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َمة المقدِّ

الم على سيدنا رسول اهلل ومن وااله،  الة والسَّ الحمد هلل، والصَّ

وبعد،

فهًما  به،  تتعلَّق  التي  العلوم  بكافة  واالهتمام  اهلل،  كتاب  ِخدمة  على  وحديًثا  قديًما  العلماُء  َدَأَب  فقد 
واستنباًطا وتالوًة وإتقاًنا، لعلمهم بأنَّ شرَف الِعلم متعلِّق بشرف المعلوم، وال ريَب أنَّ أشرف العلوم 

على اإلطالق هو علم كتاب اهلل تعالى.

وكان من جملة ُفرسان هذا الميدان الشيُخ اإلمام عبد العزيز الديريني، الذي َتعدَّدت جوانُب اهتمامه 
تزيد على  التي  التفسير،  في  النادرة  أرجوزته  المطبوعة  أعماله  أبرز  اهلل وعلومه، وكان من  بكتاب 

ثالثة آالف ومائتي بيت.

وها نحن اليوم نقف له على أثر مخطوط، تبرز فيه براعته واهتمامه بإتقان تالوة كتاب اهلل، في 
، الذي ال ُيْدِرك دقائقه وأبعاَده إالَّ من بلغ   أهمِّ مبحث من مباحث التَّجويد، أال وهو اللحن الجليُّ والخفيُّ

الغاية في الدِّقَّة واإلتقان لتالوة كتاب اهلل تعالى.

فقد أفرد اإلمام الدَّيريني هذا المبحث بأرجوزته التي بلغت )87( بيًتا، تناول فيها صوًرا كثيرة من 
ج في آخرها على صور من اللحن الذي  اللحن الجليِّ والخفيِّ الذي يقع فيه القارُئ لكتاب اهلل، ثم عرَّ

الة.  يقع به المؤذنون والمُ�ْحِرُمون في الصَّ

كتبهم  أثناء  في  له  ضوا  تعرَّ أنهم  إال  التجويد،  علماء  من  اهتمام  موضع  المبحث  هذا  كان  وقد 
ع، وهو  ومنظوماتهم، ولم أقف  قبُل � في حدود علمي � على من أفرد هذا المبحث بنظم مستقلٍّ موسَّ
غم من أنِّي لم أظفر إال بمخطوطة يتيمة واحدة  ما دفعني على إخراج هذا النَّظم واالهتمام به، على الرَّ

لهذا النظم.

فاهللَ  أسأُل أن يوفقني لما قصدت، ويجعلني من خدمة كتابه وعلومه، ويجعل القرآن لي نوًرا وحجة 
وهداية، والحمد هلل ربِّ العالمين. 

كتبه
د. طه محمد فارس
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َراَسة قسم الدِّ
المبحث األول

ترجمة ناظم قصيدة )الميزان الوفي( )1(
أوًلا: اسُمه وكنيته ولقبه ونسبه:

الدِّيِريني)4)،  الدَِّميري)٣)،  الدِّين)2)،  عزُّ  محمد،  أبو  اهلل،  عبد  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  العزيز  عبد 
المصري. 

ثانًيا: مولُده ونشأُته: 

ولد الشيخ في قرية ِديرين، ونشأ بها، وذلك في سنة اثنتي عشرة أو ثالث عشرة وستمائة للهجرة، 
يف والنَّواحي  ًفا في معيشته ُمخَشْوِشًنا، يتردَُّد في الرِّ وأخذ عن علماء عصره وتتلمذ عليهم، كان متقشِّ

من ديار مصر، ليس له مستقر. 

ثالًثا: علُمه ومكانُته وأخالقه: 

ًخا،  ًرا، قارًئا، فقيًها، ُمتكّلًما، ُمؤرِّ من أعالم العلماء، وَسادة الصلحاء، برع في فنون ِعدَّة، فكان مفسِّ
أديًبا، َواِعًظا، قدوًة، ُصوفيًّا، اشتهر بسرعة النَّظم، وكثرة المصنفات، إلى جانب ما تميََّز به من ُزهد 

في الدُّنيا، وتقوًى هلل تعالى، وسالمة باطن، وحسن خلق.

قال ابن حبيب: ومؤلفاته َتدلُّ على إعانة إلهيَّة)٥). 

رابًعا: مذهُبه الفقهي: 

كان فقيًها شافعًيا، فقد نظم )التنبيه( في فروع الشافعية إلبراهيم الشيرازي )ت476ه�(، كما نظم 
)الوجيز( في فروع الشافعية ألبي حامد الغزالي )ت٥0٥ه�( في قريب من خمسة آالف بيت على حرف 

الراء، وشرع في نظم الوسيط للغزالي أيًضا، وله الدُّرر الملَتَقَطة في المسائل المختلطة. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8: 199؛ طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 2: 181؛ طبقات الشافعية   (1(
لألسنوي 1: 269؛ تاريخ اإلسالم ٥1: ٣٣2؛ طبقات المفسرين لألدنه وي ص2٥6؛ طبقات األولياء البن الملقن 
الدرية  الكواكب  بالوفيات 18: 468؛  الوافي  الذهب 7: 784؛  المحاضرة 1: 421؛ شذرات  ص447؛ حسن 
للمناوي 2: 444؛ كشف الظنون 1: 924؛ إيضاح المكنون 2: 604؛ هدية العارفين 1: ٥80؛ معجم المؤلفين 

لكحالة ٥: 241؛ األعالم للزركلي 4: 1٣؛ معجم المفسرين لنويهض 1: 28٥.
وقيل: ضياء الدين.  (2(

نسبة إلى بلدة )َدِميرة(، وهي قرية كبيرة بمصر قرب دمياط وقرب ديرين، فلعله أقام بها. انظر: معجم البلدان 2:   (٣(
.472

نسبة إلى )ِدْيِرين( بلدة بالديار المصرية، كانت تابعة لمحافظة الغربية آنذاك، أما اآلن فهي تابعة لمركز نبروه   (4(
بمحافظة الدقهلية. وقبره بها.

انظر: الكواكب الدرية للمناوي 2: 446.  (٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الـِميَزاُن 
الَوفـِي

في اللَّْحِن 
الَجليِّ 
والَخِفي

133 آفاق الثقافة والتراث

خامًسا: شيوُخه: 

أخذ الشيخ الدِّيِريني عن كثير من علماء وشيوخ عصره، وقد نظم أرجوزة أورد فيها أسماء شيوخه 
الذين صحبهم وأخذ عنهم)1)، ومن أبرز شيوخه: الِعزُّ بن عبد السالم )ت660ه�(، وأبو الفتح الواسطي، 
المجيد  الدِّين عبد الرحمن بن عبد  القاسم جمال  الوهاب بن خلف )ت66٥ه�(، وأبو  الدِّين عبد  وتاج 

الصفراوي )6٣6ه�(، وغيرهم.  

 قال ابن قاضي شهبة: "أخذ عن الشيخ عزِّ الدِّين بن عبد السالم وغيره ممن عاصره، ثمَّ صحب 
ج به")2).  ْسَعني وتخرَّ أبا الفتح ابن أبي الغنائم الرَّ

سادًسا: تالمذته:

ك به، ويرسلون  صحبه جماعة كثيرة من العلماء وانتفعوا بصحبته، وقد كان النَّاس يقصدونه للتبرُّ
له من مصر مشكالت المسائل فيجيب عنها بأحسن جواب)٣). 

سابًعا: مؤلفاته:

كان الشيخ الدِّيِريني ُمكِثًرا في التَّصنيف، وكان إذا صنَّف ِكتاًبا في بلد تركه فيها ولم يحمله، ومن 
كتبه ما ُطِبع، ومنها ما يزال مخطوًطا، وسأتناول المخطوط منها أواًل، ُثمَّ أتِبُعه المطبوع:

أ ـ مؤلفاته المخطوطة:

الكفاية في تفسير القرآن )تفسير(: من مخطوطات خزانة جامع القرويين بفاس المغرب برقم:  ـ 
9٣4، ويوجد منه مصورة لجزئيه في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: ٥77161، ٥77162.

في  العماد  وابن   ،2٣4 :2 شهبة  قاضي  ابن  ذكره  )تفسير(:  التفسير  علم  في  المنير  المصباح  ـ 
شذرات الذهب 7: 78٥، والداوودي في طبقات المفسرين 1: ٣12، والبغدادي في هدية العارفين 1: 

.٥81

 � بألمانيا  الدولة  مكتبة  مخطوطات  من  قرآن(:  )علوم  الكريم  القرآن  نزول  ترتيب  في  منظومة  ـ 
برلين، ويوجد منها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم: 690479.

ـ نظم غريب القرآن )علوم قرآن(: ذكره السبكي وابن قاضي شهبة.

ـ أرجوزة في وجوه )كال( في القرآن، ُذِكرت في الفهرس الشامل للتراث � قسم التجويد 1: 108، 
وأشاروا إلى أنها في دار الكتب � المنصورة، وقد نقل اإلمام الزركشي)4) منها: 

وما َنَزلْت َكالَّ بيثرب فاْعَلَمْن ... ولم تأِت في الُقرآن في نصفه األعلى

انظر األرجوزة: طبقات األولياء البن الملقن ص٥24� ٥٣٣.  (1(
انظر: طبقات الشافعية � البن قاضى شهبة 2: 181.  (2(

انظر: الطبقات الكبرى للشعراني 1: 202 برقم 29٣.  (٣(
انظر: البرهان في علوم القرآن 1: ٣69.  (4(
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� الميزان الوفي في اللحن الجلي والخفي )تجويد(: ذكره البغدادي)1)، وهو من مخطوطات مكتبة 
مكة المكرمة، وهو موضوع البحث والتحقيق، وسأتناوله � إن شاء اهلل � بالحديث مفصاًل في المبحث 

اآلتي.

� رسالة في المقصور والممدود )تجويد(: من مخطوطات السعودية � الرياض برقم٣٥91، ويوجد 
منها مصورة في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: ٥9٣٣02.

� منظومة في الفرق بين التاء والثاء )تجويد(: من مخطوطات مكتبة الدولة بألمانيا � برلين، ويوجد 
منها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم: 699626.

ال والذَّال )تجويد(: من مخطوطات مكتبة الدولة بألمانيا � برلين، ويوجد  � منظومة في الفرق بين الدَّ
منها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم: 6996٣0.

� منظومة في التَّجويد )تجويد(: من مخطوطات مكتبة تشستربتي بدبلن برقم ٣849، ويوجد منها 
رة في مركز جمعة الماجد برقم: 244428. مصوَّ

� أرجوزة في الفاتحة )تجويد(: من مخطوطات المكتبة األزهرية بالقاهرة برقم 61٥9، ويوجد منها 
صور في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: 24812٥� 498070.

ـ قصيدة وشرحها في ظاءات القرآن، ذكرت في الفهرس الشامل 1: 109، وهي في مكتبة بلدية 
اإلسكندرية.

ـ مخارج الحروف، ذكرت في الفهرس الشامل 1: 109، من الفهرس الجامع في تركيا � إنطاليا.

حروف  على  نظم  وهو  )عقيدة(:  والرسائل  الوسائل  أو  المحمدية،  والرسائل  اإللهية  الوسائل   �
الكواكب  في  والمناوي  قاضي شهبة،  ابن  مختصًرا  اسمه  ذكر  بيًتا،  كلِّ حرف خمسون  في  المعجم، 

الدرية، والداوودي في طبقات المفسرين .

� أركان اإلسالم في التوحيد واألحكام، أو األركان في المذاهب األربعة )عقيدة(: من مخطوطات 
مكتبة الدولة بألمانيا � برلين، ويوجد منه مصورة في مركز جمعة الماجد برقم: 668٣09، وقد ذكره 

البغدادي في هدية العارفين 1: ٥81.

� الشجرة في ذكر النبي  وأصحابه العشرة )سيرة نبوية(: من مخطوطات الظاهرية بدمشق برقم 
رة في مركز جمعة الماجد بدبي برقم:  ٥88٣؛ واألزهرية بالقاهرة برقم 97٥٣8، ويوجد منهما مصوَّ

.4٥06٣6  ، ٥17099  ،24626٣

� شرح قصيدة )بانت سعاد(: من مخطوطات دار الكتب المصرية بالقاهرة، مجاميع طلعت برقم 
.472

� نظم الوجيز ألبي حامد الغزالي )فقه شافعي(: ذكره الصفدي والسبكي وابن قاضي شهبة.
هدية العارفين 1: ٥81.  (1(
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� نظم الوسيط ألبي حامد الغزالي )فقه شافعي(: ذكره ابن قاضي شهبة.

� نظم التنبيه ألبي إسحاق الشيرازي )فقه شافعي(: ذكره السبكي وابن قاضي شهبة.

� الدرر الملتقطة في المسائل المختلطة )فقه شافعي(: من مخطوطات المكتبة األزهرية بالقاهرة 
رة في مركز  برقم ٣996، ورقم: 97921؛ وجامعة برنستون في الواليات المتحدة، ويوجد منهما مصوَّ

جمعة الماجد بدبي برقم: ٥01072 ، ٥177٣1، ٥182٣6، 2٣2981.

رة في مركز جمعة الماجد  � مثلث اللغة )لغة(: من مخطوطات الظاهرية بدمشق، ويوجد منها مصوَّ
بدبي بأرقام: 2274٥٣ ، 2274٥٣، 227٥1٥ ، 227٥16.

برقم 2٣2٣9، ومكتبة  بالقاهرة  المصرية  الكتب  دار  )لغة(: من مخطوطات  مثلث قطرب  نظم   �
تشستربتي بدبلن برقم ٣486، ويوجد منهما مصورة في مكتبة جمعة الماجد بدبي برقم: ٣69٥7٣� 

.٣74746

� تخميس في النحو )لغة(: من مخطوطات السعودية  بالرياض برقم: 806، ويوجد منها مصورة 
في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: ٥62٥08.

 � المغرب  في  الناصرية  الزاوية  )لغة(: من مخطوطات خزانة  لقطرب  المثلث  لمشكل  المورث   �
تامكروت برقم: 2786، ومن مكتبة ابن يوسف بمراكش برقم: 229، ويوجد منهما مصورة في مركز 

جمعة الماجد بدبي برقم: ٥7٥089، ٥7٥090. وذكره البغدادي في هديته 1: ٥81.

� الروضة األنيقة في بيان الشريعة والحقيقة )تصوف(: ذكره صاحب كشف الظنون 1: 924، 
برقم:  بدبلن  تشستربتي  مكتبة  ومخطوطات   ،914٣ برقم:  بدمشق  الظاهرية  مخطوطات  من  وهو 

٥421؛ ويوجد منهما مصورة في مركز جمعة الماجد بدبي برقم:229217، 24٥8٣9.

� ِسرُّ األْسَراِر وسير األبرار )تصوف(: من مخطوطات األزهرية بالقاهرة برقم: 9٣644، ويوجد 
منها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم: ٥176٣6.

� إحياء القلوب بذكر الملك المحبوب )تصوف(: من مخطوطات األزهرية بالقاهرة برقم: ٣4088، 
ويوجد منها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم: 47٣6٣6.

� التنبيهات الحسان في معنى اإلحسان )تصوف(: من مخطوطات مكتبة مكة المكرمة برقم: 118، 
ويوجد منها مصورة في مركز جمعة الماجد برقم: 60٥770.

� أنوار المعارف وأسرار العوارف )تصوف(: ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته 2: 2٣4، والمناوي 
في الكواكب الدرية 2: 44٥، والداوودي في طبقات المفسرين 1: ٣12.

� البهجة الصغرى في مناقب الشيخ الرباني )تاريخ وسير(: من مخطوطات الظاهرية بدمشق برقم 
7499، ويوجد منها مصورة في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: 2٣9770.

� أرجوزة في معرفة أوقات الظهر والعصر باألقدام )فلك(: من مخطوطات دار الكتب المصرية 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





آفاق الثقافة والتراث 136

ات
وط

خط
الم

ق 
حقي

ت
ات

وط
خط

الم
ق 

حقي
ت

بالقاهرة برقم: ٣4٥، ويوجد منها مصورة في مركز جمعة الماجد بدبي برقم:٣70٣٣4.

� اليواقيت في علم المواقيت )فلك(: من مخطوطات األزهرية بالقاهرة برقم 97٥٣8، ويوجد منها 
رة في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: ٥17119، ٥٣0002، 44٣072. مصوَّ

َهرات في العمل بربع المقنطرات: من مخطوطات دار الكتب المصرية بالقاهرة، ويوجد  � قطف الزَّ
منها مصورة في مركز جمعة الماجد بدبي برقم ٣17٣11.

� الحرز اليماني بدعاء السيد عبد العزيز الديريني: من مخطوطات دار الكتب المصرية بالقاهرة 
برقم: ٣974٥، ويوجد منها مصورة في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: 4٥٥792.

ب ـ مؤلفاته المطبوعة:

1� طهارة القلوب والخضوع لعالم الغيوب )تصوف(، ُطبع عدة طبعات قديمة.

2� المقصد األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى )عقيدة(، طبعة قديمة.

٣� التيسير في علوم التفسير، أرجوزة في التفسير تزيد على ثالثة آالف ومائتي بيت )تفسير(، طبع 
عدة طبعات.

4� إرشاد الحيارى وردع من َماَرى في اختالف النصارى )عقيدة وفرق(.

المطبعة  نشر  الكبير،  الرفاعي  أحمد  سيدنا  الزمان  غوث  العصر  قطب  نسب  في  التحرير  غاية   �٥
العمومية � القاهرة، ط/ 1٣1٥ه�.

6� قالدة الدُّر المنثور في ذكر البعث والنشور )عقيدة(، تحقيق الدكتور عبد الحكيم األنيس، نشر دائرة 
الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي.

7� األنوار الواضحة في تفسير سورة الفاتحة )تفسير(.

مكتبة  نشر  يوسف،  الدكتور محمد محمد عثمان  بتحقيق  )قراءات(:  الظاءات وشرحها  في  أبيات   �8
اآلداب � القاهرة.

ثامًنا: من شعره:

اشتهر الديريني بنظم العلوم، وتعدََّدت أغراُضه من شعره، من ذلك قوله)1):

ـــــــصـــــــْد فـــــــــي كـــــــــــلِّ َحـــــــــال ــــــــااقـــــــت ــــــــْرَم ــــــا ُوُغ ــــــًح واجــــــتــــــنــــــْب ُش
ــــــل ــــــْؤَك ــــــتُ فَ ُحــــــــْلــــــــًوا  تـــــكـــــْن  ـــــــىال  ـــــــْرَم ـــــــتُ فَ ُمــــــــــــــــًرا  وال  ال 

وقوله :

َوتـــقـــوى ــــٍم  ــــل ِع ُذو  َمـــــــاَت  ـــــا  َم ـــــَن اإلســـــــــالَم ثُــلــَمــهإذا  ــــَمــــت م ـــد ثُــــلِ ـــق ف
ــى ــَرجَّ ـــ ـــ ــم ـــــاِدِل الــمــلــِك ال ـــــــْوُت الـــــَع ـــــهوَم ــــقِّ َمـــنـــقـــَصـــة َوَوْصـــــَم ــــَح حـــكـــيـــِم ال
انظر: الطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8: 201.  (1(
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ــٌص ــق ـــح الــــمــــرضــــّي ن ـــال ـــص ـــهومـــــــوُت ال ـــَم ـــس ــــــــــــرآهُ لــــــإلســــــالم نَ ــــفــــي َم ف

ـــرغـــام َضــعــٌف ــــارس الـــضِّ ــــف ــــــوُت ال ــهوم ــزَم ـــصـــِر ع ـــي الـــنَّ ـــه ف ــــدْت ل ــــِه ــم ُش ــك ف

ـــٌل ـــْح ــــوِد َم ــــج ـــًى كـــثـــيـــِر ال ـــت ـــهومـــــــوُت ف ـــَم ـــع ــــــاءهُ ِخـــــصـــــٌب ون ــــــق فـــــــــإنَّ ب

ــم ــه ــي ــل ـــي ع ـــك ـــب ـــســـة ت ـــم ـــك خ ـــبُ ـــس ـــح ومــــــــوُت الـــغـــيـــِر تـــخـــفـــيـــٌف ورحــــَمــــهف

ثاني عشر: وفاته:

اخُتِلَف في تاريخ وفاة الديريني اختالف كبير، وتعدََّدت األقوال في ذلك ما بين سنة 688ه� ، وسنة 
شهبة  قاضي  وابن  والمناوي  السبكي  ا  وأمَّ سنة 688ه�،  كانت  وفاته  أنَّ  إلى  الذهبيُّ  فذهب  699ه�، 
به( فقالوا: سنة 694ه� ، وقال األسنوي والسيوطي وابن الملقن والشعراني: سنة 697ه�، وأمَّا  )وصوَّ

ابن العماد فقال: سنة 699ه� مع تقريره الخالف في ذلك)1).

*******

المبحث الثاني
دراسة مخطوط )الميزان الوفي(

فه: أوًلا: عنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلِّ

اللحن  في  الوفي  )ميزان  بعنوان:  للديريني  منسوًبا  العارفين)2)  هدية  في  المخطوَط  البغداديُّ  ذكر 
الجلي(، وأما ناسخه مصطفى محمد عبد الغني الشافعي فقد أثبت العنوان على الصفحة األولى منه: 
ا ذكره الدَّيريني في منظومته؛  )الميزان الوفي في اللحن الجلي والخفي(، وكال العنوانين ال يبعدان عمَّ

حيث قال: 

ـــْي ــــِ ــــَزاٍن َوف ــــْي ــــِم ـــَق بِ ـــْط ـــنُّ ـــِر ال ـــبِ ـــتَ ــــَن الـــلَّـــْحـــِن الــَجــلــيِّ والــَخــفِــْيفـــاْع تَـــْســـلَـــْم ِم

وأما نسبة المخطوط إلى الديريني فيؤكِّدها آخر األرجوزة، وذلك في البيت )86(، فقد قال فيه:

ـــي ـــنِ ـــِرْي ْي ـــدَّ ــــِدَك ال ــــْي ــــبَ ـــى ُع ـــلَ ـــــــْد َع ــِنُوُج ــْي ــِك ــْس ــِم ـــ ــــِل ال ــــَوِج ـــِد الـــَعـــِزْيـــِز ال ـــْب َع

وأكثر من ترجم  للديريني نسَب المنظومة له عند ذكرها.

ثانًيا: نسخة المخطوط ووصفها: 

مكة  مكتبة  من  فيه،  اأُلولى  هي  مجموع  ضمن  يتيمة،  واحدة  نسخة  أيدينا  بين  الذي  للمخطوط 
المكرمة، مجموع رقم: )118 تصوف(، وقد ُأشير في صفحة التَّوثيق قبل صفحة العنوان أن المخطوط 

من مكتبة القدس، ضمن مجموع برقم: 111٥ تصوف. 
انظر: تاريخ اإلسالم للذهبي ٥1: ٣٣2؛ طبقات الشافعية للسبكي 8: 199؛ طبقات الشافعية لألسنوي 1: 269؛   (1(
طبقات الشافعية � البن قاضى شهبة 2: 182؛ شذرات الذهب 7: 784؛ الكواكب الدرية 2: 441؛ طبقات األولياء 

البن الملقن ص 447، الطبقات الكبرى للشعراني 1: 202 برقم 29٣.
هدية العارفين 1: ٥81.  (2(
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ويوجد من المخطوط نسخة مصورة في مركز جمعة الماجد بدبي، وهي برقم: )60٥768(، وهي 
في ثالثة أوراق، ُكتبت بخط نسخي واضح معتاد، في صفحة العنوان يوجد اسم الناسخ وختمه وهو: 
مصطفى محمد عبد الغني الشافعي، وفيها تملك باسم محمد بن أحمد الريان، وكلُّ صفحة من صفحاته 
تحوي )17( سطًرا، وقد ُضبطت فيه بعض الكلمات، وكتب بعضها باللون األحمر، كما وضعت بعض 

العالمات واإلشارات بلون مغاير.

والمخطوط بحالة جيدة، إال أنَّ رطوبة أصابته فغيَّرت وضوح بعض أحباره، إال أنَّها لم تمنع من 
قراءته. 

ثالًثا: موضوع المخطوط:

يتحدَّث الدِّيريني في منظومته التي بين أيدينا عن موضوع دقيق مهم من مواضيع علم التجويد لكتاب 
اهلل تعالى، وهو اللَّحن الجلّي والخفّي، وذلك من خالل أرجوزته المكونة من )87( بيًتا. 

واب في القراءة، وإمالُة الكالم عن جهته الصحيحة في العربية،  وُيقَصد باللَّْحِن أو اللََّحن: ترُك الصَّ
أو هو الخلل الذي يطرأ على األلفاظ فُيِخلُّ بها )1).

أن: هو َصوُن اللسان عن اللَّحن في ِتالوة القرآن الكريم، وقراءته  فه أهُل الشَّ  وتجويد القرآن كما َعرَّ
ع)2).  ف فيها وال تكلُّف، وال تصنُّع وال تنطُّ قراءة سهلة عذبة حلوة لطيفة، ال َتَعسُّ

على  قراءته  أقام  فمن  َخفّي)٣)،  ولحن  َجلّي،  لحن  قسمين:  إلى  يقسم  الدِّيريني   أشار  كما  واللحن 
د قراءة القرآن. الميزان الوفي واجتنب اللَّحن بنوعيه فقد جوَّ

الِقراءة  ُيِخلُّ إخالاًل ظاهًرا يشترك في معرفته علماُء  الَجلِيُّ في االصطالح: هو كلُّ َخطأ  واللَّْحن 
وغيُرهم، كالخطأ في التشكيل الذي ُيِخلُّ بالمعنى أو اإلعراب، أو تغيير حرف أو كلمة، أو إشباع حركة 

يتولَُّد عنها حرف)4).

ا اللَّْحن الَخفّي في االصطالح: فهو الخطأ الذي يطرأ على اللفظ، فيخلُّ ِبُعرف القراءة إالَّ أنَّه ال  وأمَّ
يِخلُّ بالمعنى، وُسمَِّي خفيًّا؛ ألنَّ معرفته تختصُّ بالَعالِ�مين بأصول القراءة، ممن تلقَّوا القراءة مشافهة 

عن العلماء والُمتقنين من أهل األداء. 
انظر: مقاييس اللغة ٥: 2٣9؛ لسان العرب 1٣: ٣79؛ النشر 1: 211.  (1(

انظر: النشر في القراءات 1: 21٣. قال الشيخ زكريا األنصاري في شرح المقدمة ص6٥: "والغرض من القراءة   (2(
إنما هو تصحيح ألفاظها على ما جاء به القرآن العظيم، ثم التفكر في معانيه".

انظر: جمال القراء 2: ٥29؛ النشر في القراءات 1: 211؛ اإلتقان 2: 640؛ شرح المقدمة لألنصاري ص٥8؛   (٣(
المنح الفكرية ص112.

إشباع  فعن  نوعها،  من  حرف  عنها  لتولَّد  ُمّطت  لو  الكاملة...  "والحركة  ص٣0:  اإلنباء  في  الطحان  ابن  قال   (4(
الفتحة تتولد األلف، وعن إشباع الضمة تتولد الواو، وعن إشباع الكسرة تتولد الياء، ووزن الحركة في التحقيق 
الواو  والضمة:  الصغرى،  الياء  والكسرة:  الصغرى،  األلف  الفتحة:  َسمُّوا  ولذلك  عنها،  المتولِّد  الحرف  نصف 

الصغرى...".
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وعليه فيمكن تقسيم اللَّحن الخفي إلى قسمين: 

األول: ما ال يعرفه إال علماء القراءة، كترك اإلخفاء، واإلدغام، والَمدِّ، ونحوها.

واختالس  السواكن)2)،  وقلقلة  اءات)1)،  ال��رَّ كتكرير  اء  القرَّ من  المهرة  إال  يعرفه  ال  ما  الثاني: 
الحركات)٣)، وتوليد الحروف من الحركات)4)، وتطنين الغنات)٥)، وعدم تحقيق حركات الحروف)6)، 

وما شابهها.

ولم يلتزم الشيخ الديريني في نظمه ببيان نوع اللحن، جلًيا كان أو خفًيا. 

رابًعا: عملي في المخطوط: 

1� َنْسُخ مخطوط )الميزان الوفي ..(، متَّبًعا الطرق اإلمالئية الحديثة في الكتابة.

ة وزن األبيات، وترقيمها. 2� ضبط ألفاظ النظم ضبًطا كاماًل، مع التَّدقيق في صحَّ

٣� التعليق على أبيات النظم وبيان المراد منها.

4� وضُع رقم ورقة المخطوط مع جهتها، بين قوسين مغلقين ] [ على جانب الصفحة، واإلشارة إلى 
بداية صفحة المخطوط بخط مائل /.

٥�  وضع فهرس لمصادر ومراجع التحقيق والدراسة والتعليق.

السالمة من  الرعاية ص1٣1. وطريقة  انظر:  التكرير.  إخفاء  القراءة من  في  بد  أبي طالب: وال  بن  قال مكي   (1(
ة واحدة. انظر: المنح الفكرية ص109. التَّكرير: هو أن يلصق القارئ ظهر لسانه بأعلى حنكه لصًقا محكًما َمرَّ

قال ابن الطحان في اإلنباء ص٣٥: "فال يحسن السكون في الحرف إال بمقدار ما تظهر صفته، أو تبرز هيئته من   (2(
غير قطع مسرف وال فصل متعسف، فاحرس لفظك من اللحن في السكون...".

ويقصد به: اإلسراع بالحركة إسراًعا يحكم السامع به أن الحركة قد ذهبت، وهي كاملة في الوزن والصفة، أو حتى   (٣(
يظن السامع أن المسموع سكون ال حركة، وقيل: هو عبارة عن النطق بثلثي الحركة، وهذا إنما تحكمه المشافهة. 
واإلشارات  القواعد  ص4٥؛  الطحان  البن  القراءات  أصول  في  ومقدمة  ص٣2؛  الطحان  البن  اإلنباء  انظر: 

ص٥2؛ اإلضاءة ص٣1.
وذلك بأن يتولد عن الحركة حرف من جنسها، نتيجة زيادة زمن النطق بالحركة.  (4(

وهو ترقيص الُغنَّة والتَّرنُّم الزائد فيها.  (٥(
فتحقيق الضم يكون بضم الشفتين، وتحقيق الكسر يكون بانخفاض الفك السفلي، أما الفتح فيكون بفتح الفم، قال   (6(

شهاب الدين أحمد ابن أحمد الطيبي في منظومته )المفيد في التجويد( ص6 � 7:
ــــا ــــمَّ ــــت ــــــاوكــــــــــــــلُّ مـــــــضـــــــمـــــــوٍم فــــــلــــــن ي َضــــــمَّ الـــــشـــــفـــــتـــــيـــــن  بـــــــضـــــــمِّ  إالَّ 
لـــلـــفـــِم ــــاٍض  ــــف ــــخ ــــان ب ـــــاٍض  ـــــخـــــف ان ــــِموُذو  ــــه ـــــوُح بــــالــــفــــتــــح اف ـــــت ـــــف ـــــم ـــــمُّ وال ـــــت ي
ـــــــن تـــنـــطـــبـــقـــا ــــــــارئ ل ــــــــق ـــــــــَر ال ـــــــــإن ت ــــَقــــاف ـــــمِّ كـــــــن مــــحــــقِّ ـــــض ـــــال ــــــُه ب ــــــاُه شــــــف
ـــــا ـــــص مــــــــــا ضـــــمَّ ـــــق ـــــت ـــــن ــــــــــه م ــــابــــــــــأنَّ ــــمَّ ــــت ـــــــه ُم ـــــنـــــطـــــق ب ــــــــــُب ال ــــــــــواج وال
ــب ــج ي كـــــســـــٍر  وذو  فـــــتـــــٍح  ُذو  ـــــــــذاك  ـــصـــبك ــــه ُت ــــهــــم ـــا اف ـــم ـــه ـــن إتــــــمــــــام كـــــــلٍّ م
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خامًسا: صور من المخطوط:

صفحة عنوان المخطوط
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والَخِفي
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اللوحة األولى من المخطوط
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 اللوحة األخيرة من المخطوط
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الـِميَزاُن 
الَوفـِي

في اللَّْحِن 
الَجليِّ 
والَخِفي
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قسم التحقيق
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وصلى اهلل على محمد وآله وسلم

بِـــالـــتَّـــْنـــِزيـــِل ــَن  بَـــيَـّ ـــــْن  َم ـــاَن  ـــَح ـــْب ُس ــــِل)1(1ـ  ــــْي ــــرتِ ــــتَّ ـــِد وال ـــِوي ـــْج ـــتَّ ـــــَع ال ـــــَواقِ َم
َوفـــِــْي ـــَزاٍن  ـــْي ـــِم بِ الــنُّــْطــَق  ــِر  ــبِ ــتَ ــاْع ف ــيِّ والــَخــفِــي)2(2ـ  ــل ــَج ــِن ال ــْح ــلَّ ــْم ِمـــَن ال ــلَ ــْس تَ
ــْه ــل ــَم ــْس ــبَ ال بِــــبَــــاِء  ـــأتـــي  تَ َمــــا  ُل  أَوَّ ــــْه)3(3ـ  ــــلَ ــــهَّ ــــَس ــــْيــــفَــــةً ُم ــــةً َخــــفِ ــــَع ــــِري َس
ــِد ــِدْي ــْش ــتَّ ال ـــَن  ِم ــــــَذْر  َواْح ــا  ــَه بِ ـــــِرْع  أَْس ــوِد)4(4ـ  ــُص ــْق ـــ ـــَ ــم ــــى ال َهـــا يـُــْفـــِضـــْي إِل ـــَشـــدُّ فَ
ـــْن ـــاِك َس ــــَد  ــــْع بَ ــــــأِت  تَ إِْن  ـــذا  ـــك وه ــــْك آِمـــــــْن)5(5ـ  ــــبُ ــــل ـــــَد إِْخـــــفَـــــاٍء َوقَ ـــــْع َوبَ
الـُمْدَغَما6ـ )]ِمْن[)6( بَْعِد( )أَْنبِْئُهْم( )7( َوقَاَل )اْعلَْم بَِما()8( يَُضاِهي  ــْوِســْي)9(  الــسُّ َمــْذَهــِب  فـِْي 
الـــمـــْشـــُهـــْوَرْه الــقَــْلــقَــلَــِة  َوأَْحـــــــــُرُف  ـــْوَرْه)10(7ـ  ـــُم ـــْع ــــْت َم ـــْد أَتَ ( قَ ــِب َجـــدٍّ ــْط ــْي قُ ـــِ ف

يكون  للقرآن:  التالوة  فحقُّ   ،]121 ]البقرة:   ڃ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  تعالى:  قوله  بذلك  ويقصد   (1(
بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة بالسند المتصل إلى حضرة النبي عليه الصالة 
والسالم ]النشر في القراءات العشر 1: 210[، وقيل: حق التالوة للقرآن هو بإتقان قراءته، وتدبُِّر معانيه، وإحالل 
 ٿ ٿ ٿ :حالله، وتحريم حرامه، وعدم تحريفه عن مواضعه ]تفسير ابن كثير 1: 40٣[، وقوله تعالى

]المزمل: 4[؛ أي: اقرأه على تمهُّل؛ ليكون ذلك أدعى لفهم القرآن وتدبُِّرِه ]تفسير ابن كثير 8: 2٥0[.
وقد سبق أن بيَّنُت معنى اللحن الجلي والخفي في المبحث األول من الدراسة.  (2(

أي: غير مشددة.  (٣(
أي: يفضي إلى اللحن الذي ُنِظَمِت األرجوزة للتحذير منه.  (4(

أي: ومثل ذلك يكون حكم الباء إن جاءت بعد نون أو ميم ساكنتين، في حكمي اإلقالب واإلخفاء الشفوي، فال ينبغي   (٥(
تشديدها، وكز الشفتين عند النطق بها، بل يأتي بها القارئ بإطباق خفيف للشفتين ] في الرأي الراجح في ذلك[.

زيادة يقتضيها السياق، اليستقيم المعنى والوزن بدونها.  (6(
.َأْنِبْئُهم ،ِمن َبعِد :أمثلة لمجيء الباء بعد النون الساكنة في كلمة وفي كلمتين، ومجيئها بعد الميم الساكنة  (7(

من قوله تعالى:  ۋ   ۋ    حيث ورد، أو  گ  گ ، وما شابه ذلك من مجيء الميم المتحركة وبعدها باء، فعند   (8(
جمهور القراء ال شيء فيها، أما عند السوسي فهي مخفاة إخفاء شفويًا، يشبه اإلدغام من حيث التبويب.

وِسي ) ت261ه�( )نسبة إلى  ستبي، أبو شعيب، السُّ وسيُّ )ت 17٣ � 261ه�(: صالح بن زياد بن عبد اهلل الرُّ السُّ  (9(
الواقعة على مجرى  الشام،  المشهورة في بالد  قَّة  الرَّ قِّي )نسبة إلى مدينة  الرَّ السوس، وهي مدينة بخوزستان(، 
الفرات(: أحد راويي اإلمام أبي عمرو البصري زبان بن العالء التميمي )68 � 1٥4ه�(، انظر: معرفة القراء 

الكبار 1: 19٣؛ سير أعالم النبالء 12: ٣80، غاية النهاية 1: ٣٣2 � ٣٣٣.
يقصد أن حروف القلقلة مجموعة في )قطب جد(، وهذه الحروف يجب قلقلتها ليظهر صوتها؛ لما فيها من جهر   (10(
وشدة، فالجهر يمنع جريان النفس، والشدة تمنع جريان الصوت والنفس، وأبينها صوًتا في الوقف القاف، وذلك 

لقربها من الحلق وقوتها في االستعالء. انظر: الرعاية لمكي ص12٥.
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َكــالــقَــاِف)1( ــى  ــَج ــرتَ تُ ال  ـــْي  َك ـــاُف  ـــَك وال ـــــــاِف)2(8ـ  ــــــاٍء وهــــــَذا َك ـــــْن تَ والـــــطَّـــــاُء َع
ــــاِء)3( ــــفَ َوال ِمــْيــِمــِهــُم  ــــْن  َع والــــبَــــاُء  ـــــاِء)4(9ـ  ـــــفَ ــــٍن بِــــال َخ ــــْي ـــُم عـــن ِش ـــي ـــج وال

القَْلقَلَْه ــُن  ــْس وُح ــــاٍء)5(  تَ عــن  اُل  ــــدَّ َوال ــــْه)6(10ـ  ــــلَ ــــهَّ ــــَس ــــةٌ ُم ــــفَ ــــِطــــْي ـــــةٌ لَ ـــــِويَ ـــــْق تَ

فَــْتــَحــْه ــَد  ــْع بَ ــِه  ــل ال اْســـِم  ــي  ف ـــاُء  ـــَه َوال ـــْه)7(11ـ  ـــَح ـــْت ـــفَ ـــَهـــا بِ ـــْعـــتَ ـــبَ ـــــالَّم قَــــْد أَْت فـــي ال

ْفـــِع الـــرَّ ــي  ـــِ ف ــا)8(  ــَه ــقُ ــبِ ــْس يَ َوُربَّــــَمــــا  ـــــِع)10(12ـ  ْف ـــــدَّ ال ــــــدَّ  أََش ــــْعــــَهــــا)9(  ــــَدافِ فَ واٌو 

ــْف أَلِ ــْن  َع ا)11(  َمــــّدً ِم  الــالَّ فـِْي  تَــِزْد  َواَل  ــْف)12(13ـ  ــل ــتَ ــْخ تَ اَل  ــا  ــَه ــلُ ــْث ِم والـــيَـــا  َوالـــــــَواُو 

ا ـــدَّ َم ــــدٍّ  َم ُحـــــــــُرْوَف)13(  ـــــِزْد  تَ َواَل  ا)14(14ـ  ــــدَّ ــْرهُ َح ــبِ ــتَ ــاْع ـــوا( َو)ِســــْيــــُروا( فَ ـــالُ )قَ
مستعٍل  فالقاف حرف  الصفات،  في  مختلفان  أنهما  إال  مخرجهما،  في  متقاربان  لهويان  حرفان  والكاف  فالقاف   (1(
ومجهور، بينما الكاف مستفٌل مهموس، فينبغي على القارئ أن يحذر من ضعف القاف وتحولها في النطق إلى 

كاف، أو قوة الكاف وتحولها إلى قاف.
الطاء والتاء حرفان نطعيان يخرجان من رأس اللسان وأصول الثنايا العليا، إال أنهما يختلفان في الصفات، فالطاء   (2(

مستعلية مجهورة مطبقة، بينما التاء مستفلة مهموسة منفتحة، فإن ضعفت صفات الطاء خرجت مشابهة للتاء.
تخرج  فرخوة  الميم  أما  بانفتاحهما،  تخرج  الباء حرف شديد  أن  إال  الشفتين،  يخرجان من  والميم كالهما  فالباء   (٣(
بانطباقهما، وأما الفاء فمهموسة تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، وهذا يستدعي من القارئ 

التنبه لمخرج وصفة كل واحد من هذه الحروف.
فالجيم والشين يخرجان من شجر الفم إال أنهما يختلفان في الصفات، فالجيم مجهورة شديدة، بينما الشين مهموسة   (4(

رخوة، فإن ضعفت صفات الجيم خرجت مشابهة للشين، كما يفعل البعض.
الدال والتاء حرفان نطعيان، إال أنهما يختلفان في الصفات، فالدال مجهورة، بينما التاء مهموسة، فإن ضعفت صفة   (٥(

الجهر في الدال خرجت كالتاء.
القلقلة أو اللَّْقَلقة في اللغة: التَّحرك واالضطراب، أو شدة الصوت أو الصياح، واصطالًحا: قوة اضطراب صوت   (6(
بالتَّباعد بين طرفي  أداء هذه الصفة  نبرة قويَّة، ويتمُّ  له  النُّطق به ساكًنا في مخرجه، بحيث يسمع  الحرف عند 
عضو النُّطق بعد الضغط، دون أن يصاحَبه شاِئبُة حركة من الحركات الثالث، وهي حالة بين السكون والحركة.
فالالم في اسم الجاللة إن ُسبقت بفتحة كانت مفخمة، بينما تكون الهاء مرققة، فينبغي على القارئ التنبه لترقيق   (7(

. إنَّ اهلَل  :الهاء وعدم تأثرها بمجاورتها للالم المفخمة، نحو
أي: يسبق اسم الجاللة.   (8(

أي: فدافع تفخيم الواو بقوة.   (9(
نحو: َواهلُل فالواو مرققة، بينما الالم مفخمة، فينبغي الحذر من تفخيم الواو تأثًرا بمجاورتها للالم المفخمة.   (10(

المد في اللغة: الزيادة، ومطلق اإلطالة، واصطالًحا: إطالة الصوت بحرف من الح�روف الَمدِّيَّة الثالثة: )ا، و،   (11(
ي(، أو بحرف من ح�رفي اللِّْي��ن )الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما(، على ِمْقَدار ما فيهنَّ من الَمدِّ الذي هو 
صفتهن، من غير زيادة وال إشباع. انظر: جمال القراء 2: ٥٣٣؛ النشر 1: ٣1٣؛ الحواشي المفهمة ص112؛ 

شرح المقدمة لألنصاري ص106.
فمقدار مد األلف الساكنة المفتوح ما قبلها حركتان، وكذا الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور   (12(

ما قبلها، فيمد كل منهما بمقدار حركتين.
في المخطوط: في حروف، وال يستقيم الوزن.  (1٣(

أي: بمقدار ما تمد كلمتي: )قالوا( وكذا )سيروا( وأمثالهما مدًّا أصلًيا.  (14(
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يـُــــَزاُد)1( ـــْد  قَ الـــَوْقـــِف  فــــِـي  ــــِذْي  الَّ إاِلَّ  هُ الـــــــــــُمـــــَراُد)2(15ـ  ــــــــدُّ ــــٍز َم ــــْم ـــــَل َه ـــــْب َوقَ
َدْه)3( ُمــــَشــــدَّ َوَرَدْت  ــُث  ــْي َح اُء  َوالــــــرَّ ــــــَدْه)4(16ـ  ــــــَرعَّ ُم ـــا  ـــَه ـــلَ ـــَع ـــْج تَ أَْن  ــــــــاَك  إِيَّ

ـــا ـــَراطَ إِْف َهـــا  َمـــدِّ فـــِــي  ــــِزْد  تَ أَْن  /أَْو  ــــا طَـــــا)5(17ـ  ــــَه ـــاُس أنَّ ــــنَّ الــــنَـّ ــــظُ ــى تَ َحـــتَـّ
ــْم)6( ــخَّ ــفَ يُ َواَل  ــِح  ــْت ــفَ ال فــــِـي  ــُن  ــْي ــَع َوال ــــْم)7(18ـ   ــــْســــلَ يَ بِـــفَـــْتـــٍح  ـــــْل  بَ ــــاُل  ــــَم تُ َواَل 

ــْه ــيَ الــَعــالِ َوالــــُحــــُرْوُف  َكــالــَعــالـــَــِمــْيــَن،  ــْت َعـــالنِـــيـَــْه)8(19ـ  ــَم ــخِّ ـــصَّ َضـــْغـــٍط( فُ ــــْظ ُخ )قِ
َمـــَحـــالَـــْه)9( اَل  ــِم  ــْي ــِخ ــْف ــتَّ ــال ب اُء  ــــــرَّ َوال ـــــــْه)10(20ـ  ـــــــالَ َواإِلَم ـــِق  ـــْي ـــْرقِ ـــتَّ ال ـــــَع  َم إاِلَّ 

وعندئذ يصبح مدًّا عارًضا للسكون، وهو أن يأتي بعد حرف المدِّ حرٌف ُمَتَحِرك، ثمَّ يعرض لهذا الحرف السكوُن   (1(
ول )اإلشباع(، وذلك تخييًرا، والطول أفضل،  بسبب الوقف، فيجوز عندئٍذ في حرف المدِّ: القصر والتَّوسط والطُّ
نحو: َجنَّاُت ،َنْسَتِعْيُن ،ُمْفِلُحون، حال الوقف عليها،أما في حالة الوقف مع الروم فال يجوز فيه إال القصر؛ 

ألن الروم كحالة الوصل، أما اإلشمام فيأتي على الوجوه الثالثة.
سواء كان المدُّ واجًبا متصاًل، أو جائًزا منفصاًل.  (2(

ألن التكرير في الراء يظهر جلًيا عندما تكون مشدََّدة.  (٣(
َد صوته، كالذي َيْرُعد من برد وألم، ويبدو لي أنه يقصد تكرار الراء عند النطق بها، وهذه  الترعيد: هو أن يرعِّ  (4(
الصفة تعلم لتجتنب ال لترتكب. انظر: جمال القراء 2: ٥29؛ شرح المقدمة لألنصاري ص6٥. قال مكي بن أبي 
طالب في الرعاية ص1٣1: "وال بد في القراءة من إخفاء التكرير". أما طريقة السالمة من التَّكرير للراء: هو 

ة واحدة. انظر: المنح الفكرية ص109. أن يلصق القارئ ظهر لسانه بأعلى حنكه لصًقا محكًما َمرَّ
أي: محصرمة شبيهة بالطاء. قال ابن الجزي في النشر 1: 219: "وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددة فيأتي   (٥(
بها محصرمة شبيهة بالطاء، وذلك خطأ ال يجوز، فيجب أن يلفظ بها مشددة تشديدًا ينبو به اللسان نبوة واحدة 

وارتفاعًا واحدًا من غير مبالغة في الحصر والعسر". والَحْصَرُمة: تأتي بمعنى الَضيُِّق والشدة. 
الفتح؛ ألنها  الديريني حالة  الشيخ  أحوالها، وقد ذكر  العين من حروف اإلستفالة والتوسط، وهي مرققة في كل   (6(
لحن خفي مشتهر عند كثير ممن يقرؤون القرآن؛ حيث يفخمون العين، خصوًصا إن كان بعدها ألف، كالعالمين، 

والعالم، والعاديات...إلخ.
فال يجوز إمالة العين المفتوحة عند النطق، أكانت اإلمالة صغرى أم كبرى.  (7(

فحروف االستعالء كلها مفخمة، واالستعالء: هو ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك األعلى عند النطق بالحرف؛   (8(
االستعالء  ويْضُعف  في: )ص، ض، ط، ظ(،  منطبًقا  األعلى  الحنك  إلى  بها  النُّطق  عند  الصوت  يتصعَّد  حيث 
بالكسر عند الحروف الثالثة: )غ، خ، ق( من غير إطباق. واإلطباق: هو انحصار الصوت بين اللسان والحنك 

األعلى.
التفخيم. انظر: المنح الفكرية ص149. ونقل عن  فجمهور علماء القراءات والتجويد على أن األصل في الراء   (9(
جماعة قولهم: ليس للراء أصل في التفخيم وال في الترقيق، وإنما يعرض ذلك بسبب حركتها. قال الشاطبي في 

حرزه ) بيت ٣٥8(:  
وفيما عدا هذا الذي قد وصفُتُه            على األصِل بالتفخيم كن متعمِّال

فترقق الراء: إذا كانت مكسورة، سواء كان الكسر أصلًيا، نحو: ِرَجاٌل ،ِرْزًقا ،َقِريٌب، أو كان عارًضا،   (10(
 گ ،أو بسبب إمالة ،ِبَسَحٍر ،ُسُعٍر ،ُنُذِر :أو بسبب َرُوم عند الوقف، نحو ،ِر الَِّذْيَن َءاَمُنوا نحو: وَبشِّ
]هود:  ]41وليس في رواية حفص إال هذا الموضع من القرآن الكريم، أو كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي ليس 
بعده حرف استعالء، نحو: ِفْرَعْون ،ِمْرَية ،ِمْرَفًقا، أو سكنت وقًفا وكان قبلها كسر، أو ياء ساكنة مدية 
، وكذلك في: َقِدْير،(َبِشْير ،َخْير، أو سكنت وقًفا، وكان قبلها حرف ساكن  أو لينية، نحو: َيْقِدُر ،ِصرٌّ

. ِذْكر ،ِسْحر  :من حروف االستفالة وقبله كسر، نحو
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ـــَحـــاَء ال ـــَت  ـــْي َحـــيِ َمــــا  ـــْم  ـــخِّ ـــفَ تُ َواَل  ـــــَزْم َهـــــاَء)2(21ـ  ــهَ وال ــل ـــــاْدُع ال ــــهــــاَء)1( فَ وال
تَُحقَّْق ــا)3(  ــَه ــُه ــْب َوِش ـــا(  )بَ َو  ـــا(  )َم َو  ـــــْق)4(22ـ  ـــــَرقَّ تُ َواَل  ـــٍم  ـــْي ـــِخ ـــْف تَ َغـــْيـــِر  ـــــْن  ِم
ــُم ــْي ــِخ ــْف تَ اَل  ــــةُ  ــــاقَ َوالــــنَّ َوالـــــنَّـــــاُر  ــــُم)5(23ـ  ــــْي ــــقِ ــــتَ ــــْس ـــــــــــاَم يَ ـــــٍة َونَ ـــــاقَ ـــــنَ َك
األلــــْف)6( قَــْبــَل  َدْت  ُشــــــدِّ ــــاٍء  يَ َوُكــــلُّ  ــــْد ُعـــــــِرْف)7(24ـ  ــــــٌل قَ ـــــــاَءاِن أَْص ـــا يَ ـــَه ـــأَنَّ َك
بِــــــاإِلْطــــــاَلِق َد  ُشــــــــدِّ َمـــــا  َوُكــــــــلُّ  ــــاق25ـ  ــــفَ ــــاتِّ ــــــهُ َحـــــــْرفَـــــــان ب ــــــلُ ــــــأَْص فَ
فَــــَوْهــــُن)8( ــا  ــَه ــتَ ــْق ــقَّ َح إِْن  ـــــــاَك(  )إِيَّ ـــُن)9(26ـ  ـــْح ـــلَ فَ ــــا  َه ــــدِّ َش ـــْي  ــــِ ف تَــــــِزْد  َوإِْن 
الـــَكـــاِف)10( ـــاِن  ـــَك َم إِلـــى  ــا  ــَه ــِرُج ــْخ يُ ــافـــِــي27ـ  ــَك ــاِن ال ــَك ـــَ ــم ـــــَل ال ــــَزْم بِــَهــا أَْص ــــاْل فَ
اِل الـــــدَّ ــــمَّ  ثُ الـــبَـــاِء  ــــمُّ  َض ـــُد(  ـــبُ ـــْع )نَ اســـتـــْثـــقَـــاِل)11(28ـ  وال  ــٍص  ــْي ــقِ ــْن تَ ـــِر  َغـــْي ِمــــْن 
ْد)12( ــــدِّ ــــَش تُ ـــال  فَ ـــا  ـــَدَه ـــْع بَ َوالـــــــواُو  ــــــْد)13(29ـ  تـُـــــَرعَّ إِْذ  اإلْدَغــــــــــاَم  ـــهُ  ـــبِ ـــْش ـــتُ فَ

فكالهما من حروف اإلستفالة والترقيق، وقد يسبق إلى كثير من األلسنة تفخيمهما، خصوًصا إذ كانتا مفتوحتين،   (1(
...هارو ،النهارو ،حاسدو ،الحاقة :�وهو لحن خفي، ك

أي: إلزم هذا ألمر وال تحد عنه في قراءتك.  (2(

أي: وكل حرف مستفل يأتي بعده ألف مدية.  (٣(
ويقِصد بذلك األلف المدية، فهي محققة، إالَّ أنها ال ُتوصف استقالاًل بالتفخيم وال بالترقيق، بل هي تتبع ما قبلها، فإن   (4(
مت األلف. انظر: شرح المقدمة لألنصاري ص67.  كان مستفاًل ُمرقَّقًا ُرقِّقت األلف، وإن كان ُمستعليًا مفخمًا ُفخِّ

ويقول الشيخ عثمان سليمان مراد )1٣82ه�( في منظومته )السلسبيل الشافي(:  

ـــــــِق ــــــاِل َرقِّ ــــــَف ــــــِت ــــِقُكـــــــلُّ ُحــــــــــُروِف اإِلْس ــــاب ـــــرٍف َس ـــــح ــــا ل ــــَه ــــْع ــــِب ـــــــــــــف أت َواألْل
ألن النون من أحرف اإلستفالة والترقيق، وتفخيمها لحن خفي، سواء كانت مشددة أو غير مشددة.  (٥(

 ....إيَّاكم ،إيَّاي ،إيَّاك :نحو  (6(
ألن الحرف المشدد حرفان، األول ساكن والثاني متحرك، فإذا لم يحقق القارئ شدة الياء فلحنه لحن جلي، وقد   (7(

ينقلب المعنى، خصوًصا إذا كان في فاتحة الكتاب في الصالة. 
أي: ال تبالغ في اإلتيان بالشدَّة.  (8(

فالمبالغة في تشديدها تفضي بالقارئ إلى بتر صوتها والوصول إلى صفة الشدَّة، بينما هي رخوة يجري الصوت   (9(
خاوة. معها، والوجه الصحيح في أدائها أن يجمع القارئ بين التشديد والرَّ

أي: المبالغة في تشديد الياء يخرجها إلى مكان الكاف، فالياء من الحروف الشجرية، وهي: )ج ، ش ، ي غير   (10(
َجِريَّة( نسبة إلى َشْجِر الفمِّ؛ وهو ما بين وسط اللسان وما يقابله من الحنك األعلى،  المدية(، وتسمى ب� )الحروف الشَّ
فالجيم تخرج بإلصاق وسط اللسان باللََّثة الُعليا إلصاًقا معتداًل، والياء والشين بتجافي اللسان عنهما. انظر: شرح 
اللحمي  الحنك  اللسان وما يحاذيه من  الكاف: فحرف لهوي، يخرج بين أقصى  أما  المقدمة لألنصاري ص٣7. 

األعلى، في حيِّز اللََّهاة.
من قوله تعالى: ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن ]الفاتحة: ٥[، فلو كسر الَباء أو سكَّن الدَّال من نعبد فلحن جلي، أما   (11(

إذا لم يحقق ضمة الباء فلحن خفي، وال يتم تحقيق حركة الضم إال بضم الشفتين.
بالواو  إدغامه  ثمَّ  الدَّال،  الواو من ضمَّة  توليد حرف  ناتج عن  نعبد، فهو لحن  بعد قولك:  الواو  أي: ال تشدد   (12(

المتحركة.
أي: تكرر الواو، فالمتولدة من الضم ساكنة، والتي بعدها مفتوحة.   (1٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الـِميَزاُن 
الَوفـِي

في اللَّْحِن 
الَجليِّ 
والَخِفي

147 آفاق الثقافة والتراث

ـــُص ـــخَّ ـــلَ تُ ـــا  ـــَه ـــلُّ ُك َوالـــــَحـــــركـــــاُت  ــــُص)1(30ـ  ــــقَّ ــــنَ تُ َوال  يَـــــــاَداِت  الـــــــزِّ َعــــــِن 
ــرْط ــتَ ــْش ي ـــــــاُم)2(  اإلَم ـــَزةُ  ـــْم َح ـــــاَل  َوقَ ـــْط)3(31ـ  ـــطَ قَ ـــْهـــَو  فَ ــِدِه  ــْي ــِع ــج ت ــي  ـــِ ف َزاَد  ـــا  َم
طَــا)5( ُمــفَــرِّ ـــا)4(  ـــنً ـــْوِه َم ـــْق  ـــَوافِ تُ فَـــال  ـــا)7(32ـ  ُمـــْفـــِرطَ ــي  ـــِ ــال ــَع ــتَّ ــال بِ ـــا)6(  ـــُســـوفً َع َواَل 
ــِق ــْل ــَح ال ـــَخ  ـــْف نَ الـــتَّـــْجـــِوْيـــَد  ــُد  ــقِ ــتَ ــْع يَ ــــِق33ـ  ــــْن ــــَخ ــــال ٍة َك ٍة َوقُـــــــــــــــوَّ ــــــــدَّ ــــــــِش لِ
األَْحــــُرِف ــطُ  ــْب َض ــُد  ــِوْي ــْج ــتَّ ال ـــا  ـــَم /َوإِنَّ ـــِف)8(34ـ  ـــلُّ ـــَك تَ َواَل  تَــــْفــــِرْيــــٍط  َغـــْيـــِر  ِمـــــْن 
ــْه ــنَ ــاِك َس ــــاٍء  يَ ـــــلُّ  َوُك ـــُم()9(  ـــِه ـــْي ـــلَ )َع ــَف َكــاِمــنَــْه)10(35ـ  ــْي ــَف ِض ــْي ــٍح َك ــْت ــِد فَ ــْع ـــْن بَ ِم
ـــــــْف)11( األَلِ ــــْزَداُد  ــــتَ فَ َهـــا  تَـــُمـــدَّ فَــــاَل  ــِرْف36ـ  ُــْعــتَ ــْع َمـــقَـــاَل الــمـــ ــَم ــاْس ــا، فَ ــَه ــلِ ــْب ِمـــن قَ

هو  واالختالس:  للحركة،  اختالس  والنقص  جنسها،  من  حرف  منها  يولد  وزمنها  الحركة  مقدار  على  فالزيادة   (1(
اإلسراع بالحركة إسراًعا يحكم السامع به أن الحركة قد ذهبت، وهي كاملة في الوزن والصفة، أو حتى يظن 
السامع أن المسموع سكون ال حركة، وقيل: هو عبارة عن النطق بثلثي الحركة، وهذا إنما تحكمه المشافهة.  انظر: 
القواعد واإلشارات ص٥2؛  الطحان ص4٥؛  القراءات البن  في أصول  الطحان ص٣2؛ ومقدمة  اإلنباء البن 

اإلضاءة ص٣1. 
حمزة بن حبيب بن َعَمارة بن إسماعيل، الُكوفيُّ التيميُّ الزيَّات، أبو عمارة )80 � 1٥6ه� (. انظر: معرفة القراء   (2(

الكبار1: 111؛ سير أعالم النبالء 7: 90؛ غاية النهاية 1: 261؛ األعالم للزركلي 2: 277.
فقد قال حمزة بن حبيب الزيات لبعض من سمعه يبالغ في القراءة: "أَما علمَت أنَّ ما كان فوَق الُجُعودة فهو قطط،   (٣(
وما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة". انظر: النشر في القراءات العشر 1: 20٥. 

والمراد: عدم المبالغة في التجويد والقراءة.
عُف في العمل واأَلمر، وَلِقيُته َمْوِهًنا: َأي بعد َوْهٍن.  الَوْهن: الضَّ  (4(

ر في العمل، والمقصود: أن ال يتابع القارئ في قراءته من كان متساهاًل مضيًعا لألحكام  ط بالتشديد: المقصِّ المَفرِّ  (٥(
ًرا في اإلتيان بها؛ ألنه ليس من أهل التحقيق واإلتقان. أو ُمقصِّ

عَسف فالن فالًنا َعْسًفا ظَلمه، والَعُسوف: هو الجائر الظُلوم.  (6(
القراءة  أحكام  في  واإلفراط  التكلف  أهل  متابعة  من  تحذير  ذلك  وفي  العمل،  في  المسرف  بالتخفيف:  المْفِرط   (7(

والتجويد .
د، ، والجيِّد ضد الرديء، واالسم منه: الَجْوَدة. انظر:  فالتجويد لغـة: هو تصيير الشيء جيًدا، وهو مصدر من َجوَّ  (8(
لسان العرب، مادة: جود. وأما اصطالًحا: فهو علم ُيعرف به النُّطق الصحيح لكالم اهلل تعالى، وذلك بإخراج كلِّ 
حرف من مخرجه، وإعطائه حقَّه من  الصفات الذاتية الالزمة )كالجهر والشدة واالستعالء واإلطباق وغيرها(، 
وُمستحقَّه من الصفات العارضة )كاإلظهار واإلدغام، والقلب، واإلخفاء، والترقيق والتفخيم(، من غير إسراف وال 
ف، وال إفراط وال تكلُّف. انظر: جمال القراء 2: ٥26؛ النشر في القراءات العشر 1: 210�212؛ الحواشي  تعسُّ

المفهمة ص6٣؛ المنح الفكرية ص120؛ جهد المقل للمرعشي ص10.
الِّيَن  ]الفاتحة: 7[، وحيثما وقعت  من قوله تعالى: ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ  (9(

في كتاب اهلل تعالى.
فهذه الياء هي حرف لين، وهي خفية، وحرفا اللين )وهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما( ال يمدان إال   (10(

إذا عرض السكون على الحرف الذي يليهما، فيأخذان عندئذ حكم المد العارض للسكون.
فياء اللين هنا ال ُتمد، وقد يقع القارئ في لحن خفي بمد الالم المفتوحة باأللف كما أشار إلى ذلك الناظم.  (11(
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ــي ـــِ ــان ــيَ أَْح فــــِـــْي  ــــَجــــُز  أَْع ـــي  ـــنِ ـــإِنَّ فَ ـــي)1(37ـ  ــــِ ـــَران ـــتَ ــا لـِــَضـــْعـــٍف اْع ــَه ــِط ــْب ــــْن َض َع
ــاِء ــظَّ ــال َك بِـــَهـــا  ـــــأِْت  تَ اَل  ــــاُد  ــــضَّ َوال ــــــَراِء)2(38ـ  ــــــتِ ـــــاَل اْم ـــَل الـــمـــْعـــنـَــى بِ ـــطُ ـــْب ـــيَ فَ
تـَــْخـــُرُج)3( الــثَّــنَــايَــا  ــِن  ــْي بَ ِمـــْن  ــاُء  ــظَّ ــال فَ ُج)4(39ـ  ـــا تَــــَعــــرَّ ـــَه ـــَرِج ـــْخ ــــاُد َعــــْن َم َوالــــضَّ
ــاِن ــَس ــلِّ ــال بِ األَْضــــــــَراَس  يَــلِــي  ــا  ــَم ـــِ ل تَـــَوانــــِـــي)5(40ـ  َواَل  ـــٍل  ـــْي ـــقِ ـــْث تَ ـــِر  ـــْي َغ ِمـــــْن 
َجــْهــِر)8( َذا  ُمْطبَقًا)7(  ُمْستَِطْيال)6(  ــْل  بَ ــــــــــْدِري)9(41ـ  ــــــْن يَ ــــــا يُـــْتـــقِـــنُـــهُ َم ــــــَم َوإِنَّ

وهذا تواضع من الشيخ واعتراف منه بأنه يعجز في بعض األحيان عن ضبط النطق بالكلمة المشار إليها، بسبب   (1(
ضعف أصابه.

 :219  :1 النشر  في  الجزري  ابن  قال  الكتاب،  فاتحة  في  وخصوًصا  الناس،  بعض  فيه  يقع  جليٌّ  لحن  وهذا   (2(
اُد: اْنَفَرَد ِبااِلْسِتَطاَلِة، َوَلْيَس ِفي اْلُحُروِف َما َيْعُسُر َعَلى اللَِّساِن ِمْثُلُه، َفِإنَّ َأْلِسَنَة النَّاِس ِفيِه ُمْخَتِلَفٌة، َوَقلَّ َمْن  "َوالضَّ
اَي.  ُه الزَّ َمًة، َوِمْنُهْم َمْن ُيِشمُّ ُيْحِسُنُه َفِمْنُهْم َمْن ُيْخِرُجُه َظاًء، َوِمْنُهْم َمْن َيْمُزُجُه ِبالذَّاِل، َوِمْنُهْم َمْن َيْجَعُلُه اَلًما ُمَفخَّ
اِء، اَل ِسيََّما ِفيَما َيْشَتِبُه ِبَلْفِظِه، َنْحَو: َضلَّ َمْن َتْدُعوَن، َيْشَتِبُه ِبَقْوِلِه:  َوُكلُّ َذِلَك اَل َيُجوُز، َفْلَيْحَذْر َمْن َقَلَبُه ِإَلى الظَّ
َياَضَة ِفي ِإْحَكاِم َلْفِظِه ُخُصوًصا ِإَذا َجاَوَرُه َظاٌء.."، وللفقهاء كالم في حكم صالة  َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا، َوْلُيْعِمِل الرِّ
من بدل الضاد بظاء، خصوصًا في الفاتحة من كلمة: وال الضالين، فاألكثرون على أنه إن كان غير متعمد 
وعجز عن التمييز بين الضاد والظاء فصالته صحيحة لعموم البلوى، وللشافعية والحنابلة قول بعدم الجواز لتغير 
المعنى، وقال الحنابلة في قول: تكره إمامته. ينظر: حاشية ابن عابدين 2: ٣96، مواهب الجليل 4: 189، مغني 

المحتاج 1: 4٥7، المغني البن قدامة 2: ٣2.
الثنايا  فالظاء من الحروف اللثوية، وهي )ظ ، ذ ، ث(، وتخرج من طرف اللسان من جهة ظهره مع أطراف   (٣(

العليا، وقد ُسمِّيت باللثوية: لُقرب مخرجها من اللََّثة. شرح المقدمة لألنصاري ص4٣.
ص184:  الرعاية  في  طالب  أبي  بن  مكي  قال  عليه.  اإِلقامة  الشيِء:  على  والتعريُج  َأقام،  ِإذا  بالمكان:  ج  َعرَّ  (4(
"والضاد يشبه لفظها بلفظ الظاء؛ ألنها من حروف اإلطباق، ومن الحروف المستعلية ومن الحروف المجهورة، 

ولوال اختالف المخرجين وما في الضاد من االستطالة لكان لفظهما واحًدا، ولم يختلفا في السمع".
فمخرج الضاد: يكون من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من األضراس العليا، وخروج من الَحافَّة الُيْسَرى   (٥(

أكثر وأسهل، ومن األيمن أصعب، ومن الجانبين نادر. انظر: شرح المقدمة لألنصاري ص٣8.
االستطالة في اللغة: االمتداد، والمراد هنا: االمتداد من أول حافة اللسان إلى آخرها. واصطالًحا: هي اندفاع اللسان   (6(
من مؤخرة الفمِّ إلى مقدمته عند النُّطق بحرف الضاد، حتى يالمس رأُس اللسان  أصوَل الثَّنيَّتين الُعليين، وذلك 
تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان، ويستمر جريان الصوت عند النُّطق بها لرخاوتها، وُسمِّي حرفها بذلك؛ 
ألنَّه يستطيل حتى يتَّصل بمخرج الالم، وذلك لما اجتمع فيها من القوة بالجهر واإلطباق واالستعالء، فقويت بذلك 
م من مخرجها. انظر: الرعاية لمكي  واستطالت في الخروج من مخرجها حتى اتصلت بالالم لُقرب مخرج الالَّ

ص1٣4؛ وشرح المقدمة لألنصاري ص٥٥.
اإلطباق في اللغة: االلتصاق، وهو ِضدُّ االنفتاح. واصطالًحا: هو التصاق جزء من اللسان بالحنك األعلى عند   (7(

النُّطق بها، والضاد: متوسطة في اإلطباق. انظر: الرعاية ص 12٣.
الجهر في اللغة: اإلعالن، أو الصوت القويُّ الشديد، وهو ضد الهمس. واصطالًحا: الوضوح في السمع، نتيجة   (8(
ة االعتماد على المخرج.  تضامِّ الوترين الصوتيين واهتزازهما، وانحباس كثير لهواء النفس عند النطق بها؛ لقوَّ

صفة  الحروف  أصعب  من  فهي  مشافهة،  إخراجها  طريقة  ويتلقى  صفاتها،  يعلم  من  الضاد  مخرج  يتقن  أي:   (9(
ومخرجًا.
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ــــَصــــيَّــــُروهُ فَ ـــــــْوٌم  قَ ــــــــهُ  َراَم ـــــْم  َك ــــٍم َوَغـــــــــيَّـــــــــُروهُ)1(42ـ  ــــْفــــِخــــْي ــــتَ ــــــــا بِ اَلًم
ـــــــُرِف)2( أَْح ـــَد  ِعـــْن تَــْعــُســُر  َوُربَّــــَمــــا  ـــا لِــتَــْكــتَــفِــي43ـ  ـــَه ــــِ ـــال ـــثَ فَــــاْصــــِغ إِلَــــــى ِم
)يَُحْضنَا())5(( َمْع   )4( )أَفَْضتُُم()3(َواْضطُرَّ ــْر َوُخــْضــنَــا)7(44ـ  ــبِ ــتَ ـــَض ظَــــْهــــَرَك)6( اْع ـــقَ )أَْن
ــِه)9( ــل ال ــُل  ــْض َوفَ ُذنـُــوبِـــِهـــْم()8(  ــِض  ــْع )بَ )َواْغُضْض()10( َمَع )اْخفِْض()11( قَْبَل ِجْيٍم إنَّ ِهي45ـ 
ــــْف)12( األَلِ بَــْعــِد  ــْن  ِم لِلتَّْشِدْيِد  َوالـــــَمــدُّ  ــــْف46ـ  ــــْد أُلِ ا قَ ــــــّدً ـــــْوَرِة َم ـــــِر الـــــسُّ ـــْي آِخ فــــِ
يُــَمــاثِــلُــْه َمــــا  ــــلِّ  ُك فـــِــي  ــــِرًدا  ــــطَّ ُم ـــْه)13(47ـ  ـــلُ ـــاِك ـــَش ــــلِّ َمــــا يُ ـــْي ُك ـــِداًل فــــِ ـــتَ ـــْع ُم
ــِل ــِوْي ــْط تَ َواَل  ــٍر  ــْي ــِص ــْق تَ َغـــْيـــِر  ِمــــْن  ـــــِل)14(48ـ  ـــــِدْي ـــــْب ـــــِف بِـــــاَل تَ ـــــَوْق ِة ال ـــــدَّ ـــــُم َك

لقرب مخرج الضاد من الالم، وقد سبق كالم ابن الجزري في ذلك، ومن اللحن المشهور المسموع على ألسنة   (1(
بعض األعاجم أن يخرج الضاد الًما، أو دااًل مفخمة.

أي: يعسر النطق بالضاد عند بعض األحرف؛ لتقارب مخارجها.  (2(
من قوله تعالى: َفِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا اهللََّ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم ]البقرة: 198[، وكذلك قوله تعالى:   (٣(

ُكْم ِفي َما َأَفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيٌم ]النور: 14[ َلَمسَّ
تعالى:  النحل: 11٥[، وقوله  األنعام: 14٥،  ]البقرة: 17٣،   َعاٍد َواَل  َباٍغ  َغْيَر  اْضُطرَّ  َفَمِن  تعالى:  قوله  من   (4(
َم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما  َل َلُكْم َما َحرَّ َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف إِلِْثٍم ]المائدة: ٣[، وقوله تعالى: َوَقْد َفصَّ

اْضُطِرْرُتْم ِإَلْيِه ]األنعام: 119[.
ِئي َلْم َيِحْضَن) ]الطالق: 4[. من قوله تعالى: َوالالَّ  (٥(

من قوله تعالى: َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك * الَِّذي َأْنَقَض َظْهَرَك  ]الشرح: 2، ٣[.  (6(
من قوله تعالى: َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا ]التوبة: 69[.  (7(

من قوله تعالى: َفاْعَلْم َأنََّما ُيِريُد اهللَُّ َأْن ُيِصيَبُهْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم ]المائدة: 49[.  (8(
من قوله تعالى: َفَلْواَل َفْضُل اهللَِّ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َلُكْنُتْم ِمَن اْلَخاِسِريَن ]البقرة: 64[، وقوله تعالى: َوَلْواَل َفْضُل   (9(
اهللَِّ َعَلْيُكْم ]النساء: 8٣، النور: 10، 14، 21[، وقوله تعالى: َوَلْواَل َفْضُل اهللَِّ َعَلْيَك َوَرْحَمُتُه ]النساء: 11٣[، 
َذِلَك َفْضُل اهللَِّ ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء ]المائدة:٥4، الحديد: 21، الجمعة: 4[، وقوله تعالى: ُقْل ِبَفْضِل اهللَِّ َوِبَرْحَمِتِه 
َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوا ]يونس: ٥8[، وقوله تعالى: َذِلَك ِمْن َفْضِل اهللَِّ َعَلْيَنا َوَعَلى النَّاِس ]يوسف: ٣8[، وقوله تعالى: 
 ََِّواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اهلل :الحديد: 29[، وقوله تعالى[ َِِّلَئالَّ َيْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب َأالَّ َيْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِمْن َفْضِل اهلل

]الجمعة: 10[، وقوله تعالى: َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اهللَِّ ]المزمل: 20[.
من قوله تعالى: َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ]لقمان: 19[.  (10(

 ْحَمِة من قوله تعالى: َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنيَن ]الحجر: 88[، وقوله تعالى: َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّ  (11(
]اإلسراء: 24[، وقوله تعالى: َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ]الشعراء: 21٥[.

 ،دابَّة  ،ا يتماسَّ  ، جانٌّ  ، مضارٍّ  ، صوافَّ  ،ة الصاخَّ  الطامَّة  الحاقَّة منها:  كثيرة،  وأمثلته   (12(
.الصافَّات

ويسمى هذا المد بالالزم الكلمي الُمَثقَّل.  (1٣(
فحكمه أن يمد )6( حركات لزوًما، وهو أحد وجوه العارض للسكون عند الوقف.  (14(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





آفاق الثقافة والتراث 150

ات
وط

خط
الم

ق 
حقي

ت
ات

وط
خط

الم
ق 

حقي
ت

ــْســِر ــَك ال بَــْعــَد  ــَت  ــْح ــتَ ــتَ اْف إَِذا  ـــا  َوالـــيَ ــــْجــــِرْي)3(49ـ  تَ إِْذ  َوِشــــيَــــٍة)2(  ـــــٍة()1(  ــــــ)ِديَ َك
ــُح ــتَ ــْف تُ إِْذ  ـــٍة  ـــمَّ َض ـــَد  ـــْع بَ َوالـــــــَواُو  يَـــْســـبَـــُح)4(50ـ  ـــــدٍّ  َم ُدْوَن  َخــــفِّــــْف  َكــــُهــــوَّ 
ــِن ــْي ــْســِك الــتَّ ـــةَ  َحـــالَ ـــا  َوالـــيَ /َوالـــــــَواُو  ــوُح بِــالــيَــقِــْيــِن)6(51ـ  ــتُ ــْف ــَم ـــ بَـــْعـــَدُهـــــــَمـــا)5( ال
ــا ــَه ــُم ــْدِغ تُ َواَل  ـــــــى  األُْولَ ــُن  ــكِّ ــَم ـــ تُ فَــاْعــلَــْمــَهــا52ـ  ــــُدوا()7(  ــــاَه َوَج ـــُروا  ـــاَج )َه َكـــ 
الفَْتِح)9( ــَد  ــْع َوبَ ــــْوٍم()8(،  يَ )فـِْي  ــُل  ــْث َوِم ــْرِح53ـ  الــشَّ فـِي  ُمــْدَغــًمــا  ـــوا()10(  ـــالُ َوقَ ــْوا   ــفَ )َع
الــَخــاِء ـــْبـــَل  قَ تَــْســُكــُن  إِْذ  اُل  ـــــــدَّ َوال الــتَّــاِء)12(54ـ  التِبَاَس  فَاْخَش  ــوا()11(  ــلُ )اْدُخ نَْحُو 
ــَذُر ــْح تَ ـــْد()13(  ـــَهـــجَّ ـــتَ )فَ ــِم  ــْي ِج ـــَد  ـــْع َوبَ ــــاِء ِحــــْيــــَن تـُـــْذَكــــُر55ـ  ــــتَّ ـــــَن الـــتِـــبَـــاِس ال ِم

من قوله تعالى: َفِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه ]النساء: 92[.  (1(
من قوله تعالى: ُمَسلََّمٌة اَل ِشَيَة ِفيَها ]البقرة: 71[.  (2(

فينبغي الحذر من تشديد الياء أو نبرها في مثل هذه الحالة، بل يأتي بها مفتوحة مخففة. قال في الرعاية ص181:   (٣(
"وإذا تحركت الياء بفتح وقبلها كسر وجب أن تخفف الحركة على الياء، ويسهل اللفظ بحركتها لئال يشوبها شيء 

من التشديد أو النبر، أو يسبق بهمزة في موضعها".
فيجب على القارئ أن يأتي بالواو في مثل هذه الحالة مخففة مفتوحة، وال يشدد الواو من مثل كلمة: )ُهَو(؛ ألنه   (4(

سيتولَّد من ذلك واو مشددة.
في المخطوط: وبعدهما، وال يصح الوزن، فإما أن نقول: وبعدها، أو نقول: بعدهما.  (٥(

وذلك بأن يأتي في آخر الكلمة واو أو ياء مديتان، ويأتي بعدهما حرف مجانس مفتوح، وعندها ال يدغم األول في   (6(
الثاني.

الواو  بين  يوجد  التوبة: 20[، فال  األنفال: 72،74، 7٥،  ]البقرة: 218،   َوَجاَهُدوا َهاَجُروا  تعالى:  قوله  من   (7(
ل  األولى الساكنة والواو الثانية المتحركة إدغام متماثل؛ ألن من شرط اإلدغام المتماثل أن ال يكون الحرف األوَّ
    ەئ   وئ  :منهما حرًفا َمديًّا، نحو: الواو والياء المديتين؛ وذلك محافظة على المدِّ لئال يذهب باإلدغام،ومثله 

]آل عمران: 200[،  ٺ  ٿ  ]يوسف: 71[.
من قوله تعالى:   ۓ  ڭ      ڭ   ]البلد: 14[، ومثله:  ک   ک  ]الناس: ٥[.  (8(

أي: الواو التي تأتي بعد الفتح، وفي هذه الحالة تكون الواو حرف لين.  (9(
تعالى:  قوله  ومثله  الواوين،  بين  متماثل  إدغام  فهناك   ،]9٥ ]األعراف:   َقاُلوا وَّ َعَفوا  َحتَّى  تعالى:  قوله  من   (10(

َنَصُروا ]األنفال: 72[ َوالَِّذيَن آَووا وَّ
وردت هذه الكلمة في القرآن 18 مرة في 17 آية، في السور اآلتية: ]البقرة:٥8، 208، النساء: 1٥4، المائدة:21،   (11(
22، األعراف: ٣8، 49،161، يوسف: 67، 99، النحل: 29، ٣2، النمل: 18، األحزاب: ٥٣، الزمر: 72، 

غافر: 76، الزخرف: 70[. 
فمخرج الدال والتاء والطاء واحد، إآل أن الذي يميز بينها الصفات، فينبغي على القارئ أن يأتي بالدَّال الساكنة   (12(

مجهورة مقلقلة، فإن ضعفت هاتان الصفتان عند األداء التبست الدال بحرف التاء المهموس. 
ْد ِبِه َناِفَلًة َلَك ]اإلسراء: 79[. من قوله تعالى: َوِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّ  (1٣(
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ِشــْيــِن )يَــْغــَشــى()1( قـَـْبــَل  َوالــَخــا  َوالــَغــْيــُن  ــى()3(56ـ  ــَش ــْخ ــا)2( َوقـَــْبـــَل )يَ ــَه ــاَس ــبَ ــتِ ــَش ال ــاْخ فَ
الــتَّــاِء)5( قَْبَل  ــاهُ()4(  ــبَ ــتَ )اْج فـِي  َوالِجْيُم  ــاِء)7(57ـ  ــَه ــْبــَل ال ـــْي()6( اْحــفَــْظــهُ قَ ـــِه ــُو )َوْج ــْح َونَ
اِل ــــدَّ ال قَـــْبـــَل  ــُن  ــُك ــْس تَ إِْن  ـــاُد  َوالـــصَّ ــــَزاِل)9(58ـ  ْل ــــزِّ ــي ال ـــِ ــــُدُر()8( ف ــــْص ُــَهــا )يَ ـــ ــال ــثَ ِم
اِد الصَّ انــِطــبَــاَق  اِل)10(  ــــدَّ ال ــِن  َع َخــلِّــْص  ـــــــاِدْي)11(59ـ  ــــْن تَــــاٍء بِــنُــْطــٍق بَ ــــاَء َع ــــطَّ َوال

 اْلَمْوِت ِمَن  َعَلْيِه  ُيْغَشى  َكالَِّذي  تعالى:  وقوله   ،]1٥4 عمران:  ]آل   ِمْنُكْم َطاِئَفًة  َيْغَشى  تعالى:  قوله  من   (1(
ْدَرَة َما  ]األحزاب: 19[، وقوله تعالى: َيْغَشى النَّاَس َهَذا َعَذاٌب َأِليٌم) ]الدخان: 11[، وقوله تعالى: ِإْذ َيْغَشى السِّ

َيْغَشى ]النجم: 16[، وقوله: َواللَّْيِل ِإَذا َيْغَشى ]الليل: 1[
أي: التباس الغين بالخاء عند األداء، والسبب في ذلك تقارب المخارج، فكالهما يخرجان من أدنى الحلق.  (2(

 ُر َأْو َيْخَشى وكذلك األمر في قوله تعالى: ِإالَّ َتْذِكَرًة ِلَمْن َيْخَشى ]طه: ٣[، وقوله: َفُقواَل َلُه َقْواًل َليًِّنا َلَعلَُّه َيَتَذكَّ  (٣(
]طه: 44[، وقوله تعالى: ِإنََّما َيْخَشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء]فاطر: 28[، وقوله تعالى: ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلَمْن 
ُر َمْن َيْخَشى ]األعلى:  َيْخَشى ]النازعات: 26[، وقوله تعالى: َوُهَو َيْخَشى ]عبس: 9[، وقوله تعالى: َسَيذَّكَّ

10[، فينبغي أن ال تلتبس الخاء من يخشى في اآليات السابقة بالغين عند القراءة، بسبب تقارب مخرجيهما.
من قوله تعالى: َشاِكًرا أِلَْنُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ]النحل: 121[، وقوله تعالى: ُثمَّ اْجَتَباُه َربُُّه   (4(

اِلِحيَن ]القلم: ٥0[. َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى ]طه: 122[، وقوله تعالى: َفاْجَتَباُه َربُُّه َفَجَعَلُه ِمَن الصَّ
فمن اللحن الخفي ما يفعله بعض الناس من إشمام الجيم بصوت الشين، فالجيم والشين والياء تخرج من مخرج   (٥(
واحد، إال أنها مختلفة في الصفات، فالجيم حرف شديد مجهور، أما الشين فحرف رخو مهموس، فإذا لم يحقق 

القارئ صفة الجيم بشكل صحيح رافقها عند النطق صوت الشين. قال ابن الجزري في مقدمته )٣7� ٣8(: 
ـــل، بـــهـــم، بـــذي ــــ ـــاط ــــــرق، ب ـــى الــــشــــدة والــــجــــهــــر الــــذيوبـــــــــــاء: ب ـــل ــــــــرص ع واح
ــا وفـــــي الـــجـــيـــم كــــــ: حـــــب، الــصــبــر ــه ــي ــــــج، الـــفـــــــجـــرف ـــــــــــوة، اجـــــتـــــثـــــت، وحـــــــ رب

َفَطَر  ِللَِّذي  َوْجِهَي  ْهُت  َوجَّ ِإنِّي  تعالى:  وقوله   ،]20 عمران:  ]آل    هلِلَِّ  َوْجِهَي  َأْسَلْمُت  َفُقْل  تعالى:  قوله  من   (6(
َماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيًفا َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ]األنعام: 79[. السَّ

فال بد من تحقيق مخرج الجيم مع قلقلتها، وإعطائها صفاتها التي تميزها عن حرفي الشين والياء.  (7(
ُيْصِدَر  َأْعَماَلُهْم ]الزلزلة: 6[. وفي سورة القصص: َحتَّى  ِلُيَرْوا  َأْشَتاًتا  النَّاُس  َيْصُدُر  من قوله تعالى: َيْوَمِئٍذ   (8(

َعاُء  ]القصص: 2٣[. الرِّ
فيجب النطق بصاد خالصة بكلِّ صفاتها، غير ُمَشمَّة بصوت الزاي.   (9(

هذا هو األصح، وفي المخطوط: الرا، وهو خطأ من الناسخ.   (10(
ِإَليَّ  َبَسْطَت  َلِئْن  تاء في كلمة واحدة، وقد وقع ذلك في قوله تعالى:  الساكنة إن جاء بعدها  الطاء  ويقصد بذلك   (11(
 ْطُت َيَدَك ]المائدة: 28[، وقوله تعالى: َفَقاَل َأَحْطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِه ]النمل: 22[، وقوله تعالى: َعَلى َما َفرَّ
]الزمر: ٥6[، فُتدغم الطاء في التاء إدغاًما ناقًصا لتجانس الحرفين، تذهب معه صفة القلقلة للطاء وتبقى صفتا 

اإلطباق واالستعالء؛ ألنَّ الطاء أقوى من التاء.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





آفاق الثقافة والتراث 152

ات
وط

خط
الم

ق 
حقي

ت
ات

وط
خط

الم
ق 

حقي
ت

ـــْي)1( ـــَســـائِ ـــِك ال ِرَوايَــــــــِة  َعـــلَـــى  إاِلَّ  اي)3(60ـ  ـــا بِـــــالـــــزَّ ـــَه ـــاُم ـــَم ــــــَزٍة)2( إِْش ــــــْم َوَح
الــقَــِرْيــبَــتَــاِن)4( ـــاُد  ـــصَّ َوال ـــْيـــُن  َوالـــسِّ ـــي)5(61ـ  ـــانِ ـــبَ ـــَم ــــ ـــــِل ال ـــــصِّ َمــــيِّــــْزُهــــَمــــا َوفَ
ــــاِء)6( ــــتَ بِ َداٍل  ـــاَس  ـــبَ ـــتِ ال َواخــــــَش  ـــاِء)7(62ـ  اُل إِْهـــَمـــالــــُـــَهـــا َكــــالــــثَـّ ـــــــــــذَّ َوال
ــاِء ــطَّ ال ــِب  ــْن ــَج بِ ـــاُد  َوالـــضَّ ـــاُد  َوالـــصَّ بِاْستِْعاَلِء)10(63ـ   )9() َو)اْضطُرَّ )اْصطَفَى()8(  نَْحُو: 
القَْلقَلَْه)11( ــَحــْرِف  بِ َواْجــَهــْر  ْنُهَما،  َسكِّ ْت َوَكــــانَــــْت ُمـــْشـــِكـــلـَــْه)12(64ـ  ـــــزَّ ــا َع ـــَ ـــ ــم ــُربَّ فَ
ــْه)13( ــنَ ــاِك َس نـُــوٍن  ــْعــَد  بَ ــْف  َخــفِّ ــاَف  ــقَ َوال َمَغْلبَنَْه)15(65ـ  ــاَل  بِ قـَــالـُــوا()14(  )أْن  ِمــْثــِل:  فـِي 

، أبو الحسن الكسائيُّ )نحو120�189ه�(.  علي بن حمزة بن عبد اهلل بن بهمن بن فيروز، األسديُّ بالوالء، الكوفيُّ  (1(
انظر: السبعة في القراءات ص 78؛ وفيات األعيان ٣: 29٥؛ معرفة القراء الكبار 1: 120� 128؛ سير أعالم 

النبالء 9: 1٣1�1٣4؛ تاريخ اإلسالم 12: 299 � ٣04؛ غاية النهاية 1: ٥٣٥؛ األعالم 4: 28٣.
سبقت ترجمته.  (2(

النشر 2:  الزاي. انظر:  فقد قرأ حمزة والكسائي ورويس عن يعقوب وخلف في اختياره بإشمام الصاد صوت   (٣(
.2٥1 � 2٥0

فهما قريبتان في المخرج، إال أنهما متباينتان في الصفات، فالصاد: مستعلية مطبقة، بينما السين: مستفلة منفتحة.  (4(
وذلك ككلمتي: عسى و عصى، وقد أشار ابن الجزري إلى ذلك في مقدمته )بيت 48( فقال:   (٥(

وَخِلِص انفتاَح: محذورًا، عسى    خوف اشتباهه ب�: محظورًا، عصى  
فإن ضعفت   ،الدِّين كلمة:  نحو  بالصفات،  تمايزهما  مع  واحد،  من مخرج  يخرجان  والتاء  الدال  لكون  وذلك   (6(

صفات الدال خرجت تاء، وأصبحت: )التين(. 
ويقصد بإهمال حرفي الذال والثاء: النطق بالذال زاًيا، وبالثاء سيًنا، كما يفعله كثير من الناس، وهو لحن جلي.  (7(

من قوله تعالى: ِإنَّ اهللََّ اْصَطَفى ]البقرة: 1٣2، آل عمران: ٣٣[، وقوله تعالى: الَِّذيَن اْصَطَفى ]النمل: ٥9[،   (8(
وقوله تعالى: اَلْصَطَفى ]الزمر: 4[

 ]البقرة: 17٣، المائدة: ٣؛ األنعام: 14٥؛ النحل: 11٥[ من قوله تعالى: َفَمِن اْضُطرَّ  (9(
فالصاد والضاد والطاء ثالثتها تشترك في صفتي االستعالء واإلطباق.  (10(

أي: سكن الصاد والضاد من الكلمتين المذكورتين، مع الحرص على صفة الرخاوة والصفير والهمس في الصاد،   (11(
الحرفين  إدغام  إلى  اللسان  بعدهما، والحذر من سبق  القلقلة  الجهر بحرف  ثم  الضاد،  والرخاوة واالستطالة في 

لتقارب صفاتهما.
يشير الناظم إلى أن هذا اللحن قد يكون صعبًا شاقًا على البعض عند األداء، فال بد من التمييز بين الحرفين عند   (12(

النطق.
فالتقاء النون الساكنة مع القاف إخفاء، وفي اإلخفاء يخفف الحرف الذي يلي النون الساكنة والتنوين وال يشدد،   (1٣(
عنَد حروف  وُمَرقََّقة  االستعالء،  عند حروف  َمة  ُمَفخَّ اإلخفاء  في  الُغنَّة  وتكون  النون،  دون حرف  بالغنة  فنأتي 

االسِتَفالة. انظر: الرعاية ص 267، شرح المقدمة لألنصاري ص10٥، والحواشي المفهمة ص111.
من قوله تعالى: ِإالَّ َأْن َقاُلوا ]آل عمران: 147، األنعام: 2٣، األعراف: ٥، 82، اإلسراء: 94، النمل: ٥1،   (14(

العنكبوت: 24،29، الجاثية: 2٥[.
أحد  يغلب  ال  أنه  يقصد:  ولعله  َفْعَلَنة.  وزن:  على  َرْهَبَنة  كلمة  مثل  ُمَفْعَلَنة،  ووزنه:  َغَلَب،  من  مصدر  ُمَغْلَبَنة:   (1٥(

الحرفين على اآلخر حتى يصير من جنسه.
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ــا(  ــنَ ــْل )قُ نَــْحــُو:  ـــْوِن  الـــنُّ ــَل  ــْب قَ ُم  َوالـــــالَّ ُمــــَحــــقَّــــٌق َوِمـــــْثـــــلـُــــهُ: )أَْنــــــَزْلــــــنـَـــــا()1(66ـ 
ــِد ــْي ــْرِع ــتَّ َوال ــِك  ــِرْي ــْح ــتَّ ال ِمـــَن  ـــَذْر  ـــاْح /فَ ــِد)3(67ـ  ــْي ــيِ ــق ــتَّ ــال بِ اإِلْخـــــفـَــــاِء  أَِو  ـــا)2(  ـــَه ـــْي فِ
بَيِّْنَها)5( ــُم()4(  ــتُ ــَرْص )َح فـِي  ــاَد  ــصَّ َوال ــا)8(68ـ  ــَه ــْن َع ْج)7(  ـــرَّ ـــَع تَ الَ  )َوَعــــْظــــَت()6(  ـــا  َوظَ
الطَّاء  )10( ــــشَّ َوُخ ــٌم  ــْدَغ ُم ْطـــُت()9(  ـــرَّ )فَ ـــاء)11(69-  ـــتَّ ـــْوِر ال ـــُه ـــْع ظُ ــِظ بَــــاٍق َم ــْف ــلَّ فـــِــي ال
ــْت)13( ــقَ ُرقِّ اَلٌم  ــهُ()12(  ــل ال ـــلَّ  )أََح َوقُـــْل   -70 ــْت)15(  ــقَ ــقِّ ـــهُ()14( أَْيــًضــا ُح ـــل ــــلَّ ال َكـــَذا )أََض
الــلــِه اْســــِم  فـــِــي  ــُم  ــْي ــِخ ــْف ــتَّ ال َوبـَــْعـــَدَهـــا  ــــاِه)17(71ـ  ــــبَ ــــتِ ـــــــَذاِر االْش ــــْزُهــــَمــــا)16( َح َمــــيِّ

 ،َأْرَسْلَناو  ،َجَعْلَنا ومثلهما:  إظهارها،  بنيتها  بيان  والواجب  الفعل،  الم  هي  المذكورتين  الكلمتين  في  فالالم   (1(
.ْلَنا وَتوكَّ

فمن اللحن تحريك الالم الساكنة، أو اضطراب اللسان عند النطق بها، كحال الحروف المقلقلة.  (2(
وذلك بإعطاء الالم الساكنة زمن الغنة كحالة إخفاء النون الساكنة والتنوين، وهو لحن.  (٣(

من قوله تعالى: َوَلْو َحَرْصُتْم ]النساء: 129[.  (4(
وذلك بتحقيق مخرجها وإسكانها، وإعطائها صفاتها من العلو والهمس واإلطباق والرخاوة واإلصمات والصفير.  (٥(

من قوله تعالى: َأَوَعْظَت َأْم َلْم َتُكْن ِمَن اْلَواِعِظيَن ]الشعراء: 1٣6[  (6(
يء: مال عنه إلى غيره.  َج عِن الشَّ ج: انعطَف وَماَل، وَتَعرَّ تعرَّ  (7(

واإلطباق،  واالستعالء،  والرخاوة،  الجهر،  من  صفاتها:  مع  مخرجها  من  الساكنة  بالظاء  اإلتيان  من  بد  فال   (8(
واإلصمات. والميل عنها إلى غيرها يكون بإدغام الظاء بالتاء، وهو لحن، والسالمة من هذا يكون ببيان رخاوة 

الظاء.
ْطُت ]الزمر: ٥6[، من قوله تعالى: َعَلى َما َفرَّ  (9(

: أدخل. ا:  دخلت. ومنه أُخشَّ خشْشُت في الشيء أُخّش خشًّ  (10(
وتبقى صفتا  للطاء  القلقلة  تذهب معه صفة  الحرفين،  لتجانس  ناقًصا  إدغاًما  التاء  في  الطاء  بإدغام  يكون  وذلك   (11(
َيَدَك ]المائدة:  ِإَليَّ  اإلطباق واالستعالء؛ ألنَّ الطاء أقوى من التاء، وقد وقع ذلك في قوله تعالى: َلِئْن َبَسْطَت 

28[، وقوله تعالى: َفَقاَل َأَحْطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِه ]النمل: 22[.
من قوله تعالى: َأَحلَّ اهللَُّ ]البقرة: 27٥، المائدة 87، التحريم: 1[.  (12(

 أحل الم  تفخيم  اللحن  ومن  فتح،  أو  بضم  سبق  إن  الجاللة  لفظ  في  إال  تفخم  وال  الترقيق،  الالم  في  األصل   (1٣(
لمجاورتها الم لفظ الجاللة المفخمة. وقد انفرد ورش عن نافع ففخم الالم المفتوحة إن سبقت بأحد الحروف الثالثة: 

)ص، ط، ظ( إن فتحت أو كانت ساكنة. 
من قوله تعالى: َأَضلَّ اهللَُّ ]النساء: 88، الروم: 29[.  (14(

فالالم هنا مرققة بين حرفين مفخمين، وهما الضاد والالم من لفظ الجاللة، وعليه فيجب على القارئ التمييز بين   (1٥(
صفات األحرف المتجاورة.

 وبين الم لفظ الجاللة.  وأضلَّ أي: بين الم أحلَّ  (16(
أي: في صفة التفخيم.  (17(

] 4/ أ[
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ْينَاِن السِّ و)اْستَْغلَظَ()2(  )اْستََوى()1(  َوفـِي  ـــي)3(72ـ  ـــانِ ـــبَ ـــَم ــــ ـــْت َوَخـــــفَّـــــِت ال ـــقَ ـــقِّ ـــــْد ُح قَ
ا ــدَّ ِج ــٌح  ــْي ــبِ قَ ــِز  ــْم ــَه ال ــْي  ـــِ ف والـــلَّـــْكـــُز)4(  ْعـــــَدا)5(73ـ  ـــَضـــاِهـــي الـــــرَّ ــــــــَراطٌ يُ ـــُح إِْف ـــبُ ـــْق يَ
بَابَِها فـِي  ــا  َوَم َو)ُســــْوٌء()7(  ـــيَء()6(  )ِس ــا74ـ  ــَه بِ ــــْى  ــــْؤتَ يُ إِْذ  ـــــــْدِرَك  َص ــي  ـــِ ف أََخــــــفُّ 
ــــَواِو ال ـــَل  ـــْب وقَ ــا  ــفَ ال قَــْبــَل  ــُم  ــْي ــِم ـــ َوال ــســاِوي)10(75ـ  ــْم َوَمـــا()9( يُ ــُك ــْم فـــِــي()8( َو)إِنَّ  )ُه
ُد ـــدَّ ـــَح ُم ــــا  ــــْدُرَه قَ ـــٍف  ـــْط لُ ـــُحـــْســـِن  بِ ـــــُد)11(76ـ  ـــــَرعِّ تُ َواَل  ـــي  ـــفِ ـــْخ تُ اَل  ـــُر  ـــَه ـــْظ يَ
ــُم ــْك ــُح ال ــــَذا  َه فِـــْيـــِه  ـــا  ـــبَ َوال َوالــــفـَـــاُء  ـــِم)12(77ـ  ـــْل ـــِع ــــاَلُف أُْولــــِـــي ال َوفِــْيــِهــَمــا اْخــــتِ
قُلُوبَنَا()15( تُِزْغ  )اَل  ]َعلَْينَا[)13(()14(  )أفْرِغ  ـــا78ـ  ـــنَ ـــْوبَ ـــلُ ـــْط ــــــِه َم ــــاًل نِــــْلــــنَــــا بِ ــــصَّ ــــفَ ُم
التَّْكبِْيِر)16( فـِي  ــِرُض  ــْع يَ ــْد  قَ َوالــلَّــْحــُن  ـــُصـــْوِر)17(79ـ  ـــْق ـــَم ــــ ـــْفـــِظـــِه ال ِه فــــِـــْي لَ ــــدِّ ــــَم َك

 ،٥9 الفرقان:   ،٥ طه:   ،2 الرعد:   ،٣ يونس:  األع��راف:٥4،   ،29 ]البقرة:  موضًعا:   12 في  وردت  وقد   (1(
القصص:14، السجدة:4، فصلت:11، الفتح: 29، النجم: 6، الحديد: 4[.

من قوله تعالى: َفاْسَتْغَلَظ ]الفتح: 29[.  (2(
فال بد من تحقيق مخرج حرف السين مع بيان رخاوته وهمسه.   (٣(

اللكز في اللغة: هو الضرب بالُجْمِع في الصدر، وقيل: في جميع الجسد.  (4(
القلقلة  يشبه  الهمز ضرًبا،  مخرج  على  يضرب  وكأنه  به  القارئ  ينطق  أن  بالهمز:  النطق  عند  باللكز  والمراد   (٥(

والترعيد، وهو لحن دارج عند البعض.
من قوله تعالى: ِسيَء ِبِهْم ]هود: 77، العنكبوت: ٣٣[.  (6(

وردت في أكثر من 60 موضًعا .  (7(
من قوله تعالى: هم فيها، وردت في ٣8 موضًعا.  (8(

من قوله تعالى: ِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ]األنبياء: 98[، وقوله تعالى: َفِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن( ]الصافات: 161[.  (9(
أي: من األلفاظ التي تلتقي فيها الميم الساكنة بالفاء والواو .  (10(

تحذير للقارئ من أن ُيْسِرع بإخفاء الميم عند الواو والفاء أو يسبق لسانه إلى ذلك لسهولته؛ وذلك ألنَّ الميم والواو    (11(
تخرجان من الشفتين، والفاء تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، فمخرجهما قريب من مخرج 
الميم، وقد حذر ابن الجزري من ذلك في مقدمته )بيت 64( فقال:   وأظِهَرْنَها عند باقي األحرف     واحذر لدى 

واو وفا أن تختفي
بن جعفر:  أحمد  الُمَناِدي  وابن  أبي طالب  بن  كمكي  بعضهم  وقال  اإلخفاء،  الباء  عند  الساكنة  الميم  في  اجح  الرَّ  (12(
اء في إظهار الميم الساكنة عند الفاء، فذهب األكثرون إلى إظهارها، وهو  باإلظهار. وقد وقع اختالف بين الُقرَّ

اء، وقال بعُضهم: بإخفائها إن كانتا من كلمتين. انظر: جمال القراء 2: ٥٣7. اختيار عامَّة الُقرَّ
ليست في المخطوط، وهو خطأ من الناسخ.  (1٣(

من قوله تعالى: َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا ]البقرة: 2٥0، األعراف: 126[.  (14(
من قوله تعالى: َربََّنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا ]آل عمران: 8[. فينبغي على القارئ أن يبين رخاوة الغين   (1٥(

وتفخيمها لئال تدغم فيما بعدها في المثالين المذكورين.
أي: في تكبيرة اإلحرام في الصالة، أو في تكبيرات األذان، أو تكبيرات ختم القرآن كما ورد عند المكيين.  (16(

واللحن في التكبير يحصل بمد: همزتي لفظ )اهلل( و )أكبر(، وبمد الهاء من لفظ: )اهلل(، وبمد الباء باأللف من:   (17(
)أكبر(.
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ــا)1( ــاَم ــَه ــْف ــتِ اْس ــهُ  ــظُ ــْف لَ ــَر  ــْي ــِص يَ ــى  ــتَّ َح ـــا)2(80ـ  ـــَراَم ـــَم ــــ ال ـــُد  ـــِس ـــْف يُ َجــــْهــــٌل  َوَذاَك 
ِم الــــالَّ ـــَد  ـــْع بَ ـــــــــَراطُ  اإِلْف ـــــَرهُ  ـــــْك َويُ َواِم)3(81ـ  ـــــــــدَّ ـــى ال ـــلَ ــــــٍف تَــــْجــــِري َع َعــــْن أَلِ
َجـــْهـــال)4( َواًوا  ـــاَء  ـــَه ال ـــَد  ـــِزْي تَ َواَل  ــــــــال)5(82ـ  أَْص ــــِه  ــــْي فِ ــــاَء  ــــبَ ال ـــدَّ  ـــُم ــــ تَ َواَل 
ــا ــْوبَ ــلُ ــقُ ال ـــِب  ـــلِّ قَ ـــًى  ـــْول َم خــْيــَر  ــــا  /يَ نُــــْوبَــــا83ـ  ـــــِر الــــذُّ ـــــفِ ـــا َوأَْصــــــلِــــــْح َواْغ ـــنَّ ِم
ُســـوِل الـــرَّ ــى  ــل َع َربِّ  يَـــا  َوَصــــــلِّ  الــَجــلِــْيــِل84ـ   الـــــَمـــــْنــِصــِب  ِذي  ـــٍد  مـــــُــَحـــمَّ
ـــْع ـــبِ تَ َوَمـــــــْن  ــــِه  َوَصــــْحــــبِ َوآلِــــــــِه  ـــْع85ـ  ـــِم ـــــٍو َس ـــــْدُع ــــَر َم ــــْي ُهـــــَداُهـــــُم يَــــا َخ
ْيــِرْيــنِــي الــدَّ ـــِدَك  ـــْي ـــبَ ُع َعــلَــى  ـــــْد  ُوُج ــِن86ـ  ــْي ــِك ــْس ــِم ـــ ــــِل ال ــــَوِج ـــِد الـــَعـــِزْيـــِز ال ـــْب َع
ــَرْه الـــــَمــْغــفِ ـــْوِل  ـــُم َوُش ــَك  ــْن ِم ــِو  ــْف ــَع ــال بِ ـــِذَرْه87ـ  ـــْع ـــَم ــــ ــــْوِل ال ــــبُ ــــقَ ـــــــٌل لِ فَـــــأَْنـــــَت أَْه

وهذا بمد همزتي: )اهلل( و )أكبر(.  (1(
ثمَّ تبطل الصالة، انظر: حاشية الطحطاوي  المعنى ويغيره، ومن  الهمزة يبطل تكبيرة اإلحرام؛ ألنه يحيل  فمد   (2(
على مراقي الفالح ص1٥0؛ الفواكه الدواني 1: 4٥6؛ حاشية الدسوقي 1: ٣74؛ المجموع للنووي ٣: 177؛ 

كشاف القناع 2: 17.
ويقصد بها الالم من لفظ الجاللة، واألكثرون على كراهة مدها، إال أن مدها ال يؤثر في صحتها، وقد نقل النووي   (٣(
في مجموعه ٣: 177 عن الجويني قوله: "وال يجوز المد إال على األلف التي بين الالم والهاء، وال يخرجها بالمد 
عن حدِّ االقتصاد لإلفراط"، وقال أيًضا ٣: 181: "المذهب الصحيح المشهور أنه يستحب أن يأتي بتكبيرة اإلحرام 
بسرعة وال يمدها لئال تزول النية". وقال في كشاف القناع 2: 16: "وال تضر زيادة المد على األلف بين الالم 
والهاء؛ ألنها إشباع، وحذفها أولى؛ ألنه يكره تمطيط التكبير". وانظر: االختيار للموصلي 1: 161، وروضة 

الطالبين 1: ٣٣7.
تكبيرة  في  الجاللة  لفظ  ويتغير  واو،  حرف  ذلك  من  فيتولد  الجاللة  لفظ  من  الهاء  المكبر ضمة  يشبع  أن  وهو   (4(
اإلحرام، قال في المجموع ٣: 180: "لو أخل بحرف واحد من التكبير لم تنعقد صالته وهذا ال خالف فيه ألنه 
ليس بتكبير". ويرى الحنفية والمالكية عدم بطالن التحريمة بذلك وإن كان خطأ لغة. انظر: حاشية الطحطاوي 
على مراقي الفالح ص149؛ الفواكه الدواني 1: 4٥6؛ أما الحنابلة فقيدوا بطالن لفظ التحريمة بالمد بفساد المعنى 
فقال ابن قدامة الحنبلي في المغني 1: ٥42: "ويبين التكبير وال يمد في غير موضع المد فان فعل بحيث تغير 

المعنى .. لم يجز".
فمد الباء من )أكبر( يفسد المعنى، ويصبح اللفظ جمع َكَبر، والكبر: الطبل، قال ابن منظور في لسان العرب ٥:   (٥(
ِكباٌر، مثل:  الرْأسين، وجمعه:  الطبل ذو  له وجه واحد، وقيل: هو  له شوك، والَكَبُر: طبل  نبات  )الَكَبُر:   :12٥
َجَمٍل وِجماٍل(. وقال الفيومي في المصباح المنير 2: ٥24: )قد يجمع على َأْكباٍر، مثل: سبب وأسباب، ولهذا قال 
الفقهاء: ال يجوز أن يمّد التكبير في التحرم على الباء لئال يخرج عن موضوع التكبير إلى لفظ )األْكَباِر ( التي 
هي جمع الطبل(. انظر: المجموع للنووي ٣: 177؛ المحيط البرهاني 2: ٣٣؛ وحاشية الطحطاوي على المراقي 

ص1٥0؛ الفواكه الدواني 1: 4٥6؛ حاشية الدسوقي 1:٣74؛ كشاف القناع 2: 17. 
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المصادر والمراجع:

السيوطي •  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جالل  الفضل  أبي  لإلمام  القرآن  علوم  في  اإلتقان 
)ت911ه�(، تحقيق مركز الدراسات القرآنية، نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

ط/1426ه�.

شعيب •  تحقيق:  )ت68٣ه�(،  الموصلي  محمود  بن  اهلل  عبد  لإلمام  المختار،  لتعليل  االختيار 
األرنؤوط، أحمد برهوم، عبد اللطيف حرز اهلل؛ نشر دار الرسالة العالمية � دمشق؛ ط1/ 14٣0ه� 

� 2009م.

للتراث، •  األزهرية  المكتبة  نشر  الضباع،  محمد  علي  للشيخ  القراءة  أصول  بيان  في  اإلضاءة 
ط1420/1ه� � 1999م.

الدمشقي )ت1٣96ه�(، •  الزركلي  الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،  األعالم، لخير 
نشر دار العلم للماليين � بيروت، ط2002/1٥ م.

تحقيق: •  نحو٥60(،  )ت  علي  بن  العزيز  عبد  األندلسي  الطحان  البن  القرآن  تجويد  في  اإلنباء 
الدكتور أحمد محمد القضاة، نشر جمعية المحافظة على القرآن الكريم � األردن، ط1421/1ه� � 

2000م.

أصاًل •  الباباني  أمين  محمد  بن  باشا  إلسماعيل  الظنون،  كشف  على  الذيل  في  المكنون  إيضاح 
البغدادي مولًدا وسكًنا، نشر دار العلوم الحديثة � بيروت � لبنان

البرهان في علوم القرآن، ألبي عبد اهلل محمد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي، تحقيق: محمد أبو • 
الفضل إبراهيم، نشر دار المعرفة – بيروت، ط/ 1٣91ه�.

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: • 
د. عمر عبد السالم تدمري،  نشر دار الكتاب العربي � لبنان � بيروت، ط/ 1407ه� - 1987م.

التسهيل لقراءات التنزيل، للقارئ محمد فهد خاروف، نشر دار البيروتي � دمشق، ط1420/1 ه�  • 
� 1999م.

تفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت774ه�(، تحقيق: • 
سامي بن محمد سالمة، نشر دار طيبة � المدينة المنورة، ط1420/2ه� - 1999 م.

الدكتور •  السخاوي )ت64٣ه�(، تحقيق:  الدين  لعلي بن محمد، علم  القراء وكمال اإلقراء،  جمال 
علي البواب، نشر مكتبة التراث � مكة المكرمة، ط1408/1ه� � 1987م.

الدين •  تحقيق جمال  زاده )ت 11٥0ه�(،  بساجقلي  الملقب  المرعشي  أبي  بن  لمحمد   ، المقلِّ جهد 
األشرف، نشر دار الصحابة � طنطا، ط/200٥م. 
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حاشية ابن عابدين )رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين بن عمر عابدين ت12٥2ه�، نشر • 
دار عالم الكتب � الرياض، طبعة خاصة/142٣ه� � 200٣م.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي )ت12٣0ه�(؛ نشر دار • 
الكتب العلمية � بيروت، ط1/ 1417ه� � 1996م. 

إسماعيل •  بن  محمد  بن  ألحمد  اإليضاح،  نور  شرح  الفالح  مراقي  على  الطحطاوي  حاشية 
الطحطاوي الحنفي )ت12٣1ه�(، نشر المطبعة الكبرى األميرية ببوالق � مصر، ط/1٣18ه�.

)ت911ه�(، •  السيوطي  الرحمن  عبد  الدين  لجالل  والقاهرة،  مصر  تاريخ  في  المحاضرة  حسن 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار إحياء الكتب العربية � مصر، ط1/ 1٣87ه� � 1967م.

الحواشي المفهمة في شرح المقدمة، ألبي بكر أحمد بن محمد بن الجزري )ت8٣٥ه�(، تحقيق: • 
عمر عبد الرزاق معصراني، نشر الجفَّان والجابي � دمشق، ط1426/1ه� � 2006م.

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة، للعالمة أبي محمد مكي بن أبي طالب )ت4٣7ه�(، • 
تحقيق الدكتور أحمد فرحات. نشر دار عمار � عمان � األردن، ط1404/2ه� � 1984م.

روضة الطالبين، ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي )ت 676ه�(،تحقيق عادل أحمد • 
عبد الموجود، وعلي محمد معرض، نشر دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن العماد شهاب الدين عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي • 
 � ابن كثير  القادر األرناؤوط ومحمود األرناؤوط، نشر دار  الدمشقي )ت1089ه�(، تحقيق عبد 

دمشق، ط1/ 1412ه� � 1991م.

شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد، لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري )ت 926ه�(، علق عليه • 
محمد غياث صباغ، نشر وتوزيع مكتبة الغزالي � دمشق، ط4/ 1412ه� � 1992م.

الغفور •  عبد  أحمد  تحقيق:  الجوهري،  حماد  بن  إلسماعيل  العربية،  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح 
عطار، نشر دار العلم للماليين � بيروت، ط1407/4 ه�  - 1987 م.

طبقات األولياء، البن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي المصري )ت804ه�(، تحقيق • 
نور الدين شريبة، نشر دارا لمعرفة � بيروت، ط2/ 1406ه� � 1986م.

طبقات الشافعية، ألبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، تحقيق: د.الحافظ عبد العليم • 
خان، نشر عالم الكتب – بيروت، ط1/ 1407 ه�.

طبقات الشافعية، لجمال الدين عبد الرحيم األسنوي )ت772ه�(، تحقيق كمال يوسف الحوت، نشر • 
دار الكتب العلمية � بيروت، ط1407/1ه� � 1987م.

الفتاح •  السبكي ت771ه�، تحقيق عبد  الوهاب بن علي  الدين عبد  لتاج  الكبرى،  الشافعية  طبقات 
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الحلو، ومحمود الطناحي، نشر مكتبة عيسى البابي الحلبي � مصر، ط1.

الشعراني •  الوهاب  عبد  المواهب  ألبي  األخيار(،  طبقات  في  األنوار  )لواقح  الكبرى  الطبقات 
ت97٣ه�، نشر دار الجيل � بيروت، ط1/ 1408 ه� � 1988م.

طبقات المفسرين، ألحمد بن محمد األدنه وي، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، نشر مكتبة العلوم • 
والحكم - المدينة المنورة، ط1/ 1997م.

 • � العلمية  الكتب  الداوودي )ت94٥ه�(، نشر دار  الدين محمد بن علي  طبقات المفسرين، لشمس 
بيروت، ط140٣/1ه� � 198٣م.

الجزري •  بن  محمد  بن  محمد  الخير  أبي  الدين  شمس  لإلمام  القراء  طبقات  في  النهاية  غاية 
)ت8٣٣ه�(، نشر مكتبة الخانجي بمصر، باعتناء ج. برجستراسر، ط/1٣٥1ه� � 19٣2م.

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ألحمد بن غنيم بن سالم النفراوي )ت1126ه�(، • 
تحقيق رضا فرحات، نشر مكتبة الثقافة الدينية.

البغدادي، •  التميمي  بن مجاهد  العباس  بن  بن موسى  أحمد  بكر  القراءات، ألبي  في  السبعة  كتاب 
تحقيق: الدكتور شوقي ضيف، نشر دار المعارف – القاهرة، ط/ 1400 ه�.

كشاف القناع، للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي )ت 10٥1ه�(، تحقيق: محمد حسن محمد • 
حسن اسماعيل الشافعي، نشر دار الكتب العلمية � بيروت – لبنان، ط/ 1418 ه�  - 1997م.

خليفة •  بحاجي  المعروف  الحنفي  الرومي  القسطنطيني  اهلل  عبد  بن  لمصطفى  الظنون،  كشف 
ت1067ه�، نشر دار الفكر � بيروت، ط/ 1402ه� � 1982م.

الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، لزين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي )ت10٣1ه�(، • 
تحقيق: محمد أديب الجادر، نشر دار صادر � بيروت، ط1/ 1999م.

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، نشر دار صادر – بيروت.• 

النووي )ت676ه�(، تحقيق: محمد •  المهذب، ألبي زكريا يحيى بن شرف  المجموع شرح  كتاب 
نجيب المطيعي، نشر دار عالم الكتب � الرياض، ط/ 142٣ه� � 200٣م.

المحيط البرهاني، لبرهان الدين محمود صدر الشريعة ابن مازه البخاري )ت616ه(، تحقيق نعيم • 
أشرف نور أحمد، نشر إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، وطبه مؤسسة نزيه كركي � بيروت، ط1/ 

1424ه� � 2004م.

المخصص، ألبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي المعروف بابن سيده، تحقيق • 
: خليل إبراهم جفال، نشر دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط1417/1ه� � 1996م. 
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ألحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، نشر • 
المكتبة العلمية – بيروت. 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة، نشر مكتبة المثنى ودار إحياء • 
التراث العربي � بيروت.

معجم البلدان، ألبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي، نشر دار الفكر – بيروت.• 

مؤسسة •  نشر  نويهض،  لعادل  الحاضر"،  العصر  وحتى  اإلسالم  صدر  "من  المفسرين  معجم 
نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت – لبنان، ط1/ 1409ه� � 198٣م.

المعجم الوسيط، تأليف: إبراهيم مصطفى � أحمد الزيات � حامد عبد القادر � محمد النجار، بإشراف • 
مجمع اللغة العربية، نشر دار الدعوة. 

معجم مقاييس اللغة، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، • 
نشر دار الفكر، ط/ 1٣99ه� - 1979م.

معرفة القراء الكبار لإلمام شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت748ه�(، • 
 � الرسالة  مؤسسة  نشر  عباس،  مهدي  صالح  األرنؤوط،  شعيب  معروف،  عواد  بشار  تحقيق: 

بيروت، ط1404/1ه� � 1984م.

المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، ألبي محمد عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي، نشر • 
دار الفكر – بيروت، ط/ 140٥ه� .

الخطيب، نشر شركة ومطبعة •  الشريينى  المنهاج، لمحمد  الفاظ  الى معرفة معاني  المحتاج  مغنى 
مصطفى البابي الحلبي وأوالده � مصر، القاهرة، ط/ 1٣77 ه�  = 19٥8م.

منظومة المفيد في التجويد، لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن بدر الدين الطيبي ت981ه�، تحقيق • 
القارئ أيمن رشدي سويد، نشر دار الغوثاني للدراسات القرآنية � دمشق، ط1/ 1427ه� � 2007م.

الطحان •  البن  المقارئ(  معالم  تحقيق  إلى  القارئ  مرشد  كتاب  )من  القراءات  أصول  في  مقدمة 
األندلسي عبد العزيز بن علي )ت نحو٥60ه�(، تحقيق: الدكتور توفيق أحمد العبقري، نشر مكتبة 

أوالد الشيخ للتراث � القاهرة � الهرم، ط/2004م. 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين، لمحمد بن الجزري )ت8٣٣ه�(، اعتناء: علي العمراني، نشر دار • 
عالم الفوائد � مكة المكرمة، ط1/ 1419ه�.

المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية، لمال علي القاري )ت1014ه�(، تحقيق أسامة عطايا، • 
نشر دار الغوثاني للدراسات القرآنية � دمشق، ط1427/1ه� � 2006م.

الرعيني •  الشاطبي  فيره  بن  للقاسم  السبع،  القراءات  في  التهاني  ووجه  األماني  حرز  منظومة 
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)ت٥90ه�(؛ اعتناء الشيخ محمد تميم الزعبي، نشر دار المطبوعات 

المغربي •  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  اهلل  عبد  ألبي  خليل،  مختصر  لشرح  الجليل  مواهب 
المعروف بالحطاب الرعيني ت 9٥4ه�، ضبطه وخرج آياته واحاديثه زكريا عميرات، نشر دار 

الكتب العلمية بيروت – لبنان.

النشر في القراءات العشر، لإلمام شمس الدين أبي الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف • 
)ت8٣٣ه�(، تحقيق: علي محمد الضباع )ت1٣80 ه�(، نشر المطبعة التجارية الكبرى � مصر .

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إلسماعيل باشا البغدادي، نشر وكالة المعارف في • 
مطبعتها البهية � إسطنبول، ط/ 19٥1م.

الوافي بالوفيات، لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، اعتناء أيمن فؤاد سيد، طبعة ألمانيا.• 
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