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 اإلنباء في تجويد القرآن
 ألبي األصبغ السُّماتي المعروف بابن الّطّحان

 هـ165المتوفى سنة 
 

 تحقيـــق
 الدكتور حاتم صالح الّضامن

 جامعة بغداد -كلية اآلداب
 المقدمــــة

َل بتنزيِل كتاٍب كريٍم، يهدي الّناَس، ويبشُِّر  الحمُد لله رّب العالمين، الّذي تفضَّ
 المؤمنين.

الُة والّسّّالُم ىلِّّّ سّّيِِّدنا محمّّد وىلِّّّ ولّّه وصّّحبه وَمّّنق تبّّ   ّّدا ، واسّّت اَم والّصّّ
 ىلِّ نهجه إلِّ يوم الّدين.

وبعُد فهذا كتّاب ااننبّاف فّج تجويّد ال ّرون  لبّن الّ ّحّان السلّماتج، لّم َيَّر الّنّّور 
نق كّّاَن صّّ ّّّراف. و ّّو وا  غيرًا فّّج مّّن لبُّّل، تضّّّمَن اصّّوَل الّتجويّّد وائداف ىنّّد اءّمّّو الُ 

 حجمه، فهو كبيٌر فج معنا ، ىزيٌز فج بابه.

ومّما يؤسُف ىليه اّن اكثر كتب التجويد ما زالت مخ و و، واّن دارسج 
ائصوات المحدثين ا ملوا  ذ  الكتب، فظّلت مادتها مجهولو، و ج مصادر اصيلو، 

العّربج  فيها مباحث جديدة نافعو فج دراسو ائصوات العربيو، وتيسير تعليم الّن ق
 الصحيح.

فالله تعالِّ اسأل انق يعيننا ىلِّ خدمو كتابه الكريم، ويجنِّبنا الخ أ والزلل، فج 
ّنه ِنعقَم المعين،  و حسبنا وِنعقَم الوكيل.  ال ول والعمل، وا 
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 المؤلــف

ابو ائصبغ وابو ُحميد ىبد العزيز بن ىلج بن محمد بن سلمو بن ىبد العزيز 
 لُم ِرئ المعروف بابن الّ ّحان.السلماّتج انشبيلّج ا

 ّ. وابتدا بدراسو ال رون الكريم والحديث الّشريف ىلِّ 294ولد فج إشبيليو سنو 
، ودخل  شيوخ ىصر ، وتصّدر لإللراف، ُثّم انت ل إلِّ فاس ومراكش  لبًا للعلم، وَحجَّ
العراق، وصار إلِّ واس  ف را ىليّه ال ّرافات بهّا جماىّو سّنو تسّ  وخمسّين. وزار 

 ّّّ ، ىلِّّّ 161مصّّر والّشّّام، واسّّت ّر بّّه الم ّّام فّّج حلّّب إلِّّّ انق تّّوفِّ فيهّّا سّّنو 
روايّّّو الّّّّذ بج الّّّذي انفّّّرد بهّّّا فّّّج كتابّّّه سّّّير اىّّّالم النّّّبالف، ولّّّم يشّّّر احّّّد مّّّن 
الدارسين إلِّ  ذ  الّروايو. اّما ساءر المصادر ف د اجمعت ىلِّّ اّنّه تّوفج بعّد سّنو 

  .*ا ّ 119 ّ، او بعد سنو 165

 

 

                                                           

 ينظر فج ترجمو ابن الّ ّحان الكتب اآلتيو، و ج مرتبو ترتيبًا تاريخيًا: ( *)
 .2/21إليه من تاريخ الحافظ ابج ىبدالله  الدبيثج  المختصر المحتاج -
 634التكملو لكتاب الصلو   -
 2/315صلو الصلو  -
 35/211سير اىالم النبالف   -
 124معرفو ال راف الكبار ىلِّ ال ب ات وائىصار  -
 1/291غايو النهايو فج  ب ات ال راف   -
 3/622نفح ال يب من غصن ائندلس الر يب   -
 3/392ذيل ىلِّ كشف الظنون إيضاح المكنون فج ال  -
 1/179 ديو العارفين  -
 4/253انىالم بمن حّل مراكش واغمات من ائىالم   -
 2/127ائىالم   -
 1/312معجم المؤلفين   -
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 ـــه:شيوخ

  .124امعرفو ال راف  احمد بن خلف بن ىيشون انشبيلج، ابو العباس. -

  .4/253ابو بكر بن مسلمو، اانىالم بمن حل مراكش واغمات من ائىالم     -   

  .2/311جعفر بن مكج بن ابج  الب، ابو ىبد الله . اصلو الصلو  -

  .4/253ابو جعفر بن ُنميل. اانىالم   -

  .4/253. اانىالم ابو الحسن بن مغيث  -

حسّّّّّّّّّّّين بّّّّّّّّّّّن محمّّّّّّّّّّّد الّصّّّّّّّّّّّدفج الّسرلسّّّّّّّّّّّ ج، ابّّّّّّّّّّّو ىلّّّّّّّّّّّج.                              -
  .634االتكملو لكتاب الصلو 

شّّّّريح بّّّّن محمّّّّد بّّّّن شّّّّريح الرىينّّّّج انشّّّّبيلج، ابّّّّو الحسّّّّن.          -
  .124امعرفو ال راف 

  .4/253ىبد الرحمن بن محمد بن ىّتاب ال ر بج، ابو محمد.اانىالم   -

  .2/311ابو ىبدالله بن ابج انحدى ىشرة.اصلو الصلو   -

  .124ابو ىبد الله بن ىبد الرزاق الكلبج.امعرفو ال راف  -

  .4/253ابو ىبد الله بن نجاح الّذ بج.اانىالم   -

  .4/253محمد بن صالح بن احمد انشبيلّج.اانىالم   -

  .2/311ابو محمد ىبد الله بن ىلج الرلشا ج.اصلو الصلو   -

  .124ابو مروان بن مّسرة.امعرفو ال راف   -

  .2/21يحيِّ بن سعادة، ابو بكر. ا المختصر المحتاج اليه   -
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 تالميـــذه:

احمّّّّّّد بّّّّّّن يزيّّّّّّد ال ر بّّّّّّج المعّّّّّّروف بّّّّّّابن ب ّّّّّّج، ابّّّّّّو ال اسّّّّّّم.               -
  .2/311اصلو الصلو 

  .1/291زكريا الهوزنج. اغايو النهايو   -

  .2/311الحافظ، ابو محمد. اصلو الصلو  ىبد الحّق بن يوسف انشبيلج  -

ّّّّّّو  الّّّّّّب.                 - ّّّّّّد السّّّّّّمي  الواسّّّّّّ ج، اب ّّّّّّن ىب ّّّّّّن محمّّّّّّد ب ّّّّّّّرحمن ب ّّّّّّد ال ىب
  .129امعرفو ال راف 

  .1/291ىبد الله بن محمد بن مسلم ال ر بج. اغايو النهايو   -

  .129ىلج بن يونس. امعرفو ال راف  -

 . 2/21ىمر ال رشج. االمختصر المحتاج اليه   -

  .129محمد بن الحسن بن ابج العالف، ائثير ابو الحسن. امعرفو ال راف   -

  .1/291محمد بن  ا ر بن ىلج ائندلسج، ابو بكر.اغايو النهايو   -

  .129نعمو الله بن احمد بن ابج الهندبا. امعرفو ال راف   -

  .2/311يعيش بن ال ديم، ابو الب اف. اصلو الصلو   -
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 مؤلفاتــه:

 :المطبوعة

حّ  ّّه د.محمّّد يع ّّوب تركسّّتانج،  مخــارا الحــروف وصــفات ا:  1
م. او و فج ائصل الم ّدمو ائولِّ 1942 – ّ 1252بيروت 

 من     كتابه:  مرشد ال ارئ .

حّ  ّّّّه د.حّّّّاتم صّّّّالح  مرشــــد القــــارق قلــــم تحقيــــق معــــالم المقــــارق:   3
، ىمّّّّّّان 24الضّّّّّّامن، مجلّّّّّّو مجمّّّّّّ  اللغّّّّّّو العربيّّّّّّو ائردنّّّّّّج، العّّّّّّدد

 م. او و الم ّدمو الثانيو .1991- 1211ّ

ــــدا :   2 ــــف وا بت ــــو الود حّ  ّّّّه د.ىلّّّّج حسّّّّين  نظــــام ا دا  ل
 م.1941- 1256ّالبواب، الرياض 

 المخطوطــة:

ــد القــر ن:   1 ــا  لــو تجوي و ّّو  ّّذا الكتّّاب، ويّّأتج الحّّديث  اإلنب
 ىنه.

: تحصيل ال مزتين الواردتين لو كتاب الله من كلمة أو كلمتين   3
 ه.ولد انتهينا من تح ي 

 المؤلفات التو لم تصل قلينا:

، والبغدادي فج 3/622ذكر  المّ ري فج نفح ال يب  الّدعا :  1
 .1/179 ديو العارفين 

:ذكّر  ابّن ائّبّّار شـعار ا خيــار ا بـرار لــو التاـبيح وا اــتغفار   3
 .634فج التكملو لكتاب الصلو 
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 ثنا  العلما  عليـه: 

يس بالمغرب اىلم لال ابن الدبيثج: وسمعت غير واحد ي ول: ل -
  .2/21بال رافات من ابن الّ ّحان.االمختصر المحتاج إليه 

ولّّّال ابّّّن ائّبّّّار: ُسِّّّمَ  منّّّه، وجّّّّل لّّّدر ، وصّّّّنف تصّّّانيف،   -
  .634وكان استاذا ما رًا فج ال رافات.االتكملو لكتاب الصلو 

ولّّّّال الّّّّذ بج: شّّّّيخ ال ّّّّّراف ابّّّّو حميّّّّد ىبّّّّد العزيّّّّز بّّّّن ىلّّّّج   -
  .35/211ّج.اسير اىالم النبالف السلماتّج انشبيل

ولّّال ايضًّّا: ولّّرا بواسّّ  ال ّّرافات، والرا ّّا ايضًّّا، وكّّان بارىًّّا   -
  .129فج معرفتها وىللها.امعرفو ال ّراف الكبار 

د،   - مّّّام مح ِّّّّق بّّّار ، مجّّّوِّ ّّّر، وا  ولّّّال ابّّّن الَجَّّّزرّي: اسّّّتاذ كبي
  .1/291واّلف التواليف المفيدة.اغايو النهايو … ِث و

دين الموصّوفين بانت ّان، ولال ا  - لمّ رّي: وكان مّن ال ُّراف المجّوِّ
 وله شعر حسن، منه لوله:… ومعرفو وجو  ال رافات

 دِ  الدلنيا لعّّّاِشِ ها
 وىّاِد النَّفَس مص براً 

حج الُك المرِف ا  نق ُيضق
 وذو التّّّ وى ُيذلُِّلها

 

 سيصبُح ِمن رشاِءِ ها
 ونكِّّبق ىن خالِءِ ها
 ُمِّّجّدًا فج ىالِءِ ها
 فيسلُم ِمن بّّواِءِ ها

 

  3/622انفح ال يب                                                      
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 الكتـــاب:

سمَِّّ ابن الّ ّحان كتابه بّ ااننباف ، لال فج م ّدمو الكتاب: اَاما بعُد ف د 
 اف .رسمت فج  ذا الجزف الُمَسمَِّّ باننباف ابوابًا ِمن ُاصول ائد

ولال فج خاتمو الكتاب: افاشر  ايلها ال اِرُئ بما رسمت لك فج  ذا اننباف، 
 فإّنه ل ب يدور ىليه توليف اءمو ائداف .

ولكّّّّن ناسّّّخ المجمّّّو  لّّّال فّّّج اّول الكتّّّاب: و ّّّذ  م دمّّّو ُتعّّّرف باننبّّّاف فّّّج 
ج تجويد ال رون. وكذا جاف اسمه فج فهرس مكتبو جستربيتج. ولد ىّرض المؤلِّّف فّ

  ذا الكتاب لجملو اصول تفيد ا ل ائداف وجعلها فج سبعو ابواب،  ج:

 تصنيف الحركات وتحرير م ادير ا المعلومات.   1

 تحرير السكون وتعيينه.   3

 تفصيل اصول المّد والّلين وفروىهما وتبيين م ادير ما ومراتبهما.   2

 التبيين ىن احكام النون الساكنو والتنوين.   2

 والمرّلق من الحروف. التوليف ىلِّ المفّخم   1

 الّدللو ىلِّ تح يق الفتح وانمالو بين اللفظين.   6

 5توليف ال ّراف ىلِّ المحكم فج الولف ىلِّ اواخر الكلم   7

ومن الالفِت للنظر فج  ذا الكتاِب الحديُث ىن الّسكون وت سيمه إلِّ حجٍّ 
يه من وميٍِّت، وابن الّ ّحان اّول َمنق تحّدث فج  ذا الموضو  مما ا لعت ىل

وانشارات، مصادر ىلم الّتجويد ال ديمو، وتابعه فج ذلك الحموي فج كتابه: ال واىد 
وال س النج فج كتابه: ل اءف انشارات، إذ التبسا منه بإيجاز  ذا الموضو  من غير 

 إشارة إليه.
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وكان ابن الّ ّحان، رحمه اللّه تعّالِّ، لّد تنّاول بالبحّث  ّذا الموضّو  ايضًّا فّج 
 د ال ارئ.كتابه: مرش

 والكتاُب بعُد فيه مادة جديدة نافعو لعلماف التجويد ودارسج ائصوات العربيو.

 مخطوطة الكتــاب: 

نسخو فريدة تحتفظ بها مكتبو جستربيتج بدبلن فج ضمن مجمو  رلمه 
 ورلو، وفيه خمسو كتب،  ج: 127، وي   فج 2212

 اسرار العربيو:ئبج البركات ائنباري.   1

 ج بن ابج  الب ال يسج.الرىايو: لمك   3

 اننباف فج تجويد ال رون :لبن الّ ّحان.   2

 م دمو فج التجويد:لبن الّ ّحان ايضًا.   2

 التحصيل فج تالوة التنزيل: لخزىل بن ىسكر بن خليل الم رئ.   1

 ا129-ا126وي   كتاب اننباف فج ائوراق 

م ّروف،  وىدد ائس ر فج كّل صفحو واحد وىشرون س رًا ُكِتبّت بخّّ  واضّح
 ّّ ، 191فيه  مس فج مواض ، وّف نا الله تعّالِّ إلِّّ لرافتّه. وتّاريخ نسّخها سّنو 

وناسخها  و خزىّل بّن ىسّكر بّن خليّل مؤلّف الكتّاب الخّامس فّج  ّذا المجمّو  
 الّنفيس. ولد لوبلت  ذ  النسخو ىلِّ ائصل كما اشار الّناسخ.

ين البّّواب  لتفضّّله واخيّرًا الّّدِّم خّّالي شّّكري ئخّّج الكّّريم الّّدكتور ىلّّج حسّّ
بتصوير  ذ  المخ و و، فجزا  الله ىن العلّم وا لّه خيّر الجّزاف. ووخّر دىوانّا اِن 

 الحمد لله رّب العالمين.
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 ا / بسم الله الرحمن الرحيم126/

بّ ااننباف فج تجويد ال رون ، تصنيف الشيخ انمام ائوحد  فو ذ  م دِّمٌو تعر 
د المت ن ىبد العزيز ائندل  سج المعروف بّ ا ابن الّ ّحان ، رضج الله ىنه.المجوِّ

د الُمت ن ابو ائصبغ ىبد العزيزابن  ىلج بن  لال الّشيخ انماُم الم رئ المجوِّ
 محمد السلماتج، رضِّ الله ىنه:

الحمُد لله الّذي ل ينبغج الحمُد إّل َلُه، حمدًا يوازي انعاَمُه وافضاَلُه، واشهُد انق 
حَدُ  لشريَك َلُه، واشهُد انَّ محمدًا ىبُدُ  ورسوُلُه خاتُم الّرساِلو صلِّ ل إله إّل الله و 

ِل والجاللِو.  الله ىليه وىلِّ وِلِه واصحاِبِه ا ِل الَفضق

َاّما بعُد ف دق رسمُت فج  ذا الجزف الُمَسمَِّّ بّ ااننباف  ابوابًا من اصوِل اَئداِف، 
الُ رَّاِف، وتَُف َُّهُه باستعماِلها وتجري به فج  تفتُح ىلِّ المبتدِئ ابوابًا من وكيِد ىلمِ 

 ِمضماِر ُىلماِءها وُنّ اِلها.

ُل، فيما َانقَعَم به ىلينا من حفِظ كتاِبِه بوجوِ   ُل، والُ وَُّة والَحوق وللِه الِمنَُّو وال َّوق
 لرافاِتِه.

ّياُكم، وَجَعَلنا من العامليَن بِه بمنَِّه.  َنَفَعنا اللُه وا 
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 ابــب

 تصنيف الحركات وتحرير مقاديرها المعلومات 

ائصُل فج الحركات الّثالِث الفتحِو، والّضمِو، والَكسقرِة، إكماُل اوزاِنها بإجما  
من ائءمِو، ول سبيَل إلِّ ن ِي اوزاِنها إّل بأداٍف موصوٍل، ولفٍظ من وٍل وذلَك 

 م تضِّ حكمِو الّترتيِل المأموِر بِه فج التّنزيِل.

، لوُم َّت لتولََّد ىنها حرٌف من نوىها. فعن   1الحركُو الكاملُو  ج الُمَهّيَأةُ وا
إشبا  الفتحِو تَتَولَُّد ائَلُف، وىن إشبا  الّضّمِو تََتَولَُّد الواُو، وىن إشبا  الكسرِة 

 . 3اتََتَولَُّد اليافُ 

ا الفتحو ووزُن الحركِو فج التح يق نصُف الحرِف المتوّلد ىنها. ولذلك َسّمو 
 . 2اائلَف الّصغرى، والكسرَة الياَف الّصغرى، والّضّمَو الواَو الّصغرى

ولذلَك ابتدانا بالحركِو لبَل الحرِف بناًف ىلِّ ما ت دََّم من الوصِف. فالتزمق ايلها 
ِل ابدًا، فإنََّك إنق ن صَت الحركو فيما انع َد ىليِه  ال اِرُئ، ُمَسدَّدًا، استعماَل اَئصق

َتها فيما فِيه 126ماُ  ُكنقَت لِحنًا، لشذوِذَك/الج نق َنَ صق ب/ ىن جماىٍو. وا 
 الَخ قُف، وليَس الّن ي ىند لاِرِءَك اّلذي ت رُا لُه، خالفَتُه َئنَُّه ليَس من روايِتِه.

:   2اولد ُرِوَي ىن بعِضِهم الختالُس بالحركاِت فج مواضَ  يسيرٍة. والختالُس 
ِو حتِّ يظنَّ السَّامُ  اّن المسموَ  سكوٌن ل حركٌو. و ذا إّنما  و انسراُ  بالحرك
 ُتحكُمُه الُمشاَفَهُو.

 
                                                           

   فج ائصل: الميهيو. و و تحريف.1ا
 .73، والموضح فج التجويد99، والرىايو 14  ينظر: سر صناىو انىراب 3ا
 من غير ىزو. 1/147انشارات    ن لها ال س النج فج ل اءف2ا
 .342، ومرشد ال ارئ193، والموضح فج التجويد 97  ينظر فج الختالس: التحديد فج انت ان والتجويد 2ا
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 ابــب

 تحرير الاكون وتعيينه 
، وَميٌِّت.  الّاكون نوعاِن: َحوٌّ

مَِّو.لالَميِّت    : محلل ائلِف الهاِوي، والياف بعَد الكسرِة، والواو بعَد الضَّ
.: محلل الياِف والواوالَحو    و بعَد الَفتقِح، وساءُر الحروِف َحجٌّ

ولوُلنا: َميٌِّت،  و إشارٌة إلِّ َانَّ ائلف ل تتحيَُّز إلِّ ُجزقٍف من اجزاِف الَفِم، فهج لد 
،   1اتندفُ  تهِوي فج  واِءِه حتِّ يغوَي صوُتها فج وخِرِ . ولذلَك ُسمَِّيتق بالهاوي

ول حاصٍل فج َحيٍِّز، فهو ضدل السكوِن والهواءج، ئّن سكوَنها غيُر جاٍر فج م  ٍ ، 
رِك، والمتحرُِّك حجٌّ لتحيلزِ  وان  اِىِه. ، ئنَّ الَحجَّ ُمَتحيٌِّز كالمتحِّ  الحجِّ

واّما الياُف والواُو فسكوُنُهما بعَد حركتهما كسكوِن ائلِف، ئنهما ل يتحّيزاِن إلِّ 
ما كاَن سكوُنهما حّيًا، ئّنَك تجُد ما مدرٍج، ول ين  عاِن فج مخرٍج، فإن انفتَح ما لبله

ظاِ َرَتج الّتَحيَّز والن  اِ ، ئخِذ اللساِن الياَف، واخِذ الشَّفَتيقِن الواَو، فسكوُنُهما حجٌّ 
كسكوِن ساءِر الحروِف فكما تجُد الجيَم التج  ج ُاخُت الياِف فج مخرجها لد َاَخَذ ا 

ُت، كذلَك تجدُ  ُت الواو َلدق َاَخَذتقها الشَّفتان فج  الّلسان فج لولَك: َخَرجق الباَف التج  ج ُاخق
تُ   .  6الولَك: َكَتبقُت، كذلَك تجُد الواَو وَلدق َاَخَذتقها الشَّفتاِن فج لولك: َىَفوق

وتحريُر الّلفظ بالّسكون من غير ا  و انق تجَدُ  فج حرِفِه ىلِّ  بِعِه من لّوِتِه او 
ج الحرف إّل بم دار ما تظهُر صفته او تبرُز  يءته، من ضعِفِه، فال ُتلقِبسن الّسكون ف

ٍل متعّسٍف.  غير َل قِ  ُمسقرٍف، ول َفصق
ِن فج الّسكون، فإّن الُ ّراَف ي عون فيه كثيرًا، ل يكادون  ،   4ا، نحو:"نستعين"  7اا/لبل التّاف127يخلصون الّسكون، ول ِسيَّما فج الّسين/فاحرسق لفَظَك من اللَّحق

                                                           

 .115. وينظر: التحديد 3/256  و ج تسميو سيبويه فج الكتاب 1ا
ىلِّ ت سيم ابن 11-12ت ، والحموي فج ال واىد وانشارا144-1/147  اىتمد ال س النج فج ل اءف انشارات6ا

 ال حان للسكون، من غير ذكر له.
   فج ائصل: النون. و و سهو.7ا
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ِل الّسين من التّاف، فُيحرِّكوَن    15ا، و"يستأخرون"   9امست يم"و"ال يذ بوَن إلِّ َفصق
 الّسيَن.

ِس تُ  ِسلق ما فج الّسين من الّرخاوِة والَهمق ِنِهم فَأرق َت الّسالمو من َلحق ِِ فإنق َاَردق ِِ  ِصِب
 اللَّفقَظ الصحيَح إنق شاَف اللُه.

  13ا، و"اليمين"  11اِلبَل الياِف، نحو: "اليوم" وكذلَك تحفَّظق من  ِذ  الُحبقَسِو فج الاّلم

، فإن الُ راَف يلحنوَن فيها. َفَسرِّحق رخاوَة   11ا، و"اليسر"  12ا، "وليجدوا"  12ا، "وليأخذوا " . َلمق  الاّلِم َتسق
نا" ُتم"  16اوكذلَك فأتقِ ِن الّلفَظ بها لبَل الواو، نحو:"َبلق َوَجدق ،    17ا، و"َفَهلق َوَجدق

 .  19ا، و"الوالعو"  14ا"و"الواِدي
ُن"  35اكذلَك فأتق ِن اللفظ بها لبَل الّنون، نحو: "ُللق َنَعم" ،   31ا، و"َبلق َنحق

َسلقنا"  33او"َانقَزلقنا"  . 32ا، و"ُللقنا"  32ا، و"َارق

                                                                                                                                              

 .1  الفاتحو 4ا
 ، وسور ُاَخر.6  الفاتحو 9ا
 ، وسور ُاَخر.22  ائىراف 15ا
 …، وسور كثيرة4  الب رة 11ا
 …، وسور ُاَخر29  النحل 13ا
 .153  النساف 12ا
 .132  التوبو 12ا
 .141  الب رة 11ا
 .72لشعراف   ا16ا
 .22  ائىراف 17ا
. و ج بال ياف فج المصحف الشريف.وولف ىليها يع وب بالياف. ينظر: التذكرة 25  ال صي 14ا

 .3/129، والنشر 263، وغايو الختصار 227
 .11، والحالو 1  الوالعو 19ا
 .14  الصافات 35ا
 .11  الحجر 31ا
 …، وويات كثيرة99  الب رة 33ا
 …كثيرة، وويات 111  الب رة 32ا
 …، وويات كثيرة22  الب رة 32ا
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َن ايضًا فج الميم ِلبَل الياف، والواِو، والفاِف، نحو"لم يؤمنوا" ذِر اللَّحق و"لمق يلدق  ،31اواحق
"ولمق يولَ  ، و"َيُمدلُ مق   25ا،"ُ مق فيها"  39ا، و"ُ مق َوُلوُد" 34ا، و"اموالهم"  37ا، و"اموات"  36ادق

 ، وشبه ذلك.  21افج"
ا تعهُد فج تواليفها بالّنهج نُ والّلُحن من الُ ّراِف فج  ذِ  الميِم َلدق شاَ ، ولم تزلق َاِءمَّت

 ىنه، والّتحَفظل منه.
رساُل الُغنَّوِ   َك ىلِّ تجويِد اللَّفقِظ بها.عينُ لميِم تُ التج فج ا  23اوا 

ما رسمُت لَك ت فِ فق ىند َِ ُِ ، إن شاَف اللُه.ِي  بق
،    22افج السَّواكِن روايٌو بَأسقِر ا، َوَرَد ىن ىاصم جفَ واىلمق َانَّ الَ  قَ  الب 

 ، ولم يردق ىن غيِر م، فإّن لرافة كلِّ واحٍد منهم ىلِّ ما َوَردَ   21ا، والكساءجّ   22اوحمزة
 به ائداُف ىنه. وباللِه الّتوفيُق.

 

 

 

                                                           

 .115  ائنعام 31ا
 .2خالي ن  ا36ا
 .31، والنحل112  الب رة 37ا
 …، وويات ُاَخر361  الب رة 34ا
 .15  ول ىمران 39ا
 …، وويات ُاَخر31  الب رة 25ا
 .11  الب رة 21ا
اكنو والتنوين فج النون والميم. دغام النون السإ  الُغنَّو: نون ساكنو خفيفو، تخرج من الخياشيم، وتظهر ىند 23ا

  .156، والتمهيد 325االرىايو 
  .1/226، وغايو النهايو 46 ّ. امعرفو ال راف 134  ىاصم بن ابج النجود، احد ال ّراف السبعو، ت 22ا
  .1/361، وغايو النهايو 111 ّ. امعرفو ال راف 116  حمزة بن حبيب الزيات، احد ال ّراف السبعو، ت22ا
  .1/121، وغايو النهايو 135 ّ. امعرفو ال راف 149ن حمزة، احد ال راف السبعو، ت  ىلج ب21ا
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 ابـــب

 تفصيل أصول المّد والّلين ولروع ما
 وتبيين مقاديرهما ومراتب ما والفرق لي ما

.نوعانِ  ( 36)الَمد   ٌل، وَفرقٌ  َاثقَبَتُه الّن ُل لموجِب مراىاِة الُكلِّ  : َاصق

واللِّين إّل ِبِه، وُيَعبَُّر ىنه :  و اّلذي ل ت وُم ذاُت حرِف المدِّ لالَمد  اَ ْصِلو
نا .  بالّصيغِو ايضًا، و و الّسكوُن المشروُح بما َلدَّمق

 :  و الَمدل المزيُد لموجِبِه، و و الم صوُد فج  ذا الباِب.والَمد  الَفْرعو

فإذا رايَت حرَف الَمدِّ لم ي ترنق بِه موجُب الّزيادِة فالراق  ىلِّ َاصِلِه وصيغِتِه. 
نق ر  َت بمدِِّ .وا   ايَت الموجَب لد الترَن بِه فُمدَّ حرَف اَلّمِد حيُث ُاِمرق

ب/ 127لولنا: ُمدَّ: ِزدق مّدًا ىلِّ اَلّمِد ائصلج، ئّن الَمدَّ اَئصلج/ ِّومعن
 حاِصٌل مصحوٌب، والَمدل الَفرقىج فاضٌل مجلوٌب.

 لصـــل
اجم   ون لزم: اصلٌ الموجُب لَلّمِد احُد ثالثو اشياف:  مز سالم، وَشّد، وسك

 ىليه الُ ّراُف، وَاحكَمُه العرُض المتصُل وانلراُف.
ِز المسّهِل.إومعنِّ لولنا: سالٌم،  و   شارٌة إلِّ الخالِف فج الَهمق

 ومعنِّ لولنا: لزٌم،  و إشارٌة إلِّ الخالِف فج الّسكوِن العارِض.

 

                                                           

 .66يضاح الرموز ا  ، و 1/212، والنشر 172، والتمهيد 342، ومرشد ال ارئ 265لنا  ن  ينظر فج الَمّد: ا26ا
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 لصـــل
مرسومٌو، فأىال م مرتبًو فيه  ولألءمِو فج الّمِد المزيِد م اديُر معلومٌو ومراتبُ 

ٌش  ا ىاصم فج المرتبو م، وحمزةُ،يزيدان ىلِّ اَلّمِد ائصلج مِثَلُه. ثّم يليه   27اَورق
،    29ا، والكساءج فج المرتبِو الثّالثِو. ثّم يليهما لالون  24االّرابعِو. ثّم يليه ابُن ىامر

  22ا، وناف  23اابُن َكثير يليهما فج المرتبِو الثّانيِو. ثمّ   21اىن َابج ىمرو   25اوالّدوري

فج المرتبو ائولِّ. فهِذِ  مراتبهم فج اَلّمِد الَفرقىج، ئّن الَمدَّ ائصلج لخالَف بينهم 
 َانَُّه بلفٍظ واحٍد ِسوًى.

 لصـــل
: يجُب ىليه انق  حدودٍ   22اويجُب ىلِّ ال ارئ حفُظ اربعوِ  ٍِ إذا َشَرَ  فج ال رافِة

له، وانق ل يزيد ىلِّ  يت ّدَم مرتبَو إماِمِه الذي ي راُ  ل ها، وانق ل َيبقَخَس الّصيغَو ح َّ 
 َمّد اىال م مرتبًو.

 

                                                           

، وغايو 113ل راف  ّ . امعرفو ا197ناف ، ُل ِّب بورش لشّدِة بياضه، ت هويَ ا  ىثمان بن سعيد المصرّي، ر 27ا
  .1/153النهايو 

  .1/232  ، وغايو النهايو43 ّ . امعرفو ال راف 114  ىبد الله بن ىامر الشاّمج، احد ال راف السبعو، ت24ا
 ّ. امعرفو  335و روميو معنا ا َجيِّد، تفظناف ، ُل ِّب ب الون لجودِة لرافته، ولالون: ل هويَ ا  ىيسِّ بن مينا، ر 29ا

  . 1/611ايو النهايو ، وغ111ال راف 
، وغايو النهايو 191 ّ . امعرفو ال راف 326ابج ىمرو بن العالف والكساءج، ت وياو   حفي بن ىمر، ر 25ا

1/311.  
      ، وغايو النهايو155 ّ. ا معرفو ال راف 112  ابو ىمرو بن العالف البصرّي، احد ال راف السبعو، ت 21ا

1/344.  
  .1/222   ، وغايو النهايو46 ّ . امعرفو ال راف 135احد ال راف السبعو، ت    ىبد الله بن كثير المكج،23ا
       ، وغايو النهايو157 ّ. امعرفو ال راف  169  ناف  بن ىبد الرحمن المدنج، احد ال راف السبعو، ت 22ا

3/225.  
   ذكر ابن ال ّحان ثالثو ف  .22ا
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 بـــاب

 التبيين عن أحكام النون الااكنة والتنوين
دغامٌ  ظهاٌر وا  خفاٌف، وا   . 21الهما فج َشرقِ  ال رافِة اربعُو َاحكاٍم: َللقٌب، وا 

 . 26ا: "انق ُبوِرَك"لالقلب  عندهم نحو
ُمُلوَن داام لو حروفِ واإل  . 27ا: اَيرق

: الهمزُة، والهاُف، والعيُن، والحاُف،  واإلظ ار  عنَد حروِف الَحْلِق، وهو اّتةٌ 
 . 24اوالخاُف، والغين
 . 29اىنَد البالج واإلخفا   
ول يكوُن الّتلفُظ  ،:  و إبدالهما ىنَد الباِف ميمًا خالصًو ل يب ِّ منهما َاَثرٌ لالَقْلب  

ظهاِر الىتماِل فيه. فيه إلّ   بال تباِل به وا 
 : معنا : الَخلقُ .  كذا ُيَعبَُّر ىنه إذا ُسِءَل ىنه.واإلداام  

                                                           

، وغايو 363، والرىايو 116، والتبصرة 147  ينظر فج النون الساكنو والتنوين: التذكرة 21ا
 .3/33، والنشر 352الختصار 

 .4  النمل 26ا
 .12، وتحفو نجباف العصر 21  ينظر: ال ول المفيد فج اصول التجويد 27ا
، وسر 1/193، والم تضب 3/251، والكتاب 41-1/17  ينظر فج حروف الحلق: العين 24ا

، ول اءف 161، والتمهيد 74ضح فج التجويد ، والمو 152، والتحديد 27-26صناىو انىراب 
 .22-23، والدلاءق المحكمو فج شرح الم دمو الجزريو 195-1/149انشارات 

  و ج خمسو ىشر حرفًا : التاف، والثاف، والجيم، والدال، والذال، والزاي، والسين، والشين، 29ا
، وايضاح الرموز 164مهيد والصاد، والضاد، وال اف، والظاف، والفاف، وال اف، والكاف،. ا الت

115.  
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َغُم فيه، فيصير مثَلُه، فإذا  َغُم من ِجنقِس ما ُيدق وَكيقِفيَُّتُه: انق يصيَر الحرُف الُمدق
اِف وصٍف من اوصاِف ًا فإنق جاف َنٌي بإب صاَر مثَلُه َوَجَب اندغاُم ُحكقمًا ِاجماىيّ 

َبهُ   .الحرِف فليَس إدغامًا ىلِّ الح ي ِو، و و بانخفاِف اشق
َغِم /موانظهاُر:  و تخليُي الّساكِن  َغِم فيه، 124ّما يليِه، او َفكل الُمدق ا/ من الُمدق

 وَردلُ  إلِّ بناِءِه وجميِ  ِصَفِتِه.

 بــاب
 المفّخم والمرّدق من الحروف ديف علمو التّ 

 :ىبارٌة ىن ِسَمِن الحرِف وامتالِف الَفِم بصدا . 15ايمُ التَّفخ

 والتَّغليُظ ىندنا بمعنا .

 :ِضدلُ  فيما ن لنا .  11اوالتَّرليقُ 

 لصـل
 الحروف  علي ما ثالثَة َأدااٍم: وتنقام  

ٌم بإجماٍ . ٌم ُمَفخَّ  ِلسق
ٌم ُمَرلٌَّق بإجماٍ .  وِلسق

ٌم ين سُم ثالثَو الساٍم:  وِلسق
ٌم لِحقٌ  ِمَ  ىلِّ تفخيِمِه. ِلسق  بما ُاجق

ِمَ  ىلِّ ترليِ ِه. ٌم لِحٌق بما ُاجق  وِلسق
ٌم ُمستعمٌل فيه الّترليُق والتّفخيمُ   وِلسق

                                                           

 . 3/95، والنشر 73، والتمهيد 342  ينظر فج التفخيم: مرشد ال ارئ 15ا
 .73، والتمهيد 342، ومرشد ال ارئ 161  ينظر فج الترليق: التحديد 11ا
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 لصــل
َمُو سبعٌو، و ج: الّ اُف، والّظاُف، والخاُف، والغيُن، وال اُف،  فالحروُف الُمَفخَّ

َمٌو بإجما  من َاءّمِو ، مُ  13اوالّصاُد، والّضاُد. فهذ  السبعُو  ج حروف الستعالف َفخَّ
 ائداف وَاءّمِو الّلغِو اّلذين تل و ا ِمن الَعَرِب الُفصحاِف.

فَمنق َرلََّ ها بعَد انع اِد  ذين انجماىين كاَن لِحنًا، وىن  ريِق العقَرِض 
 الُمتصِل ناِكبًا.

، ول ، ُحرَِّكتق او ُسكَِّنتق ها َايلها ال ارُئ كيَف َصَدَفتق مق ت لبق فج المفتوِح  َفَفخِّ
 منها تفخيَم المضموِم، ول فج المكسوِر.

ِ  َحَرَكِتِه، كما ُنِ ِل ىن الَعَرِب، وان قق بالُمستعلج  مق كلَّ حرٍف ىلِّ َوضق َفخَّ
 غير زاءٍغ ىنها، وبالُمستعلج الُم بِق حاِفظًا لِجَهتِها.

 لصــل
ثب زياد فسكن ىمه إذ ، يجمعها لوُلَك : اتو  12اىشرونَ َرلََّ ُو والحروُف المُ 

ُمها لِحٌن َل قعًا .  جحش . فهذ  ُمَرلََّ ٌو بانع اِد انجماىيِن، فُمَفخِّ

 لصــل
ِمَ  ىلِّ تفخيِمِه اّلالُم ِمن اسِم الله، ىّز وجّل، بعَد فتح او  وٍ واّلالِحُق بما ُاجق

ٌش، والّراُف الّساكنُو إّل ما  َضمٍَّو، والّراُف المفتوحُو، والّراُف المضمومُو، اّل ما َرلََّق َورق
 َاجمعوا ىلِّ ترليِ ِه منها.

                                                           

، والموضح فج 154، والتحديد 132  يجمعها لولك: اضغ  خي لظ . ينظر: الرىايو 13ا
 .95التجويد 

: 1/352ىند المؤلف مرّل و. و ج إّنما تتبُ  ما لبلها تفخيمًا وترلي ًا. جاف فج النشر   ائلف 12ا
 افإّن ائلف تتب  ما لبلها فال توصف بترليق ول تفخيم .
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 لصــل
، بعَد ِكسقرٍة، وكلل  ِمَ  ىلِّ ترليِ ِه اّلالم ِمن اسِم اللِه، َىزَّ وَجلَّ واّلالحُق بما ُاجق

ٌش، والّراُف المكسورةُ  َم َورق ، وبعَد ياٍف   11ا، والّراف الّساكنُو لبَل يافٍ  12الٍم إّل ما َفخَّ
َلُه كسرٌة لزمٌو   17ا، وبعد كسرٍة لزموٍ   16اساكنوٍ  ، وبعَد حرٍف ساكٍن غيِر ُم بٍق َلبق
 . 14اايضاً 

 الفصــل
ٌش والمستعمُل فيه الّترليُق والتفخيُم ما تََفرََّد  بترليِ ِه او تفخيِمِه فج اّلالمات  َورق

 . 19اوالّرافات

 

 

 

 

 

 
                                                           

ق.12ا    مثل: ِرزق
َيَم.11ا    مثل: َمرق
   مثل: َلِديقرق افج الولف .16ا
ن.17ا    مثل: ِفرقَىوق
" ا فج الولف14ا ا: ا والحرف الساكن بين الراف 13 . جاف فج كفايو المستفيد ق   مثل: "ا ل الذِّكقرق

   فج حالو الولف .22وبين الكسرة ليس بمان  من الترليق، نحو: "ا ل الذِّكقر" االنحل 
 .111و3/95، والنشر 227و232، وانلنا  326و319  ينظر: التذكرة 19ا
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 ب/ باب831/

 اّللفظينالّد لة علم تحقيق الفتح واإلمالة بين 

لفٌظ مب وٌح، ولفٌظ بيَن المفتوِح و لحركِو الَفتقح ثالثُو الفاٍظ: لفٌظ مفتوٌح، 
 . 65اوالمب وح

 لصـل
والمب وُح  .ِ فالمفتوُح مسموٌ  ِمن الفتحِو الخالصِو التج ل مذاَق فيها للَكسقر

َتها مسموٌ  ِمن الفتحِو الُممالِو إلِّ مذاِق الكسرِة، لذلَك المذاِق نهايٌو إنق تج اَوزق
لِت الفتحُو كسرًة.  تحوَّ

 والّلفُظ الثّالُث مسموٌ  ِمن الفتحِو الذاء ِو ِمن الكسرة دوَن المذاق اَئوَّل.

وُيَسمِّج ىلماؤنا الّلفَظ الّظا َر الكسرِة: انضحاَ ، والَب قَح، وانمالَو المحضَو، 
 . 61او ج انمالُو الكبرى

: بيَن الفتح ويسّموَن الّلفَظ الثّالَث الفاَتر ا لكسر: الّترليَق، وبيَن الّلفظيِن ايق
 . 63اوانمالِو الكبرى، و ج انمالُو الصلغرى

وائصُل ِمن  ِذِ  ائَلفاِظ الّثالثِو الَفتقُح الخالُي، فال تخرجق ىنه إّل بروايٍو، 
ُه ىلِّ حذرق انق تميَلها إذا حلَّتق فج الحروِف الُمَرلََّ ِو، وَخلِّيق َفتقَحها وابس ق وا

نًا ُمفقر ًا، وا تبلق بها إذا جاَفتق لبَل حرٍف  الحرِف َبسق ًا، وِزنقُه ىلِّ  بِعِه َوزق

                                                           

يضاح الرموز 3/39النشر ، و 195  ينظر فج الفتح وانمالو وبين اللفظين: التذكرة 65ا ، 113، وا 
 .1/327واتحاف فضالف البشر 

 .172، وشرح شعلو 343، ومرشد ال ارئ 114  ينظر: التبصرة 61ا
 .15، وال واىد وانشارات 73، والتمهيد 343  ينظر: مرشد ال ارئ 63ا



 322 

ٍم، نحو: "َبَسَ " ، او   66اا"وُ ب، و"َغلَ   61ا، نحو: "َخَتَم"َعَد ُ بَ  و، ا  62ا، "َبراَفةٌ"  62اُمَفخَّ
 ، واَرَزَق . 67ا، نحو: "َخَلَق"ينهماب

 لونمااَفتق لبَل  اٍف مت رفٍو، وولفَت ىليها، فإّن إذا جابها وا قَتِبلق جهدَك 
ُتسارُ  إليها، والسَّهقُو غالٌب ىلِّ الُ ّراِف فيها معها، غيَر اّن إمالَتها م   اِف التّأنيث 

 َلدق جاَف فج المن وِل ىن َبعقِض الُ ّراِف ىلِّ ترتيٍب وتفصيٍل.

 لصـــل
وكما اّن  .ُتوصَف بائلفاِظ الّثالثوِ  ولّما كانِت ائلُف تابعًو للفتحِو َوَجَب انق 

َل  اًل فج فتِح ائلف بال مريٍو. فالتزِم اَئصق الفتَح اصٌل فج الفتَحِو، كذلَك كان َاصق
َمَر بالفرىيِن حيُث َاث َمها، فال ارُئ ما صاَحَب  بَتتِ ابدًا فيهما حتِّ ُتؤق الّروايُو ُحكق

لَ ائَ  نق زَ  ،ٍ كاَن من الّصواِب ىلِّ ِي ين صق ِويَّيقن َخَرق وا  لَّ ىن مواِرِد الَفرقَىيقِن الَمرق
 انجماَ .

 بـــاب
 توديف الق رّاِ  علم المحكم لو الودف علم أواِخِر اَلِكلم

:  ذأخو م:   64االَولقفُ   َتهُ من لولهم: َوَلفقَت ىن كالِمَك، ايق . فالواِلُف فج َتَركق
َل ما َوَلفقَت ىليه بما بعَدُ .  الّتالوِة تاِرٌك َوصق

                                                           

 . 37  الشوري 62ا
 .22، وال مر 1  التوبو 62ا
 .32، والجاثيو 26، وائنعام 7  الب رة 61ا
 .31  الكهف 66ا
 ، وويات ُاَخر.19  الب رة 67ا
، والموضح فج وجو  ال رافات 12خيي العبارات ل، وت193خيي فج ال رافات الثمان ل  ينظر فج الولف: الت64ا

 .1/324، ول اءف انشارات 77، والتمهيد 3/135ر، والنش311وىللها 
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ا/ فيها إليِه. فمنها مختلٌف 129/  ُ وَلد ثبَت لدينا باَئداِف فج الَولقِف َاحكاٌم نرج
 فيه إلِّ السََّعِو، ومنها ُمتََّفٌق ىليه.

فالولُف بالّسكوِن مشروٌ  فج ميِم الجماىِو، وفيما تحرََّك بحركٍو ىاِرضًو، وفج 
، وتاِف المبالغو يتصرفان إلِّ  اٍف المفتوِح والمنصوِب غير الُمَنّوِن، وفج تاِف التّأنيثِ 

 ساكنٍو ىلِّ صورتهما فج الكتابِو. وِمن ُسّنِتِهم اتباُ  الَخّ  مالمق َتِردق بخالِفِه روايٌو.

 لصــل
فأّما المنصوُب الُمَنّوُن فيختيل بائلِف الِعوِضّيِو، والمرفوُ  والمجروُر فج 

ِن، المنصوُب منه يختيل بائل ِف الِعَوِضّيِو، والمرفوُ  والمجروُر الم صوِر الُمَنوَّ
 ُيرّداِن إلِّ ائلِف ائصليو.

ُمُهما انسكاُن بعَد حذِف  واما المرفوُ  والمجروُر فج غيِر الم صوِر فُحكق
 تنوينهما.

ُم  ِويٌّ ىنهم فيهما. وُحكق ُم َمرق وق ويٌّ ىن َاِءمَِّتِه. والرَّ وانشماُم فج المرفوِ  َمرق
ُمُهما.المضموِم والمكسور حُ   كق

، او ُتراُم َحَرَكُتُه، ُمَشمٍّ وضميُر الغاءِب ُتحذُف ِصلُتُه ثُّم ُتَسكَُّن، ُمَشّمًا وغيَر 
َلُه ما  و ِمن غيِر حركِتِه معبرًا. ِمِه اكُثر إذا َحلَّ َلبق ُك ُروق  وَترق

مُ  وق والرَّ
ءِ  69ا ُذ َبعقِض الحركِو، والذا ب منها اكثُر ِمن البالج، و و َمرق جٌّ : و َاخق

ُموٌ  من التّالج.  َمسق

 

 
                                                           

 .354ج التجويد ، والموضح ف171، والتحديد 152  ينظر فج الّروم: التبصرة 69ا
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مامُ  ِءجٌّ غير مسموٍ    75اوانشق : و َضمل الّشَفتَيقِن بعَد سكوِن الحرِف، و و َمرق
 دوَن خالٍف.

فهِذِ  احكاُم الَولقِف التج يلُزم الُ ّراف استعمالها، وَيَتَعيَُّن ىليهم امتثالها، ول 
مَ  وق ِوّياِن ىن إماٍم دوَن إماٍم،  َيَسَعُهم إغفالها ول إ مالها. غيَر اّن الرَّ وانشماَم َمرق
 فمن تركهما كاَن ُمصيبًا، إذق ليسا بالِزَميقِن. 

َحَكِم لها انجماُ  بالثّبوِت وانلزاِم، فاشر ق َايلها ال ارُئ بما  وساءُر ائحكام َلد ِق
ُت لَك فج  ذا ااننباف ، فانَُّه ُل قٌب يدوُر ىليِه توليُف َاءمَِّو ا  ئداِف.َرَسمق

 

 

 

 

 

 ثََبت المصادر والمراجع
                                                           

 .3/131، والنشر 342، ومرشد ال ارئ 359   ينظر فج انشمام: الموضح فج التجويد 75ا
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 المصحف الشريف. -

إتحاف فضالف البشر فج لرافات ائربعو ىشر: الّدميا ج،   -
 ّّ تحّ د. شعبان محمد إسماىيل، 1117احمد بن محمد، ت 

 م.1947- 1257ّبيروت 

 .1969، بيروت 1976ائىالم: الزركلج، خير الدين، ت  -

ائىالم: العباس بن إبرا يم  انىالم بمن حّل مراكش واغمات من  -
 .1977و اب بن منصور، الربا المراكشج تحّ ىبد ال

انلنا  فج ال رافات السب : ابن الباذش، احمد بن ىلج، ت  -
  ّ.1252 ّ، تحّ ىبدالمجيد ل امش، دمشق 125

ت      ، محمد بن خليل،بجيضاح الرموز ومفتاح الكنوز: ال بالإ  -
 .1991جزاءر   ّ، تحّ د. فرحات ىياش، ال429

غدادي، بيضاح المكنون فج الذيل ىلِّ كشف الظنون: الإ -
 .1921 ّ، استانبول 1229إسماىيل باشا، ت

التبصرة فج ال رافات االسب   :ال يسج، مكج بن ابج  الب،   -
 .1941ج الدين رمضان، الكويت ي ّ، تحّ د. مح227ت

بن سعيد، ابو ىمرو ىثمان الّدانج ، التحديد فج انت ان والتجويد، : -
 م.1944- 1257ّ ّ، تحّ د. غانم لدوري حمد، بغداد 222ت

تحفو نجباف العصر فج احكام النون الساكنو والتنوين والمّد وال صر:  -
ج  الل السرحان، بغداد ي ّ، تحّ د. مح636زكريا ائنصاري، ت

1946. 
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التذكرة فج ال رافات الثمان: ابن غلبون،  ا ر بن ىبد المنعم،   -
 م.1991- 1213ّّ ايمن رشدي سويد، جّدة  ّ، تح299ت

         التكملو لكتاب الصلو: ابن ائّبار، ىبد الله بن محمد،  -
 .1446 ّ،  بعو كوديرا، مدريد 614ت 

تلخيي العبارات بل يف انشارات: ابن َبلِّيمو، الحسن بن خلف،  -
بيروت                 ّ، تحّ سبي  حمزة حاكمج،112ت

 م.1944- 1259ّ

لتلخيي فج ال رافات الثمان: ابو معشر ال بري، ىبد الكريم ا  -
 ّ، تحّ محمد حسن ى يل موسِّ، 274بن ىبد الصمد، ت 

 م.1993- 1213ّجّّدة 

            التمهيد فج ىلم التجويد: ابن الَجَزري، محمد بن محمد، -
 م.1946– ّ 1256 ّ، تحّ د. غانم لدوري حمد، بيروت 422ت

شرح الم دمو الجزريو: زكريا ائنصّّاري، تحّ  الدلاءق المحكمو فج  -
 م.1945- 1255ّ             د. نسيب نشاوي، دمشق

الرىايو لتجويد ال رافة وتح يق لفظ التالوة: مكج بن ابج  الّّب،   -
 م.1942- 1252ّ         تحّ د. احمد حسن فرحات، ائردن

             سر صناىو انىراب: ابن جنج، ابو الفتح ىثمان،   -
 م.1941- 1251ّ ّ، تحّ د حسن  نداوي، دمشق 293ت

 : الذ بج، شمس الدين محمد بن 35سير اىالم النبالفاج  -
 ّ، تحّ شعيب ائرناؤو  ومحمد نعيم 724احمد، ت 

 م.1941- 1251ّالعرلسوسج، بيروت 
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شرح شعلو ىلِّ الشا بيو اكنز المعانج شرح حرز ائمانج :   -
 .1912 ّ، ال ا رة 616احمد، تُشعلو الموصلج، محمد بن 

صلو الصلو اال سم الثالث : ابن الزبير الغرنا ج، احمد بن  -
 ّ، تحّ. د.ىبدالسالم الهراس والشيخ سعيد 754إبرا يم، ت 

 م.1992 - ّ 1212اىراب، المغرب 

ختصار فج لرافات العشرة اءمو ائمصار: ابو العالف لغايو ا  -
 ّ، تحّ د. اشرف 169ت الحسن بن احمد الهمذاّنج، ،الع ار

 م.1992- 1212ّمحمد فؤاد  لعت، جدة 

تحّ              غايو النهايو فج  ب ات ال ّراف: ابن الَجَزري،   -
 .1921 -1923برجستراسر وبرتزل، ال ا رة 

ال واىد وانشارات فج اصول ال رافات: ابن ابج الرضا الحموي،   -
محمد الحسن  ، تحّ د. ىبد الكريم بنّ 791احمد بن ىمر، ت

 .1946بكار،   دمشق 

ال ول المفيد فج اصول التجويد لكتاب ربِّنا المجيد: الب اىج،  -
 ّ، تحّ خير الله الشريف،                           441إبرا يم بن ىمر، ت

 م.1991- 1216ّبيروت 

 ّ،                               145الكتاب: سيبويه، ىمرو بن ىثمان، ت  -
  ّ.1217- 1216ّ بولق

ل اءف انشارات لفنون ال رافات: ال س النج، شهاب الدين   -
 ّ، تحّ الشيخ ىامر السيد ىثمان ود. 932احمد بن محمد، ت

  ّ.1293ىبد الصبور شا ين، ال ا رة 
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المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ ابج ىبد الله بن الدبيثج:  -
 فِّ جواد و د. ناجج   تحّ د. مص2انت اف شمس الدين الذ بجاج

 .1977معروف، بغداد 

مرشد ال ارئ إلِّ تح يق معالم الم ارئ: ابن الّ ّحان، ابو ائصب    -
 ّ، تحّ د. حاتم صالح 161ىبد العزيز بن ىلج السلماتج، ت 

، ىمان 24الضامن، مجلو مجم  اللغو العربيو ائردنج، العدد 
 م.1991- 1211ّ

لزبير الغرنا ج، احمد بن ابرا يم، صلو الصلواال سم الثالث : ابن ا -
 ّ، تحّ د.ىبد السالم الّهراس والشيخ سعيد اىراب، 754ت

 م.1992- 1212ّالمغرب 
المعجم المفهرس ئلفاظ ال رون الكريم: محمد فؤاد ىبد البالج،   -

 ال ا رة.ال.ت .
م، م  الترلج 1947معجم المؤلفين: ىمر رضا كحالو، ت  -

 .1961بدمشق 
ف ىلِّ ال ب ات وائىصار: الذ بج، تحّ بشار ىواد معرفو ال ّرا  -

- 1252ّمعروف وشعيب ائرناؤو  وصالح مهدي، بيروت 
 م.1942

 ّ، تحّ 341الم تضب: المبرد، ابو العباس محمد بن يزيد، ت  -
 ال ا رة.ال.ت . ىتمحمد ىبد الخالق ىضيمه،

الموضح فج التجويد: ال ر بج، ىبد الو اب بن محمد،   -
 .1995د. غانم لدوري حمد، الكويت   ّ، تح261ّت

الموضح فج وجو  ال رافات وىللها: ابن ابج مريم الشيرازي،   -
 ّ، تحّ د. ىمر حمدان 161نصر بن ىلج بن محمد، ت بعد 

 م.1992- 1212ّالكبيسج، جّدة 
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النشر فج ال رافات العشر: ابن الَجَزري، تصحيح ىلج محمد   -
 .الضبا ، م  مص فِّ محمد بمصر. ال.ت 

نفح ال يب من غصن ائندلس الر يب: المّ رّي، احمد بن   -
بيروت                ّ، تحّ د. إحسان ىباس،1521محمد ت 

 م.1964- 1244ّ
 .  1962 ديو العارفين: إسماىيل باشا، استانبول  -


