إخراج اهلمزة, أو التساهل فيها
رمحـه − ًضا, وقـال َّوقد نص أبو حممد مكي عىل رضورة العناية باهلمزة امللينة أيـ •

ْوينبغي لقارئ القرآن أن يتقيد من نفسه جتويد اللفظ باهلمزة امللينـة بـني بـني  «:)٦(− اهللا َِّ َ
, ومراده بذلك صور التقـاء » هبا إليهءِفيخرجها بني اهلمزة املحققة, واحلرف الذي جيي

كيفيـة اهلمزتني املعلومة عند من يغريها عىل ما تقتضيه أصول القـراء, ومـا ذكـره مـن 
 :)٧(−رمحه اهللا−التسهيل هو املعترب عندهم, كام قال اإلمام الشاطبي 

ــنام ــسهل بي ــدال حمــض وامل َواالب َْ ََ َ ْ َُ َّ َ ٌ ْ َ ِهو اهلمز واحلرف الذي منه أشكال  ُ ِ ِ ِْ ُ ُ ْ َ َ ُْ ُْ َْ َ 
                                                 

َّ, دفع احلرف بالنَّفس عند شد٣١ »القراء َ  .ة إخراج له به, وهو يف االستئناف أقو منه يف القطعُْ
ْمن البهر; وهو تكلف اجلهد إذا تكلف فوق طاقته, يقال    )١( َهبره إذا قطع هبره,: َ ْ ُ َ َ ق, َ ٍ أي نفسه برضب أو خنـْ َ ُ َ َ

ِّواملعنـى اللغـوي املتقـرر هنـا ظـاهر الداللـة عـىل املعنـى ). هبـر (١/٥١٦اللسان : انظر. أو نحو ذلك
 .االصطالحي, الذي قصده اإلمام أبو عمرو الداين

 .٧٥ املفيد يف رشح عمدة التجويد: , وانظر٥١ قصيدتان يف جتويد القرآن   )٢(
 .الضعيف: الواين   )٣(
ُأن تنطق باهلمزة عىل هيئة من يريد أن يتقيأ أو من يتكلف القيء: أي  )٤( َّ َّ. 
 .١٢١−١٢٠ , والتحديد١٤٦−١٤٥ الرعاية: انظر    )٥(
 .١٠٨ التمهيد:  باختصار, وانظر١٤٧ الرعاية    )٦(
 .٩٤ , وإرشاد املريد٧٥ رساج القارئ: , وانظر١٨ متن الشاطبية    )٧(

=



 

٤٧ 

ٌّثم نبه اإلمام مكي  • هـا مظهـرة ِنييْبَ تُ وهـو رضورة, عىل أمر لطيف−رمحه اهللا−َّ
َرسها, وعلل ذلك بقولهحال ضمها أو ك ألهنا يف نفسها ثقيلة, والضمة والكـرسة «: )١(َّ

ُّثقيلتان, فيصعب عىل اللسان اجتامع ثقلني, فالتحف َْ َ  بإظهـار اللفـظ هبـا واجـب, ال ُظِ
 قولـه ُسيام إذا كان بعدها كرسة أو قبلها, أو يكون قبلها ضمة وهـي مـضمومة, نحـو

ـــاىل ـــران[﴾J K﴿: تع ـــرة[﴾ ÔÓ Õ﴿ و]١٣٣: آل عم  i﴿, و]٢٤: البق
j﴾] وإىل رضورة التحفظ من إخفائها يف هذا النوع أشار اإلمـام ابـن »]٥٤البقرة ,

 .)٢( يف التمهيد−رمحه اهللا−اجلزري 
 مـا ذكـره يف وجـوب إظهـار −رمحـه اهللا−ومن لطائف تنبيهات اإلمام مكي  •

  ار  ذلـك مراتـب, وأشـَلَعـَاهلمزة حال الوقف عليها, وهـي متطرفـة بالـسكون, وج
ــة يف ذلــك ــه إىل النكت ــا بعــد خم«: )٣(بقول ْألهنــا مل َ َ ُ ــا, وضــُجَرَ ــْتَفُعَه    يف آخــر ْتَ وأت

ــا ــت حركته ــة, وذهب ــف الكلم ــسكون,للوق ــ, وضــعفت بال ــا يف ُعَ ص   ب إظهاره
 لـذلك )٤(من إظهارها عنـد الوقـف والتكلـف َّبد  فال,يف عليها النقصِالوقف, وخ

كان قبلها سـاكن مـن حـروف   فإن,]١٥: البقرة[﴾¿﴿ و]٣٥:الزمر[﴾j﴿ :نحو
أن تظهرهـا يف الوقـف  املد واللني صعب اللفظ هبا يف الوقـف أشـد ممـا قبلـه فيجـب

َوتتطلب باللفظ نحو الوقف عـىل  َّ﴿Q﴾]١٣٤:آل عمـران[و ﴿R﴾]آل عمـران :
: البقرة[﴾_﴿ و]٣٥: النور[﴾º﴿ و]٢٠: البقرة[﴾i﴿و ]٤٩: البقرة[﴾G﴿و ]١٣٤
كنت تـروم احلركـة كـان ذلـك   فإن.]٩٠: البقرة[﴾n﴿ و]٤٣: النساء[﴾°﴿ و]٢٠

اهلمزة غري حرف مـد ولـني  قبل ًأسهل قليال من وقوفك بالسكون, وإن كان الساكن
                                                 

 .١٤٩ الرعاية    )١(
 .١٠٩ التمهيد    )٢(
 .١٥١−١٥٠ الرعاية    )٣(
املراد بالتكلف هنا طلب االهتامم إلمتامها يف النطق; ألهنا يف األمثلة املذكورة موضع وقف, والغالـب يف     )٤(

الوقف أن يصحبه كلل وإعياء; إذ هو حمل راحة بعد استنفاد النفس, فمقـصود اإلمـام بـذلك أن حيـذر 
 .رمحه اهللا, نوع تكلف ومعاجلة عىل ما أفادإىل ا حيتاج منه القارئ من التساهل فيها, وهذ



  

٤٨ 

:  قولـه تعـاىلُتـروم احلركـة نحـو ال فهو أصعب يف طلب اهلمزة يف الوقف إذا كنـت
 ]٢٠: البقـــــرة[﴾i﴿ و]٩١: آل عمـــــران[﴾½﴿ و]٥: النحـــــل[﴾¯﴿
 منـه يف وقفـك, وإن مل تـتحفظ مـن ْظَّ وحتفـ,َّف هذا كله فاعر]٢٨: مريم[﴾g﴿و

ًإظهار اهلمزة يف هذا كنت حاذفا حرفا والحنا يف ذلك ً , وإىل مثلـه أشـار اإلمـام ابـن »ً
 .)١(»التمهيد«اجلزري يف 
 اهلمز كذلك ما أشار إليـه أبـو حممـد مكـي بـشأن ِقْطُومن مواطن التنبيه عىل ن •

ًتي من قبلها حرفان مشددان, وقال معلال ذلـكتعني بيان اهلمزة املكسورة, وال َّ ْ ألن «: )٢(ِ
َّاملشدد ثقيل وتكرره ثقيل واهلمزة ثقيلة والكرسة ثقيلة, ال سيام إذا كان من حروف العلة  ٌ ٌَ َ ٌَّ

َ, ومثل له بقوله تعاىل»فهو أثقل َّ :﴿± ³² ́ µ﴾]وال نظري له, وجعـل ]٤٣: فاطر ,
نت اهلمزة مضمومة, وقبلها حرف لني مشدد, وقبلـه َ أثقل من ذلك ما إذا كا)٣(أبو حممد

 µ ¶ ̧ ¹́ ﴿:  قولـه تعـاىلُحرف آخر مشدد, وبعد اهلمزة مهزة أخـر, نحـو
º﴾]فيحتاج القارئ إىل أن يأيت باملشددين قبـل اهلمـزتني «: − رمحه اهللا− , قال ]٤٣: فاطر

لفظ بلني ورفق, ثـم متمكنني ظاهرين, ثم يأيت باهلمزة املضمومة حمققة ظاهرة متمكنة يف ال
يأيت بعد ذلك هبمزة ملينة بني اهلمزة املكـسورة واليـاء الـساكنة, أو بـني اهلمـزة املكـسورة 

 . »نا يف اهلمزتني إذا كانت األوىل مضمومة والثانية مكسورةْرَكَ عىل ما ذ)٤(والواو الساكنة
هلمـزة ومن مواطن التنبيه عىل كيفية أداء هذا احلرف ما ذكره أبو حممد بـشأن ا •

                                                 
 .١٠٩: التمهيد    )١(
 .١٥٣−١٥٢: الرعاية    )٢(
 .١٥٣: الرعاية: انظر    )٣(
ًاملعتمد الذي استقر عليه العمل, وصح به األثر أن أصحاب التغيري يف هذا النوع هلم إبدال الثانيـة واوا,     )٤( َّ

ِيشاء إىل« : أكثر القراء, وهلم تسهيل الثانية, فهي مثلوهو املقدم; إذ هو مذهب سواء بسواء, وقد ذكـر » ُ
 :−رمحه اهللا−اإلمام الشاطبي الوجهني فيها يف قوله 
ــا ــدل واوه ــراء تب ــر الق ــن أكث ــلوع ِيــــشاء إىل كاليــــاء أقــــيس معــــدال  وق ُ 

 .١٧/متن الشاطبية



 

٤٩ 

 القارئ هبمزة بعدها ألف, فـال َظَفَوإذا ل«: )١(−رمحه اهللا−يقول إذ الواقع بعدها ألف, 
ًيغلظ لفظه بذلك, وليخرجه مرققا سهال, نحو  ً َ ْ ِّ َ ُ﴿z﴾]١٣: البقـرة[و ﴿P﴾]البقـرة :

ً, ومثل ذلك يف السهولة أيضا والبعـد عـن » وشبهه,]١٧٧: البقرة[﴾T U﴿و ]١٧٧ ُْ ِ
 ]٥٧: التوبـة[﴾a﴿ت اهلمزة متطرفة مفتوحة, وبعدها تنوين, نحو الكلفة ما إذا كان

 .)٢(−رمحه اهللا− وشبهه, وقد أشار إىل ذلك أبو حممد ]٢٢: البقرة[﴾ £﴿و
 إىل رضورة العناية هبا حيث اجتمعـت )٣(»املوضح«وأشار اإلمام القرطبي يف  •

: َّ العلة بقولهَّ, وبني]٩٧: آل عمران[ ﴾q r s﴿: مع اهلاء يف سياق, نحو قوله تعاىل
ملا بينهام من التضاد; ألن اهلاء يف غاية اخلفاء واهلمس, واهلمزة يف غاية اجلهر والـربوز «

َوالثقل, فتعمد إشباع احلركة والسكون فيهام; ليتخلص بعضهام من بعض َ َ ََّ َ َ ْ ََّ«. 
  ه حمــاذير متنوعــة, مــأخوذة بــسرب األمثلــة يف القــرآن الكــريم, ُرْكــِم ذَّومــا تقــد

ــ ــة َّنب ــم اهللا−ه األئم ــن −رمحه ــذر م ــاذق احل ــارئ احل ــىل الق ــب ع ــا, فالواج ُ عليه ُ  
ــام  ــال اإلم ــى ق ــه, حت ــشقة في ــة امل ــذا احلــرف; لغلب ــريط يف أداء ه ــراط أو التف   اإلف

ْوقليل من يأيت هبا كذلك يف زماننا هـذا«: )٤(−رمحه اهللا−ابن اجلزري  َ ُ, وأداؤهـا عـىل »ٌ
َّرة تالوة, عىل ما قرره أبو عمرو الـداين يف رشحـه الوجه الصحيح حيتاج إىل دربة, وكث

 ., وهو الذي يقتضيه النظر السليم, واهللا تعاىل أعلم)٥(لقصيدة أيب مزاحم اخلاقاين

                                                 
 .١٢٤ املوضح يف التجويد: , وانظر١٥٣ الرعاية    )١(
 .١٥٢ الرعاية    )٢(
 .٢٠٣−٢٠٢ املوضح يف التجويد    )٣(
 .١٠٨ التمهيد    )٤(
 ., ونقل مجلة من اآلثار عن املتقدمني يف هذا املعنى٢/٢٥٠    )٥(



  

٥٠ 

 حرف اهلاءتنبيهات عىل : املبحث الثاين
هـا يف الرتبـة, وإن َ قبلَاهلاء خترج من أقىص احللق من خمرج اهلمز, غـري أن اهلمـز

; غري أن الفرق بينهام يف السمع سببه اهلمس والرخـاوة اللـذان )١(حدكانتا من خمرج وا
َّ, ويف كيفية أدائها تنبيهات نبه عليهـا األئمـة )٢(يف اهلاء, واجلهر والشدة اللذان يف اهلمز

 .َّاملتقدمون; ملا يعرتي هذا احلرف من خفاء عىل ما قرروه
  , وعليه فقد أشار مكي وتقدم أن اهلاء خمرجها من خمرج اهلمز, من أقىص احللق

ً أنه لشدة قرب اهلاء من اهلمز, فإن العرب أبدلت اهلاء مهزة وبالعكس; كام − رمحه اهللا− َ
  :)٤(, ومن ذاك قول الشاعر)٣(اكَّيِاك وهَّه, وإيُتْقَرَ وأَ املاءُتْقَرَيا فالن, وهَفالن وه  أيا: قالوا

ّفهياك واألمـر الـ َ ْ ََّ َ َ ِ ْذي إن توسـعتَ ََ ََّ ْ َمــو   ِ ْارده ضــاقت عليــك مــصادرهَ َ َ ُ ُُ َ ِْ َ َ ْ َ َ ِ 
ُاك, فأبدل اهلمزة هاء, وشواهد ذلك كثريةَّوإي: أراد ًَ َ)٥(. 
وجوب لفظهـا مرققـة إذا وليتهـا األلـف :  يف شأهنا−رمحه اهللا−ومن تنبيهاته  •
ال تفخم اهلاء, بـل «: )٦(−رمحه اهللا−, قال ]٦٦: آل عمران[﴾l﴿, و﴾ m﴿: نحو

 .» غري مغلظة وال ممالةًققةتأيت هبا يف لفظك مر
ً هبا وسطا عـىل مـا تقتـضيه صـفاهتا; ءيعني املجي» غري مغلظة وال ممالة«: وقوله

 .فتغليظها غلط حمض, ومثله املبالغة يف ترقيقها حتى تستحوذ عليها اإلمالة
ُرضورة العناية ببياهنا حيث تكررت من كلمتني, وعلة : ومن التنبيهات الالزمة • َّ

                                                 
 .١٦٢−١٦١ الدراسات الصوتية عند علامء التجويد: انظر يف تقرير ذلك    )١(
 .١٥٥ الرعاية: انظر    )٢(
 .١٥٥ الرعاية: انظر    )٣(
, ٤٣٩−١٠/٤٣٨التـاج : , ويرو ملرضس بن ربعي, انظـر١٠٢ البيت لطفيل الغنوي, وهو يف ديوانه    )٤(

 ).أيا (١/٢٨٣, واللسان ١/١١٤وهو بغري نسبة يف املحتسب 
 ., وما بعدها٢/٥٥١رس صناعة اإلعراب : انظر    )٥(
 .١٥٦ الرعاية    )٦(



 

٥١ 

ُ خفي; فحيث تكررت تكرر خفاؤها مع اجتامع املثلني, وذلك قد يتسبب هذا أهنا حرف
 ̀ _̂ ﴿, ]٢٠: غـافر[﴾ u v w x y﴿ :يف اإلدغام حال درج القـراءة نحـو

a ﴾]٩٥: النحل[ ,﴿À Á Â Ã ﴾]ويكون البيان ألزم حني تكرارهـا ]١٠٧: آل عمران ,
ــو ــدة نح ــة واح ــران[﴾ g   ﴿: يف كلم ــران[﴾ ±﴿, ]١٦٧: آل عم , ]١٠٦: آل عم

﴿T U ﴾]٣: احلجر[ ,و﴿e f ﴾]واملـثالن إذا «: )١(, قال أبو عمرو]٥٨: النحل
ْالتقيا يف كلمة أو كلمتني وحتركا أن َعمُ َ تفكيكهام, وخلص)٢(ِ ِّ  )٤(مـةَرْذَ بيـاهنام مـن غـري ه)٣(ُ

َّللقرطبي, وقرر أبـو  )٦(»املوضح«ِّ ثم ساق األمثلة املتقدمة, وهو بنصه يف ,»)٥(وال متطيط
 أن حـروف احللـق يف اخلفـاء عـىل قـدر )٧( يف رشحه لقصيدة اخلاقاين− رمحه اهللا− رو عم

ُقرهبا وبعدها من أقىص اللسان, فام بعد منه منها كان أخفى ممـا قـرب, فأخفاهـا اهلمـزة  َ ُ َ
 .واأللف ومها جمهوران, واهلاء وهي مهموسة

يان اهلاءين يف درج فيجب التحفظ بب«: )٨( يف التنبيه نفسه−رمحه اهللا−ٌّ وقال مكي 
  , وقــال )٩(»التمهيــد«, وتــبعهام عــىل التنبيــه نفــسه اإلمــام ابــن اجلــزري يف »القــراءة

  :)١٠(»املقدمة« يف −رمحه اهللا تعاىل−
َوصــف هــا     .................................... َ ُجبــاههم«َِّ ُ َ ِعلــيهم «»ِ ْ َ َُ « 

                                                 
 .١٢٧التحديد     )١(
َأنعم اليش: ُيقال    )٢( َ  ).نعم (١٤/٢١٣اللسان : انظر. نه, وبالغ يف ذلكَّسَ إذا حءْ
َمن التلخيص; وهو التبيني والرشح, يقال    )٣( ْخلصت اليش: ُ َّ, وحلـصته, باخلـاء واحلـاء; إذا استقـصيت يف ءَّ

 ).خلص (١٢/٢٦٠اللسان : انظر. بيانه ورشحه وحتبريه
َهـذرم الرجـل يف كالمـه : ُالتخلـيط, يقـالاهلذرمة الرسعة يف القراءة والكالم وامليش, وتطلـق بمعنـى     )٤( َ ْ َ

َّهذرمة إذا خلط فيه ً َْ َ  ).هذرم (١٥/٦٥اللسان : انظر. َ
َاملطمطة مد الكالم وتطويله, يقال    )٥( ُ َ ُْ ُ ُّ َ  ).مطط (١٣/١٣٣اللسان : انظر. مطمط الرجل إذا توانى يف خطه وكالمه: َ
 .١٢٢: املوضح يف التجويد    )٦(
)٢/٢٧٠    )٧. 
 .١٥٧ الرعاية: ظران    )٨(
 .١٤٦ التمهيد: انظر    )٩(
 .٧ املقدمة    )١٠(



  

٥٢ 

 :)١(»التحفة السمنودية«ُومثله قول صاحب 
ِّوصــف َ َهــاء كـــَ َ  )٢( »نربأهــــا«َّال ســــيام مــــسهل    َ هلــا»َجبــاههم«َ

حـال تـشديدها إذا التقـت مـع مثيلتهـا, : َّومن أحواهلا التي يتعني التنبيه عليهـا •
وسكنت األوىل من اهلاءين, فيجب إظهار اإلدغام والتشديد, ثم هي يف هذه الصورة عىل 

َتكون آكد يف بيان التشديد إن سبقتإذ مرتبتني;  ِ  k﴿:  قولـهُ بحرف قوي جمهور نحـوُ
l ﴾]٧٦: النحل[وأيرس من ذلك ما مل يكن كذلك نحو , :﴿j k﴾]١٧: الطارق[ ,

ُّوكذلك كل هاء مشددة «: )٣( وأمثال ذلك, قال مكي]١٣: النبأ[﴾ q r﴿: ونحو قوله
أكـد  إىل املرتبتني يف سياق واحد, ومل يفاضل بينهام يف ت)٤(, وقد أشار أبو عمرو»جيب بياهنا

 .)٥(»التمهيد«التشديد, وعىل التفريق جر عمل اإلمام ابن اجلزري يف 
 e    ﴿: إذا وقع بعدها حرف من حروف احللق نحو قوله: ومن مواطن العناية هبا •

f g h i j ﴾]٢٠: البقرة[وقوله , :﴿A B C D E ﴾]وقولـه]٩١: األنعـام , :﴿l 
m n o ﴾]٥٩: النمل[وقوله , :﴿b a ̀ ﴾]أشباه ذلك, ذكر , و]١٢٣: هـود

َّ, ونص سيبويه عىل أنه إذا وليتها احلاء )٧(»الرعاية« واشتمله كالم مكي يف )٦(ذلك أبو عمرو
, مع ما بينهام من تداخل يف اللغـة, قـال أبـو العـالء )٨(ُفالبيان أحسن; الختالف املخرجني

ُ كـيام تذيمـه َّأردت: ًبن املنذر قـال لرجـل ذكـر رجـال عنـده  روينا أن النعامن«: )٩(اهلمذاين َْ ِ َ
                                                 

 .٣٦ السمنوديات    )١(
هذا تنبيه لطيف, ومراده الوقف عليها بالتسهيل حلمزة عىل ما تقتضيه أصول قراءتـه, فتـسهيل اهلمـزة,     )٢(

 .اهللارمحه  ,َّوتلوها هاء موجب لالحرتاز يف نطقها, كام نبه عليه الشيخ
 .١٥٧ ايةالرع    )٣(
 .١٢٧ التحديد: انظر    )٤(
 .١٤٧ التمهيد    )٥(
 .١٢٥ التحديد: انظر    )٦(
 .١٥٩−١٥٨ الرعاية    )٧(
 .٤/٤٤٩الكتاب     )٨(
 .٢٩١ التمهيد    )٩(



 

٥٣ 

ُفمدهته, أي َ َْ َ ُ, ومثله يف الداللة عىل التداخل قول الشاعر»كيام تعيبه فمدحته: َ ُ)١(:  
ْحــسبك بعــض القــول ال متــدهي ِْ َِّ َ َ ِ ْ ْ َ ُ ََ ــي   ُ ــشباب املزده ــرزاغ ال ــرك ب ْغ ْ َِّ َ َْ ُ ِ َّ ُ ِ 

 مـن ٌّكام أشار أبو حممد مكي إىل أن العناية هبا الزمة كذلك إن وقع قبلهـا حـرف
 ء, وجمي]٢٦: اإلنسان[﴾ E F﴿:  احلاء قبلها يف نحو قولهءحروف احللق, كمجي

ِ, وأشار إىل علـل ]٩: املعارج[﴾ Ô   ﴿, و]١٢: املمتحنة[﴾ `﴿: العني يف نحو قوله َ ِ
 لفظها عند ُّ يف تغريُبَّبَذلك; وهو قرب املخرج, مع ضعف اهلاء خلفائها, وهذا قد يتس

 : )٣(ًمام السخاوي إىل هذا أيضا بقوله, وقد أشار اإل)٢(أدائها
َواهلــاء ختفــى فاجــل يف إظهارهــا ِْ َ ْ ِ ْ ُِ ُ َ َ ْ ِيف نحو   َ ْ َ ْ ٍمن هـاد«ِ َِ ْومـن» ْ ِهبتـان«َِ َ ْ ُ« 

ْجباههم«َو ُ ُ َ ْوجوههم«َو»ِ ُ ُ ْ ُ ِبني بـال»ُ ْ ِّ ـــان   َ ـــه عـــىل التبي ـــد ب ـــل تزي ِثق َ ْْ َِّ ُ ََ ِ ِِ ِ ٍ ْ 
ني ألفني; الجتامع ثالثة أحرف خفية, إذا وقعت ب: ِّومن مواضع بياهنا املتعينة •
, ذكـر ]٢٩: النازعـات[﴾ i﴿, و]٧: الـشمس[﴾ Z﴿, و]٢٧: النازعـات[﴾ ` ﴿: نحو

, ومل يتعرض لـذكر هـذا النـوع أبـو عمـرو يف )٥(اجلزري  وتبعه عليه ابن)٤(ذلك مكي
بل  إذا كان ق−رمحه اهللا−التحديد, وآكد ما هنالك يف بيان هذا النوع عىل ما أفاده مكي 

َّ; الجتامع أربعة أحرف خفية]٤٤: النازعات[﴾ Ø﴿: ُاأللف األوىل هاء; نحو ِ َ)٦(. 

                                                 
 .١/٣٧٥) برزغ(لسان العرب : انظر. البيت لرجل من بني سعد    )١(
 .٢٨٣−٢٨٢ , والتمهيد١٥٩−١٥٨ الرعاية: انظر    )٢(
 .٨٤,٨٣ :, وانظر املفيد يف رشح عمدة املجيد٥٥ :دتان يف جتويد القرآنقصي    )٣(
 .١٥٩ الرعاية: انظر    )٤(
 .١٤٧ التمهيد: انظر    )٥(
 .١٥٩ الرعاية: انظر    )٦(



  

٥٤ 

 حرف العنيتنبيهات عىل : املبحث الثالث
العني خترج من ثاين خمارج احللق الثالثة; وهو وسط احللق, والعني من احلروف 

لشديدة, تصل وأما العني فبني الرخوة وا«: املتوسطة بني الشدة والرخاوة, قال سيبويه
ُ ومجلة ما كان كذلك, عىل املـشهور مخـسة أحـرف ,)١(»إىل الرتديد فيها; لشبهها باحلاء

 :)٢(َّنص عليها يف املقدمة بقوله
ــن عمــر ــشديد ل ْوبــني رخــو وال َ ْ ُْ ْ َ َ َِ ِ ِ َّ ٍ ْ ِ َ   ...................................  

 :)٣(−رمحه اهللا−وقبله قول اإلمام الشاطبي 
ْوما بني رخو والشديدة عمـر نـل    .................................... َ َُّ ْ ْ ْ ََ َ َ َِ َِ ٍْ ِ َ 

َّوخالف يف هذا ابن جني, وجعل عـد ُ َّمل يـرو عنـا«: هتا ثامنيـة, ومجعهـا بقولـهَ َ ِ ْ َ ْ َ« ,
َمل يروعنا«: ومثلها يف الداللة مع اختالف املعنى ْ ِّ َُ ْ ْمل «: ً, ومثلهام أيضا مع مغايرة املعنـى»َ َ

ْير ْعوناَ ٌّ, وتبعه فيام ذكر وقصد مكـي )٤(»ِّرس صناعة اإلعراب«َّ, وقد ذكر كل ذلك يف »َ
ُ, واعتمد عـىل ذلـك ابـن مالـك )٥(»الرعاية«يف  املالكيـة يف « يف قـصيدته −رمحـه اهللا−َ

 :)٦( بقوله»القراءات السبع
ِّذو التوسط حـددا.......... .....    .................................... َُّ َ ِْ ُّ ُ 

َّمل يرو عنا«بـ َ ِ ْ َ ْ َ«....................   ...................................  
 وواخلالف بني املذهبني يف اعتبار حروف املد, هل هي متجردة للرخاوة فقـط, أ

َّبني الصفتني? عىل ما ذهب إليه من تقد ْ ًم النقل عنهم قريباَ ُ. 
                                                 

 .٤/٤٣٥الكتاب   )١(
 .٣ املقدمة    )٢(
 .٩٢ متن الشاطبية    )٣(
)١/٦١    )٤. 
 .١١٩ الرعاية    )٥(
 .٨٦: القصيدة املالكية   )٦(



 

٥٥ 

ُا يكشف بينية العني, مقارنتهـا بـاهلمز واحلـاء عنـد الوقـف, فـاهلمز شـديد ومم َّ ِْ
ْارجع أرجئ أرجح, فبنطق هذه احلروف والوقـف : باتفاق, واحلاء رخو باتفاق, نحو ْْ

عىل آخرها, تتعني بوضوح بينية العني عند النطق هبا; فيجري الـصوت بـالعني, لكـن 
 .ليس كجريانه مع احلاء
ًأأديـت فالنـا عـىل فـالن, : ة تتبادالن يف لغة العرب فإهنم يقولونوالعني واهلمز ْ

 :)٢(, وكام يف قول الشاعر)١(وأعديته, وموت ذؤاف, وذعاف
ْسـمَرَ تْنَأع َت مـن خَّ ِنزَ مَقـاءْرَ َ مـن عينيـك مـِبابةَّ الصُماء   ًلـةْ  ُجومْسَ

يعطيهـا فيجب عىل القارئ أن يتحفظ بلفـظ العـني, و«: )٣(أأن, قال مكي: يريد
 .»حقها من احللق

ِّولذلك نص املتقد • مون عىل وجوب العناية بالعني, حيـث وليتهـا اهلمـزة, يف َّ
, ]٣٧: النمـل[﴾ R S﴿: , وقوله تعـاىل]٤٨: األحزاب[﴾ g h﴿: مثل قوله تعاىل

 بتؤدة, وحتقيق اهلمـزة; ِ العنيُوجب إظهار«:  يف مثل هذا)٤(»املوضح«قال القرطبي يف 
ًا وحيدث اإلدغام, وذلـك ال جيـوز; ألن حـروف احللـق ال يـدغم مـا لئال تنقلب عين
 . ذلكعىل , وسيأيت تنبيه اإلمام أيب عمرو »تقارب منها

حال تكررها; لقوهتا وصعوبتها عـىل اللـسان, نحـو : ومن مواطن العناية هبا •
: األعـراف[﴾ d e﴿: , وقولـه سـبحانه]٦٥: احلـج[﴾ Q R S T﴿: قوله تعـاىل

 p q﴿: , وقولـــه عـــز وجـــل]٢٣: ســـبأ[﴾ L M N﴿ :, وقولـــه تعـــاىل]٢٧
r﴾]وذلـك البيـان هلـام الزم, «: )٥(−رمحـه اهللا−, وأشباه ذلك, قال مكي ]٩٠: الكهف

                                                 
 .١١٥ , واملوضح يف التجويد١٦٢ الرعاية: انظر    )١(
 .١/٢٢٩رس صناعة اإلعراب و ,١/٣٧١ وهو يف ديوانه البيت لذي الرمة    )٢(
 .١٦٢ الرعاية    )٣(
 .١٦٣ املوضح    )٤(
 .١٦٢الرعاية     )٥(



  

٥٦ 

ًوالتحفظ بإظهارمها واجب; لصعوبة اللفظ بحرف احللـق منفـردا, فـإذا تكـرر كـان 
َّأصعب; ألن اللفظ باحلرف املكرر كميش املقيد, وكمن يرفع رجله ليميش ف ريدهـا إىل َّ

 .)١(»املوضع الذي رفعها منه, وذلك ثقيل
 d e  ﴿:إذا سكنت قبل هاء, نحـو قولـه: ظ بإظهارهاُّومن مواطن التحف •

f ﴾]٦٠: ٓيس[وقوله , :﴿m n o ﴾]املمتحنـة[﴾ `﴿:  وقولـه,]٤٨: املائدة :
َ وحيث أغفل ذلك قربت العني من لفـظ احلـاء; ,, وأشباه ذلك, فيجب بيان ذلك]١٢ ُ ِ ْ ُ
َحةُ البألن  التي يف احلاء ترسع إىل اللفظ باحلاء يف موضع العني مع اهلـاء; لقـرب احلـاء َّ

, وألجل ذلـك جـرت )٢(من اهلاء يف الصفة, وبعد العني من اهلاء يف الصفة, قاله مكي
:  قول بني متيم)٣(»الكتاب«ألسنة بعض العرب باإلدغام يف نحو هذا, حكى سيبويه يف 

َّحمم, يريدون معهم,   .َّوحمؤالء, يريدون مع هؤالءَ
ٌونبه أبو حممد مكي أيضا لرضورة العناية هبا إذا وقع بعد العني الساكنة غـني,  • ً ٌّ َّ

َ, وذكر العلة بقولـه]٤٦: النساء[﴾ V W X﴿: نحو قوله لقـرب املخـرجني, «: )٤(َّ
 . »ًوألن اللفظ يبادر إىل إدغام العني يف الغني, وألهنام من احللق مجيعا

 ء فجعل العناية هبا متعينة حيـث التقـت بـيش)٥(»التحديد«و عمرو يف وأما أب •
 J K L﴿: , وقوله]٣٧: النمل[﴾ R S﴿: ًمن حروف احللق مطلقا, نحو قوله

M ﴾]وما أشبه ذلك من األمثلة املتقدمة, عىل أنه يف أرجوزته نص عىل ]٢١: النـور ,َّ
 ِضِرْعـَ يف م−رمحـه اهللا−ال بياهنا عند الغني خاصة; ألجل ما علمته من كالم مكي, قـ

                                                 
 بتحريـر احلـروف  غاية يف الدقة والتحرير, فانظر تر كيـف كانـت عنايـة املتقـدمني−رمحه اهللا−كالمه     )١(

 !.ًوالعناية هبا, لتعلم بعد ذلك خطأ من ينسب هذا إىل املتأخرين, زاعام أن املتقدمني مل حيتفلوا بام رأيت
 .١٦٣ الرعاية: انظر    )٢(
 .٢٩٢ التمهيد للهمذاين: , وانظر٤/٤٥٠    )٣(
 .١٣٦ التمهيد: , وانظر١٦٣ الرعاية    )٤(
 .١٢٧ التحديد    )٥(



 

٥٧ 

 : )١(ذكره ملا جيب فيه البيان واإليضاح
ــد الغــني يف     .................................... ْوالعــني عن ِ ِ ْ َْ َ ْ ِ ُ َ ــساء«َ ِالن َ ِّ«  

ً لرضورة العناية بالعني حيث جاورت شـيئا مـن حـروف )٢(َّكام نبه أبو عمرو • ْ َ َ
: البقـرة[﴾ t u﴿: , وقولـه]٥٦: الـروم[﴾ { |﴿: , نحـو قولـه)٣(اهلمس
, ]١٤: النــساء[﴾ ¾ ½﴿: , وقولــه]١١: امللــك[﴾ É Ê﴿: , وقولــه]١٠٩
: , وقولـه]٢٦٦: البقرة[﴾ v w x﴿: , وقوله]٤٥: سبأ[﴾ © ¨ §﴿: وقوله

 ., وشبهه]٢٨: األحزاب[﴾ ̈ §﴿

                                                 
:  آيـة﴾X W V﴿: إشارة إىل املوضعني; قولـه تعـاىل» النساء«يف:  وقوله.٢٩٩ املنبهةاألرجوزة     )١(

 .١١٥:  آية﴾g h  i j﴿: , وقوله تعاىل٤٦
 .١٢٨, ١٢٧ التحديد: انظر    )٢(
 :قال السخاوي يف تعدادها).فحثه شخص سكت: (وهي كام ال خيفى عرشة أحرف, جيمعها قوهلم    )٣(

 سكت وجهر سواه ذو استعالن          واهلمس يف عرش فشخص حثه 
 .٨١ قصيدتان يف جتويد القرآن  



  

٥٨ 

 حرف احلاءتنبيهات عىل : املبحث الرابع
: )١(ٌ تقارب يف الصفات, قـال اخلليـلاحلاء خترج من خمرج العني املذكور, وبينهام

ٌلوال بحة يف احلاء ألشبهت العني« َّ ة التـي يف احلـاء فـإن َّحـُيريد يف اللفظ, وألجل الب» ُ
َالشارق يكررها يف تنحنحه, ومن لطيف ما يذكر يف هذا ْ ًأن رجال من األعـراب بـايع : ُ

كبش : ق عليه قالأن يرشب علبة لبن وال يتنحنح, فرشب بعضه فلام امتأل بطنه, وضي
َّمن تنحنح فال أفلـح; فـروح عـن نفـسه بـذكر :  تنحنحت فقال?ما هذا: أملح, فقيل

 . )٢(احلاء ملا فيها من بحة جيري معها النفس
َّوقد نص العلامء ألجل ذلك أنه ال توجد إحدامها جماورة لألخـر يف كلمـة إال 

نـزل :  مـن األخـر فقـالوا, وملؤاخاهتا للعني أبدلت العرب إحدامها)٣(بحاجز بينهام
 .)٤(ً إذا نزل قريبا منه,بحذاه وبعذاه

  حني جماورهتا لأللـف, فـإذا أتـى بعـد احلـاء : ومن التنبيهات يف كيفية أدائها •
 ﴾½ ¼ «﴿: ألف وجب عىل القارئ أن يلفظ هبا غـري مفخمـة, نحـو قولـه

 يعـرب عـن , وبعـضهم)٥( يف فواتح السور املعلومة﴾ A﴿: , ونحو قوله]٨٧: األعـراف[
ِّابن أمالتفخيم بالتخشني, كام اختار هذا املصطلح  القـصيدة «  قاسـم املـرادي يف رشحُ

 واحذر ختشني لفظهـا قبـل األلـف,«: )٦( بقوله يف هذا السياق»الواضحة يف جتويد الفاحتة
; فـإن بعـض النـاس خيـشنها إذ ذاك, وال ]٥: الفلق[﴾ l﴿, ]٨: التني[﴾ i﴿: نحو

 .وداللة املعنى واحد كام هو ظاهر. », وال فرق]٣٢: البقرة[﴾ |﴿يفعلون ذلك يف اسم 
                                                 

 .١/٢٤١رس صناعة اإلعراب : , وانظر١/٥٧العني     )١(
 .١/٢٤١رس صناعة اإلعراب : انظر    )٢(
 .٣/٥, واللسان ١٦٤ , والرعاية١/٦٠العني : انظر    )٣(
 .١٦٥ الرعاية: انظر    )٤(
 ., واألحقاف, والزخرف, والدخان, واجلاثيةغافر, وفصلت, والشور: يف فواتح سور    )٥(
 .١٠٧ رشح القصيدة الواضحة يف جتويد الفاحتة: انظر    )٦(



 

٥٩ 

ُومن مواضع التنبيه كذلك إذا جاورت العني, وقد علمت قبل أنه ال يتـصور  • َ
التقاؤمها يف كلمة, فإذا التقى احلرفان يف كلمتني, وجب الـتحفظ ببيـان لفظهـا, قـال 

 خيف أن ; وقعت احلاء قبل العنيألن العني من خمرج احلاء, فإذا«: )١(ًال ذلكِّمكي معل
 وألن العـني ,ُرب اللفظ من اإلخفاء, أو من اإلدغام; لتقارب احلـرفني واشـتباههامْقَي

َّ, ومثال ما تقـرر يف كالمـه نحـو »ًأقو قليال من احلاء فهي جتلب لفظ احلاء إىل نفسها
: , وقولـه]٢٣٥: البقـرة[﴾ _ ̂ [﴿: , وقوله]٢٢٩: البقـرة[﴾ º ¹ ¸﴿: قوله
﴿Ê   Ë Ì Í ﴾]٤٥: آل عمران[وقوله , :﴿y z { | ﴾]١٨٥ :آل عمـران[ ,

 َظُّ التحفَّوأشباه ذلك, وأظهر ما هنالك يف هذا السياق إن سكنت احلاء قبل العني, فإن
أت لإلدغـام عـىل مـا أفـاده َّببياهنا حينئذ يكون يف أعىل صوره; ألهنا بسكوهنا قـد هتيـ

البيان الزم ومتأكد, «: )٢(, وقال]٨٩: زخرفال[﴾ Ô Õ﴿: َّمكي, ومثل لذلك بقوله
, وأشـار إىل )٣(, وذكر مثله اإلمام ابـن اجلـزري يف التمهيـد»والتحفظ واجب يف ذلك

 .)٤(ذلك اإلمام الصفاقيس يف تنبيه الغافلني
ُ وعلـة.ًكام جيب التحفظ ببيان احلاء إذا لقيت حاء مثلهـا •  ذلـك ذكرهـا مكـي َّ
: , ومثال ما تقرر قوله تعـاىل»ُملثلني أقرب منه يف غري املثلنيألن اإلدغام إىل ا«: )٥(بقوله
 ., ال غري]٦٠: الكهف[﴾ Á Â Ã Ä  ﴿: , وقوله]٢٣٥: البقرة[﴾ { | }﴿

 فـال اهلاء بعـدها, ء ببياهنا حال سكوهنا وجميُظُّالتحف: ِّومن التنبيهات املتعينة •
 تدغم لئال« :)٧(َله بقولهَّ, وعل»الرعاية«, وذكره مكي يف )٦(وألزم بذلك سيبويه تدغم,

                                                 
 .١١٨ التمهيد: وانظر, ١٦٥: الرعاية    )١(
 .١٦٦ الرعاية    )٢(
 .١١٨ التمهيد    )٣(
 .٣٨: تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني    )٤(
 .٣٨ :تنبيه الغافلني: , وانظر١٦٦ الرعاية    )٥(
 .٤/٤٤٩الكتاب     )٦(
 .٣٨ , وتنبيه الغافلني١٠٤−١٠٣ املوضح يف التجويد: , وانظر١٦٧−١٦٦ الرعاية   )٧(



  

٦٠ 

ًاهلاء فيها لقرب املخرجني, وألن احلاء أقو قلـيال مـن اهلـاء, فهـي جتـذب اهلـاء إىل 
: , وقولـه سـبحانه]٤٩: الطـور[﴾ ß à﴿: , ومثال ما ذكره نحو قوله تعاىل»نفسها

﴿E F G ﴾]وقال القرطبي معتمدا العلة يف املثـال املـذكور]٢٦: اإلنسان ,َ ًَّ)١( :
ًة احلـاء, وخفـاء اهلـاء; لـئال ينقلـب اهلـاء حـاء; لقـرب املخـرج, َّحـُظهار بوجب إ«

 .»واشرتاكهام يف اهلمس, فيحدث اإلدغام, وذلك ال جيوز
ٌّوالتفصيل الذي رأيته ذكره مكي, وأشار إىل بعضه القرطبي, وأما أبـو عمـرو يف  َ

 حروف احللق,  منءفإذا التقى بيش«: )٢(التحديد فأطلق العموم بقوله عن هذا احلرف
ِّساكنا كان أو متحركا, خلص وبني لشبهه هبا ُ ِّ ُ ً َثم رسد األمثلة السابقة» ً َ َ. 

                                                 
 .١٦٣: املوضح  )١(
 .١٢٨ التحديد   )٢(



 

٦١ 

 حرف اخلاءتنبيهات عىل : املبحث اخلامس
, كـام )١(اخلاء خترج من أول املخرج الثالث, من خمارج احللق من أدناه مما ييل الفم

 :)٢(قال يف املقدمة
َثــم ألقــىص احللــق مهــز هــ ٌ ْ ََّ ِ ْ َ َ ْ ــــاء   ُاءَُ ــــني ح ــــطه فع ــــم لوس ُث َ َ ٌَ ْ ْ ََّ ِ ِ ِ ُ 

َأدناه غني خاؤها ُ ُْ ََ ٌ ْ َ َ................   ...................................  
 ِّومن أهم ما يميزها كوهنا من حروف االستعالء, وهي األحرف السبعة املعلومة

 وة, واملشهور, وصفة االستعالء من صفات الق»خص ضغط قظ«: )٣(املجموعة يف قوهلم
 ﴾Ä﴿: أعالها املفتوح الذي بعده ألف, نحو: أن مراتب تفخيم حروف االستعالء مخس

 ﴾ k﴿: , ثـم املـضموم نحـو]١٤: البقـرة[﴾³ ²﴿: , ثم املفتوح نحـو]١٦٢: البقرة[
 ²﴿: , ثـم املكـسور نحـو]٧: القمـر[﴾ C﴿: , ثم الساكن نحو]٢٥٤: البقرة[

ْ, ومجعت هذه ا]٤٧: التوبة[ ﴾ ³ َ ِ  :)٤(ِ يف قول الناظم يف ذكر مراتب التفخيمُملراتبُ
َّأعــــاله يف كطــــائف فــــصىل َ َْ ٌ ِ َ َ ْ ِ ِفقربــــة فــــال تــــزغ فظــــال   َ َ َ َْ ٌ ُِ ُ َ ْ 

رضورة تفخيمها حيـث : −وهي االستعالء−ومن التنبيهات املتعلقة هبذه الصفة 
بعـدها فيجب عىل القارئ أن يلفظ باخلاء إذا كان «: )٥(وليتها األلف, قال اإلمام مكي

, ]٢٧: البقــرة[﴾ »﴿: , ومثــال مــا قــصده نحــو قولــه»ألــف مفخمــة مغلظــة
رمحـه −, وأشباه ذلك, فهذا منـه ]١١٤: البقـرة[﴾x﴿ و]١٠٢: األنعام[﴾J﴿و
 . حتذير من ترقيقها يف موضع التفخيم−اهللا

                                                 
 .٣١ , والآللئ السنية رشح املقدمة اجلزرية١٦٨ الرعاية: انظر    )١(
 .٣٦−٣٥ رشح املقدمة لزكريا األنصاري: , وانظر٢ املقدمة    )٢(
 .٩٠ , واملوضح يف التجويد١٠٨ , والتحديد١٢٣ الرعاية: انظر    )٣(
التحفة السمنودية يف جتويد الكلامت القرآنية, ضمن جمموع : انظر. −اهللارمحه −البيت للشيخ السمنودي     )٤(

 .٣٢ السمنوديات
 .١٦٨/الرعاية    )٥(



  

٦٢ 

وقـد «: )١(خطأ كثري الـدوران يف هـذا احلـرف بقولـهعىل  −رمحه اهللا−َّكام نبه  •
ًرأيت كثريا م , وذلـك خطـأ فـاحش,  ]٢٣ :النساء[﴾}﴿ن الطلبة يشددون اخلاء من ُ

 . »ِوإنام هي خمففة مكسورة كالباء من األب
وأشار اإلمام أبو عمرو إىل مسألة أخر, وهي وجوب بيان اخلاء إن التقت ساكنة 

َ عدم بيان هذا النـوع يقلبهـا غينـا, ومثـل ملـَّ أن− رمحه اهللا− بالشني أو التاء, وأفاد  َّ ا ذكـر ًَ
ــه ــه[﴾ Q R﴿: بقول ــزاب[﴾r s﴿, و]٧٧: ط  ,]٦٩: النحــل[﴾ s﴿, و]٣٧: األح

َّ, ونـص عـىل ذلـك القرطبـي يف )٢(, وما أشـبه ذلـك]١٥٥: األعـراف[﴾ ¬ »﴿و
 عن −يعني اخلاء−وجب محايتها «: , وقال يف معرض التنبيه عىل هذه األمثلة)٣(املوضح

 يف االستعالء, وفرار النطق من اجلمع بني شائبة الغني; ملا بني اخلاء والغني من املؤاخاة
 .»مهموسني; الشني واخلاء

ن ملـسالك ُّ غاية ما يكون يف الدقة والتحرز, والتفط−رمحه اهللا−وهذا الكالم منه 
 .احلروف وخمارجها, وما يرتتب عىل ذلك

                                                 
 .١٦٨ الرعاية    )١(
 .١٣٠ التحديد: انظر    )٢(
 .١٨٧ املوضح    )٣(



 

٦٣ 

 حرف الغنيتنبيهات عىل : املبحث السادس
ُنص رشيح عىل أن الغني قبل, عـىل الغني خمرجها من خمرج اخلاء املتقدم ذكره, و َ َّ

, »)٢(ًوهو ظاهر كالم سيبويه أيـضا«: )١(, وقال−رمحه اهللا−ما أفاده اإلمام ابن اجلزري 
, والغني أقو من اخلاء التصافها باجلهر, مـع اتـصاف )٣(َّونص مكي عىل تقديم اخلاء

ًت اخلـاء غينـا; إذ ولوال ما بينهام من اجلهر واهلمس لكان«: )٤(اخلاء باهلمس, قال مكي
 .»املخرج واحد والصفات متقاربة

 هبا عند النطق ُذْخَ األَّ مجلة من التنبيهات الالزمة التي يتعني−رمحه اهللا−وقد ذكر 
 :هبذا احلرف, من ذلك

, ]٣: غــافر[﴾ [﴿:  قولــهُ نحــو,اللفــظ هبــا مفخمــة إذا وقــع بعــدها ألــف •
 .وشبهه, ]١٥٥: األعراف[﴾ Ú﴿, و]٨٣: األعراف[﴾V﴿و

وجوب العناية ببياهنا إذا وقع بعدها عني أو قاف; : ومن التنبيهات الالزمة كذلك •
لقرب خمرجها منهام; ألن العني يف املخرج قبلها قريبة منهـا, والقـاف بعـدها قريبـة منهـا, 

 − رمحـه اهللا−  ذلـك, أفـاد ذلـك مكـي فيخاف أن يلتبس اللفظ باإلخفـاء أو باإلدغـام يف
 قولـه ُتجويد اللفظ هبا, وإعطائها حقهـا أوىل وأحـسن, وذلـك نحـو بُظُّفالتحف«: )٥(وقال
, ]٢٥٠: البقرة[ ﴾g h i j﴿, ]٨: آل عمران[﴾ Â Á À ¿ ¾ ½ Ã﴿: تعاىل
, واكتفى »]٩٦: الكهف[﴾ é ê ë﴿, ]١١٧:التوبة[﴾ ¾    ½ ¼ « º﴿و

لئال «: )٦(َّ بوجوب إظهارها إذا سكنت قبل القاف, وعلل ذلك بقوله»املوضح«القرطبي يف 
                                                 

 .٢٠٠−١/١٩٩ النرش   )١(
 .٤/٤٣٣الكتاب     )٢(
 .١٦٩: الرعاية    )٣(
 .١٦٩: الرعاية    )٤(
 .١٦٩: الرعاية    )٥(
 .١٦٣ املوضح يف التجويد    )٦(



  

٦٤ 

ًينقلب الغني قافا; ملا بينهام من االشرتاك يف االستعالء, والقرب يف املخـرج, فيحـدث 
اإلدغام, وذلك ال جيوز; ملا بينهام من البعد يف اخلاصـية; فـإن القـاف شـديد, والغـني 

 .»رخو, ويف القاف قلقلة ليست يف الغني
 من حـروف احللـق, ءًا أبو عمرو الداين فجعل بياهنا الزما إذا التقت بيشَّوأم •
َومثل هلا  Â﴿: ًمع العـني, وهـو مـا ذكـره مكـي, وزاد مثـاال هلـا مـع اهلـاء يف قولـه َّ

Ã﴾]ُّعىل ما يف الرعاية, ونص كالمه  , وهو مزيد]٦: التوبـة فإن «: )١( قوله−رمحه اهللا−َ
َّاحللق أنعم بيانه, وتكلف إشباعه وتلخيـصه, مـن غـري شـد التقى بيشء من حروف ِ ة ُ

م بيانـه, وقـد َّهنالك العناية هبا إذا جاورت العني, عىل ما تقد وأظهر ما. »فُّسَعَوال ت
 :)٢(اقترص عليه أبو عمرو يف أرجوزته فقال
ْوالغني عند العني حيـث مـا أتـت َ َ َْ َ ْ ْ ُْ َ َ َِ ِ ُ َ   .................................... 

 :ً عليه أيضا قوله بعد ذلكَّوهو معطوف عىل ما تلزم العناية به ويتعني بيانه, كام دل
ــــده ــــه افتق ــــا ذكرت ــــل م ُفك ُْ َ ُِ ْ َْ َ َ ُّ ــــنام أتــــى جــــوده   ُ ــــاللفظ أي ُب ْ ِّ َ َ ََ ََ ْ ِ ْ َّ ِ 
ـــا ـــه ممكن ـــن خمرج ـــه م َّأخرج َ ُ ِ ِِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ْ َّملخــــصا مــــن شــــبهه مبينــــا   َ ُ َُ ْ ِْ ِ ِِ ً َّ َ 

ٌإذا وقع بعد الغني الساكنة شني وجـب بيـان الغـني, : ًومن مجلة التنبيهات أيضا
 يف والـشني لئال تقرب مـن لفـظ اخلـاء; الشـرتاك اخلـاء«: )٣(ل مكي ذلك بقولهَّوعل

 ﴾I J﴿: اهلمس والرخاوة, وبعد الغني من الشني يف الصفة, وذلك نحو قولـه
ــران[ ــوت[﴾W﴿, و]١٥٤: آل عم ــال[﴾﴿, و]٥٥: العنكب , ]١١: األنف
غري , وذكر هذا التنبيه بعلته أبو عمرو », وشبهه]٥٠: إبراهيم[﴾ª © ¨﴿و

, ومثله صنع اإلمام ابـن اجلـزري يف )٤(أنه طرد احلكم كذلك مع السني, والتاء, والفاء
                                                 

 .١٢٩ التحديد    )١(
 .٢٩٩ األرجوزة املنبهة    )٢(
 .١٧٠ الرعاية    )٣(
 .١٢٩ التحديد: انظر    )٤(



 

٦٥ 

, ]٤٢: ٓص[﴾á â﴿, ]٦: املائدة[﴾H﴿:  ومثال ما أضافه نحو قوله)١(»التمهيد«
﴿Û Ü Ý Þ﴾]٩٥: األعــــراف[ ,﴿` a ﴾]١٠٢: النــــساء[ ,﴿o p﴾ 

 .]٣١: األحقاف[
ــهإذا تكــررت نحــو : ومــن مواضــع العنايــة هبــا •  a b ` _﴿: قول

c﴾]وهـو )٢(; خوف اإلدغام, أو اإلخفاء; الجتامع املثلني, قاله مكي]٨٥: آل عمـران ,
 .ظاهر
َوأمجل القرطبي  • َ ْ وينبغـي أال «: ِ التنبيهـات بقولـه)٣(»املوضح« يف −رمحه اهللا−َ
َيغرغر َْ َ ُ هبا فيفرط, وال هيمل حتقيق خمرجها فيخفى, بل ينعم بياهنـا وي)٤(ُ َ ُ َ ُُ َْ َ ْْ َّلخـصَ , ثـم »َ

 .ساق مجلة من األمثلة التي اشتملتها التنبيهات املتقدمة, واهللا تعاىل أعلم

                                                 
 .١٣٧ التمهيد    )١(
 .١٧٠ الرعاية: انظر    )٢(
 . ١١٦ املوضح يف التجويد    )٣(
, وإنام قيل هلذا )غرر ( , ١٠/٤٨انظر اللسان . هالغرغرة يف األصل تردد املاء يف احللق, من غري أن يسيغ    )٤(

الصوت غرغرة; لشبهه بصوت الغني يف السمع, واملقصود من كالم املصنف احلذر من تكريرها, فتكون 
  .واهللا أعلميف السمع كالغرغرة, 



  

٦٦ 

 اخلامتة
َويف هناية هذا البحث املخترص, والذي أسأل اهللا أن حيقق به باعث كتابته, وينفع  َِّ

 :به من وقع بني يديه, يمكن استظهار مجلة من النتائج عىل النحو اآليت
ً اهللا تعاىل, وسالمتها من كل نقص وخلل, كان أمـرا بـارزا, أن حترير حروف كتاب - ً

ًوشأنا ظاهرا عند املتقدمني يف هذا العلم, كام هو صنيع مؤلفاهتم التي متـت اإلفـادة  ً
 .منها

ِأن عبارات املتقدمني يف ضبط احلروف وحتريرها, يف غاية احلسن والـتامم, وهلـم يف  -
َذلك مجل بلغت الغاية, فح ٌ َ  .الكفاية هبا ْتَلَصُ

أن حسن األداء يف تالوة كتاب اهللا تعاىل أمر متيرس, غري أنه مفتقر إىل دوام الدربـة,  -
 .−رمحهم اهللا تعاىل−وحسن التلقي, وهو منصوص األئمة املتقدمني 

َّأن األخطاء يف أداء احلروف القرآنية أمر موروث عىل تعاقب األجيال, فام حذر منه  - ٌ ٌ َ
َاملتقدمون, وجعلوه سمة ع َرصهم; هو عني ما حيذر منه املتأخرون أبناء زماهنمِ ِّ َ ُ ُ. 

ِأن األحرف احللقية عىل وجه اخلصوص هلا يف كتب املتقـدمني مزيـد عنايـة; لبعـد  - ِْ ُ
 .ِخمرجها, وكثرة األخطاء يف أدائها, وقد تقدم منطوق ذلك من بديع كالمهم

َوهو فرع عن سابقه, وساللة من سـالفه; أن اهلمـزة منهـا أكث - ٌ ُ ًرهـا إشـكاال يف هـذا ٌ ُ
ِّالباب, ومزيد كالم العلامء يف أمرها جييل ذلك بوضوح َ ُ ُ. 

ًوختامــا, وهــي وصــية لنفــيس, وللمعتنــني بــشأن التجويــد بــرضورة نــرش كــالم  -
املتقدمني, والعناية به يف هذا املجال, فهو أدعى إلقامة احلجة, والقبـول والتـسليم, 

 .يف أوساط املتعلمني
 املنيواحلمد هللا رب الع
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 فهرس املصادر واملراجع
غانم قدوري احلمد, دار عـامر للنـرش والتوزيـع, الطبعـة : أبحاث يف علم التجويد, للدكتور −١

 .ه١٤٢٢األوىل, 
الشيخ حممود جادو, من مطبوعـات : إبراز املعاين من حرز األماين, أليب شامة, حتقيق وتعليق −٢

 .»بدون تاريخ«اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
األرجوزة املنبهة عىل أسامء القراء والرواة, وأصـول القـراءات, وعقـد الـديانات بالتجويـد  −٣

والدالالت, لإلمام املقرئ احلافظ أيب عمرو, عثامن بن سعيد الداين األندليس, حققـه وعلـق 
 .ه١٤٢٠حممد بن جمقان اجلزائري, دار املغني, الرياض, الطبعة األوىل, : عليه

الفـضل  حممـد أبـو: قات اللغويني والنحاة, جلالل الدين السيوطي, حتقيقبغية الوعاة يف طب −٤
 .إبراهيم, مطبعة عيسى البايب احللبي

َ وإيضاح األدوات التي بني عليها اإلقراء, أليب عـيل ,بيان العيوب التي جيب أن جيتنبها القراء −٥ ِ ُ
من أبحاث جملة معهد غانم قدوري احلمد, ض. د: احلسن بن أمحد بن عبداهللا بن البناء, حتقيق

 ).٥٨−٧(املخطوطات العربية, الكويت, املجلد احلادي والثالثون 
غـانم قـدوري, مكتبـة دار : التحديد يف اإلتقان والتجويد, لإلمام أيب عمرو الداين, حتقيـق د −٦

 . ه١٤٠٧األنبار, الطبعة األوىل, 
هيم عيل السمنودي, ضمن إبرا: نية, للشيخ املحققآالتحفة السمنودية يف جتويد الكلامت القر −٧

حامد بن خري اهللا سـعيد, مكتبـة أوالد الـشيخ للـرتاث, : جمموعة السمنوديات, اعتنى هبا د
 .ه١٤٢٣الطبعة األوىل, 

عيل حسني البواب, مكتبـة املعـارف, : التمهيد يف علم التجويد, لإلمام ابن اجلزري, حتقيق د −٨
 .ه١٤٠٥الرياض, الطبعة األوىل, 

غانم . د: التجويد, لإلمام أيب العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين العطار, حتقيقالتمهيد يف معرفة  −٩
 .ه١٤٢٠َّقدوري احلمد, دار عامر, عامن, الطبعة األوىل, 

: تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني عام يقع هلم من اخلطأ حال تالوهتم لكتاب اهللا املبني, تـأليف −١٠
مجال الـدين حممـد رشف, دار الـصحابة : قيقأيب احلسن عيل بن حممد النوري الصفاقيس, حت

 .ه١٤٢٦للرتاث بطنطا, مرص, 
حممـد متـيم : حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع, لإلمام الشاطبي, تصحيح الشيخ −١١



  

٦٨ 

 .ه١٤٠٩الزعبي, دار املطبوعات احلديثة, املدينة املنورة, الطبعة األوىل, 
 املعايل بـن أيب الفـرج فخـر الـدين املوصـيل, الدر املرصوف يف وصف خمارج احلروف, أليب −١٢

غانم قدوري احلمد, ضمن بحـوث جملـة احلكمـة, العـدد اخلـامس والعـرشون, . د: حتقيق
)٢٤٦−٢٢٥.( 

 .ه١٤٢٤غانم احلمد, الطبعة األوىل, . الدراسات الصوتية عند علامء التجويد, د −١٣
, بـريوت, الطبعـة األوىل, ديوان الطفيل الغنوي, حتقيق حممد عبدالقادر أمحـد, دار الكتـاب −١٤

 .بدون تاريخ
أمحـد  .د: الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة, ملكي بـن أيب طالـب القيـيس, حتقيـق −١٥

 .ه١٤١٧حسن فرحات, دار عامر, الطبعة الثالثة, 
حسن هنداوي, دار القلم, دمشق, :ُّرس صناعة اإلعراب, أليب الفتح عثامن بن جني, حتقيق د −١٦

 . ه١٤٠٥ىل, الطبعة األو
 .ه١٤١٣سري أعالم النبالء, للحافظ الذهبي, مؤسسة الرسالة, الطبعة التاسعة,  −١٧
 .ه١٤١٤شذرات الذهب يف أخبار من ذهب, البن العامد احلنبيل, دار الفكر, بريوت,  −١٨
: رشح القصيدة الواضحة يف جتويد الفاحتة, للعالمة احلسن بن قاسم املرادي املراكيش, حتقيق −١٩

 .م٢٠٠٧ سيد عرباوي, مكتبة أوالد الشيخ للرتاث, مرص, الطبعة األوىل, األستاذ فرغيل
طـاش (عصام الدين أمحد بن مصطفى بـن خليـل; الـشهري بــ: رشح املقدمة اجلزرية, تأليف −٢٠

حممد سيدي حممد األمـني, وزارة الـشؤون اإلسـالمية واألوقـاف . د.أ: , حتقيق) زادهيكرب
 .ه١٤٢١األوىل, باململكة العربية السعودية, الطبعة 

أبو احلسن حميـي الـدين الكـردي, : ألنصاري, مراجعة املقرئارشح املقدمة اجلزرية, لزكريا  −٢١
 .ه١٤١١مكتبة الغزايل, دمشق, الطبعة الثالثة, 

رشح مجل الزجاجي, تأليف اإلمام أيب حممد عبداهللا بن مجال الـدين بـن يوسـف ابـن هـشام  −٢٢
 .ه١٤٠٦ الكتب, الطبعة الثانية, عيل حمسن عيسى, عامل. األنصاري, حتقيق د

رسـالة (رشح قصيدة أيب مزاحم اخلاقاين لإلمام احلافظ; أيب عمرو عـثامن بـن سـعيد الـداين  −٢٣
بـن بنيـدر  غـازي: من قسم الكتاب والسنة بجامعـة أم القـر, دراسـة وحتقيـق) ماجستري
 .العمري

لرتاث العريب, بريوت, الطبعة العني, أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي, دار إحياء ا −٢٤
 . ه١٤٢١األوىل, 

برجسرتارس,  .ج: غاية النهاية يف طبقات القراء, لشمس الدين حممد بن اجلزري, عني بنرشه −٢٥
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 .ه١٤٠٢دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة الثالثة, 
 .ه١٤١٧بادي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, الطبعة األوىل, االقاموس املحيط, للفريوز −٢٦
: ت(القصيدة املالكية يف القراءات السبع, لإلمام مجال الـدين حممـد بـن عبـداهللا بـن مالـك  −٢٧

 .ه١٤٢٩) ١( املدينة, ط−أمحد بن عيل السديس, مكتبة دار الزمان: , حتقيق الدكتور)ه٦٧٢
. د: قصيدتان يف جتويد القرآن أليب مزاحم اخلاقاين, وعلم الـدين الـسخاوي, حتقيـق ورشح −٢٨

 .ه١٤٠٢ قاري, الطبعة األوىل, عبد العزيز
عبـد الـسالم هـارون, : , أليب برش عمرو بن عثامن بن قنرب, حتقيـق−كتاب سيبويه−الكتاب  −٢٩

 .ه١٤٠٣املكتبة العلمية, بريوت, الطبعة الثانية, 
طالـب  الكشف عن وجوه القـراءات الـسبع وعللهـا وحججهـا, أليب حممـد مكـي بـن أيب −٣٠

 .ه١٤٠٤ان, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثالثة, حميي الدين رمض: القييس, حتقيق د
الآللئ السنية رشح املقدمة اجلزرية, للعالمة أمحد بن حممـد بـن أيب بكـر القـسطالين, أعـده  −٣١

 .م٢٠٠٤حسن بن عباس, مؤسسة قرطبة للطباعة والنرش والتوزيع, الطبعة األوىل, : للنرش
 الوهاب, وحممد العبيـدي, دار أمني عبد: لسان العرب, ملحمد بن منظور, اعتنى بتصحيحها −٣٢

 .ه١٤١٦إحياء الرتاث العريب, مؤسسة التاريخ العريب, بريوت, لبنان, الطبعة األوىل, 
املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها, أليب الفتح عثامن بن جني, دراسـة  −٣٣

 . هـ١٤١٩ األوىل, حممد عبدالقادر عطا, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, الطبعة: وحتقيق
حممـد جـاد : املزهر يف علوم اللغة وأنواعها, لإلمام جـالل الـدين الـسيوطي, رشح وتعليـق −٣٤

املوىل, حممد أبو الفضل إبراهيم, عـيل حممـد البجـاوي, املكتبـة العـرصية, بـريوت, لبنـان, 
 .هـ١٤١٢

 .معجم األدباء, لياقوت احلموي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت −٣٥
بـشار عـواد : راء الكبار عىل الطبقات واألعصار, لـشمس الـدين الـذهبي, حتقيـقمعرفة الق −٣٦

 .ه١٤٠٨وزميليه, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية, 
صـفوان عـدنان داودي, دار : ظ القرآن, للعالمة الراغـب األصـفهاين, حتقيـقامفردات ألف −٣٧

 .ه١٤١٢القلم, دمشق, والدار الشامية, بريوت, الطبعة األوىل, 
مجال : د يف رشح عمدة املجيد يف النظم والتجويد, لإلمام حسن بن قاسم النحوي, حتقيقاملفي −٣٨

َّالسيد رفاعي, صححه وقدم له َ حامد بـن خـري اهللا, مكتبـة  .ِنق, وداَالشيخ حممود حافظ بر: َّ
 ).بدون تاريخ(أوالد الشيخ للرتاث, 

بـن  القـوي عبـد:  حتقيـقاملنح الفكرية عىل متن اجلزرية, للمـال عـيل بـن سـلطان القـاري, −٣٩
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مكتبة الدار باملدينة, الطبعـة األوىل, : عبداملجيد, مطبعة مصطفى البايب احللبي بمرص, توزيع
 . ه١٤١٩

غانم قـدوري . د: املوضح يف التجويد, لإلمام عبدالوهاب بن حممد القرطبي, تقديم وحتقيق −٤٠
 .احلمد

عيل بن حممد الـشريازي الفـاريس املوضح يف وجوه القراءات وعللها, تأليف اإلمام نرص بن  −٤١
عمر محدان الكبيـيس, اجلامعـة اخلرييـة . د: الفسوي النحوي, املعروف بابن أيب مريم, حتقيق

 .ه١٤١٤لتحفيظ القرآن الكريم, جدة, الطبعة األوىل, 
الفـضل  حممـد أبـو: نزهة األلباء يف طبقات األدباء, لكامل الدين عبدالرمحن األنباري, حتقيق −٤٢

 .ار هنضة مرص للطبع والنرش, القاهرةإبراهيم, د
بـن حممـد  عيل: النرش يف القراءات العرش, ملحمد بن حممد بن اجلزري, أرشف عىل تصحيحه −٤٣

 ).بدون تاريخ(الضباع, دار الكتاب العريب 
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 فهرس املحتويات
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