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 الشرح المختصر
 على رسالة

 الزََّهُر اْلَمْقُطوُف في َبَياِن َمَخاِرِج اْلُحُروفِ 
 هـ(029زين الدين عبد الباسط بن خليل القاهري الشهير بابن الوزير )ت

 عزيزة بنت حسين اليوسف 
 اإلنسانية قسم الدراسات القرآنية   كلية اآلداب والعلوم

 جامعة طيبة  بالمدينة المنورة
 ahy10016@yahoo.com البريد اإللكتروني:

 الملخص:
الشرح المختصر على رسالة الزََّهُر اْلَمْقُطوُف في َبَياِن ›› موضوع البحث: 
 ،البن الوزير القاهرّي . ‹‹َمَخاِرِج اْلُحُروفِ 

هذه المخطوطة النفسية، والكشف عن أهدافه: شرح وبيان لمضمون 
 محتوياتها .

منهج البحث: يقوم البحث على المنهج االستقرائي، التحليلي الذي يقوم على 
 استدعاء النصوص، والنظر فيها، مناقشة وتركيبًا.

 ‹‹ رسالة الزََّهُر اْلَمْقُطوُف في َبَياِن َمَخاِرِج ››أهم النتائج: شرح ودراسة 

اسة موازنة بين ما جاء عن اإلمام ابن الوزير في المسائل أهم التوصـيات: در 
 المتعلقة بمخارج الحروف، وبين ما ورد في كتب علم التجويد وعلم القراءات.

الكلمات المفتاحيه: شـرح ،مختصـر، الزََّهـُر اْلَمْقُطـوُف ، َمَخـاِرِج اْلُحـُروِف، ابـن 
 الوزير،القاهري.
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Short explanation 

On message 

The Alzahr Almaqtouf in the letters outlet statement 

Zainuddin Abdul Basit bin Khalil al-Qahri, famous for 

Ibn al-Wazir (d.920 AH) 

Aziza bint Hussain Al-Youssef 

College of Arts and Humanities, Department of Quranic 

Studies Taibah University, Medina 

Email: ahy10016@yahoo.com  

Abstract: 

The subject of the research: ›› The brief explanation on 

the message ofthe visit ing in the statement of the war-

free jargon›› .  

Its objectives: to explain and explain the content of this 

psychological manuscript, and to reveal its contents. 

Research methodology: Research is based on an 

inductive, analytical approach that is based on the 

summoning, consideration, discussion and composition of 

texts. 

The most important results: explanation and study ››The 

message of thedissertation in the statement of the 

project››  

The most important recommendations: a study of a 

balance between what imam Ibn al-Wazir said in matters 

relating to the exits of letters, and what is mentioned in 

the books of intonation and reading science. 

Keywords: explanation, abbreviated, Alzahr Almaqtouf, 

letter outlet, Ibn al-Wazir, al-Qaheri... 
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 المقدمة
إن الحمد هلل نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شـرور أنفسـنا و 
سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لـه، ومـن يضـلل فـال هـادي لـه، وأشـهد 

 شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،أّما بعد؛ أن ال إله إال اهلل وحده ال 
فقد ألف العلماء تواليف حسنة مشهورة في التجويد، واإلتقان، فضبطوا    

الحروف، وبينوا مخارجها، وأوضحوا صفاتها، وألقابها وعللها؛ ومنهم من أفرد 
التاليف في بيان مخارج الحروف فكان منها: "الدر المرصوف في وصف 

ألبي المعالّي بن أبي الفرج الموصلّي     كما وعقد اإلمام  (1)روف"مخارج الح
شمس الدين ابن الجزرّي في كتابه: "التمهيد في علم التجويد" الباب الثامن 

 .(2)بعنوان " في ذكر مخارج الحروف والكالم على كل حرف بانفراده" 
البن  للوقوف على رسالة لطيفة مختصرة في بابها -وفقني اهلل-وقد     

الزََّهُر اْلَمْقُطوُف ›› هـ( بعنوان: 029الوزير القاهرّي الحنفي المتوفى عام )ت
وهذه الرسالة لم تحض بالشرح والبيان؛ فسنح (4)‹‹(3)في َبَياِن َمَخاِرِج اْلُحُروفِ 

الشرح ›› ببالي أن أضع عليها شرحًا مختصرًا، واخترُت لها العنوان اآلتي:
 ‹‹.َهُر اْلَمْقُطوُف في َبَياِن َمَخاِرِج اْلُحُروِف المختصر على رسالة الزَّ 

 مشكلة البحث:
تظهــر إشــكالية البحــث فــي نيــاب العنايــة بهــذه الرســالة التــي تكشــف عــن 

ــدم، أخــذ عــن الســيوطي )ت ــن الجــزري 011جهــد عــالم متق هـــ(، وأخــذ عــن اب

                                 
، جمـادي 3٣شر الكتاب بتحقيـ:: نـانم قـدوري الحمـد، الناشـر: مجلـة الحكمـة، عـدد: ن (1)

 هـ.142١الثانية،
 . 113( انظر من الكتاب، ص: 2)
 (  وفي هذا العنوان سجع بالني أني: ُينبأ عن اختيار كلمات هذه الرسالة بعناية .3)
ـــــة العـــــارفين،4) ـــــي هدي ـــــي المخطـــــوط وجـــــاءت ف ـــــت كمـــــا ورد ف حـــــاجي  (  االســـــم المثب

شـرح رسـالة الزََّهـُر اْلَمْقُطـوُف ›› باسـم  ٣/٩0، معجـم المـفلفين، رضـا كحالـة:1/404خليفة:
 ‹‹ .في َمَخاِرِج اْلُحُروِف 
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هـــ(، فلــم أقــف علــى مــن قــام بشــرحها، فكانــت إشــكالية عويصــة تحتــاج ١33)
 وتتبعًا.رصدًا 

 مصطلحات البحث:
  التجويد في اصطالح الُقرَّاء: "تالوُة القرآن بإعطاء كلِّ حرف حقَّه من

مخرجه وصفته الالَّزمة له من همس وجهر، وشدة ورخاوٍة، ونحِوها: 
عطاء كل حرف مستحقه ممَّا يشاء من الصفات المذكورة، كترقي:  وا 

حرف إلى أصله من  المستفل، وتفخيم المستعلي، ونحوهما، وردِّ كل
 (1) نير تكلف."

 " (2)مخارج الحروف: "الموضع الذي ينشأ منه الحرف . 
 أهمية البحث وأسباب اختياره:

 دفعني إلى العناية بالنص دوافع علمية وشخصية، كثيرة أذكر منها: 
المكانة العلمية لمفلف الكتاب زين الدين عبد الباسط المشهور بـابن  .1

 الوزير.
ة لموضوع الكتاب، فهو يتناول مبحثًا مهمًا من مباحث األهمية البالغ .2

 علم التجويد.
صــلة الموضـــوع بتخصصـــي العلمـــّي االكـــاديمّي، الـــذي فيـــه تجربتـــي  .3

 العلمية والبحثية. 
 

 الدراسات السابقة في الموضوع:
بعد سفال أهل العلم والتخصص في الدراسات المهتمة بالتراث عمومـا، وتـراث   

قصـــي فــــي مركـــز الملــــك فيصـــل للبحــــوث والدراســــات التجويـــد خصوصــــا، والت

                                 
 . 40( منجد المقرئين ومرشد الطالبين، البن لجزرّي: 1)
 .210( التحديد في االتقان والجويد، الداني: 2)
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ـــ:  ـــام بتحقي ـــى مـــن ق ـــر عل ـــم أعث ـــة؛ ل ـــك فهـــد الوطني ـــة المل اإلســـالمية، ومكتب
  (1)المخطوط، فضال عن شرحها. 

 أهداف البحث:
إن أهمية البحث، تظهر ببيان أهدافه ونتائجه التي يسعى لتحقيقها، ومن 

ره حاجي خليفة، حيث تم فقد تعددت أنواع التأليف وتنوعت، ومنها ماذك
قال: "التأليف على سبعة أقسام اليفلِّف عالم عاقل إال فيها وهي إما شيء 
لم يسب: إليه فيخترعه، أو شيء ناقص يتممه، أو شيء مغل: يشرحه، 
أو شيء طويل يختصره دون أن يخّل بشيء من معانيه، أو شيء متفّر: 

  (2)فه فيصلحه".يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنّ 
وعلى ما تقدم، فإن البحث يهدف إلى الشرح والبيان لهذا الكتاب 

 المختصر المفيد في بابه.
 أسئلة البحث:

 يكشف البحث عن جملة من األسئلة  اإلشكالية، ومنها:
 ما مكانة اإلمام ابن الوزير بين علماء التجويد؟ .1
أو هــو هــل اإلمــام ابــن الــوزير مســتقل فــي تصــوره لــبعض المســائل  .2

ــدمين لــه دون تــدقي: أو  جــامع مقلــد لمــن ســبقه مــن العلمــاء المتق
 تمحيص في المسألة ؟

 ما قيمة هذا الشرح والبيان لهذه الرسالة المختصرة ؟ .3
 منهج البحث:

 يقوم البحث على المنهج االستقرائي، والتحليلي . 
 إجراءات البحث:

 حاولت أن أمهد إلجراءات البحث على النحو اآلتي:

                                 
 الوزير . ( المخطوط تقع ضمن مجموع يضم رسائل البن1)
 .1/3٣(كشف الظنون، حاجي خليفة: 2)



 

 
913 

 لمادة العلمية؛ ومن ثم تبويبها، وتصنيفها وف: خطة علميـة شرح ا
 محكمة.

  توثي: المادة العلمية في البحث بحسب المنهج العلمـي المتبـع فـي
 البحوث العلمية األكاديمية. 

 حدود البحث:
الزََّهُر اْلَمْقُطوُف في َبَياِن ›› اقتصرت الدراسة على: الشرح المختصر لــــــ 

 البن الوزير القاهرّي الحنفّي.‹‹ وفِ َمَخاِرِج اْلُحرُ 
 ِخطة البحث:

 تتكون من مقدمة، وفصالن، وخاتمة، وفهارس شاملة.
 المقدمة:

تشــتمل علــى: مشــكلة البحــث، ومصــطلحات البحــث، أهميــة البحــث وأســباب  
ـــنهج  ـــاره، الدراســـات الســـابقة، أهـــداف البحـــث، أســـئلة البحـــث، وم اختي

 ، وخطة البحث.البحث، إجراءات البحث، حدود الدراسة
  الفصل األول: اإلمام ابن الوزير ، وتحته ثالثة مباحث:

 المبحث األول: اسمه، وكنيته، ولقبه، ومولده .
 المبحث الثاني: نشأته العلمية، شيوخه، وتالميذه.

 المبحث الثالث: مفلفاته العلمية، ووفاته. 
 وتحته مبحثان:‹‹ ِج اْلُحُروفِ الزََّهُر اْلَمْقُطوُف في َبَياِن َمَخارِ ›› الفصل الثاني: 

 المبحث األول : دراسة الرسالة.
 المبحث الثاني : شرح الرسالة  .

 الخاتمـة:
 وتشتمل على نتائج البحث والتوصيات .
 وأخيرًا ُذّيل البحث بفهرس يشتمل على:

 فهرس المراجع والمصادر.
  فهرس الموضوعات.
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 ة مباحث:الفصل األول: اإلمام ابن الوزير وفيه ثالث
 المبحث األول: اسمه، وكنيته، ولقبه، ومولده.

هو: عبد الباسط بن خليل بن شاهين الشيخي األصل الملطي، ثم القاهري    
الحنفي نزيل الشيخونية، ولد في رجب سنة أربع وأربعين وثمانمائة بملطية، 

 .   (1)ونشأ بها وبحلب ودمش:
 ميذه.المبحث الثاني: نشأته العلمية، شيوخه، وتال

نشأته العلمية و شيوخه: نشأ في ملطية، وتنقل بين حلب ودمش:، وقرأ    
بها بعد بلونه القرآن ببعض القراءات، ثم حفظ منظومة النسفي، والكنز، 
ونصف المجمع، وأقرأه أبوه الكثير، وحضر دروس قوام الدين، وحميد الدين 

اعة من فضالء النعماني ونيرهما من علماء مذهبه ونيره، وقرأ على جم
الروم؛ كالعالء الرومي قاضي العسكر بها في دمش:، والبرهان البغدادي في 

 طرابلس.
 دخوله القاهرة وتلقيه عن أهم شيوخها وعلمائها:

وقد قِدم القاهرة، فالزم النجم القرمي في العربية والمعاني والبيان، والشرف    
الكالم بل المحيوي يونس الرومي نزيل الشيخونية في المنط: والحكمة و 

الكافياجي؛ حتى أخذ عنه كثيرًا وحضر دروسه في علوم جمة، وكتبا جليلة، 
وحمل عنه أيضًا  كثيرًا من رسائلة؛ وأجاز له الشمني، وابن الديري، وأخذ عن 
الجالل السيوطي، وحضر وفاته، ورثاه بعد موته مباشرة وقبل دفنه، واألبيات 

الزََّهُر اْلَمْقُطوُف في َبَياِن ›› ي يضم رسالته: الشعرية موجودة في المجموع الذ
 ، وتتلمذ عن نيرهم من العلماء وهم جمهور كثير.‹‹َمَخاِرِج اْلُحُروفِ 

 
 

                                 
 .١2، رقم الترجمة: 4/2٢( الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، شمس الدين السخاوي،1)
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 دخوله المغرب اإلسالمي، وتتلمذه على علمائها:
تخبر كتب التاريخ أن ابن الوزير الحنفي القاهري، دخل المغرب فأخذ دروسًا   

الطب؛ بل أتقنه لما خص بالتتلمذ على أبي عبد اهلل في النحو، والكالمـ و 
التلمساني ونيره. وممن لقيه هناك أبو عبد اهلل محمد الزلدوي أحد اآلخذين 
عن ابن عرفة، وبرع في كثير من الفنون؛ وشارك في الفضائل، وألف ونظم 

 في مختلف المجاالت العلمية والمعرفية.
 نفي:تالمذة اإلمام ابن الوزير القاهري الح

وأما أخباره وحكاياته مع تالمذته، فقد حدثتنا كتب التراجم أنه من أجل من   
تتلمذ عليه أبو البركات ابن إياس، صاحب  كتاب: ''بدائع الزهور في وقائع 

 ولم أقف على نيره ممن تلقى عنه.(1)الدهور''
 المبحث الثالث: مـفلـفاته ووفاتــه.

 أواًل: مفلـفاتـه
العديد من المفلفات في شتى الفنون، جلُّها في  -تعالىرحمه اهلل -صنف 

التراجم والسير، نير أنني اكتفي بما ألف في فن التجويد، والتفسير، وهي على 
 ما يأتي:  

، وهي موضوع الدارسة (2)‹الزهر المقطوف في بيان مخارج الحروف ›  -
 والشرح .

                                 
ـــدين الســـخاوي،1) ـــرن التاســـع، شـــمس ال ـــم  4/2٢( ينظـــر: الضـــوء الالمـــع ألهـــل الق ، رق

 . ٩١، 4١، نيل األمل في ذيل الدول،عبد الباسط شاهين: ١2الترجمة:
تقع النسخة ضمن مجموع البن الوزير، بعنوان مجموع البسـتان للنـوري لحضـرة اللطـان  (2)

موالن الغوري، وهي مصورة عن مكتبة آيا صوفيا بتركيا ، وعدد لوحاته مائتـان وتسـعة 
،وهــي  12عشــرة لوحــة، بخــط مشــرقي واضــح ورقــم الرســالة المــراده بالدراســة والشــرح 

وفقـه  -ودني بها الباحث عبد الرحيم بـن حسـيننسخة فريده في حوزتي صورة منها ،ز 
 لم أقف على نيرها .  -اهلل
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 .(1)‹القول الخاص في تفسير سورة االخالص ›  -
 .(2)‹ لفائحة في تفسير سورة الفاتحة النفحة ا›  -

 ثانيًا: وفــاتـه
  (3)ه.029سنة:  –رحمه اهلل –توفي 

 وتحته مباحثان:‹‹ الزََّهُر اْلَمْقُطوُف في َبَياِن َمَخاِرِج اْلُحُروفِ ›› الفصل الثاني: 
 المبحث األول : دراسة الرسالة.

 ويتناول هذا المبحث الدراسة من خالل النقاط التالية:
أسلوبه: يمتاز أسلوب ابن الوزير بأنه سهل بسيط يخلوا من اإلطالة  -

واإلطناب مقتصرًا على موضوع الرسالة، وفيه إشارة إلى معرفته باللسان 
 الفارسي . 

مصادره: لم يورد المصنف شيئًا من مصادره الشفوية أو الكتابية، نير  -
شيوخه أنه أفصح عن مذهبه الفقهي الحنفّي، كما نص على نقله من 

 -رضي اهلل عنه –األحناف، حين قال: "جوز إمامنا األعظم أبو حنيفة 
لقراءة في الصالة به مع القدرة على العربية قال المشايخ في تعليلة ألن 
وايتين عن أبي  الفارسي أقرب إلى العربي من نيره. وهذا على أحد الرِّ

 ا.ه.  (4)"-رضي اهلل عنه-حنيفة 

                                 
، االعــــالم، ٩0، كشــــف الظنــــون، حــــاجي خليفــــة: 404( هديــــة العــــارفين، البغــــدادي: 1)

 .4/43الزركلي:
، جــاء ضــمن مجموعــة مــن الرســائل فــي آيــا صــوفيا، 404( هديــة العــارفين، البغــدادي: 2)

 تركيا.
 .404دادي: ( هدية العارفين، البغ3)
 /أ .2(  ينظر المخطوط : الزهر المقطوف في بيان مخارج الحروف، البن الوزير، 4)
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لمختصرة على الحمدلة، والتصليه، والبعدلة؛ منهجه: اشتملت المقدمة ا -
 ثم صرح باسم الرسالة، وذكر مخارج الحروف مقسمة على اآلتي:

أ. الحل:: وفيه أقصى الحل: وذكر فيه الهمزة ومايليها من حروف، 
 ووسط الحل: وذكر فيه مخرج لحرفين، وأخره وفيه مخرج لحرفين.

يسرى، وطرف، وذكر اللسان:وقسمه إلى أصل، ووسط وحافتان: يمنى و  . ب
 الحروف التي تخرج منه.

 الشفتان: ذكر أربعة حروف تخرج منه، ثم ختم الرسالة . ج
زاد البيان وأكده لمخارج الحروف برسم هندسي جميل تقريبي، تسهيال  -

 للقارئ . 
 ومما يفاخذ على المفلف اآلتي : -
 عدم اإلفصاح عن مذهبه في عدد مخارج الحروف . . أ
ج الحروف مشكل مخالفه لما عليه علماء التقسيمات  في بعض مخار   . ب

 التجويد. 
وبعض الحروف مثل الهاء  ،(1)ج .كما ولم يذكر مخرج الجوف أو الخيشوم 

  في الشرح، نير أنه أدرجها أي: الهاء في الرسم الهندسي .

                                 
( واختلـف فـي ذلـك فبعضـهم يحصـر المخـارج فـي الحلـ: واللسـان والشـفة، وزاد الشــاطبي 1)

وابن الجزري الجوف والخيشوم  ينظر: المنح الفكرية على المقدمة الجزريـة، مـال علـي 
 . 4٢القاري: 
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 المبحث الثاني: شرح الرسالة.
 (1)ِبْسِم اهلِل الرْحَمِن الرَِّحيمِ 

اَن العرب خيَر ِلَسان، وشرَّفه على َجِميِع األْلِسَنِة في الحمُد هلل الذي جعل ِلسَ  
فرسا، وتركا، وسريانا،  (2)سائر األزمان، وزاَد َعَدَد ُحُروِفِه على حروف كل لغة

ويونان، ونير ذلك من األلسنة. وجعل له البيان. والصالة والسالم على سيدنا 
ادِ . َأْفَضُل َمن َنطَ (3)وموالنا محمد سيد ولد عدنان  هم َوَأْبَلَغ  وأْفَصح (4)َ: ِبالضَّ

ِتِه  (1)وصحبه(٣)َنْوَع اإلنَسان. وعلى آله والتابعين وتابعيهم بإحسان. وعلى أمَّ
 ؛ (2)َومحبيه في كل زمان َوَبْعدُ 

                                 
"في تخصيص التسمية بهذه األسماء الشـريفة إعـالم للعـارف بـأن المسـتح: ألن ُيتبـرك ( 1)

ويستعان به في ُمهمَّات األمور هـو المعبـود الحقيقـي، الـذي هـو مـولى الـنعم كلهـا" الجـواهر 
 .1٩المضية على المقدمة الجزرية، سيف الدين المصر: 

ـــا( 2) ـــف منهـــا الكـــالم تســـعة وعشـــرون حرف ـــي يفل ، وهـــي حـــروف ا ب ت ث الحـــروف الت
وشهرتها تغني عن ذكرها. وسمي كل واحد من هذه التسعة والعشرين علـى اخـتالف ألفاظهـا 
حرفا، ألنه طرف للكلمة كلها. ينظر: الرعايـة لتجويـد القـراءة وتحقيـ: لفـظ الـتالوة، مكـي بـن 

 .03أبي طالب: 
، َفْهـَو َأْقَطـُع هذا إشارة لما ورد: )ُكـلُّ َأْمـٍر ِذي َبـال لـم ُيبـدُأ فيـه بِ ( 3) ـاَلِة َعلـيَّ َحْمـد اهلل والصَّ

والحديث فيه مقـال ،  2/02َأْبَتر َمْمُحوٌ: من كلِّ َبَرَكٍة( ذكره السيوطي في الجامع الصغير،ج
 .٩2١٣، رقم الحديث: 0/44٩9ينظر فيض القدير شرح الجامع   الصغير، ج

أني من قريش( قال العلجلوني: هذا إشارة إلى حديث : )أنا أفصح من نط: بالضاد بيد ( 4)
"صحيح ولكن ال أصل لـه كمـا قـال ابـن كثيـر ونيـره مـن الحفـاظ، والعجـب مـن شـيخ اإلسـالم 
زكريا حيث ذكره في شرح الجزرية ومثله أنا أفصح العرب بيدأني مـن قـريش، أورده أصـحاب 

حاديـث علـى الغرائب واليعلم من أخرجه وال أسناده"ا.هـ كشـف الخفـاء ومزيـل األلبـاس مـن األ
 . 1/299السنتة الناس:  

قوله وآِلِه: " أي وعلى آله، وهم كما قال الشافعي: مفمنـون بنـي هاشـٍم وبنـي المطلـب، ( ٣)
وعليه الجمهور، واختلفوا في أصِل )آل( فقيل: )أْهل( لتصغيره على ُأَهْيل، ُقلبـت الهـاء همـزة 
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َفَهِذِه ِرَساَلٌة ُمْخَتَصَرٌة في َبَياِن َمَخاِرِج اْلُحُروِف في اللَغِة اْلَعَرِبية التي َنَطَ:   
ْيُتَها: ِبهَ  ِدي اْلقرآن بِإْتَقاٍن، َوَسمَّ ا اْلُقْرآن، َجَمْعُتَها َتْذِكَرًة َناِفَعًة الِسَيَما ِلُمَجوِّ

 الزََّهُر اْلَمْقُطوُف في َبَياِن َمَخاِرِج اْلُحُروِف، َفَأَقوُل:
باْلُعْضِو الذي ُهَو  ، واْلَمَخاِرُج َتَتَعلَّ:ُ (3)أوال:ِإن النُّط: باْلُحُروِف ُمَتَعلٌِّ: ِبَمَخاِرِجَها

اْلَفُم اْلُمْحَتوي َعَلى اْلَحْلِ: وَسَقُفُه، َوالِّلَساِن َوَطَرُفُه، َوَحافَّاُتُه، َوَوَسُطُه، 
. َفِإنَّ اْلُحُروَف ِإنََّما َتْخُرُج ِبَواِسَطِة (4)َوالشََّفتَاِن واألْسَناِن َكاأْلْضرَاِس َوالثََّناَيا

                                                                             
لبت الواو ألفا لتحرُّكها وانفتاح ماقبلها  والهمزه ألفا. وقيل: أصله )أول( لتصغيره على ُأوْيل، قُ 

 .33" الجواهر المضية على المقدمة الجزرية، سيف الدين المصر: 
في حـال إسـالم  -صلى اهلل عليه وسام -والمقصود بالصحابي: هو من رأى رسول اهلل ( 1)

ن لــم يــرو عنــه شــيئا، هــذا قــول جمهــور العلمــاء، خ ن لــم َتُطــّل صــحبته لــه وا  لفــا الــراوي، وا 
 .23وسلفًا .  ينظر:  الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، الحافظ ابن كثير: 

" أي: ما تقدم من الحمد والصالة وهي كلمـة ُيـوتي بهـا لالنتقـال مـن نـرض أو أسـلوب ( 2)
 إلى آخر يستحب اإلتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء.

نيد عن أربعـين صـحابيًا أنـه عليـه السـالم كـان و)أّما بعد(: روى الرهاوي في األربعين بأسا  
يأتي بها في خطبة وكتبة، وقيل: أول من قالها داود أو يعقوب أو يعرب بن قحطان أو كعب 
بــن لــفي أو ســحبان، أو وائــل أو قــس بــن ســاعد ". المــنح الفكريــة علــى مــتن الجزريــة، مــال 

 .  2/1٢1علي القاري، فيض القدير، المناوي:
ف عند الخليل سبعة عشـر مخرجـا، وعنـد سـيبويه وأصـحابه سـته عشـر، "مخارج الحرو  (3)

إلسقاطهم الجوفية. وعند الفراء وتابعيه أربعة عشر، لجعلهـم مخـرج الذلقيـة واحـدًا، ويحصـر 
 .114المخارج الحل: واللسان والشفتان، ويعمها الفم" التمهيد،البن الجزري:

أقسـام منهـا أربعـة تسـمى ثنايـا ثنتـان مـن  " ثم اعلم أن األسـنان علـى أربعـة( قال القاري:4)
فــو: وثنتــان مــن تحــت مــن مقــدمها ، ثــم أربعــة ممــا يليهــا، مــن كــل جانــب واحــدة، تســمى 
رباعيات، ثم أربعة كذلك ُتسمى أنيابًا، ثم الباقي ُيسمى أضراسا، منها أربعة ُتسمى ضـواحك، 

ل وقــد التوجــد فــي ثــم ســت طــواحن، ثــم أربعــة نواجــذ، ويقــال لهــا ضــرس الُحلــم وضــرس العقــ
 . ٩9بعض أفراد اإلنسان " ا.هـ  المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية:
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ْوتِ  ن كان ابِتَداء اْلَجِميع من أصل الصَّوت المتعل: من هذه اْلَمحَ  (1)الصَّ اِل، وا 
ولسنا ِبَصَدِد ذلك.  (2)بالُحْنُجَرِة واْلِمْزَمار الذي َيْعِرُف بيانهما أهل علِم التَّْشِريحِ 

َبْل ِبَصَدِد َمَخاِرِج َهِذِه اْلُحُروِف التِّْسَعة والعشرون اْلُمختّص ِبِلَسان الَعَرِب 
،والتركي، والعبراني، (4)بخالف َنْيرِِه من َساِئِر اأْلْلِسِنِة؛ كالفارسي ، هذا(3)َبْعَدها

والسرياني، واليوناني، والبربري، والزنجي، والفرنجي، ونير ذلك من لغات 
 البشر التي وقع الكالم الكثيُر في كمية عددها. 

                                 
، 110والصوت: وحّده هواء متمـوج بتصـادم ِجْسـَمْين " الحواشـي المفهمـة البـن النـاظم: (1)

 . 3٣وينظر: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية، مال علي القاري:
الفـن الـذي اسـتهواه ومـال إليـه، وأخـذ عـن مشـاهير ( برز المصنف في علـم الطـب، وهـو 2)

، رقـم  4/2٢رواد الطب. ينظر: الضوء الالمع ألهل القـرن التاسـع، شـمس الـدين السـخاوي،
   . ٩١، 4١، نيل األمل في ذيل الدول،عبد الباسط شاهين: ١2الترجمة:

فإنــه جعــل ( وعــدد الحــروف العربيــة تســعة وعشــرون حرفــًا باتفــا: البصــريين إال المبــرد، 3)
لـه همـزة ، وأجيـب  األلف والهمزة واحد، محتجًا بأن كل حرف موجود في أول اسمه، والـف أوَّ
بلــزوم أن الهمــزة تكــون هــاء، ألنهــا أول اســمها، ودليــل تعــددها إبــدال أحــدهما مــن اآلخــر، 

 والشي ال يبدل من نفسه.
طـر، ألن بهـا أفهمنـا وهذه الحروف التسعة والعشرون المذكورة، عظيمة القدر، جليلـة الخ   

اهلل كتبه كلها، وبها يعرف التوحيـد ويفهـم، وبهـا افتـتح اهلل عامـة السـور، وبهـا أقسـم، وبهـا 
نزلت أسمافها وصفاته. وبها قامت حجة اهلل على خلقه، وبها تعقل األشياء وتفهـم الفـرائض 

بـن النـاظم: واألحكام، ونير ذلك من شرفها كثير ال يحصى أ. هـ ينظـر: الحواشـي المفهمـة ال
، المــنح الفكريــة 04، الرعايــة لتجويــد القــراءة وتحقيــ: لفــظ الــتالوة، مكــي بــن طالــب: 129

 .  4٣شرح المقدمة الجزرية، مال علي القاري:
 
حرفا. ينظر: مقال الفر: بـين حـروف اللغـة  32حروف الهجاء في اللغة الفارسية تبلغ  (4)

 www.shbabmisr.com،موقع:  الفارسية واللغة العربية، عبد العزيز فرج عزو
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اد  فإن عددُحُروِفَها أقل من َعَدِد ُحُروِف اللسان العربي. وأتت ُحُروف    الضَّ
، وُقْرُب اللغات اْلَمْذُكوَرة إلى العربي هو (1)َفال ُيوَجُد في ُلَغة نير العربي

َز إَماُمنا األعظم أبو حنيفة  القراءة في  (2)-رضي اهلل عنه-الَفاِرِسي. ولهذا َجوَّ
سَي الصالة ِبِه َمع الُقْدَرة على الَعَرِبية. قال المشايُخ في َتْعِليِلِه: '' ألنَّ الَفارِ 

وايتين(3) أقرب إلى العَربي ِمن َنْيرِِه'' -عن أبي حنيفة  (4). وهذا على أحد الرِّ
 .-رضي اهلل عنه

َوَأْكَثَر َعد نير اللسان العربي في بعض اللغات َخْمسا َوِعْشرون َحْرفا َوفيها   
ما هو أحد وعشرون، واثنين وعشرون، وثالثة وعشرون، وأربعة وعشرون. 

                                 
قال ابن الجزري: " المشهور اشتراك لغات العرب ولغات العجم في استعمالها، إال الظـاء ( 1)

المعجمة، فإنها للعرب خاصة، انفرد العرب بها دون العجم؛ وقيل إن الحاء أيضا انفردت بها 
السـرياني ذال، وكـذا  العرب. قال األصمعي: ليس فـي الروميـة وال فـي الفارسـية ثـاء، وال فـي

ستة أحرف انفردت بكثرة استعمالها العرب، وهي قليلـة فـي لغـات العجـم، وال توجـد فـي لغـات 
ــاء وانفــردت أيضــا باســتعمال  كثيــر مــنهم، وهــي: العــين والصــاد والضــاد والقــاف والظــاء والث
 الهمـــزة متوســـطة ،ومتطرفـــة ولـــم تســـتعمل ذلـــك العجـــم إال فـــي أول الكالم"التمهيـــد فـــي علـــم

 .112،  111التجويد: 
هو: أبو حنيفة النعمان بن ثابت التميمي بالوالء، الكوفي، أحد األئمة األربعة ،قال عنه ( 2)

ــو جعفــر  ــة طلبــه أب ــد ونشــأ اللكوف ــي حنيفــة، ول ــه علــى أب ــال فــي الفق الشــافعي: النــاس عي
ر: هـــ . ينظــ1٣9المنصــور لتــولي القضــاء ببغــداد مــامتنع، فحبســه حتــى مــات ببغــداد ســنة: 

 .194/ 13،معجم المفلفين: 429-13/41٣البداية والنهاية، ابن كثير: 
 لم أقف على النص بصريح العبارة.( 3)
قال الكاساني: " ثم الجواز كما يثبت بالقراءة بالعربية يثبت بالقراءة بالفارسـية عنـد أبـي ( 4)

يحســن ال حنيفــة ســواء كــان يحســن العربيــة أو ال يحســن وقــال أبــو يوســف ومحمــد أن كــان 
ــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الشــرائع، ج /، 1يجــوز وأن كــان ال يحســن يجــوز" ينظــر مفصــال ب

 .113-112ص
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َلَف الَعَربي كاْلَفاِرِسي َخْمسا أو ستًّا وعشرون َحْرًفا. َوَهَذا ِمن َأْكَبِر َناَيُة ما َخا
 الدَّالِئِل على َفْضِل ِلَساِن اْلَعَرِب َعَلى َنْيرِِه ِلَما ُهَو َظاِهٌر.

َفإذا عرفت هذا َفْلَنَضع الشكل الهندسي من شكل الفم الذي َجَعْلُتُه ِلَمَخاِرِج  
 (1)َح َلَك اْلُمراد. وهو هذا:اْلُحُروِف ِلَيتَّضِ 

 
 

                                 
 هكذا جاء رسم الشكل الهندسي في المخطوط .  (1)
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ْلَتُه، َوَأْمَعْنَت ِفيِه النََّظَر ُمتََأمِّاًل ِبَعْقِلَك الِذي َوَهَبُه اهلُل  َفِإَذا َعَرْفَت َهَذا وَذِلَك َوتََأمَّ

اُه؛ َسهََّل عَ  َلْيَك َمْعِرَفُة َتَعالى َلَك، َوَجَعَلُه َكاْلِميزَاِن ِلَمْعِرَفِة َجِميِع َما َتُروُمُه َوَتَتَوخَّ
َمَخاِرِج اْلُحُروِف ِسَيَما ِإن نظرت إلى ُدُقوِمَها في َمَحالَِّها ِمن َهَذا الشَّْكِل َوِهَي 

 ُمَسمَّاٌة َحْرًفا َحْرًفا ُكلٌّ في َمَحلِّ َمْخَرِجِه ِمَن الشَّْكِل َوِزَياَدة َوُضوح ذلك بالقال:
يخرج ، وهو مبدأه، (1)ل:التي وضعناها في أقصى الح -أ-إن الهمزة وهي  

اد ، وَيِليها األلف اللَّينة أعني: الغير (2)منه ويلي الهمزة وَيْقُرُب ِمْنَها َحْرُف: الصَّ
ال في الحقيقة الهمزة عبارة عن الغين على ما فيه من خالف (3)المهموزة ، وا 

 ولهذا كان المد عندها بشروط ُتْعَرُف في َمَحالَِّها. 
 َمْخَرٌج ِلَحْرَفين أيضا.  وأما وسط الحل: َفِهيَ 

                                 
أقصى الحل:: أي أبعده مما يلـي الصـدر، ولـه حرفـان: الهمـزة والهـاء، ومـنهم مـن ضـم ( 1)

ُنسـب هـذا القـول إلـى سـيبويه، وُنقـل عنـه أيضـا األلف إليهما، وجعلها بعـدهما كالشـاطبي، و 
ــّرة  ــى الهــاء م ــف عل ــى الهــاء كمــا يفهــم مــن كــالم الجــاَرَبردي فتقديمــه األل ــف عل ــديم األل تق
ــى المقدمــة  ــا مــن مخــرج واحــد" الجــواهر المضــية عل ــى أنهم ــدل عل وتأخيرهــا عنهــا أخــرى ي

ــدين المصــري: ــاب، 1/33٣، وينظــر: شــرح الشــافية، الجــاربردي٢4الجزريــة، ســيف ال ، الكت
، ٢44، إبراز المعاني من حرز األماني في القـراءات السـبع، ألبـي شـامة:344/ 4سيبوية: 

 ٣4على متن الجزرية، المال علي القاري: المنح الفكرية
وماذكر المصنف عـن الصـاد فيـه نظـر، ولـم يـذكر المصـنف حـرف الهـاء الـذي يقـع فـي  (2)

 أقصى الحل: . 
ــم يــذكر المصــنف مخــرج  (3) الجــوف، ومــاذكر المصــنف عــن األلــف اللينــة وهــي األلــف ل

 الساكنة مفتوح محل نظر.
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. وأما آخره: وهو طرفه، (1)أحدهما: قبل اآلخر في الخروج، وهما: الخاء والغين
 فهو مخرج لحرفين أيضا.

 .(2)أحدهما: قبل اآلخر أيضا في خروجه، وهما: الحاء المهملة والعين المهملة
َوُيْسَرى، َوَطَرٌف َكَما رقمناه : َفَلُه َأْصٌل َوَوَسٌط، َوَحافتان: ُيْمَنى (3)وأما اللَسان
 في الشَّْكِل.

. َوُيَسمَّى هذا األصل: (1)والَكافُ  (4)َفَأمَّا َأْصُله: َفَمْخَرٌج ِلَحْرَفْيِن ُهَما: الَقافُ 
 . (2)أقصى الحل: أيضا

                                 
المخــرج  مــن أدنــى الحلــ:، أي أقربــه إلــى الفــم، وهــو أولــه ولــه حرفــان: الغــين والخــاء ( 1)

المعجمتـــان، ونـــص شـــريح علـــى أن الغـــين قبـــل الخـــاء، وهـــو كـــالم ســـيبوية أيضـــا؛ وعليـــه 
المخـرج، بقولـه : والخـاء تخـرج مـن أول المخـرج الشاطبي ونص مكي على تقديم الخاء فـي 

الثالث من مخارج الحلـ: ممـا يلـي الفـم" ينظـر: الرعايـة لتجويـد القـراء وتحقيـ: لفـظ الـتالوة: 
، المـنح الفكريــة ٢٩، الجـواهر المضـية علـى المقدمــة الجزريـة، سـيف الــدين المصـري:1٩١

 ٣٩على متن الجزرية، المال علي القاري:
حلـ: ولـه حرفـان: العـين والحـاء المهملتـان قـال مكـي: العـين تخـرج مـن ( المخرج وسط ال2)

أول المخرج الثاني من مخارج الحل: الثالثة مما يلـي الفـم وهـو مـذهب سـيبويه .ونـص أبـو 
ــو حيــان: وهــو األظهــر. ينظــر: لطــائف  ــال أب ــى أن الحــاء قبــل العــين ، ق الحســن شــريح عل

الجـــواهر المضـــية علـــى المقدمـــة  34٩ ،34٣/ 1اإلشـــارات لفنـــون القـــراءات، القســـطالني:
المــنح الفكريــة علــى مــتن  4/433كتــاب ســيبوية:  ٢4،٢٣الجزريــة، ســيف الــدين المصــري:

 ٣4الجزرية، المال علي القاري:
( لمــا فــرم المصــنف مــن مخــارج الحلــ: وحروفــه أخــذ فــي بيــان مخــارج اللســان وحروفــه 3)

 .٢٢ين المصري:الجواهر المضية على المقدمة الجزرية، سيف الدينظر: 
( جاء في الجزرية والقاف أقصى اللسان فو: قال ابن الناظم: "من آخر اللسان مما يلـي 4)

الحل:، وما يحاذيه من الحنك األعلى" ، قال القسـطالني: المخـرج األول مـن مخـارج اللسـان 
 القاف، تخرج من آخر اللسان مما يلي الحل: وما فوقه مـن الحنـك. وعبـارة المكـي: " القـاف
تخرج من المخرج األول من مخارج الفم مما يلـي الحلـ:، مـن أقصـى اللسـان ومـا فوقـه مـن 
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. فالجيم (4)فهو َمْخَرٌج ِلَثاَلِث ُحُروف وهي: الجيم والشين والياء(3) َوأمَّا َوَسُطُه:
 كأنها يتلو بعضها بعضا. (٣)ويليها الشين، وآخرها الياء أوال. 

 

                                                                             
الحنــك" فــإذا نظــرت فــي هــذه العبــارات رأيــت بعضــها داخــاًل فــي الــبعض اآلخــر أو قريبــًا منــه. 

، الرعايـة لتجويـد 34٩، لطـائف اإلشـارات لفنـون القـراءات: 120ينظر: الحواشـي المفهمـة: 
، الجـواهر المضـية علـى المقدمـة الجزريـة، سـيف الـدين 1٢1الـتالوة:  القـراءة وتحقيـ: لفـظ

 .٢0المصري:
ينظر: والكاف: تخرج من المخرج الثاني، من ُبَعْيِد آخر اللسان وما يحاذيه من الحنك . ( 1)

، الرعاية لتجويد القراءة وتحقي: لفظ التالوة، مكي بن 120الحواشي المفهمة، البن الناظم: 
 .1٢1طالب: 

وهذان الحرفان يقال لكل منهما لهوي؛ ألنهما يخرجان من أقصى اللسان ومـا يليـه عنـد ( 2)
الجـواهر المضـية علـى اللهاة، وهي اللحمة المشرفة على الحل:، قيـل: أقصـى الفـم . ينظـر: 

 .٢0المقدمة الجزرية، سيف الدين المصري:
ن المعجمة واليـاء المثنـاة وهو المخرج الثالث من مخارج. اللسان، يعني أن الجيم والشي( 3)

تحت نير المدية مخرجهن وسط اللسان وما بينه وبين وسط الحنك األعلى، وتسمى الثالثـة 
الجـواهر المضـية َشْجِرّية، قيل: لخروجها من شجر الفم، وهو منفتح ما بين اللَّْحيين. ينظر: 

 .١9على المقدمة الجزرية، سيف الدين المصري:
هـي اليـاء التـي تخـرج مـن وسـط اللسـان نيـر المديـة؛ أمـا المديـة  والمقصود بالياء هنـا( 4)

فإنها تخرج من الجوف مع حـروف المـد األخـرى. ينظـر: المـنح الفكريـة علـى مـتن الجزريـة، 
 .١3مال علي القاري: 

وخــالف المهــدوي فــي هــذا الترتيــب فــذهب إلــى أن الشــين تلــي الكــاف، والجــيم واليــاء و ( ٣)
 .١9المرجع الساب::  الياء يليان الشين. ينظر
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وأما َطَرُفُه: فهو مخرج لثالث حروف أيضا وهي: الصاد المهملة، والزاي 
 ، وهي مرتبة أيضا يتلو بعضها البعض.(1)المعجمة، والسين المهملة

ن، ، والالم والنو (2)وأما حافته اليمنى: فمخرج لثالث حروف وهي: التاء المثناة
 .(3)وتخرج من آخر الحافة

وأما آخرها: فمخرج الضاد من اليمنى في بعض الناس، واليسرى في آخرين. 
لكن باستطالة إلى األضراس والباقة في النط: بها بصنعة، ولهذا كانت عسرة 

 . (1)النط: على كثيرين

                                 
قال ابن الجزري: "المخرج الثالث عشر حروف الصفير وهي: الصاد والسين والزاي، من ( 1)

بــين طــرف اللســان فويــ: الثنايــا الســفلى، ويقــال فــي الــزاي زاء بالمــد وزي بالكســر والتشــديد، 
نشـر فـي وهذه الثالثة األحرف هـي االسـلية؛ ألنهـا تخـرج مـن أسـلة اللسـان وهـو مسـتدقة" ال

 .1/299القراءات العشر: 
وقد أحسن اإلمام المرعشي حـين أعطـى وصـفًا دقيقـًا لمخـرج األصـوات، فقـال:" مـا بـين رأس 
اللســان وبــين الثنتيتــين الُعْلَيَيــْين، أعنــي صــفحتيهما الــداخلتين يخــرج منــه الصــاد فالســين 

مقدمــة الجزريــة، فــالزاي، وال يتصــل رأس اللســان بالصــفحتين بــل يســامتهما " ينظــر: شــرح ال
 .133نانم قدوري الحمد، جهد المقل، المرعشي: 

الثاء: "تخرج من بـين طـرف اللسـان وأطـراف الثنايـا العليـا" النشـر فـي القـراءات العشـر، ( 2)
 .1/291البن الجزري: 

مـن حافـة اللسـان مـن  -الـالم -: " المخرج التاسـع  1/299قال ابن الجزري في النشر( 3)
طرفــه ومــا بينهــا وبــين مــا يليهــا مــن الحنــك األعلــى ممــا فويــ: الضــاحك أدناهــا إلــى مننهــى 

 والناب والرباعية والثنية.
مـــن طــرف اللســـان بينــه وبـــين مــا فـــو: الثنايــا أســـفل الـــالم  -للنــون-المخــرج العاشـــر    

قليال"ا.هــ النشـر فـي القـراءات " ا.هــ          ثـم أن العلمـاء اختلفـوا فـي مخـرج الـالم والــراء 
أنها من مخرج واحد، وهو مختار الفراء. أو لكـل واحـد مخـرج علـى حـدة إال أن بينهـا  والنون

قــرب المخــرج وعليــه جمهــور النحــاة وهــو مختــار ســيبوية والشــاطبي وابــن الجــزري ."المــنح 
 .1٣٩، 1٣٣الفكرية شرح المقدمة الجزرية:
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إلى ما  من هذه الجهة (4)والراء المهملة  (3)أيضا الالم (2)وَمْخَرُج الثاء المثلثة
،والتاء المثناة مع لصو: طرف (٣)يليها َمْخَرج للطاء المهملة والذال المعجمة

 . ولبعضهم ههنا خالف ال نذكره.(٩)الحافة بالثنيا العليا

                                                                             
ب األيسر، وهو والضاد المعجمة: تخرج من أول حافته وما يليه من االضراس من الجان( 1)

منها صعبوأكثر، وقيل: يخرج من األيمن، وهو أصعب، وأقل من يخرجـه، ويعـز خروجهـا مـن 
 الجانبين، كما أشار الشاطبي بقوله:

 إلى ما يلي األضراس وهو لديهما     يعز وباليمين يكون مقلال
 كان يخرجها منهما. -رضي اهلل عنه-وقد رووا أن عمر بن الخطاب    
اد من أصعب الحروف التي انفردت العرب بكثرة استعمالها، وهـي قليلـة قال أبو ح   ياَّن:والضَّ

 في لغة بعض العجم، ومفقودة في لغة الكثير منهم" اهـ.
ة عليه الصالة والسالم من بين الحروف بقوله:" أنـا    وقال بعضهم:" ولصعوبته وشدته خصَّ

أفصح من نطـ: بهـا، إال  -ليه وسلمصلى اهلل ع-أفصح من نط: بالضاد" ا.هـ فال ريب أنه 
ونقــل ابــن  -تقــدم الحكــم علــى الحــديث -أن الحــديث كمــا قــال ابــن كثيــر الحــافظ ال أصــل لــه

الجـــزري كغيـــره عـــن الخليـــل أن الضـــاد شـــجرية، كالثالثـــة قبلهـــا". لطـــائف اإلشـــارات لفنـــون 
 .34١، 1/34٢القراءات، القسطالني:

ــال ابــن الجــزري " الظــاء ( 2) ــين طــرف اللســان والصــحيح كمــا ق ــاء تخــرج مــن ب ــذال والث وال
وأطراف الثنايا العليا، ويقال لها اللثوية نسبة إلى اللثة. وهو اللحم المركب فيه األسـنان ا.هــ 

 .1/291النشر في القراءات العشر:
 تقدم بيان المخرج .( 3)
وهـو مـن مخـرج النـون مـن طــرف  -للــراء-قـال ابـن الجـزري: " المخـرج الحـادي عشـر: ( 4)

اللسان بينه وبين ما فو: الثنايا العليا نير أنهـا أدخـل فـي ظهـر اللسـان قلـيال وهـذه الثالثـة 
يقال لها: الذلقية نسبة إلـى موضـع  مخرجهـا وهـو طـرف اللسـان. إذ طـرف كـل شـيء ذلقـه" 

 .1/229النشر في القراءات العشر: 
شـر فـي القـراءات العشـر: والذال" تخرج من بين طرف اللسان، وأطـراف الثنايـا العليـا" الن( ٣)
1/291. 
 قال أبو شامة في شرحه على الشاطبية: ( ٩)
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وأما اْلَحاَفُة الُيْسَرى َفال َنذُكُرَها. أَلنََّها ُتَشاِرُك الُيْمَنى في َبْعِض، َفال َتْرِجيح. 
 َيْخُرُج ِمْنُهَما. َفَيْسَتِوَياِن ِفيَما
: َفَمْخرج لعدة ُحُروف. َفاْلَفاُء َتْخرُج من باطن الشََّفِة وأطراف (1)وأما الشفتان

الثنايا الُعْلَيا. وأمَّا الَواُو، والَباء، واْلِميم، َفَمْخَرُجَها ِمن َبْيِن الشََّفَتْيِن َلِكن 
اْنِطَباِ:. َواْلَباُء واْلِميُم ِمْنُهَما َلِكن َمَع . َقاُلوا: وَتْخُرُج ِمن َنْيِر َكِبير (2)َتَتَفاَوتُ 

 التَّاَلُصِ: َبْيَنُهَما. َوااِلْلِتَصاُ: ِفي اْلِميِم َأْقَوى ِمْنُه في الباء.
  ُسْبَحان اْلَحِكيِم اْلُمْتِقِن َما َصنََّع اَل َربَّ َنْيَرُه.

                                                                             
 َوِمْنُه وِمن َبْين الثَّناَيا َثالَثٌة           ................

يعني ومـن طـرف اللسـان ومـن الثنايـا العليـا يعنـي بينهمـا ثالثـة أحـرف، وهـي: الطـاء والـدال 
 .٢4٢المعاني من حرز األماني: المهملتان والتاء المثناه من فو:" إبراز 

ولما فرم المصنف من مخارج اللسان وحروفه شرع في مخارج الشـفتين وحروفهـا وهـي ( 1)
 أربعة: الفاء، والواو، والباء، والميم.

: "المخــرج الخــامس عشــر: للفــاء مــن بطــن الشــفة 1/291قــال ابــن الجــزري فــي النشــر( 2)
 السفلى وأطراف الثنايا العليا. 

فينطبقــان  -ممــا بــين الشــفتين -ســادس عشــر: للــواو نيــر المديــة، والبــاء، والمــيمالمخــرج ال
على الباء والميم، وهـذه األربعـة األحـرف يقـال لهـا: الشـفهية والشـفوية، نسـبة إلـى الموضـع 

 .4/433الذي تخرج منه الشفتان" .وينظر: كتاب سيبوية:
ن الخليل قد خص الفـاء والبـاء "وتتميز الميم عن إخواتها بخروج النفس من الخيشوم، وكا  

والمــيم بمصــطلح الشــفهية، ولــم يــذكر معهــا الــواو، ألنهــا عنــده مــن الحــروف الجوفيــة" شــرح 
 .1/٣١. وينظر: العين، الخليل أحمد:2٢9المقدمة الجزرية، نانم قدوري الحمد: 
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 الخـاتمـة:
مام هذا البحـث؛ فـرنم وفي الختام، أحمد اهلل على ما يسر وأعان من إت 

 صغر حجم الر إال أنها تكتنز نتائج طيبة، منها:
كشف هذا الشـرح وبـين كثيـر مـن العبـارات التـي جـاءت مختصـرة فـي بيـان  .1

 مخارج الحروف.
 تفرد المصنف ببعض التقسيمات للمخارج، لم يتاَبع عليها.  .2
بيـان  من خالل الشرح للرسـالة تبـين أن القـول المعتمـد فـي الغالـب االعـم فـي .3

 -رحمه اهلل-تقسيمات المخارج ما جاء عن اإلمام شمس الدين ابن الجزري 
 التوصـيات: 

هنـاك بعــض المواضـيع المقترحــة ألهــل االختصـاص مــن طـالب القــراءات، وهــي 
 كما يأتي: 

دراســة مقارنــه بــين مــا جــاء عــن ابــن الــوزير مــن تقســيماته لمخــارج الحــروف  .1
 وبين ما جاء عن العلماء.

نــة بـين مــا جـاء عــن علمــاء القـراءات فــي مسـائل متعلقــة بمخــارج دراسـة مواز  .2
 الحروف وبين ما جاء عن أهل اللغة.

هذا واهلل سبحانه أعلى وأحكم، وصلِّ اللهم على محمد وعلى آل محمد، 
 كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. 

يم وعلى آل وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراه
 إبراهيم، إنك حميد مجيد.
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 فهرس المصــادر والمراجــع:
اإلبانة عن معاني القراءات، مكي بن أبي طالب حموش القيسي، تحقي::  -

د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، ]الطبعة الثالثة، المكتبة الفيصلية، 
 هـ[.149٣

الرحمن بن  إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع، اإلمام عبد -
إسماعيل المعروف بأبي شامة، تحقي::إبراهيم عطوه عوض، شركة مكتبة 

 مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر.
األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء العرب والمستعربين  -

والمستشرقين، خير الدين الزركلي، ]دار العلم للماليين، بيروت، 
 م[.10١4

م التاريخ، الحافظ شمس الدين محمد بن عبد اإلعالن بالتوبيخ لمن ذ -
الرحمن السخاوي، دراسة وتحقي:: محمد عثمان الخشت،]مكتبة ابن 

 سينا[.
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، للحافظ ابن كثير، مكتبة  -

 م[.100٣هـ، 141٩المعارف للنشر والتوزيع ]الطبعة: األولى، 
يل بن عمر بن كثر القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، أبو الفداء إسماع -

تحقي:: د. عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، ]الطبعة األولى، دار هجر، 
 م[.100٢ -هـ 141٢

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني،  -
 م[.100١ -هـ 141١]الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

جويد، أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف الجزري، التمهيد في علم الت -
تحقي:: نانم قدوري حمد، ]الطبعة الرابعة، مفسسة الرسالة، بيروت، 

 م[.100٢ -هـ 141١
جهد المقل، محمد بن أبي بكر المرعشي،دراسة وتحقي:: سالم  -

 قدوري،]دار عمار[.
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ي،]دار التحديد في اإلتقان والتجويد،أبو عمرو الداني: تحقي: نانم قدور  -
 [.2999-1421عمان، األردن، 

حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع "الشاطبية"، أبو محمد  -
القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني األندلسي، ]الطبعة 

 م[.2999 -هـ 1421األولى، دار المغني، الرياض، 
ية، تحقي:: أ. الحواشي المفهمة، ابن الناظم، أول شرح للمقدمة الجزر  -

 فرنلي سيد عرباوي، ]مكتبة أوالد الشيخ للتراث[.
الجواهر المضية على المقدمة الجزرية، سيف الدين عطاء اهلل البصير،  -

دراسة وتحقي:: عزة بنت هاشم معيني، ]الطبعة: األولى، مكتبة الرشد، 
 هـ[142٩-،299٣الرياض 

الرعاية لتجويد القراءة وتحقي: لفظ التالوة، مكي بن أبي طالب حموش  -
القيسي، تحقي:: د. أحمد حسن فرحات، ]الطبعة الرابعة، دار عمار، 

 م[.2991 -هـ 1422عّمان، 
سير أعالم النبالء، شمس الدين محمد الذهبي،تحقي:: محب الدين أبي  -

-هـ141٢يروت، سعيد عمر العمروي ]الطبعة األولى، دار الفكر، ب
 م[.100٢

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد بن  -
العماد الحنبلي، تحقي:: مصطفى عبد القادر عطا، ]الطبعة األولى، دار 

 م[.100١ -هـ 1410الكتب العلمية، بيروت، 
شرح الجعبري على متن الشاطبية، المسمى كنز المعاني في شرح حرز  -

لتهاني، إبراهيم الجعبري، دراسة وتحقي:: فرنلي سيد األماني ووجه ا
 عرباوي،]مكتبة أوالد الشيخ للتراث[.

شرح طيبة النشر في القراءات العشر، أبو القاسم محمد بن محمد بن  -
محمد بن علي النويري، تحقي: وتقديم: د.مجدي محمد سرور سعد 

 2993 - هـ1424باسلوم، ]الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت،
 م[.
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شرح المقدمة الجزرية، نانم قدوري الحمد، ]الطبعة األولى، مكتبة  -
هـ 1420الدرايات والمعلومات القرآنية بمعهد الشاطببي،الطبعة: األولى، 

 م[.299١ -
شرح المقدمة الجزرية، عصام الدين أحمد بن مصطفى بن خليل طاش  -

 د الشيخ للتراث[.كبرى زادة، تحقي:: أ.فرنلي سيد عرباوي، ]مكتبة أوال
شرح ابن نازي على المقدمة الجزرية،اإلمام زكي الدين منصور نازي،  -

 تحقي:: فرنلي سيد عرباوي ]مكتبة أوالد الشيخ للتراث[.
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، الحافظ شمس الدين محمد بن عبد  -

 -هـ 1412الرحمن بن محمد السخاوي، ]الطبعة األولى، دار الجيل، 
 م[.1002

طيبة النشر في القراءات العشر، أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف  -
 م[.2993 -هـ 1423الجزري، ]الطبعة األولى، دار السالم، القاهرة، 

العقد النضيد في شرح القصيد، أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد  -
المعروف بالسمين الحلبي، تحقي:: د. أيمن رشدي سويد، ]الطبعة 

 م[.2991 -هـ 1422ر نور المكتبات للنشر والتوزيع، األولى، دا
العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقي:: دمهدي المخزومي، إبراهيم  -

 السامرائي، ]سلسلة المعاجم والفهارس[.
كتاب سيبويه أبي بشر عمر بن عثمان، تحقي: عبد السالم هارون، ]دار  -

 الجيل،بيروت، الطبعة: األولى[.
أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهلل المعروف كشف الظنون عن  -

 [.1002-هـ1413بـحاجي خليفة، ]دار الكتب العلمية، بيروت، 
كشف الخفاء ومزيل األلباس عما اشتهر من األحاديث على السنة الناس،  -

 الشيخ إسماعيل الجراحي، 
لطائف اإلشارات لفنون القراءات، شهاب الدين أحمد بن محمد  -

تحقي:: عامر السيد عثمان وآخرون، ]دار احياء التراث، القسطالني، 
 هـ الطبعة: الثانية[.13٣1بيروت، 
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معجم المفلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضاكحالة، ]دار احياء  -
 التراث العربي، بيروت[.

المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، أبو الخير محمد بن محمد بن  -
 القرآن الكريم بجدة [. يوسف الجزري، ]جمعية

المنح الفكرية على متن الجزري، علي بن سلطان القاري، تحقي:: عبد  -
 هـ[.1410القوي عبد المجيد، ]

النشر في القراءات العشر، أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف الجزري،  -
 ]دار الكتب العلمية، بيروت[.

شاهين، تحقي::  نيل األمل في ذيل الدول، عبد الباسط بن أبي الصفاء بن -
 م .2992 -ه1422عمر عبد السالم تدمري، سنة: 

هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي، ]دار الكتب العلمية، بيروت،  -
1413-1002] 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ألبي العباس شمس الدين أحمد بن  -
 خّلَكان، حققه: إحسان عباس، ]دار الثقافة، بيروت[.

 المخطوطات
   الزهر المقطوف في بيان مخارج الحروف، البن الوزير، ضمن مجموع

 من الرسائل، في آيا صوفيا .
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