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قواعد الن�سر يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )15.000-10.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

والربيد  اهلاتف،  ورقم  والعنوان،  العمل،  وجهة  الباحثني، 
يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين، 

صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:
أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 



أسبوعان من تاريخ التسّلم.
ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 

عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.
أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
14 .alameed. للمجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

أو  البحوث..  إرسال  إستامرة  ملئ  خالل  من   alkafeel.net

ُتسلم مبارشًة اىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: العراق /كربالء 
املقدسة /حي احلسني / جممع الكفيل الثقايف.









كلمة العدد
أن تنظر إىل النّص من عني ثالثة؛ ذلك متحيص عميق، هكذا كان 
ملف العدد احلايل من جملة العميد، فمنظار الرتاث كان عني القراءة 
األوىل، ومنظار احلداثة وما بعدها كان عني القراءة الثانية؛ فجمعنامها 
يف سّلة واحدة لننتج منها منظارًا ثالًثا حماًطا بقداسة النّص املنبعث من 

اآلل الطاهرين.

  وتأسيًسا عىل ما مّر ذكره، وسمنا امللف بـ )من قطوف اآلل
األوىل  كانت  دراسات  ثالث  ضّم  إذ  اخلطاب(؛  لسانيات  هدي  يف 
(، أما  بعنوان )بنية احلجاج من منظور اخلطاب يف خطبة الزهراء 
الثانية فكانت بعنوان )خطبتا الزهراء  دراسة يف البعد التداويّل يف 
ضوء نظرية أفعال الكالم(، عىل حني كان ختام امللف بدراسة )بالغة 

.) اإلقناع: قراءة حجاجية يف خطب اإلمام احلسني

استكامل  من  السابق  العدد  يف  بدأناها  التي  اخلطوة  عىل  وعْوَدًا 
نرش البحوث املشاركة يف مؤمتر العميد العلمّي العاملّي األول، طّرزنا 
إذ كتب  معرفية؛  ثالثة حقول  بني  تنّوعت  أبحاث  بثالثة  العدد  هذا 
أ.م.د. عادل حممد زيارة من كلية اآلثار يف جامعة القاهرة بحًثا عن 
)عامرة مشاهد آل البيت  يف القاهرة وقدسيتها عند أهل مرص(، أما

اأ. م. د. ف�سل نا�سر مكوع منجامعة  عدن فكتب عن )عدن يف   ال�سعر 



العربي  احلديث(؛ ليكون خامتة هذه الشذرات بحث أ.م.د. مصباح 

الشيباين من تونس الذي عنونه بـ )الثورة التونسية والعدالة 
االجتامعية: التجانس الغائب(. واستكاماًل للحقول املعرفية 

األخرى، انتقت هيأتا املجلة )االستشارية والتحريرية( أربعة بحوث 
أخرى توّزعت بني ثالث جامعات: بغداد، املستنرصية، القادسية؛ 

لتغطي أكرب مساحة بحثية من العلوم اإلنسانية.

آملني، ونحن يف نقطة الرشوع الثالثة من سني عمر املجلة، أن 
يكون توّجه الباحثني والسيام األكاديميني منهم تصاعدًيا، كتصاعدية 

مّهة القائمني عىل املجلة... واحلمد هلل أواًل وآخرًا...
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م. د.عادل عبا�س الن�صراوي

231 األول

ملخ�س البحث

اإلدغام  املؤلف  فيه  تناول  األول  الفصل  فصاًل  عرش  اثني  الرسالة  تضمنت 
ف به يف اللغة  وأٌقسامه وتعريف كل قسم فيه. اما الفصل الثاين فكان يف املد وقد عرِّ
واالصطالح، وعّدَد أقسامه، يف مّد احلجز والعدل والتمكني و غريها، يف حني كان 
الفصل الثالث يف حال اهلمزتني املتالصقتني يف كلمة واحدة وإبداهلام ألفا أو إبقائهام 
عىل حاهلام، أما الفصل الرابع فقد خّصصُه للهمزة عندما تكون فاء الكلمة، وبنّي 
أحكامها من حيث التسهيل والتخفيف وأوضح بعض مواضع االستثناء يف احلالني 
الفصل اخلامس يف اهلمزة كذلك من حيث حركتها وإلقائها عىل  السابقني، وكان 
الساكن قبلها وحتريكه بحركتها وإسقاطها من اللفظ وبيان أحكام كل قاعدة منها, 
وجعل الفصل السادس يف الراء من حيث التفخيم والرتقيق، وأوضح مواضعها، 
وترقيقها،  وتفخيمها  تغليظها  حيث  من  بالالم  ُخصص  قد  السابع  الفصل  وكان 
وأصل ذلك فيها وانحيازها عن ذلك األصل إىل صفاهتا األخرى، وتناول الفصل 
املقصورة  األسامء  يف  واإلمالة  التسكني  حيث  من  وأحكامها  الضمري  هاء  الثامن 
ووالدهتا  احلروف  ملخارج  التاسع   الفصل  وخصص  اآلخر،  املعتلة  واألفعال 
بينها وأثر ذلك فيها، فيام خصص  واقرتاب بعض األصوات من بعضها والعالقة 
الفصل العارش يف صويت الضاد والظاء وكيفية نطقهام، أما الفصل احلادي عرش فقد 
خصصه السيد العاميل لصفات احلروف، أما الفصل الثاين عرش )األخري( فكان يف 

أنواع الوقف، وقّسمها عىل الوقف التام وهو أجودها ثم الوقف احلسن ثم اجلائز.



قواعد التجويد للعالمة ال�سيد محمد الجواد العاملي ت1226هـ

232

ABSTRACTS

This study deals with the rules of al- tajweed by Seid Muhammed 
Al- Jawaad  Al-A’Mily . It includes twelve chapters .Each deals with 
a complementary point related to the other ones . It starts with the 
assimilation phenomenon and its parts with a brief discussion of 
each . In addition ,it discusses all the other relevant rules related to 
extention , al- hamza , al- ra’a , al-laam , al-haa’, al-dhad , al- dha’ 
ending with pause .



م. د.عادل عبا�س الن�صراوي

233 األول

مدخل

يا رّب لك احلمد كام ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك،وأفضل الصالة 
وأتّم التسليم عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين وصحابته املنتجبني وبعد:

فإن هذه رسالة يف جتويد القرآن الكريم للعالمة املتبحر واملرجع الكبري واملجّود 
الرتاجم  كتب  بعض  ذكرهتا  وقد  الشقرائي،  العاميل  اجلواد  حممد  السيد  املتقن 

والرجال.

والسيد حممد اجلواد العاميل علم من أعالم مدرسة النجف األصولية احلديثة، 
العلوم  بحر  السيد حممد مهدي  منهم  الكبار  أساتذته  ثّلة من  دعائمها  أرسى  التي 
والشيخ جعفر كاشف الغطاء وغريمها، وكانت للعاميل إسهامة كبرية يف توطيدها 

واستقرارها من خالل الدرس.

هاجر العاميل من جبل عاملة يف لبنان قاصدا العراق، ونزل يف كربالء املقدسة، 
الرياض(،  الطباطبائي)صاحب  البهبهاين والسيد عيل  الوحيد  وحرض دروسا عىل 
السيد حممد مهدي  النجف، فنهل من معني علم علامئها ودرس عىل  انتقل إىل  ثم 
بحر العلوم وتلميذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وهو من قبل قد درس يف شقراء 
بلبنان عىل ابن عمه أو ابن عّم والده، السيد أبو احلسن موسى العاميل، فنبغ يف طلب 
العلم واجتهد حتى أصبح مرجعا، وُمؤلِّفا، وكان موضع اهتامم أستاذيه السيد بحر 
العلوم، والشيخ جعفر كاشف الغطاء، وكان يصفهام بالعالمة والشيخ األكرب، وبعد 
سفر األخري إىل إيران استقل العاميل بالدرس، وبعد رجوعه مل يعد إليه إذ وقعت 

بينهام وحشة ساعد عليها بعض املفسدين.

جديدا،  موضوعها  يكن  فلم  التجويد(  )قواعد  القرآن  جتويد  يف  رسالته  أما 
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درسا  القراءات  علامء  أشبعه  وقد  العظيم،  بالقرآن  خيتص  علم  التجويد  علم  ألن 
اللغة  علامء  شغل  الذي  فحسب،  الكريم  القرآن  موضوعه  أن  بسبب  ومتحيصا 
توظيف  هو  جديدا  شيئا  اضاف  العاميل  السيد  ان  اال  وغريهم؛  والتفسري  والنحو 
علم التجويد يف بيان بعض االحكام الرشعية والفقهيه, وهذا مما انفرد به عن غريه 

من العلامء.

غري أن رسالة )قواعد التجويد( قد نحا هبا كاتبها منحى جديدا خالف فيه من 
سبقه من أعالم عرصه، إذ سّخر علم التجويد والقراءة يف خدمة الفقه واألصول، 
احلديث  وكتب  مكتبته  حوهتا  التي  اإلمامي  الفقه  مصادر  من  عنده  بام  فاستعان 
والرجال وغريها للقدماء واملتأخرين، كام يدّل عليه نقله عنها يف رسالته، وكذلك 
مل  وبعضها  لديه،  خمطوطة  كلها  كانت  والظاهر  الكرامة(،  )مفتاح  الكبري  كتابه  يف 

أمتكن من الوصول إليه كام هو واضح يف هوامش التحقيق التي ستأيت الحقا.

رسالته  سطور  بني  واضحا  أثره  ظهر  قد  واألصول  الفقه  علم  يف  عمله  إّن 
هذه، فبنّي من خالل التجويد وقواعده مسائل احلالل واحلرام يف الوقف واإلدغام 
والتشديد ونطق احلروف وصفاهتا، وإخراجها من مواضع داللتها، عند أداء الصالة 
وهذا منهج جديد مل نره يف رسائل التجويد التي ألفت يف عرصه أو بعده وربام قبله، 

وهذا مما يمّيز هذه الرسالة من غريها.

أغابزرك  والشيخ  الشيعة)1(،  أعيان  يف  األمني  حمسن  السيد  الرسالة  هذه  ذكر 
القرآن« للعالمة العامد حممد اجلواد بن حممد بن  يف الذريعة)2( قال فيها: و »جتويد 
هلل  »احلمد  1226#،أوله:  سنة  املتوىف  النجفي  العاميل  القشاقيش  احلسيني  حممد 
الطاهرين وريض اهلل عىل مشاخينا أمجعني«  العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله  رّب 
كبة  حسن  حممد  احلاج  الفقيه  الشيخ  مكتبة  يف  رأيته  فصال،  عرش  اثني  عىل  مرتب 
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أيضا غري حمققة  الرسالة  الكرامة، وطبعت  مفتاح  بمطبعة  أخريا  البغدادي، وطبع 
النجف  يف  النجف  بمطبعة  التحقيق،  هوامش  يف  ذلك  ذكرُت  كثري  سقط  وفيها 
األرشف سنة 1375#/1956م، وسجلت بمديرية لواء كربالء برقم 12 وتاريخ 

1956/3/18، باسم )قواعد التجويد(.

بن حبيب زوين  السيد أمحد  للمخطوطة بخط  وحصلُت عىل نسخة مصورة 
مني فلهم  األرشف،  النجف  يف  العامة  الغطاء  كاشف  مؤسسة  من   )ت#1267( 

- رئيسا وموظفني - كل الشكر واالمتنان إذ أتاحوا يل حتقيق هذا السفر النفيس.

أسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا مجيعا خلدمة العلم إلحياء تراث أمتنا العظيمة إنه نعم 
املوىل ونعم النصري، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني.

ال�سيد حممد اجلواد العاملي

ا�سمه ون�سبه واأ�سرته

بن  بن حيدر  )الطاهر(  بـ  امللقب  بن حممد  بن حممد  السيد حممد اجلواد)3(  هو 
املتولد  النجفي،  العاميل  القشاقيش  احلسيني  قاسم  بن  أمحد  بن  إبراهيم  بن  قاسم 
بشقراء حدود نيف ومائة ومخسني وألف، وشقراء من قرى جبل عاملة يف لبنان، 
هاجر منها إىل العراق واستقر بادئ األمر يف كربالء وتزوج السيد العاميل من بنت 
السيد باقر بن السيد عيل األمني العاميل، ثم طلقها، وتزوجها من بعده الفقيه الشيخ 
حسن بن الشيخ أسد اهلل )صاحب املقاييس( وهي أم مجيع أوالده املشايخ الكرام)4(. 

ثم تزوج من بنت الشيخ زين العابدين بن الشيخ هباء الدين الشهيدي )نسبة 
إىل الشهيد األول حممد بن مكي اجلزيني العاميل()5(، وله منها عقبه السيد حممد ومنه 
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ذريته، وبنت عّمرت طويال)6(.

تويف السيد العاميل يف النجف األرشف سنة 1226#، يف السنة التي أهنى فيها 
تأليف كتابه )مفتاح الكرامة(، وهو يومئٍذ يف عرش السبعني من عمره، كام رصح به 
يف أواخر مفتاح الكرامة، ودفن يف بعض ُحَجر الصحن العلوي الرشيف يف الصف 

القبيل لوجه أمري املؤمنني ، عن يمني اخلارج من باب القبلة)7(.

اإجازاته يف الرواية

أجازه جمموعة من العلامء والسادات من أقطاب عرصه وأستاذته، وأجاز هو 
ُاِجيَز هبا ما  التي  العلامء، فمن اإلجازات  بعضا من طلبته ومريديه ومعارصيه من 

يأيت)8(:

إجازة األغا حممد باقر بن حممد أكمل البهبهاين.. 1
إجازة السيد عيل الطباطبائي )صاحب الرياض(.. 2
إجازة الشيخ جعفر كاشف الغطاء )صاحب كشف الغطاء(.. 3
إجازة السيد حممد مهدي بحر العلوم )صاحب بحر العلوم(.. 4
إجازة املحقق املريزا أبو القاسم القمي)صاحب القوانني(.. 5

وقد روى عنه مجاعة من تالمذته ومعارصيه منهم)9(:

الشيخ حممد حسن النجفي )صاحب اجلواهر(.. 1
األغا حممد باقر اهلزار جريبي املازندراين.. 2
األمري عبد الوهاب، وتاريخ إجازته له يف ربيع األول من سنة #1225.. 3
الشيخ جواد بن تقي مال كتاب الكردي.. 4
سبط الشيخ رضا بن زين العابدين العاميل.. 5
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ولده السيد حممد.. 6

اأ�ساتذته

عاملة  جبل  يف  عرصه  علامء  من  ثلة  عىل  العاميل  اجلواد  حممد  السيد  تتلمذ 
وكربالء والنجف، منهم)10(:

السيد أبو احلسن موسى العاميل، وهو عّم أبيه أو ابن عمه، قرأ عليه يف جبل . 1
عاملة.

األغا حممد باقر بن األغا حممد أكمل البهبهاين، قرأ عليه يف كربالء املقدسة.. 2
السيد عيل الطباطبائي )صاحب الرياض(، قرأ عليه يف كربالء املقدسة.. 3
السيد حممد مهدي بحر العلوم، قرأ عليه يف النجف األرشف.. 4
الشيخ جعفر كاشف الغطاء، قرأ عليه يف النجف األرشف.. 5
حسني نجف، قرأ عليه يف النجف األرشف.. 6

تالمذته

تتلمذ عليه طائفة من أهل العلم والفضل، بعضهم أصبح من العلامء املعروفني، 
منهم)11(:

الشيخ حممد حسن النجفي)صاحب اجلواهر(.. 1
الشيخ مهدي بن مال كتاب الكردي.. 2
الشيخ حمسن األعسم.. 3
السيد صدر الدين بن حممد بن صالح املوسوي الساكن يف أصفهان.. 4
السيد عيل بن السيد حممد األمني.. 5
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األغا حممد عيل بن األغا حممد باقر اهلزار جريبي املازندراين النجفي.. 6
الشيخ جواد بن حممد تقي بن حممد املدعو بمال كتاب الكردي النجفي.. 7
ولده السيد حممد.. 8

موؤلفاته

كتب السيد العاميل جمموعة من الكتب والرسائل واحلوايش عىل بعض الكتب 
تناول يف أغلبها مسائل فقهية وأصولية، فضال عن املسائل التي تتعلق بالعقائد أو 
القرآن الكريم،وهو إنام يتجه باالجتاه الفقهي لكونه فقيها وأصوليا، فسخر علمه يف 

البحث الفقهي واألصويل، ومن مؤلفاته ما يأيت)12(:

مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العاّلمة، انتهى منه سنة وفاته 1226هـ.. 1
رشح طهارة الوايف، وهو تقرير بحث أستاذه السيد حممد بحر العلوم.. 2
بحر . 3 مهدي  حممد  السيد  عىل  قراءته  أيام  كتبها  املدارك،  طهارة  عىل  حاشية 

العلوم.
الشيخ . 4 قراءته عىل  كتبها حني  القواعد،  والرهن من  الَدين  كتاب  حاشية عىل 

جعفر كاشف الغطاء.
رسالة مبسوطة يف العصريين العنبي والتمري.. 5
رسالة يف املواسعة واملضايقة.. 6
حواٍش عىل الروضة عىل كتاب املضاربة.. 7
منظومة يف الرضاعة تقرب من )140( بيتا.. 8
منظومة يف اخلمس تقرب من )80( بيتا.. 9

منظومة يف الزكاة تقرب من )110( بيتا.. 10
رسالة حقق فيها مسألة جواز العدول عن العمرة عند ضيق الوقت إىل إفراد.. 11
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رشح الوافية يف األصول.. 12
رسالة يف حتقيق مسائل الشك يف الرشطية واجلزائية.. 13
رسالة ذكر فيها مناظرة الشيخ جعفر والفاضل املتقن السيد حمسن الكاظمي.. 14
حاشية صغرية عىل أول هتذيب األصول.. 15
حاشية عىل املعامل.. 16
رسالة يف علم التجويد، وهي التي بني يديك وتسمى)قواعد التجويد(.. 17
رسالة يف الرد عىل اإلخباريني.. 18
ملدينة . 19 الوهابية  حمارصة  أيام  وضعها  النجف،  عن  الذب  وجوب  يف  رسالة 

النجف سنة 1223هـ، وهجومهم عليها.
رسالة يف أصل الرباءة.. 20
تعليقة عىل القوانني.. 21

�سعره 

متيز السيد حممد اجلواد العاميل بموهبة شعرية، وقرحية طافحة بالعذوبة، وكان 
املمتنع،  السهل  أسلوب  وأسلوبه  لفظا،  وأعذهبا  أسهلها خمرجا  األلفاظ  من  خيتار 
وأما موضوعاته فأكثرها كانت يف املديح واملراسالت، فمن أشعاره يف كتاب مفتاح 

الكرامة)13(:

جمتهدا ــرشح  ال هبــذا  نفيس  أتعبت 
شغل يف  الليل  وكـــّل  النهار  ــّل  ك

كثرا أو  ــّل  ق يشء  عنه  صـــّدين  مــا 
ــال الــلــيــل أم قــرصا ــايل أطـ ــال أبـ ف

اإلمامني  لزيارة  مريض  وهو  العلوم،  بحر  مهدي  حممد  السيد  سافر  وعندما 
الكاظميني  فقال يف ذلك)14(:
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جعفر بن  موسى  اهلل  سالم  عليك 
حاجة ألعــظــم  حمتاجا  ــوك  ــرج وي
ــرص بــعــد إمــامــه ــع ــام ال ــ ــذا إم ــه ف
يــزوركــم ــار  ــدي ال بعد  أتــاكــم عــىل 
حالة أي  حــالــة  يف  ــم  ــاءك ج لــقــد 
مركبا الكور  عىل  يقوى  فال  مريضا 

ســالم حمــّب يــرجتــي أحــســن الــرّد
هي النعمة الكربى عىل احلّر والعبد
املهدي سليلكم  طــرا  ــورى  ال إمــام 
وخد عىل  وخدا  البيد  فيايف  جيوب 
الوفد مع  يوما  ســار  ما  غــريه  ولــو 
جيِد حممل  وال  ال  يغني  الرسج  وال 

يف  وهو  العلوم  بحر  مهدي  حممد  السيد  إىل  قصيدة  وأرسلها  أيضا  وقال 
كربالء)15(:

اجلــوانــح ال خيفى ومــا ختفي  غــرام 
تنائف رؤوس  يــفــري  ــا  ــي رائ فــيــا 
مهجهجا داٍل  ــري  غ فيها  يــفــرفــر 

وكيف وقد أودى به الوجد أو أشفى
نسفا ينسفها  ــاف  ــف األخ بــدامــيــة 
زفــا اذا  الــظــلــيــم  مــثــل  بـــه  ــزف  تـ

ومن مدائحه أيضا للسيد حممد مهدي بحر العلوم أرسلها من الشام إىل العراق 
قال فيها:

ــب فــحــّيــاه ــعــذي ــال ــاهتــذكــر حـــّيـــًا ب ــي أح ــة  ــي ــح ــت ال رّد  أنــــه  ولــــو 

مو�سوع الر�سالة

الكريم،  القرآن  جتويد  موضوع  رسالته  يف  العاميل  اجلواد  حممد  السيد  تناول 
العاميل قد  السيد  بالبحث والدراسة، إال أن  تناوله غريه  إذ  ومل يكن هذا باجلديد، 
الفقه واألصول، فسّخر كل  نحا فيه منحى جديدا مستعينا بام يمتلكه من علم يف 
قراءة  إتباعها عند  التي جيب عىل كّل مصلٍّ  الواجبات  لبيان  ذلك يف وضع أسس 
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سورة الفاحتة وأي سورة أخرى، من حيث اإلدغام، والتشديد والوقف وغريها من 
املسائل األخرى التي وجهها توجيها فقهيا من خالل علم التجويد.

بيان الصحيح  القراءات والتجويد يف  العاميل كثريا مع علامء  السيد  مل خيتلف 
من القراءات والضعيف منها، وكذلك مواضع الوقف بأنواعه، وإنام كان يوّضح ما 

غمض منها، وبنّي عالقتها بالفقه اإلمامي.

يسبقها مقدمة  بابا  اثني عرش  التجويد( عىل  )قواعد  التجويد  قّسم رسالته يف 
املقدمة  ففي  أوجزه.  ما  بعض  وتفصيل  فاته،  ما  بدأه وتوضيح  ما  بتتميم  وختمها 
أثنى عىل مشاخيه وترّحم عليهم، ثم الغرض من تأليف رسالته إذ كانت إجابة عن 
تساؤالت وجهت إليه مما يتعلق بأمور عبادية خاصة بالصالة وغريها، فشّدد غاية 
يف  تقرأ  التي  األخرى  السور  وبعض  الفاحتة  سورة  يف  القراءة  صحة  عىل  التشديد 
كل صالة، كي تصّح بصحتها، ومنها مسألة التشديد واإلدغام واملّد املتصل، فضال 
تلفظ  صحة  عىل  تعتمد  القراءة  صحة  ألن  وصفاهتا؛  احلروف  خمارج  معرفة  عن 
واهلمس  اجلهر  حيث  من  حقها  وإعطائها  حروفها  أصوات  خمارج  من  الكلامت 
علامئنا  ترصيح  مواضع  بنّي  ثم  األخرى،  الصفات  من  وغريها  والرخاوة  والشدة 
مخسة  عىل  ربت  التي  مصادرها  فذكر  للصالة،  مبطل  تركه  وأّن  التشديد  بوجوب 
خمطوطة،  وكلها  اخلاصة  مكتبته  يف  مقتنياته  من  كانت  والظاهر  كتابا،  وعرشين 
الرشائع وجامع  كتاب  منها  نذكر  السبب  هلذا  أراجعه  أو  عليه  مل أحصل  وبعضها 
والقواعد  األحكام،  وهناية  واإلرشاد  والتحرير،  والتذكرة  واملنتهى  الرشائع، 
والذكرى والدروس والبيان والرسالة األلفية والعزية واألفلية، وغريها من الكتب 

واملصنفات التي كانت تعنى بموضوعة الفقه.
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القراءة  فعل  يف  واحلرام  احلالل  ومبيِّنا  ملعلوماته،  توثيقا  إليها  قاله  ما  فأرجع 
احلروف وصفاهتا  واالبتداء وخمارج  والوقف  واملد  واإلدغام،  التشديد  من خالل 
وأحكام الالم والراء واإلشامم والروم والسكوت، وهاء التأنيث وغريها،فضال عن 
األخذ بآراء أهل النحو والعربية، ثم بنّي السنة النبوية يف القراءة ونقل إمجاع علامئنا 
وآراء أئمة أهل البيت  يف القراءات القرآنية واألخذ هبا من عدمه، وأّكد أن القراءة 
ُسّنة متبعة وهبذا خالفوا األقيس يف النحو واألفشى يف اللغة يف بعض املواضع من 
القرآن الكريم، فأجاز القراءة بالقراءات السبع مدعاًم ذلك بام نقله الشيخ الكليني 
وغريه يف عدم خمالفتهم، وحماورته لشيخه وأستاذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء يف 
خمالفته هلذا اإلمجاع، ومعتذرا له بمنهجه يف التوسعة عىل الناس، فوصف خروجه 

عىل هذا اإلمجاع بإنكار اإلخباريني أصول الفقه.

فيه،  قسم  كل  وتعريف  وأقسامه  اإلدغام  فيه  تناول  فقد  األول  الفصل  أما 
وبنّي مواضع اإلدغام والتشديد يف األصوات واحلروف، وصحة هذه االدغامات، 
وأقوال الفقهاء فيها، فضال عن أقوال أئمة القراءة، ثم فّصل ذلك وأوضح مواطن 
االختالف عند القراء فيه، ومّثل لذلك بمجموعة من اآليات،ثم حكى عن مواضع 
نحو  من  القراءات  بكتب  كله  ذلك  معضدا  الساكنة،  والنون  التنوين  مع  اإلظهار 

الشاطبية ورشحها ورساج القارئ املبتدئ وغريها.

وعّدَد  واالصطالح،  اللغة  يف  به  فا  ومعرِّ باملد  خصصه  فقد  الثاين  الفصل  أما 
أقسامه، يف مّد احلجز والعدل والتمكني والفصل والروم، والفرق واملبالغة والبدل 
القرآن  واألصل يف فواتح السور حتى فّصل فيه وبنّي أحكامه ومواضع املدود يف 
الكريم، وتقديم مّد عىل آخر وحتسينه عىل غريه، ُمرّجعا ذلك إىل الشاطبية ورساج 

القارئ.
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واحدة  كلمة  يف  املتالصقتني  اهلمزتني  حال  يف  الثالث  الفصل  كان  حني  يف 
وإبداهلام ألفا أو إبقائهام عىل حاهلام وغريها، ثم بنّي مذاهب القراء يف كّل ذلك من 

حيث التسهيل والتخفيف.

أما الفصل الرابع فقد خّصصُه للهمزة عندما تكون فاء كلمة، وبنّي أحكامها 
من حيث التسهيل والتخفيف وأوضح بعض مواضع االستثناء يف احلالني السابقني.

وكان الفصل اخلامس يف اهلمزة كذلك من حيث حركتها وإلقائها عىل الساكن 
قبلها وحتريكه بحركتها وإسقاطها من اللفظ وبيان أحكام كل قاعدة منها، معتمدا 

يف ذلك عىل كتاب التيسري البن اجلزري.

وأوضح  والرتقيق،  التفخيم  حيث  من  الراء  يف  السادس  الفصل  وجعل 
مواضعها، وراّدا ذلك إىل كتب القراءات من نحو رشح الشاطبية والتيسري ورساج 

القارئ، ودّل عىل مواضع إمجاع العلامء واختالفهم يف ترقيقها وتفخيمها.

وكان الفصل السابع قد ُخصص بالالم من حيث تغليظها وتفخيمها وترقيقها، 
وأصل ذلك فيها وانحيازها عن ذلك األصل إىل صفاهتا األخرى.

وتناول الفصل الثامن هاء الضمري وأحكامها من حيث التسكني واإلمالة يف 
األسامء املقصورة واألفعال املعتلة اآلخر.

وخصص الفصل التاسع ملخارج احلروف ووالدهتا واقرتاب بعض األصوات 
من بعضها والعالقة بينها وأثر ذلك فيها، وتقسيم األصوات عىل جمموعاهتا بحسب 

القرب والبعد عن بعضها.

فيام خصص الفصل العارش يف صويت الضاد والظاء، وكيفية نطقهام عند أهل 
العراق والشام ومرص ومكة املكرمة، والفروق بينهام من حيث الصفات واملخرج، 
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والنفخ.  والتفيش  التفخيم  يف  فيها  ذلك  وأثر  األخرى  احلروف  بعض  من  وقرهبام 
أما الفصل احلادي عرش فقد خصصه السيد العاميل لصفات احلروف، وأوضح أن 
لكل حرف مخس صفات راجعة إىل ذات احلروف، فنسب إىل اجلهر أصواته واىل 
اهلمس ما بقي منها، وكذلك حروف الشدة والرخاوة والتوسط والصفري واإلطباق 
والتفخيم واالنذالق وغريها من الصفات األخرى، وبنّي ما اجتمع من احلروف 
وتكون  حروف  مخسة  من  تتألف  لفظة  كل  أن  عىل  وشدد  املذكورة،  الصفات  من 
خالية من أحد أحرف الذالقة فهي لفظة أعجمية. أما الفصل الثاين عرش )األخري( 
التام وهو أجودها ثم الوقف احلسن  أنواع الوقف، وقّسمها عىل الوقف  فكان يف 
ثم اجلائز معتمدا يف ذلك عىل كتب الفقه اإلمامية من نحو الذكرى وجامع املقاصد 
واملدارك وغريها، وملا كان موضوع الوقف يتعلق بمسائل احلالل واحلرام، فقد فّرق 
بني الوقف الواجب والقبيح، إذ إن القراء ال يعنون به املعنى الرشعي، ومؤيدا ذلك 

ما جاء يف كتب الروضة البهية والرسالة النفلية والفوائد امللية.

وكان ختام هذه الرسالة بالتتميم الذي ذكر فيها ما نّص عليه أئمة القراءة عىل 
الهمزة  وترقيق  وتليينها  العين  وتنعيم  في”أعوذ”،  الهمزة  ترقيق  ضرورة 

وتعطيش  الشيطان،  يف  الطاء  وطنطنة  الشني  شنشنة  استحباب  وذكر  في”إهدنا”، 

اجليم يف الرجيم وغريها من املسائل األخرى. واحلمد هلل أوال وآخرا وصىل اهلل عىل 
حممد وآله الطيبني الطاهرين.

و�سف املخطوطة

مؤسسة  يف  املوجود  األصل  عىل  مصورة  املخطوطة  من  نسخة  عىل  حصلت 
كاشف الغطاء العامة يف النجف األرشف حتت رقم )1525(، وهي نسخة جيدة، 
زوين  حبيب  بن  أمحد  السيد  الناسخ  وبخط  مشكولة،  غري  وهي  قراءهتا،  يمكن 
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سنوات  بعرش  ِـّف  املؤل وفاة  بعد  أي  1234هـ،  سنة  النجفي  األعرجي  احلسيني 
تقريبا.

تقع املخطوطة يف مخس عرشة صفحة، وعدد أسطر الصفحة واحد وعرشون 
سطرا، ومتوسط عدد كلامت السطر الواحد سبع عرشة كلمة.

عملي يف التحقيق

جهدت مثابرا يف أن أخرج النص إىل أقرب ما يكون عليه يف أصل التأليف وكام 
يريده املؤلف، بام يأيت:

قرأت النص قراءة متأنية، وأوضحت ما ُاهْبَِم منه.. 1
صححت بعض األلفاظ.. 2
صححت كتابة بعض اآليات القرآنية املباركة.. 3
خّرجت اآليات القرآنية الكريمة.. 4
ترمجت لألعالم الواردة فيها.. 5
ـّقت ما نقله املؤلف إىل املضان التي ذكرها، أو التي مل يذكرها ما أمكنني.. 6 وث
أرجعت بعض القراءات التي ذكرها واختالف القراء فيها إىل مضاهنا.. 7
ـّاهبا، وعند البحث . 8 أرشت إىل بعض األقوال التي ذكرها املؤلف ونسبها إىل كت

عنها مل أجدها، فأرجعتها إىل مصادر أخرى.
ـّق، إذ جاء رقم الصفحة حمصورا . 9 أثبت أرقام صفحات املخطوط عىل املتن امُلحق

بني خطني مائلني،/1/، /2/، /3/، إذ إّن /1/ يشري إىل هناية الصفحة األوىل 
من املخطوط، و/2/ يشري إىل هناية الثانية منها، وهكذا لبقية الصفحات.
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الن�س املحقق

بسم اهلل الرمحن الرحيم

تعاىل  اهلل  الطاهرين وريض  وآله  اهلل عىل حممد  العاملني، وصىل  احلمد هلل رب 
عن مشاخينا وعلامئنا أمجعني وعن رواتنا املحسنني وأدرجنا مدارجهم وأسلك)16( 
بنا منهاجهم، وبعد: فيقول احلقري الفقري إىل رّبه الغني حممد جواد احلسنّي احلسينّي 
العاميل)17( عامله اهلل بلطفه اخلفي: هذا ما سألتموه مما ال يسع أحد أن جيهله والبد 
ملن قرأ أو ذكر واجبا أن يعلمه، ألن علامءنا )رمحهم اهلل( قد شددوا غاية التشديد 
يف  الرجل  تركه  إذا  بأنه  فرصحوا  الصغري،  اإلدغام  التشديد  عىل  املحافظة  عىل 
فيها  وأوجبوا   - ستسمع  كام   - صالته)18(  بطلت  الصالة  يف  القراءة  من  الواجب 
املد املتصل وإخراج احلروف من خمارجها بحيث ال يبّدل، وأوجبوا أحكام الوقوف 
دون أدائها، وأوجبوا يف بعض املواضع االبدال، وأوجبوا القراءة بالتواتر)19( - كام 
ستسمع ترصحيهم بذلك مفصال-، ومن املعلوم أن االدغام الصغري يكون يف املثلني 
املتقاربات يف  أن  به - وال ريب  أو كلمتني)20( - كام رصحوا  كلمة  واملتقاربني يف 
املخرج كثرية، وكثري منها ال يدغم عند مالقاة كثري منها، وإن اشتمل التقارب بينها 
يف املخرج إمجاعا من الفقهاء والقراء، - كام ستعرف - وأوجبوا مجيعا إدغام بعض 
يف  تباعدت  وإن  آخر)21(،  يف  وبدوهنا  بعض  يف  الغنة  مع  الصفات  يف  املتجانسات 
املخرج، فال بّد من معرفة ذلك كله وإعطاء قانون يرجع إليه، ومن معرفة الصغري 
الفقهاء إجيابه)23( مخسة  الذي أطلق  املتصل  املّد  أن  أيضا  املعلوم  والكبري)22(، ومن 
أقسام: مّد ملالقاة الساكن املدغم)24(، ومّد ملالقاة الساكن باألصل)25(، ومّد ملالقاة 
و  )شاء(،  كـ   - اهلمزة   - املّد  حرف  ملالقاة  ومّد  كالوقف،  بالعارض)26(،  الساكن 
واجب  غري  وبعضها  )وآدم(  )آزر(،  و  )آمن(،  كـ  له،  هي  ملالقاهتا  ومّد  )جاء(، 
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قطعا)27(، وإن أطلق األصحاب، فال بّد من التمييز ومعرفة مقدار املّد ومنتهاه، والبّد 
من مراعاة خمارج احلروف، إما بمعرفة املخارج أو بأخذها من أفواه العارفني حتى 
ال يدلج وال يبّدل، كام هو الشأن يف االعجام وكثري من العرب،ألن احلروف متقاربة 
املخرج فكانت رسيعة اإلدماج واإلبدال إىل غري ذلك مما ستعرفه ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ 
وبعض الناس وإن عرف بعض ما ذكرناه، لكنه مل يأخذه عن تقليد من يعتمد عليه، 
ومل يستند إىل مراجعة كتاب يصّح االستناد إليه، وممن رّصح بوجوب التشديد، وأّن 
تركه مبطل للصالة، املبسوط)28(، وجامع الرشائع)29(، والرشائع)30(، واملنتهى)31(، 
والقواعد)36(،  األحكام)35(،  وهناية  واإلرشاد)34(،  والتحرير)33(،  والتذكرة)32(، 
والذكرى)37(، والدروس)38(، والبيان)39(، واأللفية)40(، وجامع املقاصد)41(، وفوائد 
اجلعفرية)45(، والكركية يف رشح  والعّزية)44(، وإرشاد  الرشائع)42(، واجلعفرية)43(، 
األلفية)46(، وامليسّية)47(، والروضة)48(، واملسالك)49(، واملقاصد العلّية)50(، وجممع 
الربهان)51(، وكشف اللثام)52(، و/1/ الدرة السنّية)53(، واجلوهرة املضيئة)54(. بل 
أي  مثله،  بأّن  الترصيح  ذكر  ممن  كثري  ويف  خالفا،  فيه  نعرف  ال  الرشايع  فوائد  يف 
السنية(،و)كشف  يف)الدرة  بل  الصغري،  واإلدغام  املتصل  املّد  وترك  التشديد  ترك 
مَتَاَثل  إْن  اإلدغام  فّك  قال:إّن  التشديد  ترك  من  الصغري  اإلدغام  فك  إّن  اللثام( 
بالصورة كرتك اإلعراب  املواالة بني احلروف، وهو ال خيّل  تْرك  احلرفان كان من 
التشديد،  ترك  هو  التقديرين  وعىل  بغريه)55(  حرف  إبدال  من  كان  تشاهبا  وإن 
 وقال يف كشف اللثام:)نعم ال بأس بالفّك بني كلمتني إذا وقف عىل األوىل نحو:
﴿َوَلْ َيُكْن َلُه﴾)56( )57(، فتحصل من ذلك أن اإلدغام الصغري واجب عند مجيع من 
املّد إخالل باحلرف  العّزية)58(: »إّن ترك  ذكرنا،ألنه تشديد، ونعم ما قال صاحب 
وأوجب  واملنتهى)61(،  املعترب)60(  يف  كام  إمجاعا«)59(،  للصالة  مبطل  احلرف  وترك 
األستاذ  اختاره  الذي  وهو  والرصف،  النحو  أهل  أوجبه  ما  مجيع  منهم)62(  مجاعة 
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الرشيف )قدس اهلل روحه وأكرم مثواه(، كام رّصح به يف األرجوزة، وقد طفحت 
إمجاعاهتم،  ذلك  عىل  وانعقدت  خمارجها  من  احلروف  إخراج  بوجوب  عباراهتم 
هو  الذي  احلرف  بامهية  إخالل  خمرجه  غري  من  إخراجه  بأن  ذلك  وجهوا  وقد 
إخالل بامهية القراءة، بل قال رشاح اجلعفرية:إنه لو أخرج احلرف من غري خمرجه 
املختص به املعلوم بالتواتر بطلت صالته، وقد قّسم صاحب البحار الرتتيل املأمور 
به يف القرآن املجيد إىل واجب ومستحب وفاقا للمعترب)63( والذكرى)64(، والفوائد 
املدنية)65(. قال يف البحار: »فالرتتيل الواجب هو أداء احلروف من املخارج بحيث 
وال  احلركة  عىل  يقف  ال  بأن  الوقوف  أحكام  وحفظ  بعض،  يف  بعضها  يدلج  ال 
»قد  أيضا:  وقال  العربية«،  وأهل  القراء  باتفاق  فإهنام غري جائزين  بالسكون  يصل 
اتفقوا عىل وجوب رعايتي حفظ حالتي الوصل والوقف وأداء حقهام من احلركة 
ذلك  عىل  نّصوا  الفريقني  وجدت  ألين  قال)67(  كام  األمر  قلت:  والسكون«)66(، 
مستندين إىل أن الوقف ضد االبتداء وهو قد ثبت له احلركة فيثبت ضدها لضده، 
ومع ذلك كله أنكر شيخنا العالمة املعترب الشيخ جعفر)68( ترصيح أصحابنا بوجوب 
بل  اثنان«)69(،  أو  واحد  به  فاملرّصح  كان  »إن  فقال:  الصغري  املتصل واإلدغام  املّد 
ـُلُت له: إن اإلدغام تشديد، وجّوز الوقف  َـّق إىل إنكار الترصيح بالتشديد ملّا ق تسل
عىل احلركة من دون تضعيف َرْوم)70(، وإال فاإلشامم)71( تسكني ومل يفّرق بني هاء 
احلروف  إخراج  يوجب  ومل  العلم،  أهل  جلميع  خمالف  وهو  وغريها)72(،  التأنيث 
من خمارجها؛ألن احلرف ال خيرج إال من خمرجه وال إبداله حرف بآخر كام أوجبه 
القراء وأهل النحو، وقال: أحسن ما نصنع مع القرآن أن نجّوز القراءة بقراءهتم)73(، 
مستندا يف ذلك كله/2/ إىل أن العرب يف حماوراهتم ال خيلطون شيئا، ومن ذلك مثله 
)دام ظله العايل( بأن ال يقال: يا صّياد الغزال، وال يقول: الصياد،آتيني بالّسكني بمّد 
كّل من هذه الكلامت بمقدار ألفني وأربع ألفات، وفيه ما عرفت من خمالفته لفتوى 
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فقهائنا وامجاعاهتم وكالم العربية والقراء وامجاعاهتم أيضا، وأّي فرع من فروع الفقه 
ال يكتفي فيه بمثل ذلك مع ظهور األخذ وموافقة االعتبار ـ كام ستعرف ـ واملّد فيام 
مّثل به مل يقل الفقهاء بوجوبه رصحيا)74(، وإنام قال بوجوبه بعض القراءـ  كام ستعرف 
ـّل به ملكان الضيق  ـ ولعّل القائل به إنام يقول به يف غري الرضورة)75(، فعدمه فيام مث
وخوف الفوت، وعندما يتساحمون يف القواعد العربية بل يسقطون بعض الكلامت 
واحلروف - كام هو مقرر معروف - فام ظنك باملّد والوقف، بل يف الرضورة الشعرية 
ـّم أهنم يف غري الرضورات ال خيلطون شيئا  يرتكون كثريا من القواعد العربية وال نسل
النحو والرصف  أهل  واملحاورات، وهل  واملواعظ  اخلطب  املذكورات كام يف  من 
أخذوا  إال  عنهم  أخذوا  الذين  ومشاخيهم  السبعة)76(  القراء  وهل  عنهم،  نقلة  إال 
وُاَبّ)77(،    املؤمنني  أمري  أّوهلم  املشهور -  املقرئني - كام هو  بالتواتر عن  ذلك 
أمري  عن  والقارئون  موسى،  وأبو  الدرداء،  وأبو  وعثامن  مسعود  وابن  وزيد)78(، 
املؤمنني  أخذوا وعليه تتلمذوا، كابن عباس، وعبد اهلل بن سائبة، وأب هريرة، 
املراد من   وإن قلنا إن  إليه  القراءات  بتواتر  القراء السبعة، إن قلنا  وهكذا إىل 
اجلامعات أصحابنا املتواترة نقلها عىل تواترها تواتر صحة القراءة هبا يف زمن األئمة 
، كام تشهد به األخبار)79(، ويعضده االعتبار من وجوه شتى، ففيه البلوغ أيضا 
ألمرهم  بقراءة القرآن، كام يقرأ الناس يف خرب سامل عن سلمة رواه يف الكايف)80(، 
قراءة  بن تغلب، - فيجب علينا  أبان  فيهم مثل  أن  وتقرير أصحابنا عىل ذلك مع 
القرآن - حقه كانت أم ال، ثم هذه القراءة أمل تكن إال ما علم استحبابه مما توجبه 
علامؤنا)81(، كصفات احلروف ونحوها من هيئة ومن مادة، وقد روي مشهورا بني 
الفريقني أن القراءة ُسّنة متبعة)82(، وهلذا خالفوا األقيس يف النحو واألفشى يف اللغة 
حكى  وقد  ﴿ُيْشِعُرْكْم﴾)84(،  و  كإسكان:﴿َباِرئِْكْم﴾)83(  مواضع  عّدة  يف  جممعني 
السبع)85(،  بغري  القراءة  وافية األصول، اإلمجاع عىل عدم جواز  التوين يف  الفاضل 
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فتأمل، فكيف يصّح للشيخ)86( خمالفتهم فيام مل يعلم استحبابه؟ وكيف يصّح له أن 
يقول: »أحسن ما نصنع أن نجّوز القراءة بقراءهتم«)87(، وقول الشيخ إن احلروف 
إنام خترج من خمارجها ال نمنعه يف أكثرها أو يف كلها يف كثري من الناس إذا مل ُيرسع 
اإلعراب  وأكثر  الرساتيق)88(،  سكنة  خصوصا  الناس  وأكثر  األعاجم  وأما  فيه، 
فاألمر فيهم أوضح من أن خيفى وإال ملا صّح لعلامئنا إجياب ذلك وتدوينه واالهتامم 
تكليف  املحقق وغريه ألنه  الرشيفة كام سمعته من  باآلية  بشأنه/3/ واالستدالل 
بتحصيل احلاصل، وما كّنا نؤثر أن يقع مثل ذلك من مثل شيخنا  ويشيع ذلك 
يف الناس ويغشيه فيهم معتذرًا بالتوسعة عليهم وينبغي - بناء عىل ذلك - أن جيوز 
ترك السورة ونحوها مّما مل يتفق األصحاب عىل وجوبه كاتفاقهم عىل هذه األمور 
  منه  إن ذلك  يعرفوهنا  العرب ال  للتوسعة والن  أنكرها قصدًا  التي  املذكورة 
لعجيب وليس إنكار ذلك إال كإنكار اإلخباريني أصول الفقه الن أصاحب األئمة 
أصحاب  أن  الشتهار  أشفع  هذا  إنكار  بل  العامة  دونه  من  وأّول  يعرفونه،  ال   
وان  به  العرب  معرفة  عرفت  وقد  به)89(،  أمروهم  وقد  يعرفونه  كانوا    األئمة 
ذلك يف جبّلتهم إال عند رضورهتم فلم يبق للشيخ مستند إال التوسعة عىل الناس 
الواجب  أن  حّررناه  وما  حكيناه  مّما  حصل  فقد  إليها  االستناد  حال  خيفى  ال  التي 
املّد ومعرفة املخارج مع  املّد واإلدغام واإلبدال ومعرفة مقدار  الواجب يف  معرفة 
أشياء أخر تتعلق باملقام، وأّما الرتتيل املستحب هو تبيني احلروف بصفاهتا املعتربة 
احلروف  والغّنة)94( وإشباع  واالستعالء)92( واإلطباق)93(  يف اهلمس)90( واجلهر)91( 
بان يزيد يف الكل عىل القدر الواجب من غري بغي وال مبالغة وال مّد بحيث يشبه 
التام  كالوقف  الوقوف  حفظ  مع  الّدقل  نثر  ينثره  وال  الشعر   َّ هذ  هيذه  وال  الغناء 

واحلسن)95(، وقد وضعت هذه الرسالة لبيان ذلك كّله ورّتبتها عىل الفصول:
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الف�سل الأول

يف الإدغام

املثلني  يف  يكون  فالكبري  وصغري)97(،  كبري  قسمني:  إىل)96(  ينقسم  وهو 
ففي  إدغامه،  قبل  املتحرك  احلرف  إسكان  يف  لتأثريه  كبريا  وسمي  واملتقاربني، 
املثلني عمالن: إسكان وإدغام، ويف املتامثلني، ثالثة أعامل: إسكان وقلب وإدغام، 
فاملثالن يف كلمة كقوله تعاىل: ﴿ما سلككم﴾)98(،: ﴿مناسككم﴾)99( فليسا كقوله 
َبْيَ  َما  ﴿َيْعَلُم  فيه ساكنًا، ويف كلمتني كـ:  ﴿يدرككم﴾)100(، مما كان األول  تعاىل: 
يف  واملتقاربني   ،)103(﴾ ُقُلوِبِْم  َعَل  ﴿ْطَبُع  و  ُهًدى﴾)102(،  ﴿ِفيِه  َأْيِدهيِْم﴾)101(، 
كلمة كـ ﴿َيْرُزُقُكْم﴾)104(، و ﴿َخَلَقُكْم﴾)105(، والرشط عندهم يف إدغام القاف يف 
الكاف حتّرك ما قبلها، فلو سكن كـ ﴿ِميَثاَقُكْم﴾)106( مل تدغم، وكذا رشطه أن يكون 
أدغم يف ذلك ستة عرش  فإنه  املتقاربني يف كلمتني  كان من  اجلامعة، وما  ميم  بعده 
حرفا ال غري، وهي: احلاء، والقاف، والكاف، واجليم، والشني، والضاد، والسني، 
والدال، والتاء، والذال، والثاء،والراء، والالم، والنون، وامليم، والباء، أما احلاء فقد 
أدغمها أبو عمرو)107( يف العني يف قوله تعاىل:﴿َفَمْن ُزْحِزَح َعْن النَّاِر﴾)108(. وهذا 
أب  غري  فعله  وال  الفقهاء،  من  بوجوبه  أحٌد  يقل  مل  األربعة،  بأقسامه  اإلدغام  من 

عمرو)109(، وربام ُحكي عن احلسن)110(، وأب حميصن)111(، واألعمش)112(.

فقد  الفقهاء  أوجبه  الذي  التشديد  عن  عبارة  هو  الذي  الصغري  اإلدغام  وأما 
عّرفوه/4/ بأنه إدراج الساكن األصيل يف احلرف املتحرك بعده سواء أكانا متامثلني 
﴿ِمْن  تعاىل:  كقوله  متقاربني  أم)115(  اْلَعامَلَِي﴾)114(،  ﴿َربِّ  َلَك﴾)113(،  ﴿َهْل  كـ 
َربَِّك﴾)116(، ﴿َلْ َيُكْن َلُه﴾)117(، ولعلهم أرادوا ما أوجبه القراء وأمجعوا عليه ال ما 
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اختلفوا، وإال فمن املعلوم أن حروف احللق متقاربة املخرج، وهي: )أهغ حعخ(، 
وكذلك حروف أصل اللسان، القاف والكاف، وكذلك حروف وسطه وهي الياء 
الشفة  وحروف  والزاي،  والسني  الصاد  وهي  طرفه  وحروف  واجليم،  والشني 
وهي  السفىل،  الشفة  وحروف  والظاء،  والذال،  والتاء  والنون  الالم  وهي  العليا 
متقاربة  قسم  كّل  وإفراد  وامليم،  والباء  الفاء  وهي  الشفتني  وحروف  ولدال،  الثاء 
املخرج وإن اختلفت باجلهر واهلمس والشدة)118(، والرخاوة)119(، واالستفال)120(، 
واالنفتاح)121(، واالصامت)122(، واالنذالق)123(، واإلطباق - كام ستعرف - ونحن 
وجوب  الفقهاء  إطالق  قضية  كان  وإن  عليه  واملتفق  ذلك  من  فيه  املختلف  نبنّي 
اإلدغام يف اجلميع إال أن ينزل عىل ما ذكرنا، أما املختلف فيه فقد اختلفوا يف إدغام 
 الذال عند ستة أحرف، عند اجليم والزاي والسني والصاد والتاء والذال، فأدغمها 
واحلرميان)126(،  وعاصم)125(،  الستة،  وهشام)124(يف  عمرو  أبو   - الذال  أي   -
يف  وأدغم  بعض  يف  أظهر  فبعضهم  اختلفوا  والباقون  كله،  ذلك  عند  يظهروهنا 
َسِمْعُتُموُه﴾)130(،  ﴿إِْذ  َزيََّن﴾)129(،  ﴿إِْذ  َجَعْلَنا﴾)128(،  ﴿َوإِْذ  ذلك  مثال  آخر)127(، 
عن  الدال  يف  واختلفوا  َدَخُلوا﴾)133(،  ﴿إِْذ  َأ﴾)132(،  َتَبَّ ﴿إِْذ  ْفَنا﴾)131(،  َصَ ﴿إِْذ 
والضاد،  والذال،  والزاي،  والصاد،  والشني،  والسني،  اجليم،  عند  أحرف،  ثامنية 
﴿َقْد  َسِمَع﴾)136(،  ﴿َلَقْد  َجاَءُكْم﴾)135(،  ﴿َقْد  تعاىل:  قوله  نحو  والظاء)134(، 
،)140(﴾ َضلَّ ﴿َفَقْد  َذَرْأَنا﴾)139(،  ﴿َلَقْد  ْفَنا﴾)138(،  َصَّ ﴿َلَقْد   َشَغَفَها﴾)137(، 
الثامنية، وعاصم، وابن كثري،  الدال يف هذه  إدغام  َظَلَم﴾)141(، فاألكثر عىل  ﴿َفَقْد 
وقالون)142(، يظهروهنا عند ذلك كله)143(، واختلفوا يف تاء التأنيث املتصلة بالفعل 
عند ستة أحرف عند اجليم والسني والصاد والزاي والثاء والظاء، فاألكثرون عىل 
َبْت َثُموُد﴾)146(،  اإلظهار)144(، نحو قوله تعاىل: ﴿َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم﴾)145(، و ﴿َكذَّ
ْت ُصُدوُرُهْم﴾)148(، و ﴿َخَبْت ِزْدَناُهْم﴾)149(،  و ﴿ُأنِزَلْت ُسوَرٌة﴾)147(، و ﴿َحِصَ
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و ﴿َكاَنْت َظامِلًَة﴾)150(، واختلفوا يف الم )هل(، و )بل( عند ثامنية أحرف، عند التاء 
الكسائي)151(  فأدغم  والنون،  والضاد،  والظاء،  والطاء،  والزاي،  والسني،  والثاء 
الالم يف الثامنية، واألكثرون عىل اإلظهار)152(، نحو قوله تعاىل: ﴿َهْل َتْعَلُم﴾)153(، 
َطَبَع﴾)157(، ﴿َبْل  ُزيَِّن﴾)156(،  ﴿َبْل  َلْت﴾)155(،  َسوَّ ﴿َبْل  َب﴾)154(،  ُثوِّ  ﴿َهْل 
عمرو  أبو  وأدغم  ُكْم﴾)160(،  َنُدلُّ ﴿َهْل  َظَنْنُتْم﴾)159(،  ﴿َبْل  َظلموْا﴾)158(،  ﴿َبْل 
وخالد)161(، والكسائي الباقي يف الفاء حيث وقعا)162(، نحو قوله تعاىل: ﴿َأْو َيْغِلْب 
َفَسْوَف﴾)163(، و ﴿َمْن َلْ َيُتْب َفُأْوَلئَِك﴾)164(، وأدغم الكسائي الفاء يف الباء يف قوله 

تعاىل: ﴿ْخِسْف ِبِْم﴾)165(، 

يف  اإلدغام  عىل  وحفص)167(  كثري  ابن  إال  وأطبقوا)166(  الباقون  ذلك  وأظهر 
الراء  عمرو  أبو  وأدغم  َأْجًرا﴾)169(/5/  َعَلْيِه  ْذَت  َ ﴿اَلتَّ ْذُتْم﴾)168(،  َ ﴿اتَّ قوله: 
ْكِم َربَِّك﴾)170(، وال خالف يف إدغام  الساكنة يف الالم نحو قوله تعاىل: ﴿َواْصِبْ ِلُ
القارئ)172(،  الشاطبية، ورساج  َظَلُموا﴾)171(، حكاه يف  ﴿إِْذ  الظاء نحو:  الذال يف 
﴿َقْد   ،)174(﴾ َ َتَبيَّ ﴿َقْد  نحو:  التاء)173(،  يف  الدال  إدغام  يف  أيضا  اخلالف  ونفيا 
َتْعَلُموَن﴾)175(، ﴿َوَعْدَتُم﴾)176(، ونفيا اخلالف أيضا يف إدغام تاء التأنيث يف الدال 
اخلالف  ونفيا  َطائَِفٌة﴾)179(،  ﴿َفَآَمَنْت  َدْعَوُتُكَم﴾)178(،  ﴿ُأِجيَبْت  مثاله  والطاء)177( 
ُكْم﴾)182(،  ﴾)181(، ﴿َبل َربُّ أيضا يف وجوب إدغام الالم يف الراء)180(، نحو: ﴿ُقْل َربِّ
)أحطت(،  نحو:  التاء  يف  الطاء  إدغام  يوجبون  أهنم  والظاهر  َراَن﴾)183(،  ﴿َبْل 
و)بسطت(، وكذا إدغام القاف يف الكاف إذا كانت القاف ساكنة سواء أ كانت الكاف 
متصلة بميم اجلمع أم ال)184(، نحو: ﴿َنْخُلْقُكْم﴾)185(، ﴿َيْرُزُقُكْم﴾)186(، )خيلقك(، 
وأما املتفق عليه فقد نقل إمجاع القراء السبعة، صاحب )التيسري( وصاحب )رساج 
الالم  يف  طرفا  كانت  إذا  الساكنة  والنون  التنوين  إدغام  عىل  والشاطبي،  القارئ(، 
﴿َلِكْن  َربَِّك﴾)189(،  ﴿ِمْن  لِْلُمتَِّقَي﴾)188(،  ﴿ُهًدى  غّنة)187(، نحو:  والراء من غري 
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اَل َيْعَلُموَن﴾)190(، وعىل إدغام النون الساكنة والتنوين يف حروف )ينمو( األربعة، 
الواو  يف  إال من خلف)191(  للغّنة  إدغاما مصاحبا  والواو،  وامليم  ولنون  الياء  وهي 
َعُلوَن﴾)194(، ﴿ِمْن  والياء فإنه ال يغّن فيهام)192( نحو: ﴿َمْن َيُقوُل﴾)193(، ﴿َبْرٌق َيْ
﴿ َبُعوَضًة﴾)198(،  َما  ﴿َمَثاًل  َمَنَع﴾)197(،  ﴿ِمَّْن  َناِعَمٌة﴾)196(،  ﴿َيْوَمئٍِذ  ُنوٍر﴾)195(، 
ِمْن َواٍل﴾)199(، ﴿ِغَشاَوٌة َوَلُْم﴾)200(، وإنام قّيدنا النون بكوهنا طرفا؛ ألن الشاطبي 
كلمة  كانا يف  إذا  والواو  الياء  عند  الساكنة  النون  إظهار  اإلمجاع عىل  نقلوا  ومجاعة 
التنوين يف  يدخل  )قنوان(، و )صنوان( وال  )بنيان(و  و  واحدة)201(، نحو)الدنيا( 
ذلك؛ألنه خمتّص باألواخر، والرّس يف ذلك خمافة اشتباهه باملضاعف،نحو )حيان( 
و )بوان(، وحكي االمجاع مستفيضا عىل إظهارها أي النون والتنوين قبل حروف 
﴿ُصمٌّ ُبْكٌم﴾)203(،  ﴿ِمْن َبْعِد﴾)202(،  احللق وأمجعوا عىل قلبها ميام عند الباء نحو  
وهذا ذكره ابن مالك، وأمجعوا كام يف الشاطبية ورساج القارئ)204( عىل أهنام خيفيان 
ُغنتهام عند باقي احلروف)205(، واإلخفاء حاٌل بني اإلظهار واإلدغام عاٍر  مع بقاء 
من التشديد،والباقي من احلروف مخسة عرش؛ ألنه قد مىض أهنام يدغامن عند ستة 
التاء  وهي  عرش  مخسة  فالباقي  واحد،  حرف  عند  ميام  ويقلبان  ستة  عند  ويظهران 
والثاء واجليم والدال والذال والزاي والسني والشني والصاد والضاد والطاء والظاء 
ا  ﴿إِنَّ تعاىل:  قوله  يف  اجتمع  قد  أنه  ذلك  من  ويعلم  والكاف)206(،  والقاف  والفاء 
َأنَزْلَنا﴾)207( إدغام مع غّنة وإخفاء مع غّنة من دون تفخيم الالم)208( - كام ستعرف 
- أهنا ال تفخم إال يف مواضع حمصورة، وأما ما كان احلرفان فيه متامثالن واألول 
ساكن،فإنه يدغم يف اآلخر إمجاعا سواء كانا يف كلمة أو كلمتني، فاألول نحو قوله 
﴿إِْذ  نِْعَمٍة﴾)210(،   ِمْن  بُِكْم  ﴿َما  امْلَْوُت﴾)209(، والثاين/6/ نحو:  ْم  ﴿ُيْدِركُّ تعاىل: 
ذلك  من  وخرج  َدَخُلوا﴾)213(.  ﴿َقْد  اَرُتُْم﴾)212(،  ِتَ َربَِحْت  ﴿َفَم  َذَهَب﴾)211(، 
حرف املّد نحو )آمنوا(، و)عملوا(، و)الذين(، و)يوسوس( فإنه واجب اإلظهار، 
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سائر  يف  غريها  القت  وإذا  ـُنَّت،  غ الباء  والقت  ساكنة  كانت  إذا  امليم  أن  ويعلم 
احلروف أظهرت.
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الف�سل الثاين

يف املّد

املّد يف اللغة: الزيادة، ويف االصطالح: إطالة الصوت بحرف مّدي من حروف 
نحو  به  إال  احلرف  ذات  تقوم  ال  وهو  أصيّل)215(  قسمني  عىل  وهي  العلة)214(، 
)آمنوا(، و)قال(، و)باع( وفرعّي)216( وهو عىل أقسام)217(: مّد احلجز: ومد العدل، 

ومّد التمكني، ومّد الفصل، ومّد الروم، ومّد الفرق، ومّد البدل، ومّد األصل.

ومنه  )دابة(  و  )الضالني(،  نحو  الساكنني)218(  بني  حيجز  فإنه  احلجز،  مد  أما 
ونحو  )محعسق(،  )كهيعص(،  )ن(،  )ق(،  )آملص(،  و  )آمل(،  نحو  السور  فواتح 
ذلك، ومنه املّد لسكون الوقف، لكّن األوليني يشبعان عىل ما فيها من املّد الطبيعي 
إىل أربع ألفات إمجاعا، منهم حكاه يف جممع البحرين)219(، والثالث بمقدار ألفني)220( 

كالرحيم، والدين، والعاملني، لكن حروف فواتح السور عىل أربعة أقسام:

األول: ما كان عىل ثالثة أحرف،أوسطها حرف مّد ولني نحو الم ميم نون، 
فهو ممدود بال خالف، حكاه مجاعة)221(.

وثانيها: ما كان عىل ثالثة أحرف وليس فيه حرف مّد وهو ألف، فهو مقصور 
بال خالف.

وثالثها: ما كان عىل ثالثة أحرف ووسطها حرف لني ال حرف مّد وهو عني يف  
)كهيعص()222(، ) حم *عسق()223(،ففيه وجهان: اإلشباع والتوسط، قال يف رساج 

القارئ: »وهذان الوجهان جلميع القراء«)224(،وقال مجاعة إّن اإلشباع أفضل)225(.

واهلاء  الطاء  أحرف  مخسة  عندهم  فهو  فقط،  حرفني  عىل  كان  ما  ورابعها: 
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الشاطبية)226(، ففي  والراء والياء واحلاء، فهو مقصور بال خالف، حكاه يف رشح 
الشاطبية)227(، وعندهم أن هذه  بيت  إذ ليس ساكن، كذا شطر  القرص  نحو )طه( 
احلروف اخلمسة عىل حرفني خالفا جلامعة من األصوليني، وكيف كان فال ريب إن 
هذه اخلمسة ال متّد وليعلم أن النون تدغم يف هجاء )طسم()228(، يف امليم، وال تدغم 

نون هجاء )يس()229(، وال هجاء نون يف الواو الذي بعدها.

﴿َأَأنَذْرَتُْم﴾،  وأما مّد العدل)230(، فإنام يؤتى به العتدال النطق باهلمزة نحو 
مّد  وأما   ،- مفصال  ستسمعه  كام   - اهلمزتني  بني  مّد  من  قراءة  عىل  َة﴾  ﴿َأئِمَّ
﴿آَبائِه﴾،  ﴿ُأْوَلئَِك﴾،  نحو  االضطراب  من  الكلمة  يمّكن  فإنه  التمكني)231(: 
مّد  وأما  ُأنِزَل﴾)233(،  ﴿بَِم  نحو:  الكلمتني  بني  يفصل  فإنه  الفصل)232(،  مّد  وأما 
أنه  مع  هذا(،  )دون  و  َأْنُتْم﴾)235(،  ﴿َها  نحو:  اهلمزة  باملّد  يروم  فإنه  الَروم)234(، 
يتضمن الفصل أيضا، وأما مّد الفرق، فإنه يفرق بني االستفهام وغريه)236(، نحو: ﴿
اِكِريَن﴾)237(، )اآلَن()238(، وإن كان فيه إبدال - كام سيأيت -، وأما مّد البنية نحو  الذَّ
)قال(، و)باع(و )صانا(، و)قتال(، و)رضبا( فإن الكلمة فيه مبينة عىل املّد)239(، وال 
 ،)241(﴾ُ يتجاوز ألف واحدة، وأما مّد البالغة)240(، للتعظيم/7/ نحو: ﴿اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ
مع اشتامله عىل الروم والفصل، أما مّد البدل)242(، نحو )آمن(، فإن املّد من أصل 
الكلمة، وهذه املمدود ما عدا مّد احلجز ومّد البنية، األصل فيها اهلمزة حيث وقعت 
بعد حرف املّد وقبله، وإيضاح ذلك إنه إذا وقعت ألف أو ياء بعد كرسة أو واو بعد 
ضمة سواء كانت الياء والواو مرسومتني أم)243( ال نحو )به(، و )له( عىل ما يقتضيه 
مذهب القوم كام يف رشح الشاطبية)244(، والقت مهزة خمففة، زيد حرف املّد عىل ما 
ألفات كام  القارئ)245(، وإىل مخس  ألفات، كام يف رشح  الطبيعي لسبع  املّد  فيه من 
نسب إىل مصطلح القراء يف جممع البحرين، قال: «متّد بقدر ألفني إىل مخس ألفات يف 
مصطلح القراء«)246(، والظاهر أن ذلك يف املتصل واملنفصل، وظاهر الشاطبية أن 



قواعد التجويد للعالمة ال�سيد محمد الجواد العاملي ت1226هـ

258

ذلك يف املتصل، وهو كذلك؛ ألن املنفصل خمتلف فيه، قال صاحب التيسري: »إهنم 
أهنم يقرصون  إىل مجاعة  فنسب  املنفصل،  املّد يف  التمكني حلرف  زيادة  اختلفوا يف 
حرف املّد فال يزيدونه متكينا عىل ما فيه من املّد الذي ال يوصل إليه إال به«)247(، نحو 
ونسب  آَمنَّا﴾)250(،  ﴿َقاُلوا  آَياتَِنا﴾)249(،  ﴿ِف  إَِلْيَك﴾)248(،  ُأْنِزَل  ﴿َما  تعاىل:  قوله 
ودوهنام  ومحزة)252(،  ورش)251(،  مدا  قال:»وأطوهلم  املّد،  حرف  تطويل  األكثر  إىل 
عاصم، ودونه ابن عامر)253(، والكسائي«، إىل أن قال: »وهذا كله عىل التقريب من 
غري إفراط«)254(، قلت:والظاهر أن السبعة إفراط يف الطول، وأما إذا أتت اهلمزة قبل 
حرف املّد نحو )آدم(، و )آزر(، و)آمن(، ﴿َوَلَقْد آَتْيَنا﴾)255(، و ﴿َمْن ُأوِتَ﴾)256(، 
التيسري: »أهل  قال يف  فقد  ُقَرْيٍش﴾)257(، و)االيامن(، و)يستهزئون(،  ﴿إِلِياَلِف  و 
األداء من املقرئني اآلخذين برواية أب يعقوب)258( عن ورش يزيدون يف متكني حرف 
املّد زيادة متوسطة عىل مقدار التحقيق«)259(، واستثنوا من ذلك )يا إرسائيل( بالنداء 
حيث ما وقع فلم يزد يف متكني املّد فيه، والوجه فيه عندهم ظاهرا الجتامع مدود، 
ونسب إىل الباقني عدم الزيادة يف ذلك كله)260(، ويف الشاطبية رشحها، نسبة القرص 
وعدم الزيادة إىل مجيع القراء)261(، ثم قال: »وربام روَي ورش التطويل«، وقال يف 
التيسري: »أمجعوا عىل ترك املّد إذا سكن ما قبل اهلمزة«، وكان الساكن غري حرف مّد 
ولني نحو )مسؤوال(، و)مذموما(، و)القرآن(، و)الضامن()262(، واحرتزوا ّعام إذا 
املّد منصوص عليه وأمجعوا مجيعا  كان حرف مّد ولني نحو )جاءوا(، ونحوه فإن 
نحو:  لالبتداء)263(  جمتلبة  اهلمزة  كانت  إذا  املّد  ترك  عىل  والرساج  التيسري  يف  كان 
فيه  والوجه  وشبهه،  ﴿اْؤُتَِن﴾)266(،  و  ِل﴾)265(،  ﴿اْئَذْن  و  بُِقْرآٍن﴾)264(،  ﴿اْئِت 
ظاهر، وظاهر الفقهاء عدم القول باملّد يف هذا القسم، فال يزيدونه متكينا عىل مقدار 

التحقيق.
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الف�سل الثالث

يف حال الهمزتني املتال�سقتني يف كلمة واحدة

إبقائهام  أو  اهلمزتني  بني  ألفا  وإبداهلا  الثانية  تسهيل  جاز  مفتوحتني  كانتا  فإن 
﴿ نحو:  األكثرين)267(،  مذهب   - األخري  أي   - وهو  جاء،  ما  عىل  حاهلام  عىل 
األوىل/8/  كانت  وإن  ﴿اْسُجُدوا﴾)270(،  َأْعَلُم﴾)269(،  ﴿َأَأْنُتْم  َأَأنَذْرَتُْم﴾)268(، 
﴿َأئِنَّ  ﴿َأئَِلٌه﴾)272(،  ُكنَّا﴾)271(،  ﴿َأئَِذا  تعاىل:  قوله  نحو  والثانية مكسورة  مفتوحة 
ًة﴾)274(، جاءت لتسهيل الثانية وإدخال ألف بينها، والتحقيق، وهو  َلَنا﴾)273(، ﴿َأئِمَّ
مفتوحة  األوىل  كانت  إذا  فيها  جارية  الثالثة  األوجه  وهذه  األكثرين)275(،  مذهب 
﴿أأنزل﴾)277( ألغي، وأما إذا  والثانية مضمومة نحو قوله تعاىل: ﴿أُأَنبُِّئُكْم﴾)276(، 
تالصقا يف كلمتني فإن اتفقا بالكرسة نحو قوله تعاىل: ﴿َهُؤاَلء إِْن ُكنُتْم﴾)278(، ويف 
﴿ِمْن النَِّساِء إاِلَّ َما َقْد َسَلَف﴾)279(، األكثرون خيففون)280(، وبعض جيعل  النساء: 
الثانية ياء مكسورة، وبعض جيعلها كالياء املكسورة، وبعض جيعلها كالياء الساكنة، 
يسهلون  وآخرون  األوىل  يسهلون  ومجاعة  خيففون  فاألكثرون  بالفتح  اتفقا  وإن 
وإن  ُه﴾)283(،  َأْنرَشَ َشاَء  ﴿إَِذا  َأَجُلُهْم﴾)282(،  ﴿َجاَء  تعاىل:  قوله  نحو  الثانية)281(، 
اتفقا يف الضم، وذلك يف موضع واحد، وهو يف األحقاف نحو قوله تعاىل: ﴿َلْيَس َلُه 
ِمْن ُدونِِه َأولَِياُء﴾)284(، ﴿ُأْوَلئَِك ِف َضاَلٍل ُمبٍِي﴾)285(، فاألكثرون خيففون ومجاعة 
يسهلهام  عمرو  وأبو  الساكنة  كالواو  وآخرون  املضمومة،  كالواو  الثانية  جيعلون 

معا)286( وإن اختلفتا عىل أي حال، وهو مخسة أقسام:

َفَهاُء َأاَل..﴾)287(. األول: قوله تعاىل: ﴿السُّ

الثاين: قوله تعاىل: ﴿ِمْن امْلَاِء﴾)288(، ﴿َأْو ِمَّا﴾)289(. 
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َهَداُء إَِذا﴾)290(. الثالث: قوله تعاىل: ﴿الشُّ

الرابع: قوله تعاىل: ﴿َمْن َيَشاُء إَِل﴾)291(.

ًة﴾)292(. اخلامس: قوله تعاىل: ﴿َما َجاَء ُأمَّ

ومجاعة  خيففون  والباقون  اجلمع،  يف  الثانية  يسهلون  عمرو  وأبو  فاحلرميان 
يقولون فيام إذا انفتح وانكرس ما قبلها أو انضم إنام تبّدل مع الكرسة ياء ومع الضمة 
واو أو حيّركان بالفتح)293(، نحو: )من املاء أو مّما(، فإهنم يقولون )من املاء يومما(، 
و)إىل رصاط وجاء(، وإعلم أن تسهيل اهلمزة يف البابني أن جتعل بني اهلمزة واحلرف 

الذي هو منه حركتها.
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الف�سل الرابع

اإذا كانت الهمزة فاء كلمة

فبعضهم عىل أن تسهيلها سواء أ كانت ساكنة أو متحركة نحو )يأخذ(،  و)يأكل( 
املتحركة،  يف  ومؤذنه  ـّفه  ومؤل ومؤّجال  ويؤيده  الساكنة،  يف  و)املؤمنون(  و)يأمل(، 
و)مأواهم(،  و)املأوى(،  )تأوي(،  نحو  كله  اإليواء  باب  املتحركة  يف   واستثنوا 
و)مأرب(،  و)تؤدهم(،  يؤوده(،  )ال  املتحركة  ومن  اْلَكْهِف﴾)294(،  إَِل  و﴿َفْأُووا 

و)ما تأخر(، والباقون خيففون اهلمزٍة يف ذلك كله)295(. 
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الف�سل اخلام�س

وإسقاطها  بحركتها  وحتريكه  قبلها  الساكن  عىل  اهلمزة  حركة  إلقاء  شاع  قد 
تعاىل: قوله  نحو  كلمة  آخر  وكان  ولني  مّد  حرف  غري  الساكن  كان  إذا  اللفظ   من 
ٍق﴾)296(، ﴿َوَمْن آَمَن﴾)297(، و﴿َتَعاَلْوا َأْتُل﴾)298(، ﴿َواْذُكْر إِْسَمِعيَل﴾)299(،  ﴿إِْسَتْبَ
﴿َقاَلْت ُأواَلُهْم﴾)300(، وهو مذهب ورش خاصة، والباقون خيففون اهلمزة يف مجيع 
ذلك،قاله يف التيسري)301(، وإن كان ما قبل اهلمزة متحركا، فإن كانت مفتوحة وما 
أشهر،  والتخفيف   ،)302(﴾ اأَلْبرَتُ ُهَو  َشانَِئَك  ﴿إِنَّ  نحو:  ياء  أبدهلا  مكسورا  قبلها 
وإن  ﴿َوُلْؤُلًؤا﴾)303(،  نحو:  واوا  أبدهلا  مفتوحة  وهي  مضموما  قبلها  ما  كان  وإن 
كانت هي مضمومة وما قبلها مفتوح جعلتها بني اهلمزة/9/والواو نحو )رؤوف(، 
﴿َسُنْقِرُئَك﴾)306(، نحو:  ياء)305(  صورهتا  تكون  أن  إال   ِ﴿ُرُءوِسُكْم﴾)304(، 
ياء مضمومة، وان كانت هي مكسورة جعلتها بني  تبدهلا  ﴿َأُؤَنبُِّئُكْم﴾)307(، فانك 
فتحت  وإن  و)يومئٍذ(،  و)سئل(،  و)يس(،  نحو)جربائيل(،  والياء)308(،  اهلمزة 
،)310(﴾َ اللَّ ﴿َوْيَكَأنَّ  َسَأْلَتُهْم﴾)309(،  ﴿َوَلئِْن  نحو:  واأللف  اهلمزة  بني   جعلتها 

﴿َوْيَكَأنَُّه﴾)311(، ﴿َمْلَجإٍ﴾)312(، ﴿ُمتََّكًأ﴾)313(.
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الف�سل ال�ساد�س

يف الراء

حيتاج  والتوقيف  التفخيم«)314(،  الراء  يف  »األصل  الشاطبية:  رشح  يف  قال 
تفخيم  القارئ عىل  التيسري ورساج  الالم، وقد حكي اإلمجاع يف  إىل سبب عكس 
بينها وبني هنايتي ساكن أو مل حيل  كّل راء وقعت بعد فتحت أو ضمة سواء حال 
وحتّركت هي أي الراء بالفتح أو الضم أو سّكنت)315( نحو: ﴿َحَذَر امْلَْوِت﴾)316(، و 
وَن﴾)317(، و)العرس( و)العرس( وال ترّض الكرسة العارضة قبل الراء بالتفخيم  ﴿ُيَردُّ
نحو قوله تعاىل: ﴿َأْم اْرَتاُبوا﴾)318(، كام ال ترّض الكرسة الالزمة إذا وقعت بعد الراء 
حرف استعالء فهي رقيقة نحو )مرية(، و)رشعة(، و)فرعون(، و)أربة(، و)صرب(، 
و)أصرب(، و)انذر(، وكل راء مكسورة توقف سواء كانت كرسهتا الزمة أم عارضة 

بال خالف يف حال الوصل حكاه يف التيسري ورشح الشاطبية)319(.

َـّقتها كالوصل، وإن وقفت  وأما إذا كانت طرفا وهي مكسورة فإن حرْكَتها رق
بالسكون مثل: ﴿َلْيَلِة اْلَقْدِر﴾)320(، فإنك تقف بالتفخيم، إال إذا كان قبلها كرسة أو 
ياء ساكنة أو فتحة ممالة فإنك ترققها يف الوقف كـ )هنر( يف األول و)نذير( يف الثاين، 
و)رشر( يف الثالث، واحلاصل أن األصل يف الراء التفخيم، والرتقيق حيتاج إىل سبب 

كام نّص عليه رشح الشاطبية)321( عكس الالم - كام ستسمع إن شاء اهلل تعاىل -.
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الف�سل ال�سابع

يف الالم

طاء  أو  ظاء  أو  ضادا  قبلها  وكان  بالفتح  حتركت  إذا  ورش  عند  تغلظ  الالم 
﴿َفُيْصَلُب﴾)322( )الصالة(  أو سكنت نحو  بالفتح  الثالثة  وحتركت هذه احلروف 
والباقون  و)الطالق(  اْلَفْجِر﴾)324(  ﴿َمْطَلِع  )ظالم(  َأْظَلَم﴾)323(  ﴿إَِذا  و)فصل( 
يشبعون حيث وقفت، حكاه يف التيسري)325(، وأما إذا مل حترك الالم بالفتح رققت 
﴿َفَظَلْلُتْم  سواء كانت مضمومة كـ )ظلموا( أو مكسورة كـ )ظلم( أو ساكنة نحو 
ُهوَن﴾)326( وكذلك الثالثة ترقق إذا كانت هذه احلروف مضمومة كـ )ظلل( أو  َتَتَفكَّ

ـّلت( و)فّصلت(. مكسورة كـ )ِظالل( و )عط

ويف رشح الشاطبية أن األصل يف الالم الرتقيق، والتفخيم حيتاج إىل سبب)327(، 
﴾)328(، ﴿َوَذَكَر اْسَم  َق َواَل َصلَّ وجّوزوا التفخيم والرتقيق يف قوله تعاىل: ﴿َفاَل َصدَّ
﴾)330(، ملكان األلف التي هي بصورة الياء وحرف  ﴾)329(، ﴿َعْبًدا إَِذا َصلَّ َربِِّه َفَصلَّ
اأَلْعَل﴾)332(،  َربَِّك  اْسَم  ﴿َسبِّْح  وأما  ورش)331(،  عليه  كام  الصاد  وهو  اإلطباق، 
فالرتقيق ال غري - كام ستسمع يف التيسري - وأمجعوا كام يف التيسري وغريه عىل تفخيم 
ُ﴾)333(، و﴿ُرُسُل  الالم واشباعها يف لفظ اجلاللة مع الفتحة والضمة نحو: ﴿َقاَل اللَّ
اهلل()336(، )بسم  نحو:  الكرسة  مع  ترقيها  وعىل   ،)335(﴾ ُهمَّ اللَّ ﴿َقاُلوا   ،)334(﴾ِ  اللَّ

الالمات  سائر  ترقيق  يف/10/  خالف  »ال  التيسري:  يف  وقال   ،)337(﴾ِ لِلَّ ْمُد  و﴿اْلَ
سواء حتركت أو سكنت«)338(، هذه عبارته.
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الف�سل الثامن

يف هاء ال�سمري للمذكر

و  )به(  نحو  بياء،  توصل  املكسورة  أن  عىل  وغريه  التيسري  يف  اإلمجاع  حكى 
ما  حترك  إذا  وذلك  و)وجَدُه(  )َلُه(...  نحو  بواو  واملضمومة  َربِِّه﴾)339(،  ﴿ِمْن 
و)رشوه(،  )عقلوه(،  نحو  قبلها)340(  ما  سكن  إذا  كثري  ابن  كذلك  ووصلها  قبلها 
و)برّشوه(، و)أنزلناه(، و)اجتباه(، و)منه(، و)عنه(، و)فليصمه( هذا يف املضمومة، 
ونحو )ألخيه(، و)أبيه(، و)أبويه(، و)إليه( يف املكسورة، وأطبق الباقون عىل عدم 

اإلشباع واختالس الضمة والكرسة)341(. 

إعلم)342( إن محزة والكسائي يميالن كلام كان يف األسامء واألفعال من ذوات 
و)حييى(،  و)عيسى(،  )موسى(،  فنحو  األسامء  من  الياء  ذوات  أما  والياء،  الواو 
و)يتامى(،  و)النصارى(،  و)سكارى(،  و)كساىل(،  و)طوبى(  و)املوتى(، 
و)فرادى(، و)برشى(، و)ذكرى(، و)ضيزى( مما ألفه للتأنيث، وكذلك )اهلدى(، 
و)العمى(، و)الضحى(، و)الزنا(، و)الربا(، و)مأواكم(، و)مثواه(، ومن األفعال 
)الصفا(،  فنحو  األسامء  يف  الواو  ذوات  وأما  ونحوه،  و)زكى(  و)سعى(،  )أتى(، 
و)سبا(، و)عىص(، و)شقى(، و ﴿َأَبا َأَحٍد﴾)343(، ومن األفعال نحو )دعى رجال(، 
و)بدا(، و)دنا(، و)عفى(، و)عال( والباقون عىل عدم اإلمالة)344(، ومتام الكالم يف 

ذلك يطلب يف حماله.
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الف�سل التا�سع

يف خمارج احلروف

وهي:  احللق،  أقىص  من  أولا  املشهور)345(،  عىل  خمرجا  عرش  مخسة  وهي 
خمرج اهلمزة واهلاء. الثاين: وسط احللق، وهو خمرج العني واحلاء. الثالث: يف أدناه 
فوقه  وما  اللسان،  أصل  من  القاف،وهو  خمرج  الرابع:  واخلاء.  الغني  خمرج  وهو 
من احلنك. اخلامس: خمرج الكاف، وهو بعد خمرج القاف. السادس: خمرج الشني 
واجليم والياء، وهو خمرج وسط اللسان، وما فوقه من احلنك األعىل. السابع: خمرج 
الضاد، وهو من أول حافة اللسان ويستطيل إىل ما يليه من األرضاس وأكثر الناس 
إىل  اللسان  الالم وهو من أقىص حافة  الثامن: خمرج  خيرجونه من اجلانب األيرس. 
منتهى طرفه مع حماذاة من احلنك األعىل فوق الضاحك والناب والرباعية. التاسع: 
خمرج النون، وهو فوق الالم قليال. العارش: خمرج الراء، وهو خمرج النون إىل ظهر 
اللسان قليال فيخرج إىل خمرج الالم، وعند سيبويه والفراء، أن خمرج النون والراء 
والالم واحد. الادي عرش: خمرج الطاء والدال والتاء، فإهنا خترج من طرف اللسان 
وأصول الثنايا العليا. الثاين عرش: خمرج الظاء والثاء والذال، فإهنا خترج من طرف 
فإهنا خترج من  والزاي،  والشني  الصاد  الثالث عرش: خمرج  العليا.  والثنايا  اللسان 
فإهنا  والواو،  وامليم  الباء  خمرج  عرش:  الرابع  العليا.  الثنايا  وأطراف  اللسان  وسط 
خترج من بني الشفتني. اخلامس عرش: خمرج الفاء،فإهنا خترج من باطن الشفة السفىل 

وأطراف الثنايا العليا.

وربام زيد/11/ خمرجا آخر وهو خمرج الغّنة، وهو امليم الساكنة والنون الساكنة، 
والتنوين، وخمرجها من اخليشوم)346(، وال عمل للسان فيها، والضابط يف ذلك كله 
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الصوت، كان  انقطع  إليه، فحيث  اهلمزة وتصغي  أن تسكن احلرف وتدخل عليه 
ذلك خمرجه، ويف اجلزرية ونحوها أن خمرج األلف والواو والياء الساكنني املجانس 
هلا ما قبلها بأن انضم ما قبل الواو والكرس ملا قبل الياء اجلوف وهو اخلالء الداخل 
يف الفم، فال موضع هلا حمقق، وأما إذا حتركت الواو والياء أو سكنتا ومل جيانسهام ما 

قبلها كان هلا خمرج حمقق ـ كام تقدم ـ فكان هلام خمرجان)347(.
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الف�سل العا�سر

يف ال�ساد

إعلم أن أهل الشام وأهل مرص ينطقون بالضاد ممزوجة بالدال املفخمة والطاء 
املهملة، وخالفهم أهل العراق وأهل احلجاز فإهنم ينطقون هبا رخوة شجرية ذات 
قد  الدهر  قديم  عىل  ثابت  اخلالف  وهذا  خمرجها،  مقتىض  هو  كام  وانتشار  نقش 
ُصنَّف يف ذلك رسائل، فالشيخ عىل املقديس)348( صّنف رسالة)349(، رّجح فيها ضاد 
العراقيني واحلجازيني، فرد عىل الشيخ املنصوري يف رسالة ألفها وكان فيام رّد عليه 
به قوله: )إّن املنطق بالضاد قريبة من الظاء ليس من طريقة أهل السنة املتبعة، وإنام 
هو يف طريق الطائفة املبتدعة()350(. ولعّل الرس يف ذلك أن مرص والشامات ما قام 
هبا مع أعراض أهلها عن أهل بيت العصمة ، وقد سمعوا قوله: ))أنا أفصح من 

نطق بالضاد(()351(، فاخرتعوا ما اخرتعوا ولنا عىل املختار وجوه:

يف  ممزوجة  كانت  ألن  شديد  أشد  حرف  يقولون  ما  عىل  الضاد  إّن  األول: 
اعرتف  قد  الرخوة،  حروف  من  أهنا  عىل  إمجاعهم  مع  والدال  والطاء  شديدين، 

بعضهم بأّن ضادهم خمالفة لقواعدهم، لكنهم أخذوها عن مشاخيهم.

الثاين: إّن الفقهاء من الفريقني تعرضوا حلكم من يبدل الضاد ظاء ألن الصوت 
لقرب  والظاء  »والضاد  راجزهم)352(:  قال  بالظاء.  شبيهة  فكانت  ملتبس،  فيها 
املخرج قد يؤذنان بالتباس املنهج«، وقال اآلخر)353(: »ويكثر التباسها بالضاد إال 
عىل اجلهابذ النقاد«، وقال السخاوي)354(: »ميزة يف اإليضاح عن ظاء ويف أظللن ويف 
غيض يشتبهان«. وقال اجلزري)355(: »والضاد باستطالة وخمرج مّيز يف الظاء وكلها 
واحتيج  بينهام  التفرقة  له وعرست  »اشتد شبهة  القاسم)356(:  أم  ابن  وقال  نجى«، 
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إىل الرياضة التامة«. وقال املقديس: »أهل مكة ومن واالها من احلجاز إنام ينطقون 
بالضاد شبيهة بالظاء املعجمة«)357(، واملخرج املنصوص عليه للضاد ليس إال الضاد 
يف  الضاد  الشعر  قوايف  يف  العرب  جعلت  وقد  الطائية،  الضاد  ال  بالظاء،  الشبيهة 
مقابلة الظاء، ويف اجلعربي)358(: »والضاد أخو الظاء يف كّل احلاالت، وباالستطالة 
خولف احلرفان«)359(، وقال اخلليل: »إهنا شجرية«)360(، وال يتأتى/12/ ذلك إال 
إذا كانت شبيهة بالظاء ألن الضاد الطائية ال متر ]بشجر[)361( الفم - أعني األرضاس 
- بل من سقف احللق إذ ال استطالة يف الضاد الشامية، وإنام هي يف الضاد العراقية، 
ترضب  أن  دون  من  الالم  خمرج  إىل  اللسان  حافة  من  ممتدة  أهنا  استطالتها  ومعنى 
ابن  أبا عمرو  أن  عنه  فيام حكي  البهائي)363(،  نقل شيخنا  وقد  احللق)362(،  بسقف 
العالء، وهو إمام يف اللغة، أنه قال: إّن الضاد والظاء حرف واحد متحد وال فارق 

بينهام)364(،وأقام عىل ذلك أدلة وشواهد والغرض التقريب ال املوافقة.

وإذا  داال،  الطاء  لصارت  اإلطباق  لوال  عنه  حكي  فيام  سيبويه  إن  الثالث: 
فخمت الدال صارت ضادا)365( مرصية، ومثله ابن اجلزري يف التمهيد قال: »التاء 

إذا فخمت صارت طاء والظاء املرصية داال مفخمة«)366(.

الرابع: إّن من صفاهتا النفخ والتفيش، وال نفخ وال تفيش يف ضادهم، ومعنى 
الريح، وال ريب أن  النفخ خروج  الريح وانبساطه، ومعنى  انتشار خروج  التفيش 

الضاد العراقية خيرج معها ريح منترش.
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الف�سل احلادي ع�سر

يف �سفات احلروف

ب  )أ  اجلهر  فحروف  الذات،  إىل  راجعة  صفات  مخس  حرف  لكّل  أن  أعلم 
ج د ذ ر ز ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ي(، وجمموعها تسعة عرش حرفا سميت 
النفس أن جتري  النطق لقوهتا وقوة االعتامد عليها وضع  بذلك ألنه جيهر هبا عند 
معها)367(، وحروف اهلمس )ت ث ح خ س ش ص هـ ز ك( جيمعها شطر بيت 
اجلزرية مهموسها )فحثه شخص سكت()368(، وحروف لشدة: )أ ب ت ح د ط ق 
ك( جيمعها قولك: )أجدت طبقك()369(، وسميت بذلك ألهنا متنع جريان الصوت 
وباء  )اقعد(،  دال  الشدة كام يف  فلزمته  قريبة يف مواضعها  معها)370( ألهنا  والَنَفس 
)ارضب(، وحروف الرخاوة: )ت ح خ س ش ص ض ط ع غ ف و هـ ي()371(، 
سميت بذلك للينها، وجريان الصوت معها حتى النت عند النطق وضعف االعتامد 
عليها)372( يف سني أجلس وشني افرش، وحروف التوسط بني الشدة والرخاوة: )ل 
إذا  ألهنا  بذلك  وسميت  عمر(  )لن  نقول:  أو  نرع(  )مل  قولك:  جيمعها  ر(  م  ع  ن 
نطق هبا مل جيِر الَنَفس معها جريان مع الرخوة ومل ينحبس انحباسه مع الشديدة)373(، 
وحروف االستفال: )أ ب ت ث ج ح د ذ ر ز س ش ع ف ك ل م ن و هـ ي()374(، 
سميت بذلك لتسفلها وانخفاض اللسان عن النطق عن احلنك، وحروف اإلطباق: 
)ص ض ط ظ()375(، سميت بذلك النطباق طائفة من اللسان هبا عىل احلنك األعىل 
عند النطق فحروف االستعالء أقوى احلروف وأقواها حروف اإلطباق، ومن ثم 
منعت اإلمالة الستحقاقها للتفخيم املنايف لإلمالة، وحروف االنفتاح: )أ ب ث ج 
ح خ ر ز س ش ع غ ق ك ل م ن و هـ ي()376(، سميت بذلك النفتاح ما بني اللسان 
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واحلنك وخروج الريح من بينها عند النطق هبا، وحروف االنذالق/13/: )ل د ن 
ب م ف()377(، والذلق يف اللغة الطرف)378( سميت بذلك خلروج بعضها من ذلق 
اللسان وبعضها من ذلق الشفة أي طرفيها، وحروف االصامت: )أ ت ث ج ح خ 
د ذ ر س ش ص ض ع غ ق ك و هـ ي(، واالصامت لغة املنع وسميت به ألنه ال 
جيوز أن جيتمع منها أربعة حروف يف كلمة واحدة وال مخسة أصول وبعبارة أخرى 
كّل كلمة عىل أربعة أحرف أو مخسة أصول ال أن يكون يف تلك الكلمة مع احلروف 
املصمتة حروف من حروف املذلقة، وهلذا قالوا أن )عسجد( أعجمي لكونه رباعيًا 

وليس فيه حرف االنذالق)379(، إذ عرفت هذا.

والباء  والشدة واالستعالء واالنفتاح واالصامت،  اجلهر  أن األلف هلا  فاعلم 
اهلمس  هلا  واحلاء  كاأللف  واجليم  الباقية،  واألربعة  اهلمس،  هلا  والتاء  كذلك، 
والرخاوة واالستفال واالنفتاح واالصامت، واخلاء هلا اهلمس والرخاوة، واألربعة 
الباقية لأللف والراء هلا اجلهر والرخاوة بني الشدة واالستفال واالنفتاح واالنذالق، 
واالصامت،  واالنفتاح  واالستفال  والرخاوة  اهلمس  هلا  والسني  كالذال  والزاي 
واالصامت،  واإلطباق  واالستفال  والرخاوة  اهلمس  هلا  والصاد  كالسني  والشني 
واالصامت،  واإلطباق  واالستعالء  والشدة  اجلهر  هلا  والطاء،  كالّصاد  والضاد 
والظاء هلا اجلهر والرخاوة واالستعالء واإلطباق واالصامت، والعني هلا االستعالء 
واالنفتاح واجلهر واالصامت، وهي متوسطة بني الشدة والرخاوة، والغني هلا اجلهر 
والرخاوة واالستعالء واإلطباق واالصامت، والفاء هلا اهلمس والشدة واالستفال 
واالنفتاح واالنذالق، والقاف هلا اجلهر والشدة واالستعالء واالنفتاح واالصامت، 
اجلهر  هلا  والالم  واالصامت،  واالنفتاح  واالستفال  والشدة  اهلمس  هلا  والكاف 
اجلهر  هلا  وامليم  االنذالق،  االنفتاح،  والرخاوة،واالستفال،  الشدة  بني  والتوسط 
والتوسط بني الشدة والرخاوة واالستفال، واالنفتاح واالنذالق، والنون هلا اجلهر 
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الشدة والرخاوة واالستفال واالنفتاح واالنذالق، والواو هلا اجلهر  والتوسط بني 
والرخاوة واالستفال، واالنفتاح واالصامت، واهلاء هلا اهلمس والرخاوة واالنفتاح 

واالصامت، والياء هلا اجلهر والرخاوة واالستفال واالنفتاح.
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الف�سل الثاين ع�سر

يف الوقوف

والروَض  املقاصد  وجامَع  الذكرَى  يف  كام  اجلائز  ثم  احلسن  ثم  التام  أجودها 
متى  بل  موضع  يف  يتعنّي  ال  الوقف  أن  الربهاَن،  جممع  ويف  وفيها  واملدارك)380(، 
عدم  عىل  الصحابة  إمجاع  الربهان  جممع  يف  وحكي  وصل،  شاء  ومتى  وقف  شاء 
وجوب وقف يف القرآن قال: »وما ذكره القّراء واجبًا أو قبيحًا ال يعنون به املعنى 
ستسمع  وأنت  حمققيهم  إىل  ونسبه  الروض)382(،  يف  قال  وكذا  الرشعي«)381(، 
كالمهم، ويف النفلية /14/ والفوائد امللّية يستحب الوقف عند فراغ النفس، ويف 
عىل  الوقف  جيوز  اللثام،  كشف  ويف  املمنوعة)383(،  الوقوف  من  كان  ولو  األخري 
كل كلمة إذا قرص النفس، وإذا مل يقرص عىل غري املضاف ما مل يكثر فيخّل بالنظم 
ال  بعده  بام  له  تعّلق  ال  الذي  هو  التام  الوقف  أن  وقالوا  املعدودة)384(،  باألسامء 
كاحلمد  اللفظ فحسب،  به من حيث  تعّلق  ماله  احلسن  والوقف  معنًى،  لفظَا وال 
﴿اَل  تعاىل:  املعنى فحسب)385( كقوله  به من حيث  تعّلق  ماله  الكايف  والوقف  هلل، 
َرْيَب ِفيِه﴾)386(، وقوله تعاىل: ﴿ِمَّا َرَزْقَناُهْم﴾)387(، والوقف التام يف الفاحتة أربعة، 
البسملة، وعىل )الدين( و )نستعني( و)الضالني( والوقف احلسن عرشة  عىل آخر 
عىل )الرمحن( و)اجلاللة( و)العاملني( و)الرمحن( و)الرحيم( و)نعبد( و)املستقيم( 
و)عليهم( األوىل و)عليهم( الثانية)388(، والذي رجحه املجليس أن هذه الوقوف 
من مصطلحات املتأخرين، ومل تكن يف الصدر األول)389(، قلت: وهو كذلك؛ألن 
متأخرهيم قالوا: »إّن مجيع القرآن مخسة آالف وثامنية وعرشين وقفا«، وقالوا: »إّن 
منها عرشة تسمى وقف غفران«، ورووا عنه  أنه قال: »من ضمَن يل أن يقف 
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لنا إىل ذكرها ألهنا  له اجلنة«، وعّدوها)390( وال حاجة  عىل عرشة مواضع ضمنُت 
وقفا،  وثامنني  ثالثة  القرآن  يف  الواجبة  الوقوف  وجعلوا  خمتلفة،  كحدثيها  كانت 
 ،)391(﴾ُ وعّدوا منها الوقف عىل لفظ اجلاللة يف قوله تعاىل: ﴿َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اللَّ
وهو معلوم البطالن عندنا)392(، وروا عن اإلمام أب منصور أنه جعل الوقف احلرام 
ثامنية ومخسني وقفا، وقال من وقف عىل واحد منها كفر)393(، وجعل منها الوقف 

اَط الَِّذيَن﴾)394(، وعىل ﴿ُمْلِك ُسَلْيَمَن﴾)395(إىل آخر ما زخرفوه. عىل ﴿ِصَ

تتميم)396( 

قد نّصوا عىل استحباب ترقيق اهلمزة يف )أعوذ( وتنعيم العني وتليينها وكذلك 
يف  ملا  أيضا  االبتداء  عند  و)اهلل(  به،  ابتدأ  إذا  و)احلمد(  )إهدنا(  يف  اهلمزة  ترقيق 
التي  الالم  وملجاورهتا  األولني  يف  واهلاء  العني  ملجاورهتا  الشدة  كامل  من  التفخيم 
هي من املتوسطة املجاورة للامء يف الثاين وملجاورهتا الالم املفخمة يف لفظ اجلاللة، 
واحلاصل أهنم نّصوا عىل أن اهلمزة ترقق سواء جاورها مفخم أم مرقق أم متوسط، 
فال خيتص ذلك بمجاورة األحرف املذكورة، ويستحب شنشنة الشني يف الشيطان، 
وما كان مثلها، وطنطنة الطاء من الشيطان أيضا، وتعطيش اجليم، ويف كّل موضع 
تشتبه  ولئال  الباء  يف  الذي  اجلهر  عىل  املحافظة  بمعنى  متحركة،  أم  كانت  ساكنة 
واجليم  والتاء  كالياء  مستفل  حرف  بعد)397(  وقعت  إذا  الساكنة،  واأللف  بالفاء 
واحلاء،رققت، وإن وقعت بعد حرف مستفل فخمت، وكذلك إذا وقعت بعد الراء 
ألنه يشبه حرف االستعالء،ألهنا خترج من طرف اللسان وما يليه من احلنك األعىل 

الذي هو حمل حرف االستعالء. واحلمُد هلل وحده والصالة عىل من ال نبّي بعده.

وقد فرغ من كتابة هذه الرسالة أقّل املشتغلني يف املشهد الغروي أمحد ابن سيد 
حبيب زوين)398( احلسيني األعرجي النجفّي يف سنة #1234.
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اخلامتة

البّد أن ندرج أهم النتائج التي توصل إليها البحث واالستقصاء يف هذه الرحلة 
املباركة يف فن من فنون القرآن الكريم، فقد توصل البحث إىل ما يأيت:

تفّرد السيد حممد اجلواد العاميل من علامء التجويد - وخاصة الشيعة - يف . 1
أن يسلك طريقا غري ما سلكه هؤالء، إذ اختط لنفسه منهجا مجع فيه بني فنون 

التجويد والفقه.

القرآن، وذلك ألنه كان . 2 ثنايا رسالته يف جتويد  الفقهي واضحا يف  الطابع  برز 
فقيها وأصوليا، فجّند علمه يف الفقه واألصول ليلقي بظالهلا عىل جتويد القرآن.

اعتمد عىل مصادر كثرية يف الفقه واألصول ذكرها يف مقدمته، وهي تربو عىل . 3
التجويد  مخسة وعرشين كتابا لعلامء الشيعة اإلمامية، وكأنه يشري إىل أن علم 
ال بّد أن يمّر بالفقه وأصوله لتعّلقه من حيث الصحة واخلطأ يف جتويد القرآن 

الكريم بمسائل احلالل واحلرام.

ثّم انه يريد أن يومئ كذلك إىل اهتامم علامء الطائفة الشيعية اإلمامية هبذا الفن . 4
الكريم، فحشد صفوة كتبهم التي أشارت لذلك.

يف . 5 والرتجيح  التصويب  يف  التجويد  علامء  من  غريه  كتبه  عام  كثريًا  خيتلف  مل 
القراءات، وكانت له آراؤه التي انفرد فيها عن غريه.

كان دقيقًا يف النقل عن املصادر التي اعتمدها، وان أغلب ما نقله عنها باملعنى.. 6

...................................
ظ: أعيان الشيعة، حمسن األمني:412/6.. 1
ظ: الذريعة، أغابزرك الطهراين:201-200/3.. 2
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ظ: أعيان الشيعة، حمسن األمني:404/6-414، الذريعة، أغابزرك الطهراين:220/21، . 3
الطهراين:380،  أغابزرك  الربرة،  الكرام  القمي:158/1،  عباس  الرضوية،  الفوائد 
روضات اجلنات، اخلوانساري:211/2-212، تتمة املنتهى، عباس القمي:582-580، 
هدية  خليفة:527/4،  حاجي  الظنون،  كشف  الصدر:284،  حسن  اآلمل،  أمل  تكملة 

العارفني، إسامعيل البغدادي:م259/1، معجم املؤلفني، كحالة:166-165/9.
ظ: تكملة أمل اآلمل، حسن الصدر:284.. 4
ظ:م.ن:223.. 5
ظ: أعيان الشيعة، حمسن األمني:409/6.. 6
القمي:582، . 7 عباس  املنتهى،  تتمة  أألمني:405-404/6،  حمسن  الشيعة،  أعيان  ظ: 

الذريعة، أغابزرك الطهراين:220/21.
ظ: أعيان الشيعة، حمسن األمني:409-408/6.. 8
ظ: م.ن:409/6، روضات اجلنات، اخلوانساري:212-211/2.. 9

ظ: أعيان الشيعة، حمسن األمني:408/6، روضات اجلنات، اخلوانساري:212-211/2.. 10
ظ:م.ن:409/6، روضات اجلنات، اخلوانساري:211212/2.. 11
كحالة: . 12 رضا  عمر  املؤلفني،  معجم  األمني:412-409/6،  حمسن  الشيعة،  أعيان  ظ: 

إسامعيل  العارفني،  هدية  خليفة:527/4،  حاجي  الظنون،  كشف   ،166-165/9
البغدادي: م259/1، الذريعة، أغابزرك الطهراين:200/3-201، 220/21، روضات 
يوسف  واملعّربة،  العربية  املطبوعات  معجم   ،212-211/2 اخلوانساري:  اجلنات، 

رسكيس:1265/2.
ظ: أعيان الشيعة، حمسن األمني:412/6.. 13
ظ: م.ن:412/6.. 14
ظ:م.ن:413/6.. 15
يف األصل)وسلك(.. 16
للمزيد من معرفة أحواله وترمجته انظر: روضات اجلنات، اخلوانساري:212-211/2، . 17

الفوائد الرضوية، الشيخ عباس القمي:158/1، الكرام الربرة، أغابرزك الطهراين:380، 
أغابزرك  الشيعة،  تصانيف  إىل  الذريعة  القمي:582،  عباس  الشيخ  املنتهى،  تتمة 
)مقدمة  العلوم:31-30،  بحر  مهدي  حممد  والفوائد،  الفرائد  الطهراين:220/21، 
اآلمل، حسن  أمل  تكملة  املؤلفني، عمر رضا كحالة: 166-165/9،  املحقق(، معجم 

الصدر:284.
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ظ:رسائل الشهيد األول )الرسالة األلفية(، الشهيد األول: 169، كشف اللثام، الفاضل . 18
اهلندي: 8/4، املقاصد العلية يف رشح القواعد، الشيخ عيل الكركي: 245-244/2.

الرشعية، . 19 الدروس   ،169 األول:  الشهيد  األلفية(،  )الرسالة  األول  الشهيد  رسائل  ظ: 
الشهيد األول: 171/1، ذكرى الشيعة، الشهيد األول:304/3-305، هناية األحكام، 
العالمة احليل: 464/1-465، املقاصد العلية يف رشح القواعد، عيل بن احلسني الكركي: 

.246-244/2
اإلدغام: هو إدخال يشء يف يشء آخر ملناسبة بينهام، ويف االصطالح إدخال حرف يف آخر.. 20

يف  ميمني  أو  نونني  كإدغام  مماثلة  يف  ساكن  إدغام  هو  الصغري  واإلدغام  أنواع،  عىل  وهو 
بعضهام، ويسمى إدغام املثلني أو إدغام حرفني متقاربني يف املخرج من نحو التاء والطاء، 

ويسمى إدغام املتقاربني. 
التالوة،  السيوطي: 189/1، قواعد  اإلتقان،  ابن اجلزري: 216-215/1،  النرش،  ظ: 

فرج توفيق:5.
)الرسالة . 21 األول  الشهيد  رسائل   ،305-304/3 األول:  الشهيد  الشيعة،  ذكرى  ظ: 

كشف   ،465-464/1 احليل:  العالمة  األحكام،  هناية   ،169 األول:  الشهيد  األلفية(، 
اللثام، الفاضل اهلندي:8/4.

اإلدغام الكبري هو إدخال حرف متحرك بعد إسكانه يف آخر.. 22
ظ: رسائل املحقق الكركي)الرسالة اجلعفرية(:108/1، املقاصد العلية يف رشح القواعد، . 23

املحقق الكركي:246-244/2.
ـّني(،و)داّبة(.. 24 من نحو:)الضال
من نحو:)العباد(،و)احلساب(.. 25
من نحو قوله تعاىل: ﴿ِفيِه ُهًدى﴾. سورة البقرة، اآلية 2، و﴿َقاَل َلُه﴾ سورة البقرة، اآلية . 26

 .247
ظ: حترير األحكام، العالمة احليل: 245/1، رسائل املحقق الكركي، )الرسالة اجلعفرية(: . 27

.108/1
يف األصل: )البسيط(، وأظنه تصحيف من الناسخ، بل هو املبسوط. ظ: املبسوط، الطويس: . 28

.157/1
ظ: جامع الرشائع، حييى بن سعيد احليل:80.. 29
ظ: الرشائع، العالمة احليل:72-71/1.. 30
ظ: منتهى الطلب، العالمة احليل:97-96/5.. 31
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ظ: تذكرة الفقهاء/ العالمة احليل:140/3.. 32
ظ: حترير األحكام، العالمة احليل:242/1.. 33
ظ: إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن، العالمة احليل:253/1.. 34
ظ: هناية األحكام، العالمة احليل:264/1.. 35
ظ: قواعد األحكام، العالمة احليل:272/1.. 36
ظ: ذكرى الشيعة، الشهيد األول:304/3.. 37
ظ: الدروس الرشعية، الشهيد األول:171/1.. 38
مل أعثر عليه.. 39
ظ: رسائل الشهيد األول )األلفية(:169.. 40
ظ: جامع املقاصد يف رشح القواعد، الشيخ عيل الكركي:270/2.. 41
مل أعثر عليه.. 42
ظ: رسائل املحقق الكركي،)اجلعفرية(:108/1.. 43
القبلة(، املحقق احليل: 342-343، وليس يف الرسالة . 44 التسع )رسالة تيارس  ظ: الرسائل 

العزية منها.
مل أعثر عليه.. 45
مل أعثر عليه.. 46
مل أعثر عليه.. 47
ظ: الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاين:208-207/1.. 48
ظ: مسالك اإلفهام يف رشح رشائع اإلسالم، الشهيد الثاين:204-203/1.. 49
ظ: املقاصد العلية، الشهيد األول:244/2.. 50
مل أعثر عليه.. 51
ظ: كشف اللثام، الفاضل اهلندي:8/4.. 52
مل أعثر عليه.. 53
مل أعثر عليه.. 54
ظ: كشف اللثام، الفاضل اهلندي:9/1.. 55
سورة اإلخالص، اآلية 5.. 56
ظ: كشف اللثام، الفاضل اهلندي:9/1.. 57
جاء يف هامش املخطوط ص2، قول الناسخ عن )صاحب العّزية(: )يعني به العالمة السيد . 58

.)حممد مهدي الطباطبائي
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ظ: رشائع اإلسالم، املحقق احليل:72-71/1.. 59
ظ: املعترب، املحقق احليل:176.. 60
ظ: منتهى الطلب، العالمة احليل:65-63/5.. 61
ظ: رسائل املحقق الكركي)اجلعفرية(:108/1، املقاصد العلية يف رشح القواعد، املحقق . 62

الكركي الثاين:244/2، الدروس الرشعية يف فقه اإلمامية، الشهيد األول:171/1.
ظ: املعترب، املحقق احليل:76.. 63
ظ: ذكرى الشيعة، الشهيد األول:334/3.. 64
ظ: الفوائد املدنية، حممد أمني االسرتبادي:337-336.. 65
بحار األنوار، املجليس:473/82.. 66
أي:كام قال الشيخ املجليس.. 67
عن . 68 الغطاء  كتاب)كشف  صاحبة  النجفي،  اجلناجي  خرض  الشيخ  بن  جعفر  الشيخ  هو 

مبهامت الرشيعة الغراء(، ولد يف حدود سنة 1154هـ، وتتلمذ عىل أساطني عرصه منهم 
والده الشيخ خرض اجلناجي والشيخ حممد تقي الدورقي والسيد صادق الفحام، والسيد 

مهدي بحر العلوم، وغريهم، وتويف بالنجف سنة 1228هـ.
ظ: هدية العارفني، البغدادي:256/1، روضات اجلنات، اخلوانساري:201-195/2، 

أعيان الشيعة، حمسن األمني:154-143/6.
ظ: كشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء:179/3.. 69
الَرْوم: هو إضعاف الصوت باحلركة وذهاب معظمها والنطق ببعضها، أو هو اإلشارة إىل . 70

د.رشيد  الصوتيات،  معجم  البيان.ظ:  عىل  حرصا  ضعيف  بَنَفٍس  عليها  املوقوف  احلركة 
العبيدي:98-99، املوضح، عبد الوهاب القرطبي:166.

أقل من . 71 يعتّد هبا لضعفها، وقيل هو  بحركة ضعيفة ال  الساكن  احلرف  َرْوم  اإلشامم: هو 
رشيد  د.  الصوتيات،  معجم  الشفتني.ظ:  بحركة  يتبنّي  وإنام  ُيسمع  ال  احلركة؛ألنه  َرْوم 

العبيدي:43-42.
ظ: كشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء:180/3.. 72
ظ: م.ن:180/3.. 73
ظ: رسائل املحقق الكركي، )اجلعفرية(:108/1.. 74
75 . ،205/2 الشهرزوري:  الزاهر،  املصباح   ،249-247/1 اجلزري:  ابن  النرش،  ظ: 

السبع،  القراءات  يف  البيان  جامع   ،44-43 املقرئ:  السبع،  القراءات  يف  العنوان 
الداين:292-290/1.
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القراء السبعة هم: نافع املدين )ت169#(، وابن كثري )ت120#(، وابو عمرو بن العالء . 76
)ت154#(، وابن عامر الشامي )ت118#(، وعاصم بن أب النجود الكويف )ت#127(، 

ومحزة بن حبيب الزيات الكويف )ت156#(، وعيل بن محزة الكسائي)ت#189(.
هو ُاَبّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد اخلزرجي األنصاري يكنى أبا املنذر، وكان أحد . 77

((. وكان يكتب لرسول اهلل  فقهاء الصحابة، وقد روي عن النبي حممد : ))أقرأ أمتي ُاَبّ
 الوحي، تويف يف خالفة عمر بن اخلطاب، وقيل يف خالفة عثامن.

ظ: أعيان الشيعة، حمسن األمني:40-35/4.
هو زيد بن ثابت ابن الضحاك األشعري األنصاري اخلزرجي، عّد من أصحاب رسول اهلل . 78

.ظ: أعيان الشيعة، حمسن األمني:451-450/10.
ظ: التبيان، الطويس:7/1، جممع البيان، الطربيس:م12/1.. 79
ظ: األصول من الكايف، الكليني:633/2، ونقل الشيخ الكليني ما نصه:)حممد بن حييى، . 80

عن حممد بن احلسني،عن عبد الرمحن بن أب هاشم عن سامل بن سلمة قال:قرأ رجل عىل أب 
عبد اهلل  وأنا استمع حروفا من القرآن ليس عىل ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبد اهلل 

: ))كّف عن هذه القراءة، إقرأ الناس حتى يقوم القائم((.
يف أصل املخطوط وردت )علامئنا(.. 81
ظ: جامع البيان يف القراءات السبع، الداين:124/1-129، املصباح الزاهر/الشهرزوري: . 82

21/1-24، املقاصد العلية يف رشح القواعد، املحقق الكركي الثاين:246/2، الدروس 
الرشعية، الشهيد األول:171/1، هناية األحكام، العالمة احليل:463/1، رسائل املحقق 

الكركي )اجلعفرية(:108/1.
سورة البقرة، اآلية 54.. 83

علل  يف  احلجة  ُيشبعها.ظ:  ومل  احلركة  خيتلس  فهو  العالء،  بن  عمرو  أب  قراءة  وإسكاهنا 
القراءات السبع، أبو عيل الفاريس:475/1، 522/2، جامع البيان يف القراءات السبع، 

الداين:40/1، العنوان يف القراءات السبع، املقرئ:69، البديع، ابن خالويه:54.
سورة األنعام، اآلية 109.. 84
ظ: الوافية يف أصول الفقه، الفاضل التوين:148.. 85
أي الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وهو أستاذه.. 86
ظ: كشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء:180/3.. 87
الرساتيق مجع مفرده رستاق، وهو معّرب.. 88
روي عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق )عليه السالم(، قوله:)إقرأوا كام علمتم(.. 89
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ظ: األصول من الكايف، الكليني: 631/2.
اهلمس: اخلفاء، وهو عند أهل األداء خفاء احلرف وضعف التصويت به لضعف االعتامد 

عىل املخرج حتى جرى الَنَفُس معه عند التلفظ به.
ظ: الوجيز يف احكام التجويد، د. حممد أبو فراخ:80.. 90
اجلهر عند أهل االداء الصوت الشديد القوي ويتولد اجلهر مع انحباس النفس يف املخرج . 91

عند النطق باحلرف، فيكون الصوت واضحًا قويًا، لقوة االعتامد عىل املخرج.
ظ:م.ن:80.

حتى . 92 األعىل  احلنك  إىل  باحلرف  النطق  عند  اللسان  ارتفاع  أي  االرتفاع،  هو  االستعالء: 
يمتأل الفم بصداه، ويرتتب عليه التفخيم يف األصوات.

اإلطباق: هو التالصق والتساوي، أي انطباق وتالصق اللسان باحلنك األعىل وانحصار . 93
الصوت بينهام عند النطق باحلرف.

ظ: م.ن:83.
الساكنة . 94 النون  أو  امليم  األنف، خيرج مع  أرّن يصدر من اخلشوم من أقىص  الغنة: صوت 

سواء كان ذلك يف فعل أم اسم أم حرف، يف وسط الكلمة أم يف غريها وتكون الغنة يف امليم 
والنون املشّددتني، وهي من عالمات قوة احلرف.

ظ: م.ن:111.
الوقف التام: هو الوقف عىل ما تّم به الكالم لفظَا ومعنى، ويوجد ذلك يف رؤوس اآليات، . 95

لذلك حيسن الوقوف عىل آخر اآلي.
يكون  كأن  ومعنى  لفظًا  بعده  بام  وارتبط  ذاته،  يف  تم  ما  عىل  الوقف  هو  احلسن:  الوقف 
متبوعًا وما بعدها تابعا له، أو مستثنى منه وما بعده مستثنى فيحسن الوصل يف مثل هذا، 
ففي قوله تعاىل: ﴿المد لل﴾ مجلة تامة يف ذاهتا لكنها متعلقة بام بعدها، فقوله )رب العاملني( 
صفة متعلقة بلفظ اجلاللة يف اجلملة التي قبلها فال ينبغي الوقوف عىل )احلمد هلل(، وحيسن 

الوقوف عىل )العاملني(.
ظ: م.ن:156.

األصح: عىل قسمني: الن)إىل( تفيد انتهاء الغاية، فيام أن املطلوب ليس كذلك بل القسمة، . 96
ومع القسمة نستعمل)عىل(.

اإلدغام: هو ادخال حرف يف حرف ثاٍن، فيتولد منهام حرف مشّدد، وينقسم عىل قسمني . 97
كبري وصغري، فالكبري ما كان يف احلرف األول متحركًا سواء كان احلرفان مثلني أم متجانسني 

أم متقاربني، وسمي كبريًا لكثرة وقوعه إذ احلركة أكثر من السكون.
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والصغري ما كان يف أول احلرفني ساكنًا، وكال االدغامني ينقسم إىل جائز وواجب وممتنع.
التالوة،  قواعد  السيوطي:189/1،  االتقان،   ،216-215/1 اجلزري:  ابن  النرش،  ظ: 

فرج توفيق:50.
سورة املدثر، اآلية:42.. 98
سورة البقرة، اآلية: 200.. 99

سورة النساء، اآلية:78.. 100
سورة البقرة، اآلية 255.. 101
سورة البقرة، اآلية 2.. 102
سورة التوبة، اآلية 87.. 103
سورة يونس، اآلية 31.. 104
سورة البقرة، اآلية 21.. 105
سورة البقرة، اآلية 63.. 106
هو أبو عمرو بن العالء بن عامر بن عبد اهلل املازين املقرئ، أحد القراء السبعة املشهورين، . 107

القرآن  التابعني، وقرأ.  القراءات واللغة والنحو، أخذ عنه مجاعة من  كان إمام البرصة يف 
وعطاء  السامن  صالح  وأب  مالك،  بن  أنس  عن  وروى  وجماهد،  جبري  بن  سعيد  عىل 
الوعاة،  بغية  ظ:  ومئة،  ومخسني  تسع  سنة  تويف  العرب  أرشاف  من  وكان  وطائفة، 

السيوطي:232-231/2.
سورة آل عمران، اآلية 185.. 108
بن . 109 عمرو  أبو  وهو  العرش،  القراءات  أئمة  من  إليه  هذه  الكبري  اإلدغام  نسبة  اشتهرت 

العالء،وورد عن مجاعة خارج العرش، كاحلسن البرصي واألعمش وابن حميصن وغريهم. 
ظ: اإلتقان، السيوطي:189/1، البديع، ابن خالويه:317-307.

موسى . 110 عىل  قرأ   ،#21 سنة  ولد  البرصي  سعيد  أبو  اليسار  بن  احلسن  أب  بن  احلسن  هو 
األشعري وحطان بن عبد اهلل الرقايش، وعىل أب العالية وغريمها، وروى عنه أبو عمرو بن 
العالء وعاصم اجلحدري ويونس بن عبيد وغريهم، تويف سنة 110#، ظ: غاية النهاية يف 

طبقات القراء، ابن اجلزري:235/1.
ورد يف أألصل: )أب حميص(، وابن حميصن هو حممد بن حميصن السهمي من قراء مكة، قرأ . 111

عليه أبو عمرو بن العالء، وعرض ابن حميصن قراءته عىل جماهد بن جرب املكي. ظ: جامع 
البيان يف القراءات التسع، الداين:165/1.

هو سليامن بن مهران أبو حممد األسدي الكاهيل الكويف، ولد سنة 60 #، أخذ القراءة عرضا . 112
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عن إبراهيم النخعي وزر بن حبيش وزيد بن وهب وعاصم بن أب النجود، وغريهم، وروى 
القراءة عنه عرضا وسامعا محزة الزيات وابن أب ليىل وجرير بن عبد احلميد وغريهم، تويف 

سنة 148#، ظ: غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن اجلزري:316-315/1.
سورة النازعات، اآلية 18.. 113
سورة الفاحتة، اآلية 2.. 114
يف األصل)أو(، وهو غري جائز؛ألن )سواء( ال يأيت بعدها إال أم. . 115
سورة لقلم، اآلية 19.. 116
سورة اإلخالص، اآلية 4.. 117
الشدة: صفة من صفة صفات األصوات، ويكتسب الصوت هذه الصفة من قفل جمرى . 118

املحبوس خلف  اهلواء  إطالق  ثم  التقاء حمكام،  النطق  أعضاء  من  بالتقاء عضوين  النفس 
العضوين.ظ: كتاب سيبويه:326/4، املدخل إىل علم أصوات العربية، د.غانم قدوري 

احلمد:109.
شديد . 119 تقارب  من  الصفة  هذه  الصوت  ويكتسب  للشدة،  املقابلة  الصفة  وهي  الرخاوة: 

بني عضوين من أعضاء النطق ينشأ عنه تضييق ملجرى اهلواء اخلارج من الرئتني وحدوث 
حفيف أو احتكاك مسموع.ظ:م.ن:109.

اللسان وال يستعيل بعد االعتامد . 120 االستفال: صفة يكتسبها الصوت عندما ال يتصعد فيها 
عىل املخرج.ظ: معجم الصوتيات، د. رشيد العبيدي:36.

احلنك . 121 إىل  برفعه  اللسان  انطباق  عدم  من  بسبب  الصوت  يكتسبها  صفة  االنفتاح: 
كاصد  د.  العربية،  اللغة  فقه  كتاب سيبويه:327/4،  االنطباق.ظ:  عكس  وهي  األعىل، 

الزيدي:450-451، منهج البحث اللغوي، د. عيل زوين:71. 
وهي . 122 الصائتة)اللينة(،  األصوات  عدا  العربية  أصوات  مجيع  عىل  تطلق  صفة  االصامت: 

أقّل  بأهنا  الصامتة  األصوات  وتتميز  والكرسة،  والضمة  والفتحة  والياء،  والواو  األلف 
الوضوح كالنون وامليم.  تقارهبا يف  التي  املتوسطة  ما عدا  الصائتة  السمع من  وضوحا يف 

ظ: األصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس:43، فقه اللغة العربية،د. كاصد الزيدي:434.
وهي . 123 طرفه،  أي  اللسان،  ذلق  خمرجها  يكون  التي  األصوات  عىل  تطلق  صفة  االنذالق: 

أصوات:الباء والفاء وامليم والراء والالم.
عامر . 124 ابن  راوية  وهو  عمرو،  أبا  ويكنى  الدمشقي،  القايض  نصري  بن  عامر  بن  هشام  هو 

الشامي)ت118#(، وقرأ عىل ابن ذكوان)ت242#(، مولده سنة)153#(، وكان عامل أهل 
دمشق وخطيبهم، تويف سنة)245#(، ظ: النرش، ابن اجلزري:117/1، املصباح الزاهر، 
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الشهرزوري:36/1.
هو أبو بكر عاصم بن أب النجود بن هبدلة الكويف، موالهم األسدي، كان إمام اإلقراء يف . 125

الكوفة، قرأ عىل أب عبد الرمحن عبد اهلل بن حبيب وعىل زر بن حبيش، وعىل أب عمرو 
سعد بن الياس الشيباين، وهؤالء الثالثة قرأوا عىل عبد اهلل بن مسعود، وقرأ عبد اهلل عىل 
اإلمام عيل بن أب طالب ، تويف آخر سنة 127#، وقيل سنة 128#. ظ: النرش، ابن 

اجلزري:125/1-126، املصباح الزاهر، الشهرزوري:30/1.
اهلل . 126 عبد  بن  بن عمر  كثري  بن  اهلل  عبد  كثري هو  فابن  املدين،  ونافع  كثري  ابن  احلرميان مها: 

املكي، ولد سنة)45#(، وهو أحد القراء السبعة، وكان إمام الناس يف القراءة بمكة، قرأ 
عىل أب السائب املخزومي، وجماهد بن جرب املكي، وغريمها، لقي من الصحابة أبا أيوب 

األنصاري وعبد اهلل بن الزبري وأنس بن مالك، تويف سنة)#120(.
ابن  قال  املدينة،  أهل  أحد  وهو  املدين،  نعيم  أب  بن  الرمحن  عبد  بن  نافع  هو  واآلخر 
واحد  فيه  شذ  وما  به،  أخذ  اثنان  عليه  اتفق  فام  التابعني،  من  سبعني  عىل  خالويه:)وقرأ 
باملدينة.ظ:  القراءة  يف  الناس  إمام  وكان  اللون،  أسود  وكان  أصبهان،  من  أصله  تركه(، 
القرآن،  البيان يف تفسري  ابن خالويه:37-36،  البديع،  ابن اجلزري:99-92/1،  النرش، 

اإلمام اخلوئي:140،و151.
ظ: النرش، ابن اجلزري:3/2.. 127
سورة البقرة، اآلية 125.. 128
سورة األنفال، اآلية 48.. 129
سورة النور، اآلية:12.. 130
سورة األحقاف، اآلية 29.. 131
سورة البقرة، اآلية 166. 132
سورة احلجر، اآلية 52.. 133
ظ: النرش، ابن اجلزري:4/2.. 134
سورة األعراف، اآلية 73.. 135
سورة آل عمران، اآلية 81.. 136
سورة يوسف، اآلية 30.. 137
سورة اإلرساء، اآلية 21.. 138
سورة األعراف، اآلية 179.. 139
سورة البقرة، اآلية 108.. 140
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سورة البقرة، اآلية 231.. 141
قالون: هو عيسى بن مينا املدين معلم العربية، ويكنى أبا موسى، وقالون لقب له، ويروى . 142

املدينة، ويروي  الرومية:اجليد، وكان قارئ  بلسان  به جلودة صوته، وقالون  لقبه  نافعا  أن 
الزاهر،  املصباح  اجلزري:93/1،  ابن   / النرش  ظ:  سنة)#220(.  تويف  نافع،  عن  قراءته 

الشهرزوري:33/1.
ظ: النرش، ابن اجلزري:4/2.. 143
ظ: النرش، ابن اجلزري:5/2.. 144
سورة النساء، اآلية 56.. 145
سورة القمر، اآلية 23.. 146
سورة التوبة، اآلية 86.. 147
سورة النساء، اآلية 90.. 148
سورة اإلرساء، اآلية 97.. 149
سورة األنبياء، اآلية 11.. 150
هو عيل بن محزة النحوي، ويكنى أبا حسن، وقيل له الكسائي من أجل أنه حزم بكساء، كان . 151

إمام الناس يف القراءة بالكوفة وأعلمهم، أخذ القراءة عن محزة الزيات، تويف سنة)#189(، 
عن سبعني عاما.ظ: البديع، ابن خالويه:38، النرش، ابن اجلزري:138/1.

ظ: النرش، ابن اجلزري:7-6/2.. 152
سورة مريم، اآلية 65.. 153
سورة املطففني، اآلية 36.. 154
سورة يوسف، اآلية 18.. 155
سورة الرعد، اآلية 33.. 156
سورة النساء، اآلية 155.. 157
ا توجد آية هبذا النص. 158
سورة الفتح، اآلية 12.. 159
سورة سبأ، اآلية 7.. 160
عنه . 161 قال  محزة،  عن  الثاين  الراوي  وهو  الصرييف،  خليد  ابن  ويقال  خالد  بن  خالد  هو 

تويف  متقنا،  ضابطا  استاذا  جمودا،  حمققا  عارفا  ثقة  القراءة  يف  إماما  كان  اجلزري:  ابن 
ابن  النرش،  وأجلهم.ظ:  األصحاب  أضبط  هو  الداين:  وقال  سنة)#220(.  بالكوفة 
اجلزري:133/1، املصباح الزاهر، الشهرزوري:38/1، جامع البيان يف القراءات السبع، 



قواعد التجويد للعالمة ال�سيد محمد الجواد العاملي ت1226هـ

286

الداين:233-232/1.
ظ: النرش، ابن اجلزري:8/2.. 162
سورة النساء، اآلية 74.. 163
سورة احلجرات، اآلية 11.. 164
سورة سبأ، اآلية 9.. 165
ظ: النرش، ابن اجلزري:9-8/2. 166
القراءات . 167 أهل  أعلم  كان  الكويف،  األسدي  املغرية  بن  سليامن  بن  حفص  عمر  أبو  هو 

بقراءة عاصم، وهو ربيبه وابن زوجته، وهو ثقة ثبت يف القراءة، ولد سنة )90#(، وتويف 
سنة)180#(، ظ: النرش، ابن اجلزري:126/1، املصباح الزاهر، الشهرزوري:37/1.

سورة البقرة، اآلية 51.. 168
سورة الكهف، اآلية 77.. 169
سورة الطور، اآلية 48.. 170
سورة النساء، اآلية 64.. 171
ظ: ظ: رساج القارئ، العذري:57.. 172
ظ:م.ن:56.. 173
سورة البقرة، اآلية 256.. 174
سورة الصف، اآلية 5، يف األصل:)قد تعلم(.. 175
سورة غافر، اآلية 8.. 176
ظ: رساج القارئ، العذري:57-56.. 177
سورة يونس، اآلية 89.. 178
سورة الصف، اآلية 14.. 179
ظ: رساج القارئ، العذري:59-58.. 180
سورة اإلرساء، اآلية 24.. 181
سورة األنبياء، اآلية 56.. 182
سورة املطففني، اآلية 14.. 183
ظ: رساج القارئ، العذري:56.. 184
سورة الزمر، اآلية 6.. 185
سورة يونس، اآلية 31.. 186
ظ: التيسري، الداين:45، رساج القارئ، العذري:59.. 187
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 سورة البقرة، اآلية 2.. 188
سورة البقرة، اآلية 149.. 189
سورة البقرة، اآلية 13.. 190
هو أبو حممد خلف بن هشام البزار البغدادي، ولد سنة 150هـ، وحفظ القرآن،وهو ابن . 191

عرش سنني، وطلب العلم وهو ابن ثالث عرشة سنة، قال اجلزري عنه: كان إماما ثقة عاملا 
زاهدا عابدا، ثم قال: تتبعت أخباره فلم أَره خيرج عن قراءة الكوفيني يف حرف واحد وال عن 
محزة والكسائي، وأب بكر إال يف حرف واحد، وهو قوله تعاىل: ﴿َوَحَراٌم َعَل َقْرَيٍة َأْهَلْكَناَها 
َيْرِجُعوَن﴾ )األنبياء:95(، قرأها حفص واجلامعة، تويف خلف سنة)229#(. ظ:  ْم اَل  ُ َأنَّ

النرش، ابن اجلزري:152/1-153، املصباح الزاهر، الشهرزوري:33/1. 
ظ: النرش، ابن اجلزري:20/2، املصباح الزاهر، الشهرزوري:33/1.. 192
سورة البقرة، اآلية 8.. 193
سورة البقرة، اآلية 19.. 194
سورة البقرة، اآلية 257.. 195
سورة الغاشية، اآلية 8.. 196
سورة البقرة، اآلية 114.. 197
سورة البقرة، اآلية 26.. 198
سورة الرعد، اآلية 11.. 199
سورة البقرة، اآلية 7.. 200
ظ: رساج القارئ، العذري:128، النرش، ابن اجلزري:20/2.. 201
سورة البقرة، اآلية 52.. 202
سورة البقرة، اآلية 18.. 203
ظ: رساج القارئ، العذري:129.، قواعد التالوة، فرج توفيق:91-90.. 204
لعل السبب يف ذلك أن النون الساكنة والتنوين مل يقربا من أحد أحرف )اإلخفاء( قرهبام من . 205

حروف اإلدغام فيدغام، ومل يبعدا منها بعدمها من حروف اإلظهار فيظهرا، فأعطيا حكام 
احلرف  ذات  بقاء  اإلظهار  املحض(،ألن  )اإلخفاء  وهو  واإلدغام  اإلظهار  بني  متوسطا 
اللفظ  من  والتنوين  النون  ذات  إذهاب  واإلخفاء:  معا،  إذهاهبام  التام  واإلدغام  وصفته 

وإبقاء صفتهام التي هي الغنة فانتقل خمرجهام من اللسان إىل اخليشوم. 
التحديد يف اإلتقان والتجويد، الداين:117. ظ: قواعد التالوة، فرج توفيق:93، رسالة يف 

قواعد التالوة، الطائي:21.
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ظ: جامع البيان يف القراءات السبع، الداين:434/1-435، النرش، ابن اجلزري:21/2، . 206
قواعد التالوة، فرج توفيق:93-90.

سورة القدر، اآلية 1.. 207
ظ: النرش، ابن اجلزري:22/2-23، قواعد التالوة، فرج توفيق:93-92.. 208
سورة النساء، اآلية 73.. 209
سورة النحل، اآلية 53.. 210
سورة األنبياء، اآلية 87.. 211
سورة البقرة، اآلية 16.. 212
سورة املائدة، اآلية 61.. 213
ظ: اإلتقان، السيوطي:197/1، النرش، اجلزري:245/1.. 214
املّد الذي يكون يف أحرف املد الثالث األلف والواو والياء مّدا طبيعيا، . 215 املد األصيل: هو 

إذا مل يكن بعد حرف املّد مهزة وال ساكن، ومتّد بمقدار حركتني اثنني، واحلركة هي مقدار 
قبض األصبع أو بسطه دون إرساع أو إبطاء.ظ: الوجيز يف أحكام التجويد، د. حممد أبو 
فراخ:135، قواعد التالوة، فرج توفيق:114-115، كفاية املستفيد يف فن التجويد، حميي 

الدين اخلطيب:68.
املد الفرعي: وهو الذي يقع بعد حرف املد فيه مهزة أو سكون، أو هو املد الزائد عىل املد . 216

املعنوي.ظ:  أو  اللفظي  السبب  مع  املد  حرف  اجتمع  معنوي،  أو  لفظي  بسبب  األصيل، 
قواعد التالوة،فرج توفيق:117، كفاية املستفيد يف فن التجويد، اخلطيب:69.

وأضاف السيوطي ألقسام املد الفرعي مّدي املبالغة والبنية.ظ: اإلتقان، السيوطي:200/1.. 217
ظ: اإلتقان، السيوطي:200/1، قواعد التالوة، فرج توفيق:138.. 218
مل أجد ذلك يف جممع البحرين، بل نقله عن رساج القارئ:74.. 219
قواعد . 220 التجويد،دروازة:10،  كتاب  نجا:117،  إبراهيم  د.  واألصوات،  التجويد  ظ: 

التالوة، فرج توفيق:116.
رساج القارئ، العذري:74.. 221
سورة مريم، اآلية 1.. 222
سورة الشورى، اآلية 2-1.. 223
رساج القارئ، العذري:74.. 224
ظ: رشح الشاطبية، الظباع:55.. 225
ظ:م.ن:54.. 226
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بيت الشاطبية: ويف نحو طه القرص إذ ليس ساكن وما يف ألف من حرف مّد فيمطال. 227
ظ: رشح الشاطبية، الظباع:54، رساج القارئ، العذري:74.

سورة القصص، اآلية 1.. 228
سورة يس، اآلية 1.. 229
مد العدل هو املد يكون يف كل حرف مشدد وقبله مد ولني، ظ: اإلتقان، السيوطي:200/1.. 230
ياءين . 231 يقال هو كل  أو  ياءين أوهلام مشددة والثانية ساكنة  التمكني: يكون عند اجتامع  مد 

أحدمها ساكن ما قبلها مشدد.ظ: قواعد التالوة، فرج توفيق:148.
أو . 232 أخرى  كلمة  يف  وسببه)اهلمزة(  كلمة،  يف  املّد  حرف  يكون  أن  وهو  الفصل:  مد 

البسط.ظ:  مد  ويسمى  الكلمة،  أول  يف  واهلمزة  الكلمة  آخر  يف  املد  يكون  أن  يقال 
اإلتقان،السيوطي:200/1، قواعد التالوة، فرج توفيق:121.

سورة البقرة، اآلية 4.. 233
مد الروم وهو أن يرومون اهلمزة من )أنتم( وال حيققوهنا وال يرتكوهنا أصال، ولكن يلينوهنا . 234

اإلتقان،  ظ:  ونصف.  ألف  أنتم(وقدره  )ها  هيمز  ال  من  مذهب  وهذا  إليها،  ويشريون 
السيوطي:200/1.

سورة آل عمران، اآلية 66.. 235
ظ: اإلتقان، السيوطي:200/1.. 236
سورة األنعام، اآلية 143.. 237
سورة يوسف، اآلية 51.. 238
ظ: اإلتقان، السيوطي:200/1، قواعد التالوة، فرج توفيق:151.. 239
مّد املبالغة: هو مد املد الطبيعي أكثر من حقه املعتاد واملقرر له لسبب معنوي ال لفظي.ظ: . 240

قواعد التالوة، فرج توفيق:149، اإلتقان، السيوطي:200/1.
سورة الصفات، اآلية 35.. 241
مّد البدل، وهو أن جيتمع حرف املّد مع اهلمزة يف كلمة واحدة لكن تتقدم اهلمزة عىل املّد، . 242

أو يقال: هو الذي أبدلت مهزته الثانية ألفا، أو يقال: هو الذي يتقدم فيه اهلمزة عىل حرف 
املّد ويكون ذلك يف كلمة واحدة، وقدره ألف تامة باإلمجاع.

التجويد،  التجويد، احلنفي:33، مدخل إىل علم  ظ: اإلتقان،السيوطي:200/1، قواعد 
الزراري:191، قواعد التالوة، فرج توفيق:126.

يف األصل)أو(.. 243
ظ: رشح الشاطبية، الظباع:49-48.. 244
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ظ: رشح القارئ، العذري:68-67.. 245
ظ: مل أعثر عليه يف جممع البحرين.. 246
ظ: التيسري، الداين:30.. 247
سورة البقرة، اآلية 4.. 248
سورة األنعام، اآلية 68.. 249
سورة آل عمران، اآلية 121.. 250
ورش هو عثامن بن سعيد املرصي، وورش لقب له، ونافع هو الذي لقبه به لشدة بياضه، . 251

155هـ،ثم  سنة  يف  ختامت  أربع  فقرأ  نافع،  عىل  ليقرأ  املنورة  املدينة  إىل  مرص  من  رحل 
التجويد،  وفن  العربية  يف  بارعا  وكان  فيها،  اإلقراء  رئاسة  إليه  لتنتهي  مرص  إىل  رجع 
السبع،  القراءات  يف  البيان  جامع  اجلزري:93/1،  ابن  النرش،  ظ:  سنة)#197(،  تويف 

الداين:19/1.
هو محزة بن حبيب الزيات التميمي صليبة أو والًء، من شيوخ اإلقراء يف الكوفة، كان إمام . 252

الناس يف القراءة بعد عاصم وسليامن األعمش، أخذ القراءة من سليامن ومحران بن أعني 
واإلمام جعفر الصادق ، وغريهم، وأخذ عنه الكسائي وحييى بن زياد الفراء واليزيدي 

وغريمها، تويف سنة)#156(.
ظ: النرش، ابن اجلزري:133/1، املصباح الزاهر، الشهرزوري:31/1.

هو عبد اهلل بن عامر الشامي اليحصبي، من التابعني، ولد سنة)21#، أو 28#(، قال عنه . 253
ابن اجلزري:كان إماما كبريا وتابعيا جليال وعاملا شهريا، أّم املسلمني باجلامع األموي أيام 
عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده، قرأ عىل أب شهاب هاشم بن املغرية بن أب شهاب، وعىل 

أب الدرداء وغريمها، تويف بدمشق سنة)#118(.
ظ: النرش، ابن اجلزري:117/1.

التيسري، الداين:31.. 254
سورة هود، اآلية 110.. 255
سورة احلاقة، اآلية 19.. 256
سورة قريش، اآلية 1.. 257
القراءة واإلقراء . 258 الذي خلف ورشا يف  األزرق، وهو  يعقوب  بن  بن يوسف  هو إسحاق 

بمرص وقد الزمه مدة طويلة، وقرأ عليه عرشين ختمة من حدود وحتقيق، تويف يف حدود سنة 
)140#(. ظ: النرش، ابن اجلزري:94/1، املصباح الزاهر، الشهرزوري:200-199/1.

التيسري، الداين:31.. 259
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ظ: م.ن:31.. 260
ظ: رشح الشاطبية، الظباع:52-51.. 261
ظ: التيسري، الداين:31.. 262
ظ:م.ن:31، رساج القارئ، العذري:75.. 263
سورة يونس، اآلية 15.. 264
سورة التوبة، اآلية 49.. 265
سورة البقرة، اآلية 283.. 266
ظ: التيسري، الداين:32.. 267
سورة البقرة، اآلية 10.. 268
سورة البقرة، اآلية 140.. 269
سورة األعراف، اآلية 11.. 270
سورة الرعد، اآلية 5.. 271
سورة النمل، اآلية 60.. 272
سورة الشعراء، اآلية 41.. 273
سورة القصص، اآلية 5.. 274
ظ: رشح الشاطبية، الظباع:59-60، رساج القارئ، العذري:84-83.. 275
سورة آل عمران، اآلية 15.. 276
سورة ص، اآلية 8.. 277
سورة البقرة، اآلية 31.. 278
سورة النساء، اآلية 22.. 279
ظ: رساج القارئ، العذري:84.. 280
ظ: م.ن:85-84.. 281
سورة األعراف، اآلية 34.. 282
سورة عبس، اآلية 22.. 283
سورة األحقاف، اآلية 32.. 284
سورة الزمر، اآلية 22.. 285
ظ: التيسري، الداين: 33.. 286
سورة البقرة، اآلية 13.. 287
سورة األنبياء، اآلية 30.. 288
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سورة األعراف، اآلية 50.. 289
سورة البقرة، اآلية 182.. 290
سورة البقرة، اآلية 113.. 291
سورة املؤمنون، اآلية 44.. 292
ظ:التيسري، الداين:34-33.. 293
سورة الكهف، اآلية 16.. 294
ظ: التيسري، الداين:35-34.. 295
سورة الرمحن، اآلية 55.. 296
سورة هود، اآلية 40.. 297
سورة األنعام، اآلية 151.. 298
سورة ص، اآلية 48.. 299
سورة األعراف، اآلية 39.. 300
ظ: التيسري، الداين:35.. 301
سورة الكوثر، اآلية 3.. 302
سورة اإلنسان، اآلية 19.. 303
سورة املائدة، اآلية 6.. 304
ظ: رشح الشاطبية، الظباع: 114-115، رساج القارئ، العذري: 148.. 305
سورة األعىل، اآلية:6.. 306
سورة آل عمران، اآلية: 15.. 307
ظ: التيسري، الداين: 57، رساج القارئ، العذري: 148.. 308
سورة التوبة، اآلية: 65.. 309
سورة القصص، اآلية:82.. 310
سورة القصص، اآلية: 82.. 311
سورة التوبة، اآلية:57.. 312
سورة يوسف، اآلية:31.. 313
ظ: رشح الشاطبية، الظباع،: 114-115، رساج القارئ، العذري:148.. 314
ظ: التيسري، الداين: 57، رساج القارئ، العذري:148.. 315
سورة البقرة، اآلية: 19.. 316
سورة البقرة، اآلية:85.. 317
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سورة النور،اآلية 50.. 318
ظ: التيسري، الداين:57،رشح الشاطبية، الظباع:116- 117.. 319
سورة القدر، اآلية 1.. 320
ظ:رشح الشاطبية، الظباع:115.. 321
سورة يوسف , اآلية 41.. 322
سورة البقرة , اآلية 21.. 323
سورة القدر ,اآلية 5.. 324
ظ:التيسري , الداين:58.. 325
سورة الواقعة ,اآلية 65.. 326
ظ: رشح الشاطبية، الظباع:118.. 327
سورة القيامة، اآلية 31.. 328
سورة األعىل، اآلية 15.. 329
سورة العلق، اآلية 10.. 330
ظ: جامع البيان يف القراءات السبع، الداين:507/1.. 331
سورة األعىل، اآلية 1.. 332
سورة آل عمران، اآلية 55.. 333
سورة املائدة، اآلية 124.. 334
سورة األنفال، اآلية 8.. 335
سورة هود، اآلية:41.. 336
سورة الفاحتة، اآلية 1.. 337
التيسري، الداين:58.. 338
سورة البقرة، اآلية 37.. 339
ظ: النرش، ابن اجلزري:243/1-244، التيسري، الداين:30-29.. 340
ظ: النرش، ابن اجلزري:241/1.. 341
من لفظة )إعلم( إىل هناية الفصل الثامن سقط من الكتاب املطبوع)قواعد التجويد(.. 342
سورة األحزاب، اآلية 40.. 343
ظ: التيسري، الداين:46.. 344
جعلها سيبويه ستة عرش خمرجا.ظ: كتاب سيبويه:325-324/4.. 345
ظ: النرش، ابن اجلزري:160/1.. 346
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ظ: م.ن:160/1.. 347
هو الشيخ عيل بن حممد بن غانم املقديس، وعرف بـ )ابن غانم( وهو جده السابع، ولقب . 348

بـ )املقديس( نسبة إىل بيت املقدس، ولد يف القاهرة سنة 920# ، له من املصنفات:أوضح 
والنظائر  األشباه  عىل  تعليقات  الغائب،  صالة  عن  الغائب  ردع  الكنز،  نظم  عىل  الرمز 
هدية   ،195/7 كحالة:  املؤلفني،  معجم  ظ:   .#1004 سنة  القاهرة  يف  تويف  وغريها 

العارفني، إسامعيل باشا:1 /750.
جملة . 349 يف  نرشت  املعيبيد،  جبار  حممد  الدكتور  بتحقيق  الضاد(،  لتصحيح  املرتاد  )بغية  هي 

املورد، جملد)18( العدد)2( لسنة 1989م.
في” . 350 منشور  املقديس:124-125،بحث  الضاد،  تصحيح  يف  املرتاد  بغية  ظ: 

والظاء،  الضاد  بني  والفرق  وماهيته  الصوت  العدد)2(،  جملد)18(،  المورد”)مجلة(، 
الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء:93.

المورد”)مجلة(، . 351 في”  منشور  املقديس:124،بحث  الضاد،  املرتاد يف تصحيح  بغية  ظ: 
جملد)18(، العدد)2(.

الراجز حممد بن عتيق التجديبي األزدي وقاهلا يف كتابه)الدرر املكللة يف الفرق بني احلروف . 352
املشكلة(.ظ: بغية املرتاد يف تصحيح الضاد، املقديس:127.

للراجز ذاته ظ:م.ن:147.. 353
ذكرها السخاوي يف عمدة املفيد. ظ:م.ن.. 354
ذكرها اجلزري يف مقدمته املشهورة يف التجويد. ظ:م.ن:128.. 355
قول الشيخ بدر الدين املعروف بابن أم قاسم يف رشح الواضحة يف جتويد الفاحتة.. 356
وللضاد كالظالل جّوده فارقا بمخرجه مع وصفه املتعنِِّد. 357
ظ:م.ن:128.. 358
ظ:م.ن:127.. 359
يف األصل)اجلعفري(.. 360
ظ: بغية املرتاد يف تصحيح الضاد، املقديس:123-122.. 361
ظ: العني، الفراهيدي:53/1.. 362
يف األصل:)ال متر شجر(.. 363
اختِلَف يف صوت الضاد عند علامء العربية قديام وحديثا من حيث خمرجها وصفاهتا، إال أهنم . 364

اتفقوا عىل أهنا مل ُينطق هبا غري العرب، وذكر الدكتور إبراهيم أنيس أن املرصيني ينطقوهنا 
شبيهة بالدال،وال ختتلف عنها يف سوى أن الضاد أحد أصوات اإلطباق، فالضاد األصلية 
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كام ُوصفت يف كتب القراءات أقّل شدة مما ننطق هبا اآلن، إذ معها ينفصل العضوان املكونان 
للنطق انفصاال بطيئا نسبيا، ترتب عليه أن حّل حمل االنفجار الفجائي انفجار بطيء.

بأن الضاد احلديثة شديدة عند أكثر أهل املدن، وهي رخوة  يف حني وصفها برجسرتارس 
عند أكثر البدو، وليس نطقها عندهم نفس لفظها القديم، ألن خمرج الضاد من حافة اللسان 
ومنهم من جانبه األسري أو األيمن، ومن يذكرها أهنا تنطق من كليهام، وعىل هذا سيكون 
خمرجها قريبا من خمرج الالم، الذي هو أيضا حافة اللسان، وهذا مما جيعلها تشبه الالم من 
بعض الوجوه، والفرق بينهام هو أن الضاد من احلروف املطبقة كالصاد، وأهنا من ذوات 

الدوّي، والالم غري املطبقة صوتية حمضة.
ظ: األصوات اللغوية/ د. إبراهيم أنيس:46، التطور النحوي، برجسرتارس:18.

إىل  نسبة  اهلمداين،  احلارثي  العاميل  اجلبعي  الصمد  عبد  بن  احلسني  بن  حممد  الشيخ  هو 
A، وخاصته،  أب طالب  ابن  املؤمنني عيل  أمري  كان من أصحاب  الذي  اهلمذاين  احلارث 
وذكر السيد عيل خان بن معصوم املدين، أنه ولد سنة )953هـ(، وقد ساح يف أرض اهلل 
ثالثني سنة طلبا للعلم، فأقام يف أصفهان من بالد فارس وكتب فيها أكثر كتبه ومصنفاته، 
احلرضة  قرب  داره  يف  ودفن  طوس  إىل  دفنه  قبل  ونقل  بأصفهان،  سنة)1031هـ(،  تويف 

الرضوية.
ظ: الرسالة الرجالية، الكلبايس:469/2، احلدائق الندية، ابن معصوم املدين:97-96/1.

ظ: الصوت وماهيته،الشيح حممد رضا كاشف الغطاء:86-85.
ظ: كتاب سيبويه:327/4.. 365
ظ: التمهيد، ابن اجلزري:130-131، و145-144.. 366
ظ: كتاب سيبويه:325/4.. 367
ظ: النرش، ابن اجلزري:161/1.. 368
ظ: م.ن:161/1.. 369
ظ: كتاب سيبويه:326/4.. 370
ظ: النرش، ابن اجلزري:161/1.. 371
ظ: كتاب سيبويه:326/4.. 372
ظ:م.ن:326/4.. 373
ظ:النرش، ابن اجلزري:161/1.. 374
ظ:م.ن:161/1.. 375
ظ:م.ن:161/1.. 376
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ظ: العني، الفراهيدي:54/1)مقدمة املؤلف(.. 377
ظ: لسان العرب، ابن منظور:54/5)ذلق(.. 378
ظ: العني،الفراهيدي:48/1،)مقدمة املؤلف(.. 379
ظ: الذكرى، الشهيد األول:271/2، جامع املقاصد، الكركي:271/2، الروضة البهية، . 380

الشهيد الثاين:361/3.، مدارك األحكام، حممد عيل العاميل:361/3.
مل اعثر عىل الكتاب.. 381
ظ: الروضة البهية، الشهيد الثاين:208/1.. 382
ظ: رسائل الشهيد األول)النفلية(:201، الفوائد امللية، الشهيد الثاين:188.. 383
ظ: كشف اللثام، الفاضل اهلندي:51/4.. 384
ظ: التمهيد، ابن اجلزري: 179، 183، 186.. 385
سورة البقرة، اآلية:2.. 386
سورة األنفال، اآلية 3.. 387
ظ: رسائل الشهيد األول)النفلية(:201.. 388
ظ: بحار األنوار، املجليس:774-473/82.. 389
ظ: جواهر الكالم، الشيخ حممد حسن النجفي:395/9.. 390
سورة آل عمران، اآلية 7.. 391
ظ: جواهر الكالم، الشيخ حممد حسن النجفي:395/9.. 392
ظ:م.ن:395/9. . 393
سورة الفاحتة، اآلية 7.. 394
سورة البقرة، اآلية 102.. 395
يف )قواعد التجويد( املطبوعة هناك سقط كثري يف التتميم، وسامه)التتمة(.. 396
األصل)إذا بعد وقعت حرف(.. 397
هو السيد أمحد بن حبيب بن أمحد بن مهدي بن حممد بن عبد العيل بن زين الدين، حتى يصل . 398

نسبه إىل اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين ، ولد يف الرماحية سنة )1193#(، وهو 
عامل أديب هاجر إىل النجف يافعا، وقرأ عىل علامئها حتى حصلت عنده ملكة االجتهاد، 
وشغف بطريقة الصوفية، رحل إىل إيران سنة)1232#(، وأقام يف طهران بمدرسة الصدر 
العربية، له مؤلفات منها: رحلة إىل خراسان والرحلة احلجازية، ورائق  ـّم فيها علوم  يعل

املقال يف فائق األمثال، تويف بالنجف سنة)1267هـ(.
ظ: أعيان الشيعة، حمسن األمني:93-92/4.. 399
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القرآن الكريم.
تأليف جالل . 1 القرآن،  اإلتقان يف علوم 

السيوطي  الرمحن  عبد  بن  الدين 
ت911#، ضبطه وصححه وخرج آياته 
العلمية،  الكتب  حممد سامل هاشم، دار 

بريوت، لبنان 1424#2003م.
اإليامن، . 2 أحكام  إىل  األذهان  إرشاد 

احليل  املطهر  ابن  احلسن  منصور  ألب 
فارس  الشيخ  حتقيق  ت#726، 
اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  احلسون، 
مطبعة مؤسسة النرش اإلسالمي، ط1، 

.#1410
إبراهيم . 3 الدكتور  اللغوية،  األصوات 

مطبعة  املرصية،  اإلنجلو  مكتبة  أنيس، 
حممد عبد الكريم حسان، 1999م.

جعفر . 4 أب  تأليف  الكايف،  من  األصول 
328هـ  الكليني  احلسن  بن  حممد 
عيل  عليه:  وعلق  صححه   ،#329-
اإلسالمية،  الكتب  دار  الغفاري،  اكرب 

طهران، ط3، #1388.
األمني، . 5 حمسن  السيد  الشيعة،  أعيان 

األمني،  حسن  السيد  وأخرجه  حققه 
التعارف  دار  العرب،  التاريخ  مؤسسة 

للمطبوعات، ط5، 1419#1998م.
فخر . 6 احلجة  العالمة  األنوار،  بحار 

 املجليس باقر  حممد  املوىل  األمة 
العرب،  التاريخ  مؤسسة  ت#1110، 

بريوت، لبنان، ط1 1412#1992م.
حتقيق: . 7 ت#370،  خالويه  ابن  البديع، 

مجهورية  خملف،  زيدان  جايد  أ.د. 
مركز  السني  الوقف  ديوان  العراق، 
اإلسالمية  والدراسات  البحوث 

1428#2007م.
تأليف . 8 الضاد،  تصحيح  يف  املرتاد  بغية 

عيل بن حممد بن قاسم املقديس، حتقيق: 
د. حممد جبار املعيبيد، جملة املورد، جملد 

18، العدد2، بغداد.
البيان يف تفسري القرآن، اإلمام السيد أبو . 9

القاسم اخلوئي، مطبعة العامل املركزية، 
بغداد، 1410# 1989، منشورات دار 
العلم للسيد اخلوئي، النجف االرشف.

التبيان يف تفسري القرآن، لشيخ الطائفة . 10
الطويس  احلسن  بن  حممد  جعفر  أب 
قصري  حبيب  أمحد  حتقيق  ت#460، 
أغابزرك  الشيخ  له  قدم  العاميل، 
األمني،  مكتبة  منشورات  الطهراين، 
املطبعة  العراق،  األرشف،  النجف 
 #1376 األرشف  النجف  يف  العلمية 

1957م.
تأليف . 11 اخللفاء،  تاريخ  يف  املنتهى  تتمة 

نادر  تعريب  القمي،  عباس  الشيخ 
بريوت،  اإلسالمية،  الدار  القمي، 

لبنان، ط1)1421#2001م(.
ألب . 12 والتجويد،  اإلتقان  يف  التجديد 

امل�سادر واملراجع
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غانم  حتقيق  ت#444،  الداين  عمرو 
 #1407 األنبار  دار  احلمد،  قدوري 

1988م.
نجا، . 13 إبراهيم  د.  التجويد واألصوات، 

مطبعة السعادة بمرص، 1972م.
مذهب . 14 عىل  الرشعية  األحكام  حترير 

اإلمامية، لإلمام مجال الدين أب منصور 
بالعالمة  املعروف  املطهر  بن  احلسن 
إبراهيم  الشيخ  حتقيق  ت#726،  احليل 
البهادري، مؤسسة اإلمام الصادق عليه 
السالم، قم، إيران، مطبعة اعتامد، ط1، 

.#1420
احليل . 15 العالمة  تأليف  الفقهاء،  تذكرة 

  ت726#، حتقيق مؤسسة آل البيت
ط1،  هنر،  مطبعة  قم،  الرتاث،  إلحياء 

ربيع األول 1414#ـ.
حتقيق . 16 برجسرتارس،  النحوي،  التطور 

اخلانجي،  مكتبة  التواب،  عبد  رمضان 
بالرياض  الرفاعي  ودار  القاهرة، 

1403# 1982م.
تكملة أمل اآلمل، السيد حسن الصدر، . 17

باهتامم  احلسيني،  أمحد  السيد  حتقيق 
األضواء،  دار  املرعيش،  حممود  السيد 

بريوت،لبنان 1407# 1986م.
التمهيد يف علم التجويد، لشمس الدين . 18

أب اخلري حممد ابن اجلزري ت#833/ 
مؤسسة  احلمد،  قدوري  غانم  حتقيق 
 #1406 ط1  لبنان،  بريوت،  الرسالة، 

1986م.

تأليف . 19 السبع،  القراءات  يف  التيسري 
اإلمام أب عمرو بن سعيد الداين، عني 
طبعه  أعادت  توبرتزل،  أو  بتصحيحه 
باألوفسيت مكتبة املثنى، بغداد، مطبعة 

الدولة، استانبول، 1930م.
السبع، . 20 القراءات  يف  البيان  جامع 

الداين  سعيد  بن  عثامن  عمرو  ألب 
الرحيم  أ.عبد  حتقيق   ،#444-372
الطرهوين، د. حييى مراد، دار احلديث، 

القاهرة 1427# 2006م.
جامع املقاصد يف رشح القواعد، تأليف . 21

املحقق احليل ت940#، حتقيق مؤسسة 
مطبعة  الرتاث،  إلحياء    البيت  آل 

ستارة، قم، ط2، #1414.
اإلسالم، . 22 رشح  يف  الكالم  جواهر 

النجفي  حسن  حممد  الشيخ  تأليف 
الشيخ  بمرشوعه  هنض  ت#1266، 
عيل اآلخوندي، دار الكتب اإلسالمية، 

طهران، ط7، #1392.
احلجة يف علل القراءات السبع، تأليف . 23

أب عيل احلسن بن عبد الغفار الفاريس 
النحوي ت377#، حتقيق الشيخ عادل 
حممد  عيل  والشيخ  املوجود  عبد  أمحد 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  معّوض، 

لبنان، ط1 )1428# 2007م.
احلدائق الندية يف رشح الفوائد الصمدية . 24

ت#1120،  املدين  خان  عيل  للسيد 
حققه وعلق عليه السيد حسني اخلامتي، 

مهر هتران، ط1، #1388.
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األمامية، . 25 فقه  يف  الرشعية  الدروس 
مكي  بن  حممد  الدين  شمس  تأليف 
العاميل )الشهيد األول(، حتقيق مؤسسة 

النرش اإلسالمي، ط2، #1417.
تأليف . 26 الشيعة،  تصانيف  إىل  الذريعة 

الشهري  سامراء  نزيل  حسن  حممد 
إحياء  دار  الطهراين،  بزرك  أغا  بالشيخ 
ط1  لبنان،  بريوت،  العرب،  الرتاث 

)1430# 2009م(.
الرشيعة، . 27 أحكام  يف  الشيعة  ذكرى 

مجال  بن  حممد  األول  الشهيد  تأليف 
 ،#786-734 اجلزيني  العاميل  الدين 
إلحياء    البيت  آل  مؤسسة  حتقيق 
الرتاث، قم، مطبعة ستارة، ط1، حمرم 

.#1419
احليل . 28 املحقق  تأليف  التسع،  الرسائل 

أب القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن 
االستادي،  602-676#، حتقيق رضا 
املرعيش،  العظمي  اهلل  آية  مكتبة  نرش 

قم، إيران، ط1، #1413.
شمس . 29 للشيخ  األول،  الشهيد  رسائل 

بالشهيد  الشهري  مكي  بن  حممد  الدين 
والدراسات  األبحاث  مركز  األول، 
الرتاث  إحياء  قسم  اإلسالمية، 
اإلسالمي، مطبعة اإلعالم اإلسالمي، 

ط1، 1423#2003م.
)املجموعة . 30 الكركي  املحقق  رسائل 

الشيخ عيل بن احلسني  تأليف  األوىل(، 
الكركي ت940#، حتقيق الشيخ حممد 

احلسون، إرشاف السيد حممود املرعيش 
املرعيش،  اهلل  آية  مكتبة  منشورات 
 ،#1409 ط1،  قم،  اخليام،  مطبعة 

املجموعة الثانية، ط1، ربيع #1412.
الرسالة الرجالية، ألب املعايل حممد بن . 31

حممد بن إبراهيم الكلبايس، حتقيق حممد 
احلديث،  دار  مطبعة  الدرايتي،  حسني 

ط1، #1422.
كامل . 32 للشيخ  التالوة،  قواعد  يف  رسالة 

للطباعة،  احلرية  دار  الطائي،  الدين 
بغداد 1394# 1974م.

العلامء . 33 أحوال  يف  اجلنات  روضات 
املوسوي  باقر  حممد  والسادات، 
اخلوانساري، الدار اإلسالمية، بريوت، 

ط1، 1411# 1991م.
اللمعة . 34 رشح  يف  البهية  الروضة 

العاميل  الدين  زين  الشيخ  الدمشقية، 
الفكر  جممع  حتقيق  الثاين(،  )الشهيد 
اإلسالمي، قم، مطبعة رشيعت، ط1، 

.#1424
عثامن . 35 بن  عيل  املبتدئ،  القارئ  رساج 

مطبعة  مرص،  العذري،  القاصح 
االستقامة، ط1 )1352# 1934م.

احلالل . 36 مسائل  يف  اإلسالم  رشائع 
واحلرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر 
ت#676(،  احليل  )املحقق  احلسن  بن 
عيل  حممد  احلسني  عبد  وتعليق  إخراج 
قم،  التفسري،  دار  انتشارات  البقال، 
إيران، مطبعة رشيعت، ط2، #1424.
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الظباع، . 37 حممد  عيل  الشاطبية،  رشح 
مطبعة عيل صبيح، مرص، #1372.

الضاد . 38 بني  والفرق  وماهيته  الصوت 
كاشف  رضا  حممد  الشيخ  والظاء، 
دراسة   ،#1366-1310 الغطاء 
املشاخيي  إبراهيم  خليل  وحتقيق 

1421# 2002م.
العنوان يف القراءات السبع، ألب طاهر . 39

األنصاري  املقرئ  خلف  بن  إسامعيل 
له  وقدم  حققه  ت#455،  األندليس 
العطية،  خليل  ود.  زاهد،  زهري  د. 
يف  العراقية  املنار  مؤسسة  وتوزيع  نرش 

النجف األرشف، ط2، )د.ت(.
الفراهيدي . 40 أمحد  بن  اخلليل  العني، 

ت175#، حتقيق د. إبراهيم السامرائي، 
باقري،  مطبعة  املخزومي،  مهدي  ود. 

قم، ط1، #1414.
ألب . 41 القراء،  طبقات  يف  النهاية  غاية 

اخلري حممد بن اجلزري ت833#، عني 
اخلانجي،  مطبعة  براجسرتارس،  بنرشه 

1351# 1932م.
الفرائد والفوائد، تقريرات آية اهلل السيد . 42

حممد جواد العاميل ت1226#، حتقيق 
كاظم  األمري  عبد  الدكتور  األستاذ 
بريوت،  للمطبوعات،  العارف  زاهد، 

لبنان، ط1 )1430# 2009م.
يارس . 43 كاصد  د.  العربية،  اللغة  فقه 

 #1407 املوصل،  جامعة  الزيدي، 
1987م.

الدعاس، . 44 عبيد  عزت  التجويد،  فن 
 #1384 ط3،   بحلب،  ربيع  مكتبة 

1964م.
علامء . 45 أحوال  يف  الرضوية  الفوائد 

عباس  الشيخ  اجلعفرية،  املذهب 
بيدهندي،  باقري  نارص  حتقيق  القمي، 

.#1385
أمني . 46 حممد  املوىل  املدنية،  الفوائد 

االسرتابادي ت1033# حتقيق مؤسسة 
النرش اإلسالمي، ط1، #1424.

النفلية، . 47 الرسالة  لرشح  ـّية  املل الفوائد 
مركز  حتقيق  الثاين،  الشهيد  الدين  زين 
اإلسالمية،  والدراسات  األبحاث 
مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، 

ط1، #1420.
منصور . 48 أب  تأليف  األحكام،  قواعد 

 ،#726-648 احليل  املطهر  بن 
ط1،  اإلسالمي  النرش  مؤسسة  حتقيق 

.#1413
حممد . 49 السيد  تأليف  التجويد  قواعد 

اجلواد العاميل صاحب مفتاح الكرامة، 
املخطوطة  النسخة  عىل  وضبطه  نرشه 
حممد جواد حممد رضا العاميل، النجف 

األرشف 1375# 1956م.
فرج . 50 التجويد،  وعلم  التالوة  قواعد 

جبري،  بن  سعيد  دار  الوليد،  توفيق 
مطبعة ثامن احلجج عليه السالم، ط1، 

.#1426
كتاب التجويد، تأليف تركامن دروازة، . 51
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حملة قريستاية حوض وايل مسجد أهيل، 
مطبوعة حمبوب، الطابع برقي أهيل من 

كتب املكتبة القادرية العامة ببغداد.
أبو برش عمرو . 52 تأليف سيبويه  الكتاب، 

عبد  ورشح  حتقيق  قترب،  بن  عثامن  بن 
التاريخ،  دار  هارون،  حممد  السالم 

بريوت، لبنان، )د.ت(.
الكرام الربرة )القسم الثالث( أغابزرك . 53

حتقيق   #1389-1293 الطهراين 
البغدادي،  عيل  حممد  حيدر  وتعليق 
خليل النايفي، مؤسسة اإلمام الصادق 

، إيران، قم، ط1، #1427.
الكتب . 54 أسامي  عن  الظنون  كشف 

إحياء  دار  خليفة،  حاجي  والفنون، 
الرتاث العرب.

الرشيعة . 55 مبهامت  عن  الغطاء  كشف 
الغطاء،  كاشف  جعفر  الشيخ  الغراء، 
اإلسالمي،  اإلعالم  مكتب  حتقيق 
اإلعالم  مكتب  مطبعة  خراسان،  فرع 

اإلسالمي، ط1، #1422.
األحكام، . 56 قواعد  عن  اللثام  كشف 

احلسن  بن  حممد  الدين  هباء  الشيخ 
اهلندي  بالفاضل  املعروف  األصفهاين 
مؤسسة  حتقيق   ،#1137-1062

النرش اإلسالمي، ط2، #1422.
حميي . 57 التجويد،  فن  يف  املستفيد  كفاية 

مكتبة  اخلطيب،  القادر  عبد  الدين 
النهضة، بغداد، ط6، )د.ت(.

منظور . 58 ابن  العالمة  العرب،  لسان 

630-711#، مؤسسة التاريخ العرب، 
دار إحياء الرتاث العرب، بريوت،لبنان، 

ط2 )1413# 1993م.
تأليف . 59 اإلمامية،  فقه  يف  املبسوط 

حممد  جعفر  أب  اإلمام  الطائفة  شيخ 
 ،#460-385 الطويس  احلسن  بن 
اإلسالمي، ط1،  النرش  حتقيق مؤسسة 

.#1422
رشائع . 60 رشح  يف  األحكام  مدارك 

املوسوي  عيل  حممد  السيد  اإلسالم، 
مؤسسة  حتقيق  ت#1009،  العاميل 
مشهد  الرتاث،  إلحياء    البيت  آل 

املقدسة، مطبعة قم، ط1، #1410.
العربية، . 61 األصوات  علم  إىل  املدخل 

منشورات  احلمد،  قدوري  غانم  د. 
املجمع العلمي، مطبعة املجمع العلمي 

1423#/2002م.
تأليف . 62 التجويد،  علم  إىل  املدخل 

االستاذ عبد الودود الزراري، األردن، 
عامن، ط1، 1985م.

رشائع . 63 تنقيح  إىل  االفهام  مسالك 
العاميل  عيل  بن  الدين  زين  اإلسالم، 
حتقيق   ،#965-911 الثاين(  )الشهيد 
ونرش مؤسسة املعارف اإلسالمية، قم، 

مطبعة عرتت، ط2، #1425.
العرش . 64 القراءات  يف  الزاهر  املصباح 

احلسن  بن  املبارك  لإلمام  البواهر، 
حتقيق   ،#550-462 الشهرزوري 
القاهرة  احلديث،  دار  غزال،  عثامن 
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1428# 2007م.
نجم . 65 تأليف  املخترص،  رشح  يف  املعترب 

احلسن  بن  جعفر  القاسم  أب  الدين 
حجري  ت#676،  احليل(  )املحقق 
اإلسالمية،  الذخائر  جممع  منشورات 

قم، إيران، )د.ت(.
عبد . 66 رشيد  ا.د.  الصوتيات،  معجم 

العراق،  مجهورية  العبيدي،  الرمحن 
البحوث  مركز  السني،  الوقف  ديوان 
والدراسات اإلسالمية، ط1 )#1428 

2007م(.
معجم املؤلفني )تراجم مصنفي الكتب . 67

إحياء  دار  كحالة،  رضا  عمر  العربية(، 
الرتاث العرب، بريوت،لبنان، )د.ت(.

واملعربة، . 68 العربية  املطبوعات  معجم 
رسكيس  اليان  يوسف  بجمعه  عني 
مطبعة  بريوت،  صادر،  دار  الدمشقي، 

رسكيس بمرص 1346# 1928م.
املقاصد العلية يف رشح القواعد، تأليف . 69

الشيخ عيل بن احلسني الكركي )املحقق 
مؤسسة  حتقيق  ت#940،  الثاين( 
مطبعة  الرتاث،  إلحياء    البيت  آل 

ستارة، قم، ط2، رمضان #1414.
املذهب، . 70 حتقيق  يف  الطلب  منتهى 

يف  الفقه  قسم  حتقيق  احليل،  للعالمة 
طباعة  اإلسالمية،  البحوث  جممع 
التابعة لإلستانة  والنرش  الطبع  مؤسسة 

الرضوية، مشهد، ط1، #1419.
الرتاث . 71 بني  اللغوي  البحث  منهج 

وعلم اللغة احلديث،د. عيل زوين، دار 
الثقافة  وزارة  العامة،  الثقافية  الشؤون 

واإلعالم، ط1، 1986م.
الوهاب . 72 عبد  التجويد،  يف  املوضح 

القرطبي ت461# حتقيق غانم قدوري 
العربية،  املخطوطات  معهد  احلمد، 

الكويت 1990م.
اخلري . 73 ألب  العرش،  القراءات  يف  النرش 

بابن  الشهري  الدمشقي  حممد  بن  حممد 
اجلزري ت833#، قدم له األستاذ عيل 
زكريا  الشيخ  آياته  خرج  الظباع،  حممد 
عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، ط2، )1427# 2006م(.
األحكام، . 74 معرفة  يف  األحكام  هناية 

دار  احليل،  املطهر  بن  العالمة  تأليف 
املحققة  ط1،  لبنان،  األضواء،بريوت، 

1406# 1986م.
وآثار . 75 املؤلفني  )أسامء  العارفني  هدية 

البغدادي،  باشا  إسامعيل  املصنفني(، 
إحياء  دار  العرب،  التأريخ  مؤسسة 
الرتاث العرب، لبنان، طبع بعناية وكالة 
البهية،  مطبعتها  يف  اجلليلية  املعارف 

استانبول 1951م.
للفاضل . 76 الفقه،  أصول  يف  الوافية 

التوين املوىل عبد اهلل بن حممد البرشوي 
السيد  حتقيق  ت#1071،  اخلراساين 
الكشمريي،  الرضوي  حسني  حممد 
جممع الفكر اإلسالمي، مطبعة باقري، 

ط2، #1415.
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الوجيز يف أحكام التجويد، تأليف حممد . 77
إبراهيم أبو فراخ، مكتبة الفالح مطابع 
ط2،  بريوت،لبنان،  التجارية،  القبس 

1410# 1990م.




