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 شةكى مامؤستا دلَير طةرميانىثَي

 

 

 ديارى أحمد.شةكى دثَي

 

 
 

 محمد و الحمد هللا رب العالمين، والصالة و السالم على خير خلق اهللا
 .على آله وصحبه أجمعين

ثاش خوَيندنةوةو ثَيداضوونةوةم بةهةوَلى براى بةِرَيزم مامؤستا 
ن، خؤشحاَل بووم بةوةى كة بة يارمةتى خواى طةورة إحسان برهان الدي

توانيبَيتى كارى برايانى خؤى لة بوارى جوان خوَيندنةوةى قورئاندا 
هةبووبَيت بةيارمةتى زياتر بِرازَينَيتةوةو، ئةطةر بؤشاييةك لةو بوارةدا 

خوا ثِرى كردبَيتةوة بة نووسينةكةى كة بة ِراى بةندة مامؤستايان و 
و زانستة ثَيويستيان بةو كتَيبةيةو، بةهَيزيى نووسينةكةى لة قوتابيانى ئة

ة كة )إبن الجزري(بةهَيزيى هةَلبذاردنى ئةو مةتنة بةناوبانطةى 
مةنهةجى كؤن و تازةى زؤرَيك لة مةشايخى قيرائاتة، بةِراستى براى 
بةرَيزم توانيويةتى مافى ئةو لَيكدانةوةية بدات بةشَيوةيةك هيض شتَيكى 

خوَينةر  ؤش نةكردووة و ئةوةندةش درَيذى نةكردووةتةوةمراطرنطى فة
تووشى مةلةل و ماندووبوون بكات، هةروةها ئةوةندةش كورتى 
نةكردووةتةوة مافى بابةتةكانى نةدابَيت و، ئةوةى شايةتى باسة ئةم 
نووسينةى ِرازاندووةتةوة و بةهَيزى كردووة بة طةِرانةوة و ثاَلثشت 

ةى طةورة زانايانى ئةو زانستة، سوثاس بؤ خوا بابةتةكةى بة قس ىكردن
يةكةم كتَيبَيكة بة زمانى كوردى بة شَيوةيةكى مةنهةجى لةسةر شَيوازى 

تةوة، خواى وةنووسين و لَيكدانةوةى زانايانى تةجويد ئةو مةتنةى لَيكدا
شتى خَيرى بداتةوة و بةردةواميى ثَى ببةخشَيت بؤ زياتر طةورة ثادا

نى ثيرؤز و ئةو زانستانةى ثةيوةستن بة قورئا ىخزمةت كردن
 .آمين ...قورئانةوة

 أحمد محمد  دلَير
الجامع للقراءات                                                                            

 األربع عشرة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ...الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا 

ثيرؤزترين زانست زانستةكاني  تَيدا نية كة بةرزترين وطوماني  
لةوزانستانةش .. قورئاني ثيرؤزة، كة وتةي خواي طةورةية بؤ بةندةكاني

ي قورئانة، كة بةالي زانايانةوة لةسةر )تجويد(زانستي ضاك خوَيندنةوة 
 ئةطةر.. ةوة بخوَينَيتةوة)تجويد(هةموو موسَلمانَيك واجبة قورئان بة 

يةكةشي لةسةر هةموويان واجب )نظري(ابوون لةزانستة ضي شارةز
 .وةكو هةموو بةشةكاني تري زانست) واتة فةرزي كيفايةية(نةبَيت 

لةطةَل ئةوةي مايةي فةخري طةلي كوردي موسَلمانة كة زاناي 
شمس القّراء إبن (ى قورئاندا )قراءات(لة ) ُحجة(ذمارة يةكي تةجويد و 

ةوةفايةية، بؤ ديارية بةنرخةكةي ئيسالم بؤ ِرَوَلةي ئةم طةلة ب) الجزري
مَيذووي ثيرؤزي ثَيشينمان بؤ خزمةتي  .0F١)قورئانة(طةلةكةيان كة 

كةحةقي -بةَالم لةسةدةكاني دوايدا .. قورئان ثِر نوورة و، مايةي شانازية
يان ِراوةستان وقةتيسمان لة  -خؤيةتي ناوبنرَيت بة سةدةكاني دواكةوتن

كة ئوممةتي ) ماددي و ِرؤشنبيري(تانيةت هةموو ئاستةكاني شارس
 ..ئيسالم، بة كورديشةوة بةرةو دوواوة ِرؤيشتوون

ي تياهةَلكةوتووة )إبن تيمية(مَيذوومان كةَلةثياوي كوردي وةكو 
) تقليد(و دةرضون لة كؤتي ) إجتهاد(و ) فقة(كةنموونةي تازةكةرةوةي 

كاني دواكةوتوويدا، بةَالم لة سةدة.. والسايي كردنةوةي بَى بنةما بووة
بةناو ثَيشةوايانى دين خؤيان خةريك كردووة بة حاشيةي حاشيةكانةوة، 

بةهةمان شَيوةش لة ! ة)دليل(كة دينةكةيان ديني ) دليل(بآ بايةخدان بة 
بواري قورئاندا لة ساَلةكاني بةرةودوا ضووندا ثشتطوَيخستنَيكي زؤر 

قورئان واي لَيهاتبوو تةنها تةنانةت .. بةدي دةكرَيت لة خزمةتي قورئاندا
كتَيبَيكي ثيرؤزبَيت و لةناو ثةِرؤدا دابنرَيت بؤ موبارةكي و، نابَيت باسي 

تةنانةت قوتابياني !! بَيت) كافر( ئةو كةسة ِراظةي ئايةتةكان بكرَيت نةك
                                                 

محمد علي الصويركي .د / الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد عبر التأريخ: بِروانة ١
 .١٢٠، ص٤ج / الكردي
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لة كاتي قورئان خوَيندندا هةَلةيةكي زؤردةكةن ) ب العلمطّال(شةرعيش 
 .خوَيندنةوةي قورئان ناكرَيت ِرةضاوى بنةماكاني ضاك و
واييةدا، لةطةَل دةستثَيكردن وطةشةسةندني سوثاس بؤ خوا لةم د 

طةِرانةوةي ِرؤَلةكاني ميللةت بةرةو طرنطيدان بة  ِرابووني ئيسالمي و
ئةسَلي  و، هزر و بةرنامةي ذيان وو، مامةَلةكردنى وةك ئيسالم

كاني تر، ضؤن طرنطي درا بة زانستة وهةروةك.. شارستانيةت
طرنطيش ـ كةم تا زؤر ـ دراوة بة زانستةكاني قورئان، بةَالم لةئاستي 

طرنطي دان بة  و) ئةدا(ثَيويستدا نةبووة، بةتايبةتي زانستي قيرائات و 
سةنةدي نةثضِراو بؤ سةرضاوةي ئةم قورئانة كة ثَيغةمبةري خواية 

ةنها لة ضونكة ئةطةر زانستَيك بشَيت ت).. دروودى خواى لةسةر بَيت(
ِرَيي خوَيندنةوةي ضةند كتَيبَيكةوة دةست بكةوَيت، ئةوا ضؤنَيتي قورئان 

 دةبَيت لةِرَيي مامؤستايةكى شارةزاوة بةلكوخوَيندنةوة هةرطيز ناشَيت، 
مي ةبَيت كةبنةماكاني خوَيندنةوةي قورئاني بةِراستةوخؤ لةد

بةري خوا دةطاتة ثَيغةم مامَوستايةكةوة وةرطرتبَيت، بةو شَيوةية تا
 ) .. درودى خواى لةسةر بَيت(
لةطةَل ئةوةي بةزماني كوردي ضةند كتَيبَيك دانراوة دةربارةي  

زانستي تةجويد، بةَالم ئةوة بةدي دةكرَيت، لة زؤرياندا، كة نوسةرةكةي 
و، ثراكتيكيشي  ةةكدة زانستيدخؤي شارةزاييةكي تةواوي نةبَيت لة ما

ةِرطَيِرانَيكي دانراوة عةرةبيةكان لةوة دةضَيت هةر و.. زؤر نةبَيت
كوِريان  بةَالم كةم و.. لةطةَل ئةوةي كة سووديشيان زَورة! بووبَيت

ثَيوةديارة، بةثَيضةوانةي ئةم كتَيبةي بةردةستمان كة براي بةِرَيز كاك 
كة خؤي شارةزاييةكي باشي هةية لة خوَيندنةوةي .. إحسان نوسيويةتي

و، لة دةمي شارةزايانةوة قورئاني  ِراوةو، خاوةني سةنةدي نةثض قورئان
زانياري  بؤية كتَيبةكةي لةسةر بناغةيةكي ثتةو نوسراوة و.. وةرطرتووة

متمانة  و جطة لةوةي كة زؤر سةرضاوةي طرنط و ئةمة.. ايةدزؤري تَي
 . ثَيكراوي بةكارهَيناوة لة بابةتةكةدا

ة، يي شةرعقوتابيان لة ِراستيدا ئةم كتَيبة زياتر بؤ شارةزايان و
بةَالم هةموو ِرؤشنبيرَيك سوودي خؤي لَي وةردةطرَيت، دةتوانم بَلَيم تا 

بؤ ئةوانةي كة .. ئَيستا بة زماني كوردي نموونةي ئةم دانراوة نية
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ارةزا خةتم بكةن، دةيانةوَيت بة دروستي قورئان الي مامؤستايةكي ش
 ..َينةوة بؤيزؤر طرنطة بطةِر

كارة جوانة لة براي نووسةر  داوكارم لة خواي طةورة ئةم
 .بيكاتة توَيشووي قيامةتي وةربطرَيت و

 
 دياري احمد اسماعيل .د                           

الجامع للقراءات العشر من طريق الشاطبية                               
 والدّرة
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           شةكى نووسةرثَي      
 

 
 

٣٢١ 
جعل الظلمات والنور ثم األرض وخلق السماوات  الحمد هللا الذي

دنا يس ،رحمة المهداةالوالصالة والسالم على  ،الذي كفروا بربهم يعدلون
 .ى آله وأصحابه وأتباعه و أحبابه أجمعينلوعمحمد 

خؤشبةختى بؤ ئةو كةسةى قورئان بةجوانى و دروستى دةخوَينَيتةوة 
ة و، ساتةكانى شةو و ِرؤذى لةطةَلدا بةسةر دةبات، ضونكة قورئان ل

 )(ِرؤذى قيامةتدا دةبَيت بة تكاكار بؤ خوَينةرانى، وةكو ثَيغةمبةر 
 .1F١)...امة في اصحابةيأن القرآن يشفع يوم الق(: فةرموويةتى

وةكو يةكَيك لة خواناسان -ةِراستيدا ذيان لةسايةى قورئاندال
نيعمةتَيكى طةورةية، نيعمةتَيكة كةسَيك نةيضةشتبَيت  :-دةفةرموَيت

ة، نيعمةتَيكة تةمةن ثيرؤز دةكات و مرؤظ لة هةموو نازانَيت ضؤن
 .ثيسيةك ثاراو دةكاتةوة

ايةتى داواى فَيربوونى زانست بوو ظؤبؤ مر يةكةم ثةيامى قورئانيش
–، ضونكةنية مةزنتر لةزانستةكانى قورئانى ثيرؤز ، زانستيش)قرأإ(

يةكَيك لة  هةية،ثةروةردطارةوة  ثةيوةندنى بة فةرموودةى–ؤِراستةوخ
ترين زانستةكانى قورئانيش زانستى تةجويد و شَيوازةكانى طرنط

خوَيندنةوةى قورئانة بةثَيى ئةو بنضينة و بنةمايانةى طةورة زانايانى 
 .يان كردووةيارئةم زانستة د

ئةم زانستة مةزنة ثشكَيكى كةمى  ،بةَالم ئةوةى كة جَيطةى داخة 
بةتايبةتى خؤمان و بةركةوتووة لةبايةخدانى مسوَلمانان لةم وَالتةى 

ثاساوة، ضونكة َى كةمتةرخةميةكى ب ئةوةش ،كوردستانةمةبةستم 
، بَيت ئةوةندةى قورئانى ثيرؤز بوارَيك نية شايانى طرنطى ثَيدان

                                                 
K:الكبير  في الطبرانى، و ٢٤٩/٥، ٢٥٧، ٢٥٤، و أحمد ٥٥٣/١مسلم  أخرجه
 .٣٩٥/٢ الكبرىسنن ال في  البيهقي، ٣٨/٥-١٣٩
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لة تيشكى خؤر لة  ةفةرمانى خواى طةورةش لةم بارةوة ِروونتر
 .)ورتل القرآن ترتيال( :فةرموويةتىناوةِراستى ِرؤذدا كة 

انَيكى خوايية، هاوةَالن بة باشترين شَيوة لة خؤياندا ئةوة فةرم
يان ) (بةرجةستةيان كردبوو، بةو شَيوازةى كة لة ثَيغةمبةر 

فَيربوونى قورئانيش بةشَيوةيةكى ِراست و دروست . وةرطرتبوو
نكة بةدةست هَينانى ئةو زانستة وؤشش دةبَيت، ضكبةهةوَلدان و 

كردةيةكةى ثَيكةوة، بةتايبةتى  ِرادةوةستَيت لةسةر اليةنة تيؤرى و
ِرؤَلى مامؤستايى و فَيركردنى موسوَلمانان بؤئةوانةى كة دةيانةوَيت 

ببينن، ثَيويستة لةسةريان سةربارى ئةوةى بةجوانترين شَيوة ثيتةكانى 
ثَيكراوةكانى ئةم  قورئان دةربِرن، بشطةِرَينةوة بؤ سةرضاوة متمانة

ضونكة هةموو زانا -كانبةتايبةتى سةرضاوة دَيرينة-زانستة
 لَيرةشةوة ،دةطرَيتهاوضةرخةكان زانستةكانيان لةوانةوة سةرضاوة 

نيى ئَيمةى يطرنطى زمانى عةرةبى دةردةكةوَيت، ضونكة زمانى ئا
ئامرازى تَيطةيشتنمانة لة قورئان و سوننةتى  ةوات نة،ناموسوَلما

نةى كة ، هةروةها بؤ تَيطةيشتن لةو طةنجينة بة نرخا)(ثَيغةمبةر 
زانايان بؤيان بةجَيهَيشتووين، وا زةمانةش جارَيكى تر خؤى دووبارة 
دةكاتةوة و، لةذَير ثاساوى جياجيا هةَلمةتى ِراستةوخؤ و ناِراستةوخؤ 

نةوةيةك  ثةيدابوونىزمانة ئةنجام دةدرَيت، بةهيواى  بةضِرى لةدذى ئةم
 )(ر تَيطةيشتنى قورئان و فةرموودةكانى ثَيغةمبة ووداتلةداها

 شئةوة ،ضيايةكى سةختسةركةوتنى  لةبةاليانةوة قورستربَيت 
مَيذوويية دةكةوَيتة سةر ئةستؤى موسوَلمانانى ئةم لَيثرسراوَيتيةكى 

خؤى  ،مة ونيازة لةو هةوَالنةى ئَيَى ب شسةرةدةمة، خواى طةورة
بةَلَينى ثاراستنى قورئانةكةى داوة، بةَالم تاقيمان دةكاتةوة تاكو ض 

سةرةتاى بةرووبوومى  بنامةخ ،ئاينةكةمانزةيةك ثةرؤشين لةسةر ئةندا
هةوَالنةش دةركةوتوون لة نةوةى تازة ثَيطةيشتوودا و، يةكَيكيش لة ئةو 

 ئةم ،خوَيندنداةشارةزايية لة قورئان ندياردةكانى طرنطى نةدان 
مةبةستم لةِراست خوَيندنةوةى  زياترمةترسيةش كة لَيرةدا دةيخةمة ِروو 

هةوَلى مامؤستايان و كةناَلةكانى -سوثاس بؤخوا-انى ثيرؤزة ئةطيناقورئ
ئيسالم  ىنيِراطةياندنى ئيسالمى و سةرجةم ئةو خزمةتانةى ئةمِرؤ بةئا
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هةموو ئةمانة غةريبى ئيسالميان البردووة و  ،ثَيشكةش دةكرَيت
  .دةكرَيت لةنَيو موسوَلمانانى هةرَيمدايةدوبووذانةوةيةكى بةرضاو 

بةتايبةتى قورئانى –وة داواكارم لة فَيرخوازانى زانستلَيرةشة
لةِرَيطةى سةنةدةوة زيندوو بكةنةوة،  ِرَيبازى وةرطرتنى زانست–ثيرؤز

 .فَيربوون و َيبازَيكى متمانة ثَيكراوة بؤ وةرطرتنضونكة ئةوة ِر
ى خواى طةورة بةسةرمةوةية بةوةى هةلى ةو ضاك منيش فةزَل

ِرةخساندم بة قيرائةتى عاصم لةسةر  خوَيندنةوةى يةك خةتمةى بؤ
امان لةسةر دةستى مامؤست) حفص(و ) شعبة(هةردوو ِريوايةتى 

ى دة ثَيشةوا طةورةكانم )أصول(دواتريش –)مامؤستا دلَير طةرميانى(
الجمع (يشم تةواو كردو ئيستا لة )الجمع الصغير(قؤناغى لةالى خوَيند و 

ةنةدى نةثضِراو بؤ بةسدا طةيشتوومةتة جوزئى هةشتةم )الكبير
ئةم زانستة ئةوةش دةرطاى ضوونة ذوورةوةى  ،)( ثَيغةمبةر

و بةنرخانةى  كردم و، يةكَيك لةو كتَيبة بة ثَيز طرنطةى بؤ واَال
ى )المقدمة الجزرية(كتَيبى ، خوَيندمةوة و، بة وانة وتمةوة ضةند جارَيك

و ثَيناسةمان ئةم كتَيبة وةك ،بوو ِرةحمةتى خواى لَيبَيت) الجزري إبن(
كتَيبانةى يةكَيكة لة باشترين ئةو  ِراظةكردنةئةم كردووة لة سةرةتاى 

 ننووسراو دالةبوارى زانستى تةجويد و بنةماكانى خوَيندنةوةى قورئان
بةشَيوةى هؤنراوة، ضونكة نووسةرةكةى ثَيشةوايةكى ناودارى 

ئةو،  ثَيشةوايةتى كة هةموان بَى ِراجيايى كؤكن لةسةر ،هةرةطةورةية
وة كةيةلةسةرضاوة–هةر زانستَيك بَيت-بَيطومان زانستيش

لة سةرضاوةى  ةوةخواردنكو ضؤن ئاوباشترة، هةروة وةربطيردرَيت
 .شترة لةو شوَينانةى دوورن لة سةرضاوةوةؤخ سازطار باشتر و

ِرووناكى كؤمةلَيك لَيكدانةوةى ذَير ، لةثشت بة خواى طةورةوبؤية 
 ،بة نووسينى شةرحَيك بؤ ئةم كتَيبة مهةَلسا زانايانى كؤن و هاوضةرخ،

ئةوةبوو بينيم موسوَلمانان –رماثاش ِرةزامةندى ثةروةردط–هاندةريشم
ةت خاوةن بِروانامة و تةنان ،يان بةم زانستة نةداوة وبايةخى ثَيوست

لة زؤربةى جوانى نازانن قورئان بخوَيننةوة و، بةِرؤشنبيرةكانيش هةر 
جطة لةوةش هاندةرَيكى بةهَيزى ترم هةبوو حوكمةكانى بَى ئاطان، 
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 َيوئَيستا ئةم كتَيبة بةباشى نةناسراوة لةن تاكوكةبريتى بوو لةوةى 
وة كة ضاث دومسوَلمانانى كورد و كةس هيض لَيكدانةوةيةكى بؤنةكر

 .كرابَيت
، شايانى باسيشة كة ئةم كتَيبة و، هيض كتَيبَيكى تر لةم زانستة

ا ناكاتةوة بؤ فَيركردنى فَيرخواز، ضونكة قةرةبووى هةبوونى مامؤست
زانستَيك لة ِرَيطةى كتَيبةوة وةربطيردرَيت،  رئةطةر بطونجَيت هة

زانستى تةجويد و جوان خوَيندنةوةى قورئان هةرطيز بةتةواوى 
لةم كتَيبة  متايةكى لَيهاتوو، ئةوثةِرى هيواشسبةدةست ناخريت بةبَى مامؤ

َيت بؤ مامؤستايانى قورئان و، ئةوةية سةرضاوةيةكى فَيركردن ب
بيخوَيننةوة و سوودى  بابةتَيكى هاندةر بَيت بؤ قوتابيانى زانست

  .ى لةخؤيان شارةزاترانلَيوةربطرن بة هاوكارى كةس
ةوة لةكاتى فَيربوونى قورئان بةثَيى بنةماو يشملةئةزموونى خؤ

 ،انقورئ و جوان خوَيندنةوةىزانست ئةى قوتابى  :دةَلَيمبنضينةكانى 
َينيت لةالى مامؤستايةكى لَيهاتوو، وثَيش ئةوةى خةتمةيةكى تةواو بخ

بؤ قورئان زؤر جياوازة لةطةَل ثَيش تةواو كردنى  تطوَيطرتن
َيستا ئكةوة، بةَالم بةسةريةخةتمةكة، تؤ ثَيشتر طوَيت لة ئايةتَيك دةطرت 

ةخرةج و سيفةتى ثيتةكانى ضونكة م ،ثيت ثيت بةطوَيتدا تَيدةثةرَيت
بؤية نزم كردنةوةى ثيتى بةرز و ثَيضةوانةكةى، قةلقةلة ، دةزانيت

ةوةستان لةسةر ، ِرانثيتةكانى قةلقةلة و ثَيضةوانةكةىثَينةكردنى 
بةبَى ثَيدانى ) صفير(، تَيثةِربوون بةسةر ثيتةكانى )عمر لن(ثيتةكانى 

مةددةكان لةئاستى خؤيان و ، كورت كردنةوةى مينطة و ئةو سيفةتة
، ثَييان دةزانيت نجت ِرادةكَيشنسةر ئَيستا هةموو ئةمانة شتى تر،

بؤ هةر براو خوشكَيكى موسوَلمانى  ئةوةم كةهةَلةن، من دةستةبةرى
، و وبو ن شارةزائةطةر مةخرةج و سيفةتةكاكة  ،قورئان دؤست

خةتمةيةكى قورئانى بة درووستى خوَيند لةسةر دةستى مامؤستايةكى 
هةرطيز ثَيشتر كة تازة دةكات لة خؤيدا، كارامة هةست بة حاَلتَيكى 

 ئةو، شاديةكة لةوانةية ديارى خواى طةورة بَيت بؤ هةستى ثَينةكردووة
كةسةى بةشَيك لةساتةكانى تةمةنى تةرخان دةكات بؤ جوان خوَيندنةوةى 

 .قورئان
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واشنةزانى لَيهاتوويى لة بنةماكانى تةجويد و ِراست خوَيندنةوةى 
يةكى ِرواَلةتية و، كاريطةرى زؤرى نية، نةخَير، مةسةلة يرؤزثقورئانى 

كانى تَينةطةيشتن لة قورئان و كارةلة هؤ) يةكَيكة(ئةوة  مدةزانوا بةَلكو
نةكردنى، ئاخر كةسَيك ضؤن سوود لة مةزنترين سورةتى ) تدبر(

كة بة ثةلة بيخوَينَيتةوة وةكو ئةوةى  وةربطرَيت )الفاتحة( قورئان
 آية(و، ثيتةكانى تَيكةَل و ثَيكةَل بكات، يان طورطَيكى بةدواوة بَيت 

نى دتَيكةَل كرة و ندثةل كرهةروةها ئايةتةكانى تر، ئةو ثةلة) الكرسي
و  ِرَيطرة لة سوود وةرطرتنوشةكان بةسةر زماندا بةو شَيوازة، 

 .تَيِرامان لة واتاكانيدا
تةمةنى تَيدا بةسةر بةرَيت،  دضى بَيت لةقورئان باشتر، ئادةميزا

ن وةكو حةسةنى بةسرى ِرةحمةتى خواى لَيبَيت ية بةو شَيوةيةمَيئ
جا كة  ،تؤ بريتيت لة ضةند ِرؤذانَيك دئةى ئادةميزا: دةفةرموَيت

ةر ِرؤذَيكت تَيثةِرى وةكو ئةوةية هةندَيكت لةنَيو ضووبَيت، ئةط
زؤر نابات و بةجارَيك تيا بَيطومان كةسَيكيش هةندَيكى لةنَيو ضوو، 

 .دةضَيت
خواش لةثَيشترة لة هةموو زانست و بوارَيكى تر بؤ بايةخ بى كتَي

كردنى و لةبةر فَيربوون و تَيطةيشتن ثَيدان، ئةو ساتانةش لةطةَل
و قورسى تةرازووى  ثيرؤزن ىطةلَيكتبةسةر دةضَيت سا ئايةتةكانيدا

 .)إنشاءاهللا( ِرؤذى قيامةتن
بوروذَينم بؤ  لةم نووسينةشدا ئةوةندةم بةسة توانيبَيتم ئةم بابةتة

ن بؤ مامؤستايان و نووسةران كة هةولَيكى جددى دةست ثَيبكة
ِراظةكردن و لَيكؤلينةوة و وةرطَيِرانى ئةو هةموو سةرضاوانةى كة 

، بةَلكو نةخوَينةرى مسوَلمانى كورد نةك هةر لَييان سوودمةند نةبوو
ئةوةش زيانَيكى طةورةية، ضونكة لةِراستيدا ، ناويشيان نةبيستووة

ثياوانى ئةم بابةتة مةزنة نووسين و شوَينةوارى ةكةَل و طةورة زانايان
لَيى  داطةلى كورد لةذَير جؤرةها ثاساو ناوازةيان بؤ بةجَيهَيشتووين،

بةثشتيوانى خواى ثةروةردطار ضةندين  منيش ،ةبووبَيبةش 
سةرضاوةى ترم داناوة كاريان لةسةر بكةم ئةطةر تةمةن دةرفةتى تَيدا 

 .مابَيت
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 :دةلَيمدةثارَيمةوة لةخواى طةورة و 
 ،تدةطرَي ىطوَى لةنزاو ثاِرانةوةى بةندةكان كةسَيكئةى ضاكترين 

بمثارَيزة لةوةى لةم نووسينةم مةبةستم ناوبانط دةركردن و ِروثامايى 
بَيت، بؤئةوةى كردةوةم ثووضةَل نةبَيت و ثاداشتم بة زاية نةضَيت، 

 : دةلَيم ،ش دةكةمةوةي)يبالشاط(السايى ثَيشةواى طةورة 
 
 أعذني من التسميع قوال و مفعال        وناديت اللهم يا خير سامع 

 2F١ بجور فاخطال يأجرني فال أجر      تمدهاإليك يدي منك األيادي 
 :دةلَيملةكؤتايشدا 

لةم لَيكدانةوة كورتةدا طةِراومةتةوة بؤ زؤرَيك لة كتَيبةكانى تةجويد 
ئةم بوارةش بوارَيك نية  ،و نوَيدا لة كؤن) الجزرية(و شةرحى 

بةَلكو هةرضيم نووسيوة هةر طواستنةوة  ،لةخؤمةوة قسةم تَيدا كردبَيت
بةَالم  ،بووة بؤ قسةى زانايان لةمةِر ِراظةكردنى دَيِرةكانى هؤنراوةكة

) الجزرية(ِراظةكردنى ثَيشةكى  ،ئةزموونى وانة وتنةوةى تةجويد و
اندم لةطةلَيك لةو كتَيب و هةلى كةَلك وةرطرتنى بؤ ِرةخس
بة طوَيرةى تواناى خؤم هةوَلم  ،سةرضاوانةى لةم بارةوة نووسراون و

 .ةو سوودانة بة خوَينةرم بطةيةنمداوة ئ
 ،جا ئةطةر تووشى هةَلةو نةثَيكان بووبَيتم لة جَيطةيةكى كتَيبةكةو

بةرضاوى ِروون كردمةوة و هةَلةيةكى بؤ ِراست كردمةوة، كةسَيك 
، ثةِرى سنط فراوانيةوة وةريدةطرم و، لةهةَلةكةم ثاشطةز دةبمةوةبةئةو 

 .ضونكة لةكؤتاييدا من زياتر نيم لة ئادةميزادَيك كة قابيلى هةَلةكردنة
 .أنت أستغفرك و أتوب أليك أله إّال ّالأشهُد أ سبحانك اللهم وبحمدك

 حسان برهان الدينإ /باوكى موحةممةد 
 ١٩/٨/٢٠١٠الر ةك

ihsanburhan@yahoo.co.uk 

                                                 
 .٢٨-٢٧/ القاضيعبد الفتاح /  الشاطبيةشرح  في الوافي :بِروانة ١
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 كورتةيةك دةربارةى
 )يإبن الجزر(ذياننامةى 

 
  

  
 

ئةبولخةير شةمسةددين موحةممةدى كوِرى موحةممةدى كوِرى 
عومةرى، ديمةشقى، ، عةلى كوِرى يوسفموحةممةدى كوِرى 

 .3F١)الجزري إبن(، ناسراو بة شيرازى
، لة ثاش نوَيذى تةراويح لة بيست و ثَينجى لة شةوى شةممة

لة ) رينالسو بين(ى كؤضى لة طةِرةكى )٧٥١(ِرمةزانى ساَلى 
 .شق لة دايك بووةةديم

شت ي، كاتَيك ِرؤباوكى بازرطان بوو، ضل ساَل بوو منداَلى نةدةبوو
بؤ حةج لةالى ئاوى زةمزةمدا ثاِرايةوة لة خواى طةورة كة كوِرَيكى 

 .زاناى ثَيببةخشَيت
، ئةم باوكة بازرطانة ثياوَيكى خواناس و زانست ثةروةر بوو

، وةرى دةطرت ناودار ى مامؤستايانىال، لة ِرادةطرت وقورئانى مةزن
) يالسروج الحسن(لة باسكردنى ذياننامةى ) الجزري إبن(خودى 

4Fفةرموويةتىمامؤستايدا 

٢ : 
وكمى و مامؤستاى باوكم ِرةحمةتى خواى لَيبَيت، با نمى مامؤستا(

 .)فَيرى قورئان خوَيندن كرد

                                                 
توركيا، لةئةو  –ورى سوريا ناوضةيةكة لةسةر سن): عمر إبن جزيرة( ١

سةرى باكورى موسَل، ئةم دورطةية ِروبارى ديجلة لة يةك الوة دةورةى داوة 
كانى ترةوة دروست كراو، ئاستَيكى بةشَيوةى مانط، بةَالم دواتر كةندِرَيك لةالية

هةربؤية ئاو ضواردةورى ناوضةكةى دا، كةسانَيكى  لةسةر دروست كراو،
 كفاية(و ) ه ١٦٠/١ ألدباء معجم(زؤريش بةو ناوضةية ناسراون وةكو لة كتَيبى 

 .باسكراون )٨٥/  االلمعي
 .٢٤٩/١ النهاية غاية :بِروانة ٢
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ة جطة لة زانستى قورئان و لةبةركردنى طوَيى ل) الجزري إبن(
وةكو  ،طرت لة طةورة زانايانةوةدة )( ثَيغةمبةريش فةرموودةكانى

، ئيجازةشى لة و كةسانى تر لة ديمةشق) البخاري بنا الفخر(هاوةَالنى 
 بن محمد( خاَلى بةساَالضووى باثيرى ووةك ،طةورة زانايانى وةرطرت

شَيوةكانى ثاشان دةستى كرد بة كؤكردنةوةى  ،)الخباز سماعيلإ
 :وةكو، لةسةر دةستى زانايانى شام )تاالقراء(ةى قورئان خوَيندنةو

لةنَيوان ساَلى  )رجب أحمد( و) الطحان أحمد(و ) السالر بن عبدالوهاب(
وةرطرت ) يالحمو ابراهيم(حةوت خوَيندنةوةكةشى لة  ،ك ٧٦٧-٧٦٦

 .خوَيندنةوةكانى تةواو كردهةموو ) اللبان إبن(دواتر لةسةر دةستى  ،و
شتى ثةيدا كرد لةثَيناو بةدةست هَينانى ئيسناد ةى طثاشان ئارةزوو

 ىكردة وَالتى ثيرؤز هةربؤية ِرووى ،نزؤرتر كارامةبووبةرزى و، 
دى كرد بة وتارخوَين و وةنك، لةوَييش ثةي ٧٦٨لةساَلى  حيجاز

و قيرائاتى لَيوةرطرت، ) الخطيب عبداهللا بن محمد(ثَيشنوَيذى مةدينة 
ثاشان طةِرايةوة بؤ ديمةشق و ) التيسير(و ) الكافي(لةسةر كتَيبى 

 .و، ضةند زانايةكى تر) السالر إبن(لةالى  يدادرَيذةى دا بة خوَيندنةكان
لةثاش ئةوة ئارةزووى طةشت كردنى كرد بةرةو ئةندةلوس 

بةَالم ) ياالندلسمحمد بن يوسف (بةمةبةستى خوَيندنى زانست لةالى 
بةَالم ) كرك(ضَيتة هةروةها حةزى كرد ب ،باوكى ِرَيطةى نةدا

ثاشان بِريارى دا بضَيت بؤ قاهيرة لة ساَلى  ،حةزةكةى بةدى نةهات
 ،لةوَى زانستى قورئان خوَيندنى لة طةورة زانايانى وةرطرت ،ك ٧٦٩
ابي بكر بن (و ) البغداديعبدالرحمن (و ) محمد بن الصايغ( :وةكو
م ثاش بةَال ،طةِرايةوة بؤ ديمةشقلةثاش وةرطتنى ئيجازة ) يالجند

بؤئةوةى جارَيكى  ،ك ٧٧١مانةوةيةكى كةم طةِرايةوة بؤ قاهيرة لةساَلى 
تر لةسةر ضةند كتَيبَيكى قورئان شَيوةكانى خوَيندنةوةى قورئان 

هةروةها بؤ وةرطرتنى زانستى فةرموودةش لةسةر دةستى  ،وةربطرَيت
يانى و، زانا) االبرقوهي(و ) الدمياطي( ئةوانةى مابوون لة قوتابيةكانى

هةروةها زانستى فيقهيشى وةرطرت لةسةر مةزهةبى ثَيشةوا  ،تر
 .و زاناى تر) االسنوي عبدالرحيم(شافيعى لةبازنةى مامؤستا 
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ثاشان قاهيرةى بةجَيهَيشت بةرةو ديمةشق و، هةموو قيرائاتةكانى 
ثاشان خَيرا جارَيكى  ،)الكفري احمد يضالقا(كؤكردةوة لةسةر دةستى 

بةخوَيندن لةالى  ددةستى كر ،ك ٧٧٨لةساَلى  ،قاهيرةتر طةِرايةوة بؤ 
و ) يالمعان(و ) االصول(و زاناى تر لةزانستى ) يالقزوين ءالضيا(
هةروةها طةشتى كرد بةرةو شارى ئيسكةندةرية بؤئةوةى  ،)البيان(

 يالقرو عبدالوهاب(قيرائات بةكؤكراوةيى وةربطرَيت لةسةر دةستى 
ستى كرد سؤزى دةخروشَيت بؤ شارةكةى بةَالم لةوَى هة ،)ياالسكندر

لةثاش وةرطرتنى مؤَلةت و بِروانامةى زانستى لةسةر -بؤية ،خؤى
طةِرايةوة بؤ ديمةشق وةكو زانايةكى طةورة لة –دةستى مامؤستايانى

 )تاالقراء(يانةوة لة زانستى وشضةندين زانستدا لةسةرووى هةم
).الفقه(و ) الحديث(و

ناوبانطى ثةيدا  ،درةوشايةوة و) الجزري إبن(لة ديمةشق ئةستَيرةى 
دانى "فتوا"لَيكدةرةوةى قورئانيش ئيجازةى و  ى زانا)يرثك إبن( ،كرد و

وتنةوة بة بةمةبةستى قورئان  ئينجا ،ك ٧٧٤ ثَيبةخشى لةساَلى
) األموي(، بؤماوةى ضةندين ساَل لة مزطةوتى فَيرخوازانى زانست و

هةروةها  ،شى طرتة ئةستؤ)العادلية(دانيشت و لَيثرسراوَيتى قوتابخانةى 
بوو بة  ،و) الكبرى األشرفية(لة ) الحديثدار (بوو بة مامؤستاى 

لةثاش لة دونيا  ،)أم صالح تربة(لَيثرسراوى قوتابخانةى طةورة لة 
ش ةئةم ،ك ٧٨٢ى مامؤستاى لةساَلى ) السالر إبن( دةرضوونى

و كةسانى ) يالحج نابالشهاب ( :ووةككة زانايانى طةورة لةكاتَيكدا بو 
ضةندين ئةركى زانستى ديكةشى لة ئةستؤ طرت، ،تر لة ذياندا بوون

كرد بؤ فَيركردنى قورئان و خؤى  دروستهةروةها قوتابخانةيةكيشى 
ثاشان بةباشى زانى دةست بكات بة بَالوكردنةوةى  ،بوو بة مامؤستاى

ى ثاش ئةوةى وةكو قوتابى طةشت ،زانست و طةشت بكات لةثَيناويدا
ك طةشتى كرد بؤ  ٧٧٨بؤية لةساَلى  ،زانايةك وئةمجارة وةك ،دةكرد

لةثاش ساَلَيك لة ميسر  ،ميسر بةهاوِرَييةتى موحةممةدى كوِرى
جارَيكى تر طةِرايةوة ميسر و ضووة ك  ٧٩٨دةرضوو بةَالم لةساَلى 

كاتَيك طةشتة شارى برؤسة ِرَيزى زؤرى  ،وَالتى ِرؤم ،ئيسكةندةرية و
حةوت ساَل لةوى  ،ةوة و"بايةزيد"يةن سوَلتانى عوسمانى لَينرا لةال
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زانستةكانى قورئان و  ،و )تاقراء(وتنةوةى و، مايةوة سةرقاَلى زانست 
 .فةرموودة بوو تَييدا

لةثاش كؤضى دوايى سوَلتان  ،قوتابيةكى زؤرى هةبوو لةوَى
 ماوراءبالد ( ك ِرووى كردة ٨٠٥لة ساَلى )الجزري إبن( ،بايةزيد

و، ) سمرقند(و دواتر ضوو بؤ ) كش(لةوَى ضوو بؤ شارى  ،و) رالنه
ك بةرةو خؤراسان  ٧٨٠لةساَلى  ،تةيمورلةنط ِرَيزى زؤرى لَى طرت

 ،و دواتر لة ئةسفةهان مايةوة) يزد( و) هراة(شتة ؤكةوت و، ِرَيبةِر
سةرانى  ،ِرؤشتة شارى شيراز ئينجا ،ك و ٨٠٨اَلى ستاكو ِرةمةزانى 
كرديشيان بة يان كرد كة لةوَى بمَينَيتةوة و، راز وابةستةدةسةَالت لة شي

 ،ضواردةساَل لةوَى مايةوة ،وةرى شيراز و دةوروبةرىددا
قوتابى زؤرى لةدةور  ،قوتابخانةيةكى قورئانى لةوَى دروستكرد و

 .كؤبوويةوة
لة بةسرة نيشتةجَى بوو بؤ  ،ك ِرووى كردة عَيراق ٨٢١لةساَلى 

هةربؤية قوتابى زؤرى لةدةور  ،ركردنفَي ،قورئان ووتنةوة و
خؤى طةياندة ) صبهانياألبن عزيز  طاهر(لة شيرازةوة  ،كؤبوويةوة و

 تاقراءال( ةى تةواوى بيةكمامؤستاى و خةتمة) الجزري إبن(الى 
تةواوى  و، دةستى كر بة خةتمةيةكى تر بةَالملةال تةواو كرد ) العشرة
 .نةكرد

بةالى طوندى ،مةدينة ولةساَلى دواتر ِرووى كردة شارى 
 يقاضمعين الدين بن عبداهللا (عونةيزةدا تَيثةِرى بةهاوِرَييةتى 

ى قوتابى خؤى، ثاش دووركةوتنةوةيان لةو طوندة عةرةبة )كازرون
ردن كبةَالم خواى طةورة ِرزطارى  ،بيابان نشينةكان هَيرشيان بؤ هَينان

ضونكة  ،عونةيزةهةَالتنةوة بةدةستى بةتاَلةوة بةرةو  ،لة دةستيان و
هؤنراوةى ) الجزري إبن(لةو دةظةرةش  ،هةرضيان ثَيبوو بةتاَالنى برا
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 ،ى نووسى5F١)ت الثالث المتممة للعشرةاالمضية في القراء الدرة(
كةلةكؤتاييةكةيدا ئاماذة دةكات بؤ ِرووداوى دةستدرَيذى كردنةسةرياندا 

  :دةفةرموَيت ،و
 واٍف لال الب�ا ـم اشتغ� ـظ� ـو ع        اـظمتهـد نـجـنان بـوطاة ـبــريـغ     
 يف الـوك

مقام الشريف المص�طفى  ـ        ـااددت عن البيت الحرام وزوري ُص     
 اشرف المال

دت ـوا ش��يئا وك��ـرك��ـما تـف��       ـ��ـةلـفـليل غـني األع��راب بال��ـوطوق��     
 الــتـألق
ن ـني م� ءى ج�ا زة حت� ـي� ـنــُع       طف الخف�ي ورّدن�ي  ــني اللـــادركـف     

 الــفـكــت
رادي ـم���ني ـلغ���ـفي���ارب ب      ـاة آمنـبـيـي لطـالـي و ايصـلـمـحـب     
 6F٢الــهـــوس

ناوبراو خةتمةيةكى بة خوَيندنةوةى  )يقاض(لة عونةيزة 
 ،خوَيند و لة مةدينة تةواوى كرد و) الجزري بنا(ئةبوجةعفةر لةالى 

7Fكرد بة خوَيندن لةالىدةستى  لةوَييش ثَيشنوَيذى حةرةمى مةدينةش

٣ . 
كاتَيك وادةى حةج كردن نزيك بوويةوة بؤ ئةو مةبةستة خؤى 

مةككة و مةدينة مايةوة بؤ وانة  ثاشان لةهةردوو حةرةمى ،سازدا و
 ٧٢٦لةساَلى  ،دواتر دةرضوو بةرةو عَيراق و ،دانانى كتَيب ،وتنةوة و

ؤيشت ِر ثاش تةواو بوونى حةج ،ك جارَيكى تر طةِرايةوة بؤ حةج
هةروةها  ،لةوَى ضاوى بة ئةحمةدى كوِرى كةوت و ،بةرةو قاهيرة و

                                                 
جةعفةر و يةعقوب و خةلةفى دةيةم بةشَيوةى بريتية لة قيرائةتى ئةبو): الدرة( ١

 )ُأصول و فرش(َيدا كؤكردووةتةوة هؤنراوة دانةر ئوصولى ئةم سَي قيرائةتةى ت
 .))دلَير طةرميانى. م((
 .)التنزيل تالقراء التسهيل(ثةراوَيزى كؤتايى  :بِروانة ٢

 . ٢٥١/٢/  النهاية غاية :بِروانة ٣
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8Fطرتلةطةَل سوَلتان ئةشرةفدا كؤبوويةوة و ِرَيزى زؤرى لَيى 

١، 
ئةوكاتةش كةضاوى بة ئةحمةدى كوِرى كةوت بيست ساَلبوو يةكتريان 

 ،بؤية نامةى بؤنووسيبوو لةوَالتى ِرؤمةوة ئامادة بَيت و ،نةبينيبوو
 ،لةساَلى حةجى داهاتوودا ِرووى كردة مةككة و .ثَيكةوة مانةوة دةِرؤذ

 ،يةك مانط تَييدا مايةوة ئينجا دةرضوو بةرةو يةمةن لةِرَيطةى دةرياوة
لةوَى  ،فَيركردن و قورئان وتنةوة و بازرطانى كردنبةمةبةستى 

 ،خةَلكةكة ثَيشبِركَييان دةكرد لةسةر نزيك بوونةوة و خوَيندن لةالى
يان  )الجزري إبن(ى )الحصن الحصين(ن ثَيشتر كتَيبى ئةواضونكة 

لةناوياندا مايةوة تاكو وادةى حةج لة ) يالجزر إبن( ،ةوةخوَيندبووي
 ،لةطةَل ئةحمةدى كوِرى بةِرَيكةوتن بةرةو ميسر ،ساَلى داهاتوودا و

ى )جمادى اآلخرة(لَيى دةرضوون لة  ،ضةند مانطَيك لةوَى مانةوة و
 كوِرةكةى ؛جيابوونةوةرةو ديمةشق و لةوَى لةيةكتر ك بة ٨٢٩ساَلى 

هةر لةوَييش مايةوة لةسةر  ،بةرةو وَالتى ِرؤم و خؤى بةرةو شيراز
ربيع  / ٥لةِرؤذى هةينى ئةو حاَلة لة فَيركردن و وتنةوةى قورئان تاكو 

هةواَلى مردنييان  ىكاتَيك خةَلك ،ك كؤضى دوايى كرد ٨٣٣/  األول
و كاربةدةستانةوة  بةخةَلك ،كةوة كؤبوونةوة ولةهةموو الية ،بيست

ثَيشبِركَييان دةكرد بؤ هةَلطرتنى تةرمةكةى و، هةر لةو قوتابخانةى كة 
 .دايمةزراندبوو لةشيراز نَيذرا

 :)يالجزر إبن(نووسين و كتَيبةكانى 
َيت نووسينى زؤرى هةية لة بِرةحمةتى خواى لَي) يالجزر إبن(

 )القراءات(ئيسالمدا بةتايبةتى زانستى هةموو بابةتةكانى زانست لة 
بةَالم ئَيمة لَيرةدا تةنها باسى  ،بكتَي )٨٠(ذمارةيان دةطاتة زياتر لة 

تحبير التيسير في  -    :وةكوضةند كتَيبَيكى بةناوبانطى دةكةين 
 .ت العشراقراءال

 .ت العشراقراءالتقريب النشر في  -
 .التمهيد في علم التجويد -

                                                 
 . ٢٥٨/٢/  الطالعالبدر  :بِروانة ١
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 )الجزرية مقدمةال(ؤ ثَيناسةيةك ب
 

 .ت األئمة الثالثة المرضيةااءفي قر الدرة المضية -
 .ت العشراقراءالطيبة النشر في  -
 .تاغاية النهاية في أسماء رجال القراء -
 .المقدمة الجزرية -
 .طالبينالمنجد المقرئين و مرشد  -
9Fت العشراقراءالالنشر في  -

١. 
 
 

 

لةسةر ) الجزري إبن(هؤنراوةيةكة لة دانانى ) الجزرية(ثَيشةكى 
هةموو بابةتة  ،)دَيِر(سةدوحةوت كؤثلة  بريتية لة) الرجز(بةحرى 

ِرَيكخستنيشى بؤ  ،سةرةكيةكانى زانستى تةجويدى لةخؤطرتووة
سةرةتا  ،ى ِروون دامةزراندووة)منطق(بابةتةكان لةسةر بنةمايةكى 

باسى مةخرةج و سيفةتى  ئينجا ،بةثَيشةكيةكانى تةجويد دةستثَيدةكات و
 ايبةت باس دواتر هةندَى حوكمى ت و، ثيتةكان دةكات

شَيوازى ،وةكو ياساكانى ِراوةستان و ،بةو ثَيشةكيانةوة دةكات
 .كانوشةِراوةستان لةسةر كؤتايى  ،نووسينى قورئان و

ناوونيشانى الوةكى لةنَيوان دَيِرةكانى ) الجزري إبن(واديارة 
وةكو دةردةكةوَيت لةكؤنترين دةستنووسةكانى  ،ناوةنةدا ةيداهؤنراوةك
م هةندَى لةوانةى لةبةريان طرتووةتةوة يان بَالويان ، بةَالئةم كتَيبة

نى اناونيش ،كردووةتووة كتَيبةكةيان بةثَيى بابةتةكانى دابةشكردووة و
 .وةكو ئاسانكارى بؤ خوَينةر و فَيرخواز ،ناوخؤييان بؤ دياريكردووة

                                                 
 القراءشيخ (لة كتَيبى ) الجزريإبن (بؤ ئةم نووسينةم دةربارةى ذياننامةى  ١

 .سوودم بينى) الجزريبن ا ماماإل
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) الجزري إبن(ة كتَيبةكانى ترى بثةيوةندى هةية ) الجزرية(ثَيشةكى 
وةكو  ،َييش باسى بابةتةكانى زانستى تةجويدى كردووةلةو يةوة كة

لةطةَل ثيشةكى  كة) النشر طيبة(هؤنراوةى  ،و) النشر(و ) التمهيد(
10Fئةوةشم بةالوة ثةسةندة ،كؤثلةدا هاوبةشن ٣٠لة دا ) الجزري(

كة  ١
، هةروةها )الطيبة(زووتر نووسراوة لةثَيش كتَيبى ) المقدمة(

 ،)التمهيد(يوةندى هةية لةطةَل كتَيبى بةشَيوةيةكى ناِراستةوخؤش ثة
بةلَيكدانةوة و ِراظةكردنَيكى ضاك دَيتة ئةذمار بؤ هةربؤية ئةو كتَيبانة 

 ، ِراظةكارانى ئةم ثَيشةكيةش بةملةبةر دةستماناية ئةم هؤنراوةى كة
 .سووديان لةو كتَيبانة زؤر وةرطرتووة ،زانيوة و يةيانثةيوةند

رى ثَيدراوة لةاليةن ثسثؤران و طرنطى زؤ) يةالجزر(ثَيشةكى 
لةِرووى لةبةركردن و لةبةرطرتنةوة  ،بايةخداران بة زانستى تةجويدةوة

كورتى و ثوختةيى : لةوانة ،، ئةمةش لةبةر ضةند هؤيةكِراظةكردن ،و
كانى و طشتطيرى بابةتةكانى بؤ وشةهةروةها ئاسانى  ،ئةو هؤنراوةية

 ،ئةو هؤكارانةشةوة لةسةرووى هةموو ،هةموو باسةكانى تةجويد
 ،نووسةرةكةى لةسةردةمى خؤيدا و، سةردةمةكانى تريشبةناوبانطى 

بايةخ ثَيدانى ئةم بةَلطةش لةسةر  ،تاوةكو ئةم ِرؤذطارةى خؤمان
 ،لَيكدانةوةكانَيتى لةاليةن زانايان و ِراظةكارانةوة ىزؤرثَيشةكى ية 

  :ةكووكةدةطةنة زياتر لة ثةنجا لَيكدانةوةى درَيذ و كورت، 
 ٨٣٥ت (ألبي بكر أحمد  ،الحواشي المفهمة في شرح المقدمة .١

 .)ـه
لعبد الدائم  ،الطرازات المعلمة في شرح المقدمة الجزرية .٢

 .ضاث كراوة) الجزرية إبن(قوتابى  ،الحديدي األزهري
ألحمد بن محمد  ،لئ السنية في شرح المقدمة الجزريةالال .٣

 ).ـه ٩٢٣ت ( القسطالني
 )ـه ٩٢٦ت (لزكريا األنصاري  ،مقدمةالشرح الدقائق المحكمة  .٤

                                                 
 .ة)الحمد قدوريغانم .د(خاوةن ئةم قسةية  ١
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ت ( يالقار لمال علي ،المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية .٥
 .)ـه ١٠١٤

 ،ضاثكراون –لَيكدانةوةى زؤرى تريشى هةية جطة لةمانة 
11Fهةندَيكيش هَيشتا دةستنووسن و ضاث نةكراون

١ . 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٣/  ١٢   قدوريغانم .د/  الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية :بِروانة ١
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 هؤنراوةكة دةقى

 ثَيشةكى

 )الشافـعـي الْـجـزرِي بـن محـمـد( سـامـعِ ربٍّ عـفْـوِ راجِــي لُيقُـو ١

٢ )ـدـمالْح ـلَّـى )لـلَّـهصو ـلَــى الـلَّــه ع ــه ـي ـبِ ـفَـاه نَ  ومـصـطَ

٣ )ـدـمـحم( ــه آل و ــه ـبِ ـحصـقْـرِئِ ومآنِ والْـقُـر ــعم ـحمـهـب 

٤ )ــدـعبو( إِن هـــذه ــهمـقَـدـا ميـمـلَـى فع ـهقَـارِئ أَن ـهـلَـمعي 

ـهِـم واجِــب إذْ ٥ ـي لَ ع ــم ـتَّ ـحـلَ مـب ـلَـمـوا أَن أَوالً الـشـروعِ قَ عي 

٦ ـخَـارِجم وفـرالْـح ـفَـاتالـصـظُ ولْـفيـحِ ـوالبِـأَفْـص الـلُّـغَــات 

 املَصـاحـف فـي رسـم الَّـذي ومـا واملَـواقـف التَّـجـوِيـد مـحـررِي ٧

٨ ـنقْطُـوعٍ كُـلِّ مولٍ مصومـا وـه  بـهـا تُكْـتَـب تَكُـن لَـم أُنْثَـى وتَـاء بِ

 بابةتى مةخرةجى ثيتةكان

 اختَـبـر مــنِ يخْتَـاره الَّـذي علَـى عـشـر سبـعـةَ احلُـروف ارِجمخَـ ٩

١٠ ـففَأَل فـوـا الـجتَـاهــي وأُخهو وفــرــدٍّ حم اءـوـتَـهِـي للْـهتَن 

١١ ـى ثُـماحلَـلْـقِ ألَقْص ـزـمه ـاءه ثُــم ـهـطسـول ـنـيفَـع ـــاءح 

١٢ نَــاهأَد ـنـا غَـيهـاؤخ ـى والْـقَـافـانِ أَقْصقُ اللِّسفَـو ثُــم الْـكَـاف 

 ولـيــا إِذْ حافَـتـه مــن والـضَّـاد يـا الشـيـن فَجِيـم والْوسـطُ أَسفَـلُ ١٣

١٤ اسالضْر ـنم ـرـسي  لمنـتَـهـاهـا أَدنَــاهــا والـــالم يمنـاهـا أَو أَ
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١٥ ونالنو ـنم ـهفطَر ـتـلُـوا تَحعا اجالــرو ـيـهان دـرٍ يـه ـلُـوا لظَ خأَد 

١٦ الطَّـاءالُ والـدتَـا وو ـهـنم ـنمـا ولْيـا عـايالثَّن ـرـيفوالص ـنتَـكسم 

١٧ مهن ـنمو قـا فَـوـايفْـلَـى الثَّنالس الـظَّـاءالــذَّالُ وثَــا وـا وـلْـيلْعل 

١٨ ـنـا مهِمفَيطَر ـنمـطْـنِ وب فَهفَالْفَـا الش ـعم ـا اطْـرافايالثَّن رِفَـهاملُش 

 اخلَـيـشـوم مخْـرجـهـا نــةٌوغُـ مـيــم بــاء الْــواو للشفَتَـيـنِ ١٩

 بابةتى سيفةتةكان

 قُـــلْ والـضِّـد مصمـتَـةٌ منفَـتـح مستَـفـلْ ورِخــو جـهـر صفَاتُهـا ٢٠

ه( مهموسهـا ٢١ ا )سـكَـت شخْـص فَحثـَّ هـديدلَفْـظُ ش )أَجِــد قَــط ـكَـتب( 

٢٢ بوـنـوٍ يرِخ يـددالشو ) ـنل ـرمع( عبسلْوٍ وع )صخ ـظْ ضَغْـطق( ـرصح 

٢٣ ـادصو ضَـاد طَـاء ظَـاء ـقَـهطْبم و )ـرف ـنم لُـب( وفاحلُـر لَقَـه  املُذْ

ـلَـةٌ سـيــن وزَاي صــاد صفيـرهـا ٢٤ لْقَ الـلِّـيـن )ـدٍّجـ قُـطْـب( قَ و 

٢٥ اوو ـاءي ـا وـن ـتَـحـا سـكَ ـفَ انْ ـا وـملَهقَب افــراالنْـحـا وـحـحص 

ًمِ فـي ٢٦ ا الالالـربِتَكْرِيـرٍ وـلْ وـعـي جللتَّفَشو ـنـيا الشـلْ ضَــادتُـطاس 

 بابةتى تةجويد

 آثــم الْـقُـرآن يـجـود لَــم مــن الزِم حـتْــم يـدبِالتَّـجـوِ واألَخـذُ ٢٧

٢٨ ألَنَّــه بِـــه الَ اإلِلَـــهـكَـذَا أَنْـــزهو ـهـنـا مـنلَـي  وصـــال إِ

٢٩ ـوهـضًـا وَـيـةُ أَي ـلْ ح ةوـــةُ الـتِّـالــني  والْــقـــراءة األَداء وزِ
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٣٠ ـوهو ـطَـاءإِع وفـرـا الْـحقَّـهح ــنم ـفَـة ـا صـه ـهـا لَ ـقَّ ستَحمو 

٣١ دركُـــلِّ و ـــداحو ــهـلاللَّـفْـظُ ألَصــي وف ـرِهـينَـظ ـثْـلـهكَم 

٣٢ ـالكَمم ـنـرِ مــا غَـيم تَكَـلُّـف ـي بِاللُّطْـفف طْـقِالن بِــال ـفـستَع 

٣٣ ـسلَـيو ـهـنـيب ـنـيبو ـهكـاضَــةُ إِالَّ تَـرـــرِئٍ رِيام بِـفَـكِّــه 

بابةتى طةورةكردن و بضووك                         
 كردنةوة

٣٤ قِّـقَـن فَر ـالتَـف سم ـنم فــرأَح نرــاذ حو ـيـملَـ تَفْخفْـظ ــفل  األَ

 لَــنــا لـلَّــه الَمِ ثُـــم ألـلَّــه إِهـدنَـا أَعــوذُ أَلْحـمـد كَهـمـزِ ٣٥

٣٦ تَلَطَّـفلْيلَـى وعو الَ الـلَّـهو يـمِ الـضالْم و ـنم ـةصخْمم ـنمو ضـرم 

٣٧ ـاءبو قــرـلٍ بـاطب يبِـ بِـهِـمذ رِصاحلَـى وع ةـدـرِ الشاجلَهي والَّـذ 

ة الصـبـرِ كَحـب الْجِيـمِ وفـي فيهـا ٣٨ ــو ب رو ـثَّـت تُ اج ــجحـرِ والْفَـج 

٣٩ ـنـنـيبو ـقَـلْـقَـالم ـا إِنـكَنس إِنو كُـنـي يف قْـفالْو ـا كَــانـنيأَب 

٤٠ ـاءحو ـصحصح ـطـتأَح ـقالْح ـيـنسـيـمِ وتَق سـطُـو مسـقُـو ي سي 

 بابةتى ِرائةكان

ـنـت حيـث الْكَسـرِ بعـد كَـذَاكَ كُـسـرت مـا إِذَا الــراء ورقِّــقِ ٤١  سكَ

٤٢ إِن لَم تَكُـن نـلِ مقَب فـرح ـالعتاس أَو كَانَـت ة ـر الكَس ـتـسلَي ــالأَص 

٤٣ الْخُلْـفـي وف قـرـرٍ فكَسل ـدوجي ـــفأَخا وـري  تُـشــدد إِذَا تَـكْـرِ

 بابةتى المةكان
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 الـلَّـه كَعـبـد ضَــمٍّ أو فَتْـحِ عـن الـلَّـه اســمِ مــنِ الــالم وفَخِّـمِ ٤٤

٤٥ فـرحو ءـالعتاالس ـا فَخِّـمصصاخـاقَ وى الطْبأَقْـو ـوـا قَـالَ نَحـصالْعو 

 وقَــع بِنخْلُقْـكُـم واخلُـلْـف بسطـت مـع أَحـطـت مـن اإلِطْبـاقَ وبيـنِ ٤٦

٤٧ رِصاحلَـى وكُـونِ عـي السـا فلْنعج ـتماملَغْضُـوبِ أَنْعو ــعـا مضَلَلْـن 

 عـصـى بِمحظُـورا اشتباهـه خـوف عـسـى مـحـذُورا انْفتَـاح وخلِّصِ ٤٨

ى كَشـركـكُـم وبِـتَـا بِــكَــاف شـــدة وراعِ ٤٩  فـتْـنـتَـا وتَـتَـوفـَّ

 وأَبِــن الَ وبــلْ رب كَـقُـلْ أَدغـم سـكَـن إن وجِـنـسٍ مـثْـلٍ وأَولَى ٥٠

 فَلْتَـقُـم قُـلُـوب تُــزِغْ الَ سبـحـه نَعـم وقُـلْ وهـم قَالُـوا مـع يومِ في ٥١

 )ظ(و ) ض( بابةتى      

٥٢ الـضَّـادو ـالَـة تـطَ جِ بِسـخْـرمو ـزيم ـنم ـا الـظَّـاءكُلُّـهتَـجِـي و 

رِ عظْـمِ وأنْظُـر أيقـظْ الْحفْـظ عظْمِ الظُهـرِ ظـلَّ الظَّعنِ في ٥٣ ظَـهـ اللَّـفْـظ 

٥٤ ـراظُ لَظَـى ظَاهـوـا كَـظْـمٍ شاُغْلُـظْ ظَلَم ظُفُـرٍ ظَـالم ـرـا انْتَـظظَـم 

٥٥ ـا أَظْفَـرظَن ف ـا كَيـج عى ـظْووس يـنضـلُ ظَـلَّ عحالن فـرى زُخـوس 

٥٦ ـلْـت ـتُـم وظَ لْ بِـرومٍ ظَ ـلُّـوا و ـلَّـت كَالْحـجـرِ ظَ  نَـظَـلُّ شـعـرا ظَ

٥٧ ظْلَلْـنا يـظُـورحم ـعـرِ متَـظاملُح ـتكُـنـا وـعِ فَـظـيمجـظَـرِ والـن 

 قَـاصـره وهــود الرعـد الَ والْغَيـظ نَـاضـره وأُولَـى هـلْ يـلٌبِـو إِالَّ ٥٨

 سـامـي الْـخـالف ضَنـيـنٍ وفــي الطَّعـامِ عـلَـى الْحـض الَ والْحـظُّ ٥٩
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 بابةتى ورياكردنةوة         

٦٠ إِنــا وقَـيتَـال ــانــيالـب أَ الَزِمكَ نْـقَـضـرظَـه ـضـعي ـمالظَّـال 

٦١ اضْطُّـرو ـعم ظْتعو ـعم أَفَضْـتُـم ــفصــا وـم هـهاهجِب ـهِـملَـيع 

 ى شةددةدار و زةننةدار)ن(و ) م(بابةتى    

 وأَخـفـيـن داشــد مــا إِذَا مـيـمٍ ومــن نُــونٍ مـن الغُنـةَ وأَظْهِـرِ ٦٢

٦٣ ـمـيالْم إِن ـكُـنتَس ـةى بِغُـنلَــد ـاءلَـى باملُخْتَـارِ ع ـنــلِ ما أَهاألد 

 تَخْتَـفـي أن وفَــا واوٍ لَـدى واحـذَر األَحـرف بـاقـي عـنـد وأظْهِرنْهـا ٦٤

 داربابةتى بنةماكانى تةنوين و نونى زةننة

٦٥ ـكْـمحـنٍ وي  اخـفَــا وقَـلْـب ادغَــام إِظْـهـار يـلْـفَـى ونُـونٍ تَنـوِ

٦٦ ـدنفَع فـراحلَلْـقِ ح أَظْهِـر ـمغادـي ومِ فا الـالالــرالَ و ـةبِغُـن لَــزِم 

٦٧ ـنـمغأَدو ـةـن  عـنـونُــوا كَـدنْـيـا كـلْـمـةبِ إِالَّ يـومــن فـي بِغُ

٦٨ القَلْـبو ـدـنـا عالـب ـةفَـا كَـذَا بِغُـنى الخـي لَـداقب وفــذَا احلُـرأُخ 

 )قصر(و ) مد(بابةتى 

٦٩ ــدالـمو الَزِم اجِـــبوأَتَــى و ـزـائجو ــوهو ــرقَـصـتَـا وثَـب 

 يـمـد وبِالـطُّـولِ حالَـيـنِ سـاكـن مــد حـرف بعـد جـاء إِن الزِمفَـ ٧٠

٧١ اجِــبوو إن ـاءـلَ جقَـب ةـزـمه ـالـتَّـصم ـا إِنـعـمج ـةـلْـمبِـك 

٧٢ ـائــزجأَتَــى إِذَا و ـالـفَـصـنم ضـرع أَو كُـونقْ السـفًـاو ـالـجسم 

 بابةتى زانينى ِراوةستان

٧٣ ـدـع  ب كَ وـد  ي ـوِ تَـج وفـر لْـح  بــد ل فَـة مــن الَ قُــوف معـرِ الْـو 
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٧٤ اءــدـتاالبو ــيهو ـمتُـقْـس ثَـةً إِذَنثَـال تَــام كَـــافو ــنـسحو 

٧٥ ـيهـا ومل فَــ تَـمإن لَـم ـدـوجي ـلُـقتَع أَو كَــان ـىـنعـتَـدي مفَاب 

٧٦ ـي فَالتَّـاملَفْـظًـا فَالْكَـاف و ـنعنإِالَّ فَام وسؤزْ اآليِ رـــوج ـنـسفَالْـح 

٧٧ ـر ـي ـا وغَ م ـم ـح تَ ـي بِ ــه قَ َ ل و قْـفا ألْـوضْـطَـرا مـدـبي و قَبـلَـه 

٧٨ سلَي ي وآنِ فالْقُر ـنم قْـفو ـبجالَ وو امـرح ـرــا غَيم لَــه ـبـبس 

 )ت(ةيةنرا و طبابةتى ثضِراو و ثَيك         

٧٩ ـرِفاعقْطُـوعٍ ومـولٍ لصومتَـا و ـي وف ـفحصـامِ مـا اإلِميمف أَتَـى قَـد 

٨٠ ـرِ فَاقْطَـعـشبِـع ـاتـمكَـل ال أن ـــعــإٍ مـلْـجالَ مو إِالَّ إِلَــــه 

ـبـدوا ٨١ تَع و ـيـناسـي يثَان ـودالَ ه رِكْـنشـرِكْ يتُش لْـنخدلُـوا يلَـى تَعع 

٨٢ قُـولُـوا ال أَنأَقُـــولَ الَ ي ــا إِنم ـدعبِالر املَفْتُـوحـلْ وص ـنعــا وم 

 أَسـسـا مــن أَم املُنافقـيـن خـلْـف والنسـا بِرومٍ مـا مـن اقْطَعـوا نُهوا ٨٣

٨٤ لَـتـا فُصسـحٍ النب ذو ـثـي ـا حم أَنلَـمِ و ـتُـوح ــا إِن كَـسـر املَفْ م 

نَـحـلٍ االنْـفَـالِ وخـلْـف مـعـا ـونيدع واملَفْـتُـوح النْعـامِ ٨٥ ـا وقَـعو 

 صـف والْوصـلُ بِئْسمـا قُـلْ كَذَا ردوا واخـتُـلـف سـأَلْتُـمـوه مـا وكُـلِّ ٨٦

 ـعـام يبلُـوا اشتَهـت أَفَضْتُـم أُوحـي اقْطَعـا مـا فـي واشتَـروا خلَفْتُموني ٨٧

 صــال ذي وغَـيـر شعـراء تَنزِيـلُ كـال روم وقَـعـت فَعـلْـن ثَـانـي ٨٨

 وصـف والنسـا األَحـزابِ الشعرا في مخْتَـلـف و صـلْ كَالنـحـلِ فَأَينمـا ٨٩
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 عـلَـى تَأْسـوا تَحزنُـوا كَيـال مـعنَج نَجـعـال أَلَّــن هـود فَإِلَّـم وصـلْ ٩٠

٩١ ــجح ـكلَـيع جـرح ـمـهقَطْـعو نع ـنم ـاءشي ـنلَّـى متَو مـوي ـمه 

 ووهــال صـلْ اإلمـامِ فـي حيـن ت هــؤالَ والَّـذيــن هــذَا ومــالِ ٩٢

٩٣ ــمزَنُـوهوو وـمــلِ كَـالُـوهكَـذَا ص ـنـا الْ مهـا ويـلِ الَ وتَفْـص 

 بابةتى تائةكان      

٩٤ ـتمحرو فـرخبِالـتَّـا الـز هـرزَب افـرومٍ العر ـوده كَــاف هـقَـرالْب 

 هــم الـثَّـانِ قُـودع أَخيـرات معـا إبـرهــم نَـحـلٍ ثَـالث نعمتُـهـا ٩٥

٩٦ ـانلُقْـم ثُـم ــركَـالـطُّـورِ فَـاط انـرـمع ـتـنـا لَعــورِ بِـهالـنو 

٩٧ أَتـرامو ـفوسي انـرمع ـصالْقَص ـمي  يخَـص سمـع بِقَـد معصيـت تَحرِ

٩٨ تـرـجـانِ شخالد ـتـنـرِفَـا سط االنْـفَـالَ كُــالو فــرحـرِ وغَـاف 

٩٩ تـنٍ قُـريع ـتـنـي جف ـتقَـعو تطْـرف ـتـيقب ـتـنابو ـتـمكَلو 

 عــرِف بِالـتَّـاء فيـه وفَـردا جمعـا اختُلـف مـا وكُلُّ اَالعـراف أَوسـطَ ١٠٠

 مزةى ثَيكطةياندنبابةتى هة

 يـضَـم الفـعـلِ مـن ثَالـث كَـان إن بِضَـم فعـلٍ مـن الْوصـلِ بِهمزِ وابدأْ ١٠١

١٠٢ هراكْسـالَ وـرِ حالْفَتْـحِ الْكَسـي وفو ـاءمالس ـرمِ غَيـا الـالهرــي كَسفو 

ـنـة مـع ابـنٍ ١٠٣ ـرِ ابـنِ ئٍامـي اثْن و أةــرامــمٍ واسو ـــعـنِ مـتَـياثْن 

 حـركَــه فَـبـعـض رمــت إِذَا إِالَّ احلَـركَـه بِـكُـلِّ الْـوقْـف وحـاذرِ ١٠٤
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  ٣٢١  
يةكَيك لةو شتانةى دانةرانى كتَيب لة زانستة ئيسالميةكاندا ثَيوةى 

بوون، دةستثَيكردنى كتَيبةكانيان بوو بة هَينانى ناوى خواى هؤطر 
 .)(سةَالواتدان لةسةر ثَيغةمبةر  طةورة و، سوثاس كردنى و

 ،دةرضووة دونيا لةك  ٤٦٣كة لةساَلى ) البغدادي الخطيب(
  :دةفةرموَيت

 موضَــ رفْــعٍ فـي بِالضَّـم إِشـارة وأَشــم بِـنـصـبٍ أَو بِـفَـتْـحٍ إِالَّ ١٠٥

 كؤتايى          

١٠٦ قَـدتَقَـضَّـى و ـينَظْـم ـهمـي املُقَـدـنـقَـارِئِ مآنِ لالـقُـر ـهمتَـقْـد 

بياتُهـا ١٠٧  بِالرشـد يظْفَـر التَّجوِيـد يحسـنِ مـن الْـعـدد فـي وزَاى قَــاف أَ

١٠٨ )ـدـمالـحو ِ( ـالَـه ــتَــامخ ثُــم ةـالالـص ــدـعب مــالالـسو 

 مـنـوالــه وتَـابِـعـي وصـحـبِـه وآلـه املُصطَـفَـى النـبِـي عـلَـى ١٠٩
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بسم اهللا "ثَيويستة دةست ثَيكردن لة هةموو كتَيبَيكى زانستدا بة  (
 .12F١)بَيت "الرحمن الرحيم

لة ِراستيشدا شَيوازَيكى نةطؤِر نية بؤ وتارى دةستثَيكردنى دانانى 
 .كتَيب

ضووة دونيا دةر لةك  ٦٧٦كة لةساَلى ) النووي(ثَيشةوا 
 )الحمد هللا(لةثاش وتنى  )(سةَالواتدان لةسةر ثَيغةمبةر  :دةفةرموَيت

 )مكروه(بة زانايانيش .. .ئةوة ثيشةى زانايانة ِرةحمةتى خوايان لَيبَيت
بهَينَى لة  بةكار) السالم(بةبَى ) الصالة(يان زانيوة كةسَيك تةنها وشةى 

 13F٢.سةَالواتدا
 ،ك لة دونيا دةرضووة ٨٥٢كة لة ساَلى ) ينالعسقال حجرإبن (

وتارى دةستثَيكردنى نووسينى كتَيب كورت هةَلنةهاتووة ( :دةفةرموَيت
تةنها مةبةست لةوةية  وبةَلك ،لةسةر شَيوازَيك نةتوانرَيت لَيى البدرَيت

 .14F٣)شَيوازى دةستثَيكردنةكة ئامانج بثَيكَيت
) محيبسم اهللا الرحمن الر( :وتةى دانةريش لةسةرةتاى ئةم هؤنرايةوة

دةست ثَيدةكةم و، هؤنراوةكةم ِرَيك دةخةم و، كتَيب دادةنَيم بة  :واتة
15Fثةنابردن بةناوى خواى طةورة

٤. 

 )الشافـعـي الْـجـزرِي بـن محـمـد( سـامـعِ بٍّر عـفْـوِ راجِــي يقُـولُ .١

  :لَيكدانةوةى وشةكان

                                                 
لشرح الوجيز على ا لة ةوةرطرتنب ،١/١٩٣الجامع ألخالق الراوي  :بِروانة ١

 .٢٥/ غانم قدوري الحمد .د/ المقدمة الجزرية
الشرح  لة بةوةرطرتن ،٤٤-١/٤٣صحيح مسلم بشرح النووي  :بِروانة ٢

 .٢٥/الوجيز 
 .٢٥/الشرح الوجيز  لة بةوةرطرتن ،١/٨فتح الباري  :بِروانة ٣

 .٢٥/الشرح الوجيز  لة ، بةوةرطرتن١٤/  السنية الاللئ: القسطالني: بِروانة ٤
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بةشَيوازى ِرانةبردوو  ى)يقُـولُ(دانةر وشةى  ،دةَلَيت :واتة )يقُـولُ(
بةكارهَيناوة، ِرابردوو و ِرانةبردووش وةكو يةكن لَيرةدا ) مضارع(

 .بَيجياوازى

تكاكردن بؤ شتَيك كة شياوى جيبةجَيكردن  ،تكاكار :واتة )راجِــي(
 .بَيت

 .نلَيبوردن و لَينةطرت :واتة )عـفْـوِ(

بة –:دةَلَيت األزهريخالد  ووةك–يةكى هاوبةشةوشة )ربٍّ( 
ةر طبةَالم ئة ،سةرطةورة و خاوةن و ضاكساز و ثةروةرشيار دةوترَيت

ة كةسى تر ئةوا خواى طةورة دةطرَيتةوة و ب ية بة ِرةهايى بَيتوشةئةم 
خاوةن  :واتة )الدارب ر( :ووةك، مةطةر بةتايبةت كردن )ربٍّ(ناوترَيت 

 .ى لةو شَيوةوشةماَل و 
 
 

، ضونكة زياتر طونجاوتر بوو) سميع(بيسةر، بةَالم  :واتة 16F١)سـامـعِ(
17Fلة دةقة شةرعيةكاندا بةكارهاتووة

٢.  

)ـدـمحلَيبَيتثَيشةكيةكةية ِرةحمةتى خواى  ناوى دانةرى )م. 

                                                 
تةوقيفية و هةموو ناوةكانى بة صيغةى موبالةغة ناو و سيفةتةكانى خواى طةورة   ١

إسم (و موبالةغةية، بةَالم ساميع تةنها  ة)فعيل(هاتووة، جا سةميع لةسةر وةزنى 
ة و هيض موبالةغةيةكى تَيدا نية بةَالم بؤ ثاراستنى وةزنى هؤنراوةكة )فاعل

 ))دلَير طةرميانى.م((بةكارى هَيناوة 
 .٢٠ص /  مال علي القاري/  الجزرية مقدمةالالمنح الفكرية شرح  :بِروانة ٢
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)رِيـزوَالتى ِرؤذهةَالتلة مةبةست لة دورطةى ئيبنو عومةرة  )الْـج. 

 :واتاى طشتى
بةر لَيبوردنى  ةركاكاتكة  ،ةدى كوِرى جةزةرى شافيعىممةحوم

 : دةَلَيت ثةروةردطارى بيسةرى بكةوَيت

٢. )ـدـمالْح ه لَّـى )لـلـَّ صـو ـه ـلَــى الـلـَّ ع ــهـي ـبِ  صـطَـفَـاهومـ نَ

)ـدـماطرتنن ِرستايش كردن بة زمان بةمةبةستى مةز :واتة )الْح، 
سوثاس  )الشكر(ى وشةئيتر ئايا لة بةرانبةر نيعمةتَيك بَيت يان نا، بةَالم 

 ،انبةر بة نيعمةتَيك كة بةخشيويةتىرتنة بؤ ثةروةردطار بةرو مةزن ِراط
كةوتنَيتى بؤ قورئانى  ية ماناى شوَينوشةدةسثَيكردنى دانةريش بةم 

 .)( ثيرؤزو فةرموودةى ثَيغةمبةر
 

18Fلةاليةن خواى طةورةوة بةزةيية و )الصالة(ى وشة )الـلَّــه وصـلَّـى(

١، 

 لةاليةن 
لةاليةن ئادةميزادةوة نزاو  ،فريشتةكانةوة داواى لَيخؤشبوونة و

19Fاِرانةوةيةث

٢ . 

ـلَــى(  ع ــهـي ـبِ ة هةمزةوة بَيت لة ئةطةر ب) النبي(ى وشة )نَ

لةالى  )(ضونكة ثَيغةمبةر  ،هةواَل :واتةةوة هاتووة )النبأ(
                                                 

مةبةست لةم . عند المالئكة هثنائه علي: صالة اهللا: قال أبو العالية: قال البخاري ١
ئةوةية خواى طةورة بةندةكانى ئاكةدار دةكاتةوة سةبارةت بة ثلةوثايةى  صةالواتة
. بةوةى ستايشى دةكات و لةالى مةالئيكة نزيكةكانى باسى دةكات )(ثَيغةمبةر 

 ))دلَير طةرميانى.م((
  .٢٠/  جامع شروح مقدمة الجزرية :بِروانة ٢
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بَيت لة  "هةمزةش"ثةروةردطارى هةواَل دةهَينَيت، ئةطةر بةبَى 
خاوةنى  )(ثَيغةمبةرى خواش  ،بةرزايى :واتة ،وة هاتووة)النبوة(

 . ثلةوثايةى بةرزة لةالى ثةروةردطارى

ةَلبذَيردراوى خواى طةورة، وةكو لة ه :واتة )همـصـطَـفَـا(

"  فةرموويةتى )(حيحى ثَيشةوا موسليم دا هاتووة كة ثيغةمبةر ةص
 ،واصطفى قريشًا من كنانة ،سماعيلإصطفى كنانة من ولد اإن اهللا 

نا خيار أف ،واصطفاني من بني هاشم ،واصطفى من قريش بني هاشم
 " 20F١.من خيار من خيار

كينانةى لة نةوةى ئيسماعيل واى طةورة هؤزى خ" :واتة 
هةَلبذاردووة و، نةوةى  لة كينانة شىهةَلبذاردووة و، هؤزى قورةي

هاشيمى لة قورةيش هةَلبذاردووة و، منيشى لة نةوةى هاشيم 
 " ضاكى نَيو ضاكانى نَيو ضاكانم من بؤية ،هةلََبذاردووة
 :واتاى طشتى

بةزةيشى لةسةر ثَيغةمبةر و  ،سوثاس بؤ خوا و سؤز و 
 .)( هةَلبذاردةكةى بَيت

 )ـدـمـحم( )(ناوى ثَيغةمبةرة ، )( ، لة كتَيبةكانى سيرةدا

وترا كاتَيك لة  )(هاتووة كة بة عةبدولموتتةليبى باثيرى ثَيغةمبةر 
وتيان بؤضى ناوت  ،موحةممةد وى كوِرةزاكةى ناِرؤذى حةوتةمدا نا

ناوة موحةممةد ؟ لةكاتَيكدا لة باوباثيران و خزمةكانتدا ئةو ناوة 
 ،وتى ئومَيد دةكةم لة ئاسمان و زةميندا ستايش بكرَيت ،!نةنراوة 

 .ى طةورةش ئومَيدةكةى بةدى هَيناخوا
                                                 

و ) ٢٢٧٦( ، برقم )( ، باب  فضل نسب النبيائلضالفاخرجه مسلم، كتاب  ١
 .)( لة بن االسقعثالترمذي و غيره من حديث وا

٣. )ـدـمـحم( ــهآل و ـبِــه ـحصـقْـرِئِ ومآنِ والْـقُـر ــعم ـهـبـحم 
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)ــه آل 21)وFكانى خزمة ئيماندارة :فةرموويةتىئيمامى شافيعى  ١

 . دةطرَيتةوة لة بةنى هاشم و بةنى عةبدولموتتةليب

)ــه ـبِ ـحص(هاوةَلى ثَيغةمبةر  :واتة) يصحاب(ى وشةكؤية بؤ  )و(، 

كة بة موسوَلمانى  دةطرَيتةوة هةموو كةسَيك) صحابي(ى وشة
و  ئةطةر بؤ ساتَيكى كةميش بووبَيت ،)(كؤبوبَيتةوة لةطةَل ثَيغةمبةر 

 .ئيمان مردبَيتيش لةسةر

   .، يان مامؤستايةئةو كةسةية كة كردةوةى ثَيدةكات )الْـقُـرآن ومـقْـرِئِ(

)ــعم ـهـبـحقوتابيش رئانى خؤش دةوَيتوئةو كةسةى كة ق )م ،

  .دةطرَيتةوة
  :واتاى طشتى

ِرذَيتة سةر خاووخَيزان و خزمان و بدروودو سَالوى خواى طةورة 
هةروةها لةسةر ئةو كةسةش كة كردةوة  ،)(يارو ياوةرانى ثَيغةمبةر 

 ئةو  ،بة قورئان دةكات
 .كةسةش كة قورئانى خؤش دةوَيت

٤. )ــدـعبو( إِن هـــذه ــهمـقَـدـا   ميـمـلَـى فع ـهقَـارِئ أَن ـهـلَـمعي 

                                                 
 :واتة) آل(ئةوا ) باعهآله و أت( :واتة) أتباع(وة لةطةل ئةطةر كؤ بكرَيتة: آل ١

خزمة ئيماندارةكانى، ئةطةريش بةتةنها بَيت واتة شوَين كةوتوانى لةثَيش 
 ))دلَير طةرميانى.م(( .هةموانيشةوة خزمة ئيماندارةكانى دةطرَيتةوة
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)ــدـعبلةثاش باسكردنى سوثاس و ستايش بؤ خواى طةورةو :واتة) و 
ية عةرةب وشة، ئةم )(وات ناردن بؤ ثَيغةمبةرى نازدار سةَال

 .كاتَيك ويستوويانة لة باسَيكةوة بضن بؤ باسَيكى تر ،بةكاريان هَيناوة

)إِن هـــذكة  ،يةهؤنراوةئاماذةية بؤ شتَيكى هةست ثَيكراو كة ئةم  )ه

 .خةريكى لَيكدانةوةيين الَيرةد ئَيمة

)ــهمـقَـدكى، وةكو ئةو دةستةى ثَيشى سوثا ِرَى دةكةن ثَيشة :واتة )م

طةورة  ىهةر لةم واتايةشةوة خوا ،)الجيش مقدمة(ثَييان دةوترَيت
 .١احلجرات }ين يديِ اللَّه ورسولهيا أَيها الَّذين آمنوا لَا تُقَدموا ب{: دةفةرموَيت

كة  يةِروون كردنةوةى ئةو شتانة :واتة )يعـلَـمـه أَن قَـارِئـه عـلَـى فيـمـا(

 .زانَيتانويستن لةسةر خوَينةرى قورئان بيَيث
  :واتاى طشتى

خواى دلؤظان و، صةَالوات ناردن بؤ لةثاش سوثاس و ستايشى 
سةالنةى كة ، ئةم هؤنراوةيةم ثَيشةكيةكة سةبارةت بةو مة)(ثَيغةمبةر 

 .ثَيويستة خوَينةرى قورئان بيانزانَيت
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 بةشةكانى زانستى تةجويد
 

 
 
 
 
 
 
 

ئةو شتانةى بة ِرةهايى ثَيويستن و، وازليََهَينانيان ) واجِــب إذْ( 

 .طوناهة

)ـهِـمـي لَ لةسةر قورئان خوَينةران :واتة )ع. 

ـتَّــم(  ـحؤ جةخت لةسةر كردن هاتووةيةكة بوشة )م. 

ـبـلَ(  .ثَيش دةستثيكردنى قورئان خويندن :واتة) الـشـروع قَ

 .ى ثيش خؤىوشةجةخت كردنةوةية لةسةر  :واتة )أَوالً(

ـلَـمـوا( عبيزانن :واتة )ي. 

 :واتاى طشتى

ـتَّــم علَـيـهِـم واجِــب إذْ .٥ ـحـلَ    موعِ قَـبـرالً الـشأَو ـوا أَنـلَـم عي 
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خوَينن ثَيش دةستثَيكردنيان ئةم دةثَيويستة لةسةر ئةوانةى كة قورئان 
 .بزاننمةسةالنة 

 
 

٦. ـخَـارِجم وفـرالْـح ـفَـاتالـصـظُـوا ولْـفيـحِ لبِـأَفْـص الـلُّـغَــات 

)ـخَـارِجوف مـرجَيطاى دةرضوونى ثيتةكانى زمانى  :واتة )الْـح

، بةَالم بةطشتى زانايان سَى ِرَيِرةويان ثيت) ٢٩(عةرةبى، كة بريتين لة 
 :ةجةكانسةبارةت بة ذمارةى مةخر ،هةية

بؤضوونى بة ئةمانةش  ،مةخرةجة) ١٤(ذمارةيان  :ِرَيِرةوى يةكةم
مةخرةجى و ئةوانةى كة شوَينكةوتووى ئةوانن، ) قطرب(و ) الفراء(
هةروةها  ،بؤشايى نَيوان طةروو و دةم يان البردووة :واتة) الجوف(

) ٣(بةيةك مةخرةج دادةنرَين لةجياتى ) ن، ر، ل(كانى وشةجَيطةى 
 .مةخرةج

ئةمةش ِرَيِرةوى  ،ةية)١٦(ذمارةى مةخرةجةكان  :ِرَيِرةوى دووةم
و هاوبؤضوونةكانيانة، ئةمانيش ) البري إبن(و ) الشاطبي(و ) سيبويه(

وايان داناوة كة ئةو ثيتانة لة شوَينة  ،مةخرةجى جةوفيان البردووة
  .لةمةخرةجةكانى ترةوةواتة هاوشَيوةكانيانةوة دةردةضن 

ئةمةش  ،مةخرةجن) ١٧(مةخرةجةكان  يذمارة :مِرَيِرةوى سَيية
كة لةسةر بؤضوونى  يةو ئةوانة )الفراهيديالخليل بن أحمد (ِرَيِرةوى 

ورى زانايانى ثسثؤر لةم بوارةدا ومهو ج )الجزري إبن( :ووةك ،نوئة
22Fئةم ِرَيِرةوةيان ثةسةند كردووة

١. 

 .هةروةها سيفةتى ثيتةكانيش بناسن :واتة )الـصـفَـات(

                                                 
 .٣٠/  محمد عصام القضاة.د/  الواضح في أحكام التجويد  :بِروانة ١
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)ـظُـواللْـفقسةبكةن و  :واتة )لينطقوا(لة نوسخةيةكدا هاتووة  )ي

 .بيخوَيننةوة

بة ثاراوترين زمان لةنَيو زمانةكاندا زمانى  :واتة )الـلُّـغَــات بِـأَفْـصـحِ(

  .قورئانى ثَيدابةزيوة ،و )(كة زمانى ثيغةمبةرة  ،عةرةبية
زمانةكانى ِرَيكةوتيش نية كة خواى طةورة لة نَيوان هةموو 

مرؤظايةتيدا زمانى عةرةبى هةَلبذاردووة بؤ ئةوةى ثةيامى كؤتايى بؤ 
لةِراستيدا ئةم زمانة تايبةتمةندى زؤرى  ،خةَلكى سةرزةوى بنَيرَيت

و ئةركى  هةرضؤنَيكيش بَيت زمانَيكى ئايينية بؤمان ،هةية
كان ضِر ةئاشكرايشة كة ضؤن هةوَل ،سةرشانيشمانة بةرطرى لَيبكةين

نةتةوة بؤ دذايةتيكردنى ئةم زمانة بةثَيى ئامانجطةلَيكى دوور كة كراو
لةوةش دَلنيان  ،ئةوانةى بة ثالنةكة هةَلدةستن ِرةضاويان كردووة

بوونى نةوةيةكى الواز لة زمانى عةرةبيدا واتة نةوةيةكى  دروستكة
، ئةمةش ئامانجة )(تَينةطةيشتوو لة قورئان و فةرموودةكانى ثَيغةمبةر 

 .ةقينةكةيةِراست
 ،لةسةرةتاكانى سةدةى بيستةم و تاكو ناوةِراستى ئةو سةدةية

هةوَلَيكى ضِر و بَيووضان بةخةرج درا لةثَيناوى البردنى زمانى 
لةِرَيطةى بةكارهَينانى ثيتى التينى لةجياتى  ،عةرةبى لة وَالتى ميسر

 بةَالم سةرانى موسوَلمانان لةو وَالتة دةركيان كردبة ،ثيتى عةرةبى
و لة  ساوايى بة ِرووبةِرووى بوونةوةو هةر َالوى ئةو ثيالنة و،ط

وا ئةو بيرؤكةية  بنابةَالم مةخ ،ئةو بيرؤكةيان لةنَيو برد بَيشكةدا
ثاش زياتر لة نيو سةدة سةرى هةَلداوةتةوة و، ثَيويستة  وجارَيكى تر

كةن ضونكة زمانى ة زمانى عةرةبى بلةسةر موسوَلمانان بةرطرى ل
 ،ِرةحمةتى خواى لَيبَيت) الجنديأنور (مامؤستا  ،و سوننةتةقورئان 

مليؤن كردنة بؤ سةد زمانى عةرةبى زمانى طفتوطؤئةمِرؤ  :دةَلَيت
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23Fزمانى هزرة بؤ هةزار مليؤن موسوَلمان ،عةرةب و

زمانَيكى  ،١
 .الم بة هةزار ساَل قسةى ثَيكراوةدَيرينيشة كة ثَيش هاتنى ئيس

تَيكِراى  :دةَلَيتدا )العين(لة كتَيبى ) يالفراهيدالخليل بن أحمد (
كانى زمانى عةرةبى كة طفتوطؤيان ثَيدةكرَيت بةوانةشةوة كة وشة

 .وشة )٤١٢ ،١٢،٣٠٥(فةرامؤش كراون دةطاتة 
كانى زمانى عةرةبى وشة :دةَلَيت) الحسين الزبيري(هةروةها 

زياتر لة شةش مليؤن و ثينج  :واتة) ٤٠٠ ،٦،٦٩٩(ذمارةيان دةطاتة 
ئةوةكانى تر هةمووى  ،ى دةكرَيتوشة) ٥٤٢٠(كار بة  وشةسةد هةزار 

24Fثةراوَيز خراون 

٢ . 
 :واتاى طشتى

ى دةرضوونى ثيتةكان و نثَيويستة لةسةر خوَينةرى قورئان شوَي
سيفةتةكانيان بزانن، بؤئةوةى شارةزايى ثةيدا بكةن دةربارةى ضاكترين 

 .و ثاراوترين زمان كة زمانى عةرةبية

٧. ـرـحرِيم ـوِيـدالتَّـج ـفاقاملَـوـا ومي والَّـذ ـمسـي رف ـفـاحاملَص 

ثَيويستة لةسةريان ئةوانةى كة باسكراون بيزانن  :واتة )مـحـررِي(

 .مادام كؤشش دةكةن بؤ جوان خوَيندنةوةى قورئان

 .ورئانداشوَينةكانى ِراوةستان و دةستثَيكردن لة ق :واتة )واملَـواقـف(

ئةو شَيوازانةى كة قورئانى  :واتة )املَصـاحـف فـي رسـم الَّـذي ومـا(

ضونكة  ،)(عوسمان  ثَيشةواثَينووسراوةتةوة لة موسحةفةكانى 

                                                 
تة اطة سةرذمَيرى هةشتاكانة ، ضونكة ذمارةى موسوَلمانان لةم ِرؤذطارةدا دةئةو  ١

 .يةك مليار و سَى سةد مليؤن كةس لة جيهاندا
 .٣٣/  دراسات إسالمية معاصرة  :بِروانة ٢
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و طونجان ) تواتر(لة  يندوو ِروكنةكةى تريش بريت ،ِروكنَيكى قورئانة
25Fعةرةبى شَيوةيةك لة شَيوةكانى زمانىلةطةَل 

١. 
 :ى طشتىواتا

ان رئان و، ِراوةستوورد دةبنةوة لة جوان خوَيندنةوةى قئةوانةى كة 
ِرةضاوكردنى خوَيندنةوةبةثَييى ئةو و دةست ثَيكردنى ِرَيكوثَيك و، 

 .هاتووة )( داِرَينووسةى كةلة موسحةفةكانى عوسمان

٨. ـنقْطُـوعٍ كُـلِّ مولٍ مصومـا وبِـه تَـاءأُنْثَـى و تَكُ لَـمـن ـا تُكْـتَـبـهب 

)ـنقْطُـوع كُـلِّ منةك  ،ئةو شتانةى كة بة دابِراوى دةنووسرَيت :واتة )م

  :وةكو ،ثيتةكان

 .١٤٤ البقرة }كُنتُم فَولُّواْ وجوِهكُم شطْره وحيث ما{ 

ذْ ا تَأْخلَ يبنؤم{ :وةكويان ثَيكةوة دةنووسرَيت لة قورئاندا  )بِـهـا وموصولٍ(

 .26F٢ ٩٤طه}بِلحيتي ولَا بِرأْسي

)تَـاءأُنْثَـى و لَـم تَكُـن ـا تُكْـتَـبـهكة دةطةِرَيتةوة ) ت(ئةو ثيتانةى  :واتة )ب

(  :وةكو لة قورئاندا نةنووسراونى كؤتايى )ـة(بؤ مَيينةو بةشَيوةى 
 )امرأت ،جنت

 .اتر شى دةكةينةوةئةم واتايةش دو ،)ها(بة  :واتة )بـهـا(

 :واتاى طشتى
                                                 

 .11/  لمقدمة الجزريةاشرح الدرر البهية  :بِروانة ١
 ٢٧٤-٢٤٩/  رييالمس كامل/ قراءة القران الكريم  الجامع في تجويد :بِروانة ٢

. 



 )إبن الجزري( ثَيشةكىلَيكدانةوةى     

 

45 

 

 )مةخرةجةكان(شوَينى دةرضوونى ثيتةكان بابةتى 
 ثيتةكان/ بةشى يةكةم 

 

هةروةها  ،و ثيََكةوة لكاوانةى كة لة قورئاندا هاتوون دابِراو وشة وئة
 .و دوو نوقتةى لةسةرة )ه(نووسينى ثيتى  وةكو) ت(نووسينى ثيتى 

 
 
 
 
 
 

                                                                  
 
 
 

 
 

 

 

  
 
  

ة بوارى تجويددا، بؤية لترين بابةتة م بةشة طرنطئة بَيطومان
 ،ثَيويستة لةسةر هةموو كةسَيك كة دةيةوَيت بةجوانى قورئان بخوَينَيتةوة

كانى قورئان بةِراست وشةبؤئةوةى  ،شوَينى دةرضوونى ثيتةكان بناسَيت
  :فةرموويةتى) الجزري إبن(هةربؤية  ،ى بخوَينَيتةوةدروستو 

ـي واجِــب إذْ ـتَّــم ـهِـمعلَ ـحـلَ مـب ـلَـمـوا أَن أَوالً الـشـروعِ قَ عي 
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 :ثيتةكان
يان  ،ثيت بريتية لة دةنطَيك ثشت دةبةستَيت بة شوَينَيكى ديارى كراو

 .ناديار
ئةوةى كة ديارى كراوة لةِرَيطةى بةشَيك لة بةشةكانى طةروو و 

ثيتانةن كة دةرضوونيان ناديارةكانيش ئةو  ،زمان و لَيوةوة دةردةضَيت
ئةم ) ي ،و ،ا(كانى وشةئةوانيش بريتين لة  ،ثةيوةندى نية بةم شوَينانةوة

لةطةَل تةواو بوونى هةناسة  ،ثيتانة ثةيوةنديان بة هةناسةوة هةية و
وةكو دواتريش بة ثشتيوانى خواى طةورة روونيان  ،دةبِرَينةوة
27Fدةكةينةوة

١ . 
عةرةبيةكان  ،ةبى و ناعةرةبىعةر :بةشن دوو :بةشةكانى ثيتةكان

ةالى زانايانةوة جطة لة ثيتن ب) ٢٩(سةرةكيةكانى  ،سةرةكى و الوةكين
 ثَيى ئةوكة  ،)المبرد(
 ،ثيتَيك داناوة ضونكة ئةليف و هةمزةى بة ،ثيتن) ٢٨(واية ثيتةكان  

بؤضوونَيكى –:دةَلَيت) عبد الوهاب أسامة( :وةكو– بؤضوونةكةشى
 .ناثةسةندة

دابةش  ،يةكانيش ئةوانةن كة لة دوو شوَينةوة دةردةضنثيتة الوةك
ينج ثيتيان لة قورئاندا سةبارةت بة ثاراوةكان ث،دةبن بؤ ثاراو و ناثاراو

 .هاتووة
ئةويش لةالى خؤيةوة  )المسهلة الهمزة(هةمزةى ئاسانكراو  :يةكةم

 ،)متأأنذر(ثيتى  :ووةكدةِروات ) ا(يان بةرةوالى ثيتى  ،بةشةوة) ٣(دةبَيتة 

دةِروات ) و(يان بةرةو  ،)أئنك( :وةكودةِروات ) ي(يان بةرةو الى ثيتى 

 .)أؤنزل( :ووةك

                                                 
 .١٣/  البهية الدرر :بِروانة ١



 )إبن الجزري( ثَيشةكىلَيكدانةوةى     

 

47 

دا، بةواتايةكيتر نة ) ى(و ) ا(لةنَيوان  :واتة ،ئةليفى الركراو :دووةم
 ).ي(ئةليفَيكى تةواوة و نة يائَيكى تةواوة، بةَلكو نزيكة لة ثيتى 

 ،)الصراط(ى وشة :وةكو ،َيتبى لي)ز(كة بؤنى ) ص(ثيتى  :سَييةم
ئةم كارةشيان بةهؤى نزيكى شوَينى دةرضوونى ئةو دوو ثيتة ئةنجام 

نمونةى ئةم حاَلتة لة  ،ن)صفير(بةهؤى ئةوةشةوة لة ثيتةكانى  ،داوة
 .دا هةية)حمزة(خوَيندنةوةى ثَيشةوا 

و ) غيض(ى وشة :وةكو ،ى لَيدَيت) و(كة بؤنى ) ي(ثيتى  :ضوارةم

 .)الكسائي(و ) هشام(كردنياندا، بةثَيى خوَيندنةوةى  )امإشم(لةكاتى ) قيل(

ضونكة  ،كةبةدواى ثيتَيكى قةَلةودا بَيت ،ى قةَلةو) ا( :ثينجةم
كة ) اهللا(مةزنى ى وشةلة  :وةكونزيك دةبَيتةوة، ) و(لةوحالَةتةدا لة ثيتى

يان وةكو ئةوةى لة  ،بَيتثيتَيكةوة بَيت سةر يان بؤرى هة لةثاش
 :وةكو) نافع(ةوة لة )األزرق(دا هاتووة لةِرَيطةى )رشو(ى تِريواية

ئينجا ئةوةش بزانة براى خوَينةر  ،)الظالم(و ) الطالق(و ) الصالة(كانى وشة
سةرةكى و  :دةبنة دوو بةشةوةان شَيوة ةمكة سةر و بؤريش بةه

 نالوةكيةكانيش بريتي ،لة سةر و بؤر و ذَير نسةرةكيةكان بريتي ؛الوةكى
لةالى ئةوانةى كة ) الكافرين(و ) النار(و ) بشرى( :ووةك ،ى الرلة سةر وبؤر

لةالى ) نعمة(و ) رمحة( :ووةكهةروةها  ،انة دةخوَيننوشئةو ) إمالة(بة 
 :واتة ،انة الر دةكةنةوةوشِراوةستاندا كؤتايى ئةوجؤرة  لة ئةوانةى كة

)(و ) رمحي28)نعميFهتد.. .١. 

                                                 
ة مامؤستايةكى ل ةبؤ زانينى دةنطةكةى و ئةنجامدانى بةشَيوةيةكى تةواو ثَيويست ١

 ))دلَير طةرميانى.م((. وةريبطريت و بيبيستىمؤَلةت ثَيدراو 
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وةكى نة بؤرَيكى تةواوة، نة لةم حاَلتةدا دةبَيتة سةروبؤرَيكى ال
لة  )غيض(و ) قيل( :ووةكثيتى بؤنكراو  دووةميش ،تةواوةسةرَيكى 

 .29F١)الكسائي(و ) هشام( :وةكوى دةكةن )إشمام(ِرَيِرةوى ئةوانةى كة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

٩. خَـارِجم وفـةَ احلُـرـعبس ـرـشلَـى   عي عالَّـذ هخْتَـارــنِ يم تَـباخـر 

ئةو جَيطةى كة ثيتةكةى  :واتةة )مخرج(، تاكةكةى كؤية) مخَـارِج(

 .ثيتةكةى زمانى عةرةبية) ٢٩(لَيرةشدا مةبةست لة  ،لَيوة دةردةضَيت

                                                 
 .١٦/  الدرر البهية شرح المقدمة الجزرية:  بؤ زانيارى زياتر بِروانة ١

 بةشى دووةم
 جَيطاى دةرضوونى ثيتةكان
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بةثيى هةَلبذاردنى ئةو  :واتة )اختَـبـر مــنِ يخْتَـاره الَّـذي علَـى(

 .ية)الفراهيدي أحمد بن الخليل(مةبةستى  –شارةزاية
 ضؤن بزانين ثيتَيكى ديارى كراو جَيطةى دةرضوونى كوَيية ؟

شوَينى ) ب(يان ) ش(يان ) ق(بؤ نمونة دةمانةوَى بزانين ثيتى 
ى بكةيت و )مشّدد(بكة يان باشترة  )ساكن(ةرضوونى لةكوَيية ثيتةكة د

لةكوَى دةنط  ،)أّب( ،)أّش( ،)أّف( :بؤنمونة ،ة ثَيشىيتهةمزةيةكيش بخة
30Fشوَينى دةرضوونى ثيتةكةيةنةما ئةوة 

١ . 
 :واتاى طشتى

بة ثَيى  ،جَيطةوة دةردةضن) ١٧(ثيتةكانى زمانى عةرةبى لة 
الخليل بن أحمد ( :وةكوكةسَيكى شارةزا و كارامةى هةَلبذاردنى 

 .)الفراهيدي
 

 

 31F٢)الجوف(ثيتةكانى                                
 

١٠. ـففَأَل فـوـا الـجتَـاهوأُخ ــيوه  وفــرــدٍّ حم اءـوـتَـهِـي للْـهتَن 

)ـفف فَأَلـوبؤشايى نَيو دةمة ) ا(جَيطةى دةرضوونى ثيتى  :واتة )الـج

 .و،جَيطةيةكى ديارى كراوى نية

                                                 
 .٢٧/ محمد بن يوسف /  الجزرية المقدمةشروح  جامع: ِروانةب  ١
 .بؤشايى نَيوان طةروو و دةم : الجوف، واتة ٢
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، زةننةدار بن وئةطةر ) ي(و ) و(هةردوو ثيتى  :واتة )وأُختَـاهـا(

) ضمة(بؤر ) و(ةر لةثَيش ئةط :واتةثَيشى خؤيان لةجؤرى خؤيان بَيت، 
 .هاتبَيت) كسرة(ذَير ) ي(هاتبَيت و، ثَيش 

هةميشة  و، ثَيشى خؤىة)ساكن( زةننةدارهةميشة ) ا(ثيتى  :تَيبينى
) حروف المد و اللين(نمونةى ئةو سَى ثيتانة كة بة  ى هةية)فتحة(سةر

 .)ي(بؤ ) قيل( ،)و(بؤ ) لويق( ،)ا(بؤ ) قال(يةيةوشةئةم سَى  ،دةناسرَين

 .٤٩هود}نُوحيها{ىوشةهةرسَيكةشى كؤبوونةتةوة لة 

 .كة بريتية لة دةنط ،ئةو هةواى كةلةدةم دةردةضَيت )للْـهـواء(

  .ثيتةكانى مةد تةواو دةبن :واتة )تَنـتَـهِـي(

بة درَيذى و ئاسانى  )حروف المد واللين( نبؤيةش ناونراو
 ،وةدةرضوونيان بَالوةضونكة شوَينى لَي) يييـ) (ووو) (آآآ(دةردةضن 

شوَينى دةرضوونى ثيتيش كاتَيك بَالو بَيت دةنط درَيذ دةبَيتةوة و بة 
32Fةر تةنطيش بَيت دةنطةكة بة فشار دةردةضَيتطئة ،سانايى دةردةضَيت

١. 
 :واتاى طشتى

لة بؤشايى نَيوان طةروو و ناودةمةوة  )ي ،و ،ا(ثيتةكانى 
ةوة و، تاكو هةناسةش درَيذ )مّد(ةتن بة ثيتةكانى ئةمانةش تايب ،دةردةضن

 .ببَيتةوة بةردةوام دةبن
 
 
 

                                                 
 .٢٩-٢٨/  األنصاريزكريا /  الجزريةجامع شروح  :بِروانة ١
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 طةرووثيتةكانى 
 

                                      مةددى ىئيا مةخرةجى                           مةخرةجى واوى مةددى   
        ئةليف مةخرةجى

 

 

 
                                                           

 

 

 

 
 

 

 
 

١١. ـى ثُـماحلَـلْـقِ ألَقْص ـزـمه ـاءه     ثُــم ـهـطسـول ـنـيفَـع ـــاءح 

سَى مةخرةجى تَيداية و شةش ثيتى  ،طةرووةمةخرةجى دووةم 
  :لَيوة دةردةضَيت

سةرووى قوِرط كة دوورترين جَيطة دةطرَيتةوة لة كؤتايى : يةكةم
  .)ه(و ) ء(ةردةضَيت قوِرط و، نزيك سنط دوو ثيتى لَيوة د

 .طةرووناوةِراستى  :دووةم

)ثُــم ـهـطسـول ـنـيـــاء فَـعى لَيوة )ح(و ) ع(تةكانى يث :واتة )ح

 .دةردةضَيت
 :واتاى طشتى

لة  ،ى لَيوة دةردةضَيت)ه(و  )ء(كؤتايى طةروو ثيتةكانى 
 .ى لَيوة دةردةضَيت) ح(و ) ع(وة ثيتةكانى وشةناوةِراستى طةر
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و  )غ(نزيك ترين جَيطةى طةروو لة دةمةوة مةخرةجى ثيتةكانى  :واتة
 ىبؤضوونى ثةسةندكراو) خ(لةسةر ) غ(ثَيشخستنى ثيتى  ،ة)خ(
ن اجةزةريش لةسةر هةم خاوةنى هؤنراوةى ،ية)يالشاطب( و) هيبويس(

33Fبؤضوونة

١.  
 

                                                    
                                                     

  
 )ه ،ء(مةخرةجى                                   )ح ،ع(مةخرةجى                                   )خ ،غ(مةخرةجى 

 
 
 

                                                      
 

 
                                                 

 .٤٩/  يالقارمال علي /  ة الجزريةمالمنح الفكرية شرح المقد :بِروانة ١

١٢. نَــاهأَد ـنـا غَـيهـاؤخ ـى   والْـقَـافـانِ أَقْصقُ اللِّسفَـو ثُــم الْـكَـاف 
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 ثيتةكانى زمان    

 
 

 

 ):ق(مةخرةجى ثيتى 
مةخرةجى ثيتةكانى يةوة لةباسكردنى وَيبول) الجزري إبن(كاتَيك 

 :ىمةخرةجةكانى زمان و ثيتةكان بة باسكردنى دةستى كرد طةروو،
كؤتاييةكةى  :واتة )أقصى اللسان(سةرووى زمان  :مةخرةجى يةكةم

 .طةرووةوةة نزيك ل
 .مةبةستى مةَالشووة) فوق(
 .ئةميش مةخرةجى لة سةرووى زمانةوةية :واتة )الكاف(
 
 

           
 

 )ك(مةخرةجى                   )ق(مةخرةجى 
 :واتاى طشتى

لة سةرووى زمانةوة لة الى مةَالشوةوة ) ك(و ) ق(ثيتةكانى 
ئةو  ةطشتىب ،)ق(جَيطةى نزمترة لة ) ك(دةردةضن جَيطةى 

ثيتيان لَيوة ) ١٨(مةخرةجن و  )١٠(مةخرةجانةى لة زماندان 
34Fدةردةضَيت بةم شَيوةى خوارةوة

١.  
 دوورترين جَيطةى لة نزيك قوِرط :واتة: سةرووى زمان  .١

 .وة دةردةضَيتى لَي)ق(ثيتى  ،و مةَالشووى سةرةوةية

                                                 
 .٣٤-٣٢/  محمد عصام القضاة.د/ واضح في أحكام التجويد ال :بِروانة ١
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ةوة )ق(كةميك لة خوار مةخرةجى  :سةرووى زمان  .٢
لَيوة ) ك(ثيتى  ،لةناو دةمةوة نزيك ترة، ةرةوةلةالى مةَالشووى س

 .دةردةضَيت
سَى ثيتى لَيوة  ،استى زمان لةطةَل مةَالشووداناوةِر  .٣

 ،مةددى نةبَيت) ي(بةمةرجَيك ثيتى ) ي(و ) ش(و ) ج( دةردةضَيت
ى  )فتحة(بَيت و ثَيش خؤى سةر) كنسا( زةننةداربَيت يان  بزواو :واتة

 .هةبَيت
ةكانى زمان الى راست يان الى ضةث يةكَيك لة لَيوار  .٤

يان بة  لةطةَل ئةو دانانةى بةتةنيشتيةوةن لة دانةخِرَيكانى سةرةوة
 ةضَيتدلَيوة دةر ى)ضاد(ثيتى  بةكارهَينانى هةردووال ثَيكةوة

لةالى  ،و زؤرتر بةكاردَيت دةركردنيشى لةالى ضةثةوة ئاسانترة
ئةو دانانةى  و نازمِراستيشةوة كةمتر و قورسترة ضونكة لة لَيوارى 

شيةوة ضونكة يتةنيشتةوة دةردةضَيت بةهؤى درَيذى مةخرةجةكة
لة سةروويةوة تةواو  و دةكات لةخوارووى لَيوارى زمان دةست ثَي

 .دةبَيت
خوارووى هةردوو لَيوارى زمان بةرةو سةرةتاى زمان   .٥

ى لَيوة ) ل(ثيتى  وةةو مةخرةجةلددانةكانى تةنيشتى  ثووكىلةطةَل 
 .ضَيتدةردة
ثووكى لة ثَيشةوةى زمان لةكةَل ئةو بةشةى بةرانبةرَيتى   .٦

 .ى لَيوة دةردةضَيت) ن(ددانةكانى سةروة ثيتى 
 ثووكىلةطةَل يةوة كةمَيك لة ثشت و ثَيشةوةى زمان  .٧

لةو مةخرةجةوة ثيتى ) ن(لةسةرةوة نزيك مةخرةجى ددانةكانى تةنيشتى 
 ).ن(ةو مةخرةجى كيشى تَيداية بةريةدةردةضَيت الربونةوة) ر(

طةَل ثووكى ددانة بِربِرةكانى الى ةثشتةوةى زمان ل  .٨
 وِرةكانى سةرةوة ثووكى ناةرةوة كة ئةوة خاَلى ثةيوةندى نَيوان بِرسة

 ).د(و ) ط(و ) ت( دةم ئةوةش بريتية لةمةخرةجى ثيتةكانى
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 وثيتةكانى نَيوان ناوةِراستى زمان و مةَالشو
)ريةالشْج األحرف(       

 

 

ثَيشةوةى زمان و سةرووى بِرةِرةكانى خوارةوة لةطةَل   .٩
كةم لةنَيوان سةرةتاى زمان و ددانةكان ئةم هَيشتنةوةى بؤشاييةكي 

 .)ص(و ) ز(و ) س(مةخرةجةش تايبةتة بة بة ثيتةكانى 
ثَيشةوةى زمان و ثَيشةوةى ددانة بِرةِرةكانى سةرةوة هاوكات  .١٠

) ث(دةركردنى كةمَيك لة زمان بؤ دةرةوةى ددانةكان ئةمةش ثيتةكانى 
 .ى لَيوة دةردةضَيت)ظ(و ) ذ(و 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 :)ي(و ) ش(و ) ج(مةخرةجى 

 ولـيــا إِذْ حافَـتـه مــن والـضَّـاد    يـا الشـيـن فَجِيـم والْوسـطُ أَسفَـلُ.  ١٣
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١٤  .اسالضْر ـنم ـرـسي  لمنـتَـهـاهـا أَدنَــاهــا والـــالم   يمنـاهـا أَو أَ

) ك(و ) ق(هةردوو ثيتى  ،ةوة)ق(رووى ثيتى لةخوا :واتة )أَسفَـل(

ضونكة لةكؤتاى زمانةوة دةردةضن لةالى  ،دةناسرَيت) يلهو(بةثيتى 
 .زمانة بضكؤلةوة

، ناوةِراستى زمان لةطةَل بةشى سةرووى مةَالشوو )والْوسـط(

 .ى تَيداية) ي( ئينجاو ) ش( ئينجاو ) ج(مةخرةجى 

)الـضَّـادو ــنم ه افَـتــا إِذْ ح ـيـللةلَيوارى ) الـضَّـاد(مةخرةجى  :واتة )و

 زمانةوةية 

يـسـر مـن(ددانة خِرَيكان  )الضْراس( لةالى ضةثى يا  :واتة )يمنـاهـا أَو أَ

ن الى ِراستيةوة كةئةمةيان كةم بةكاردةهَينرَيت و طرانة لةوةش طرانتر 
 .دةركردنى ئةو ثيتةية لة هةردووالى زمانةوة

 :واتاى طشتى
 لَى ى)ي(و ) ش(و ) ج(ناوةِراستى زمانةوة مةخرةجى لة 

يش لةالى زمانةوة دةردةضَيت يان الى  )ض( ثيتى هةروةها ،دةردةضن
 . ضةثى يان الى ِراستى

: دةَلَيت) النشر طيبةشرح (محمد بن علي النويري لة كتَيبى  :سوود
َيبَيت ثيتى دةطَيِرنةوة كة عومةرى كوِرى خةتتاب ِرةزاى خواى ل

35Fى لةهةردوو الى زمانيةوة دةردةكرد) الـضَّـاد(

١. 
 

 

                                                 
 .١/٢٣٣ج شرح طيبة النشر: بِروانة ١
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 ثيتةكانى سةر زمان  

 

 

    )                                   ج( ي                                 مةخرةجى)غير مد( ىءمةخرةجى يا
 )ش(مةخرةجى 

 
 
 
 

                                                              
 
 
 
 
 
 

 

 
 

)مالـــالــا ونَــاهـا أَدـاهـتَـهنملةنزيكترين لَيوارى ) ل(ثيتى  :واتة) ل

ةوةية لةطةَل )الـضَّـاد(زمانةوةية لة دةم دةردةضَيت لة دواى مةخرةجى 
بةثَيى بؤضوونى -ثووكى بةشى سةرةوةى ددانةكان هيض ثيتَيكيش نية

 ،درَيذ بَيت) ل(ةخرةجى ى ئةوةندةى مةكةمةخرةج -هةندَيك لة زانايان
كةمتر  -)ض(بةثَيضةوانةى ثيتى –لةالى ضةثةوة) ل(دةرضوونى ثيتى 

 .و ئاسانترة بةَالم لةالى ِراستةوة زؤرتر و طرانترة
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 )ض(مةخرةجى                           )                     ل(مةخرةجى                                
 
 
 
 

 :)ن( مةخرةجى

١٥    .ونالنو ـنم ـهفطَر ـتـلُـوا تَحعا    اجالــرو ـيـهاندـرٍ يظَـهـلُـوا ل خأَد 

ك كةمَي) ن(مان دةطةيةنَيت كة مةخرةجى تَي) الجزري إبن(لَيرةدا 

ةوةش بةثَيى ك بةرةو ثشتى زمانة ئلةثَيشةوةى  زمانةوةية كةمَي
36Fئةوانةى هاوبؤضوونن لةطةَليدا ،و )هيسيبو(بؤضوونى 

١.   
 
  
 
 

        
                         ) ر(مةخرةجى )                                                  ن(مةخرةجى              

                                                 
 .٣٣/  جامع الشروح لةخالد األزهري لَيكدانةوةى   :بِروانة ١
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 مةَالشوو ثَيشةوةىثيتةكانى 
 )الحروف  النطعية(  

 

 
 

                                                                        
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 )الطَّـاءالُ والـدتَـا وئةم ثيتانةش لةثَيشةوةى زمان و ئاسمانةى دةمةوة  )و

ش وشةئةم سَى  ،وةكارهَياننى بنى ددانةكانى سةرةدةردةضَيت لةطةَل بة
دةناسرَين ضونكة لة ضاَاليى مةَالشووةوة ) النطعيةالحروف (بة 

 .دةردةضن

 ددانةكانى ثَيشةوة دوو لةسةرةوة و دوو لةخوارةوة  :واتة )الثَّنـايـا(

)ـرـيفوالص ـنتَـكسجَيطيرة كة ) س(و ) ز(و  )ص(ثيتةكانى  :واتة )م

  .لةسةرةتاى زمانةوةيةدةرضونيان 
 :واتاى طشتى

لةثَيشةوةى زمان لةطةَل ) د(و ) ط(و ) ت(ثيتةكانى  
سةرةوة دةردةضن هةروةها  ثَيشةوة بةشى بةكارهَينانى ددانةكانى

ـنمو ـهـنتَـا مالُ والـدو الطَّـاءـا  ١٦. ولْيـا عـايالثَّن ـرـيفوالص ـنتَـكسم 
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 ثيتةكانى باريكايى زمان
 )الحروف األسلية أو حروف الصفير(

و ) ز(و ) ص(لة  بريتينيش كة )صفير(جَيطيريش بووة ثيتةكانى 
بةَالم سةر زمان دةدات لة ددانةنى  لةهةمان جَيطةوة دةردةضن) س(

 .خوارةوة
 
 

                                               

                                                         
 
 

 
 

١٧ .هنم ـنمو قـا فَـوـايفْـلَـى الثَّنالس   الـظَّـاءالــذَّالُ وثَــا وـا وـلْـيلْعل 

)هن(لة ثَيشةوةى زمان  :واتة) مـنمفَ وقـا ـوـايفْـلَـى الثَّنواتة )الس: 
سةرةوة و خوارةوة ئةم سَى ثيتةش ثَيشةوة بةشى لةنَيوان ددانةكانى 

ى زمانةوة واتة لة )أسلة(دةناسرَين ضونكة لة ) ةاألسليالحروف (بة 
 .باريكايى زمانةوة دةردةضن

 )اللثويةالحروف (ئةو ثيتانةى لة نزيك ثووكةوة دةردةضن  

لةثَيشةوةى هةردوو الى زمانةوة  :واتة )للْعـلْـيـا وثَــا والــذَّالُ ـاءوالـظَّ(

دةردةضن لةطةَل ددانةكانى سةرةوة مامؤستايانى فَيركردنى قورئان 
جةخت دةكةنةوة سةبارةت بةم ثيتانة كة زمان دةربكرَيت لةكاتى 

 )ثووك(دةناسرَين ضونكة لة نريك  )اللثوي(ئةم سَى ثيتةش بة ،وتنياندا
 .طؤشتى دةورى ددانةكانةوة دةردةضن

بة  نناونراو) الفراهيديالخليل بن أحمد (ثيتة لةاليةن ) ٣(ئةم 
ضونكة سةرةتا يان لةالى ثووكةوة دةست ثَى ) اللثويةالحروف (
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لةبةرئةوةى مةخرةجةكةيان : دةَلَيت) يفذاالت( :وةكودةكات، يان 
ان لة لَيوةوة نزيكى ثووكة، يان لةبةر ئةوةى مةخرةجةكةي

 .دةردةضَيت، ئةوةش وةسفَيكى ِراست نية
ئةم واتاية جؤرَيك لة ضاوثؤشينى تَيداية، : دةَلَيت) يشعالمر(

ضونكة ئةو هةناسةى لةطةَل دةربِرينى ئةم ثيتانة دةردةضَيت دةطاتة 
ِراست تريش ئةوةية بةم ثيتانة بوترَيت  ،ثووك و لةوَى بَالودةبَيتةوة

 .37F١)يلثو(نةك ) أسناني(
  :واتاى طشتى

ثَيشةوةى لةثَيشةوةى زمان و ددانةكانى  )ذ ،ث ،ظ(ثيتةكانى 
                        .سةرةوة دةردةضن هاوكات لةطةَل كةمَيك لة دةركردنى زمانبةشى 

               

 

 

 

 

 ،ث ،ذ(مةخرةجى  )                       ز ،ص ،س(مةخرةجى )                       ط ،ت ،د(مةخرةجى 
 )ظ

 
 
 
                                                            
 
 

                                                 
-٣٩/  غانم قدوري الحمد.د/  الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية :بِروانة ١

٤٠. 
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    كةثوو و ثيتةكانى هةردوو لَيو
 )حروف الشفتين الخيشوم(

 

 
 

    

 

 

١٨.ـنـا مهِمفَيطَر ـنمـطْـنِ وب فَهفَالْفَـا  الش ـعم ـا اطْـرافايالثَّن رِفَـهاملُش 

)ـنـا مهِمفَيدى هةية بة لةهةردووالى زمانةوة ثةيوةن :واتة )طَر

 .ثيتةكانى باريكايى زمان

)ـنمـطْـن وبةشى ناوةوةى لَيوى خوار :واتة )ب. 

لة بةشى ناوةوةى ) ف(ثيتى  :واتة )املُشرِفَـه الثَّنايـا اطْـراف مـع فَالْفَـا(

38Fلَيوى خوار لةطةَل ثَيشةوةى ددانة بِرةِرةكانى سةرةوةدا

١. 
لَيوى خوار دةردةضَيت لةطةَل لة بةشى ناوةوةى  )ف( ثيتى :واتة

39Fخوارةوةى بِرةرةكانى سةرةوة

٢. 
 ،لة مةخرةجى هةَلةوة دةردةكةن) ف(هةندَى كةس ثيتى  :تَيبينى

كاتَيك ثَيشةوةى ددانةكانى سةرةوةيان دةخةنة سةر لَيوى خواريان نةك 
 .بةشى ناوةوةى

 

 اخلَـيـشـوم مخْـرجـهـا ةٌوغُـنــ مـيــم بــاء الْــواو للشفَتَـيـنِ.  ١٩

                                                 
 .٥٨ / مال علي القاري/المنح الفكرية شرح مقدمة الجزرية  :بِروانة ١
 ٢٠/ . يعبد العزيز القار.د/ التجويد الميسر  :بِروانة ٢
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مةخرةجى نَيوان هةردوو لَيو ثيتى  :واتة )مـيــم بــاء الْــواو للشفَتَـيـنِ(

خِر  لَيوةكان دةكرَينةوة و) و(ؤ ببةَالم  ،ى لَيوة دةردةضَيت)م ،ب ،و(
 .40F١ دادةخرَين) م(و ) ب(بؤ ثيتى  بخوَينيت و،) ضمة(دةكرَينةوة وةكو 

)ــةٌوـا غُـنـهجخْـرم ـومـشجَيطةى دةرضوونى مينطةش  :واتة )اخلَـي

 .كةثووة
 
 
 

         ى)غير مد(ى ) و(مةخرةجى        )      م( مةخرةجى )                     ف(مةخرةجى 
 )ب(مةخرةجى 

 :واتاى طشتى
ة ب) و(ؤ بلةنَيوان هةردوو لَيوةوة دةردةضن  )م ،ب ،و(ثيتةكانى  

ةوة ومينطةش لة كةثو ،بة داخستنيان )م ،ب(كرانةوةيان و بؤ 
 .دةردةضَيت

 
 
 

 )م(مةخرةجى مينطة لةطةَل                      )ن(مةخرةجى مينطة لةطةَل 
 

  :دةَلَيت) قابل نصر عطية(مامؤستا  :سوود
ثيتة بةم ) ٣١(ثيتةكانى عةرةبى لة ِرووى مةخرةجيانةوة ذمارةيان 

  :ارةوةشَيوةيةى خو
                                                 

 .٢٩/  محمد محمود ابو ريمة/ هداية المستفيد  :بِروانة ١
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 سيفةتى ثيتةكان   
 

 .ثيت ٣ :بؤشايى نَيوان قوِرط و دةم
 .ثيت ٦ :قوِرط
 .ثيت ١٨     :زمان

41Fثيت ٤ :هةردوو لَيو

١. 
 
 
 

                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 :واتةية لة ِرووى  زمانةوانيةوة )صفة(كؤية تاكةكةى  )الصفات(
ى ئةو شتة سثية يان بَلَي ودةكات وةكئةو واتايةى كة وةسفى شتَيك 

 .ِرةشة
بؤ  )ثابت( ِرشَيوازَيكى نةطؤيةوة بريتية لة )صطالحيإ(لةِرووى 

دةنط نةرم كردن و نزم كردن و  :وةكوثيتةكة لةكاتى خوَيندنةوةيدا 
ثيتى بةهَيز  ،ثَيوانةن بؤ ثيتةكان ولةِراستيدا سيفةتةكان وةك ،بةرزكردن

                                                 
 .١٢٢-١٢١/  عطية قابل نصر/ غاية المريد في علم التجويد :بِروانة ١
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ضونكة ئةطةر سيفةتى ) ط(لة ) ت( :كووةةوة ةنلة الواز جيادةك
نةبواية لة يةكتر جيا ) قلقلة( ندنو جووَال) طباقإلا(لكاندن 

 .نةدةكرانةوة
بؤية خستنة ِرووى سيفةتةكان شَيوازى ِراستى خوَيندنةوةى 

 .يان نا وةثيتةكان دةردةخات وةكو ئةوةى ئايا دةنط بةو ثيتة درَيذ دةبَيتة
 :ودى هةيةزانينى ئةو سيفاتانة سَى سو

 .جياكردنةوةى ئةو ثيتانةى كة مةخرةجى هاوبةشيان هةية :يةكةم
انرَيت ئايا دروست بؤ ئةوةى بز ،ناسينى ثيتى بةهَيزوالواز :دووةم
 .كراوة يان نا دروست) أدغام(تَيهةلكَيش 
انةى كة مةخرةكانيان وشجوان خوَيندنةوةى ئةو  :سَييةم

42Fجياوازن

١.  
 
 

 بة ذمارةى سيفةتةكان جياوازى زانايان سةبارةت
و ) الجزري إبن( ،زانايان لةم بارةيةوة جياوازيان لةنَيوانداية

 ،سيفةتن) ١٧( ةكةن ثَييان واية كةدةوى لة بؤضوونةكةى ئةوانةى ثةيِر
ة بةَالم ئَيمة لةم )٤٤(ة يان )٣٤(ة يان )٢٠(بةالى هةندَى زانايانيشةوة 
 إبن(كة  ،دةكةينمهورى زانايان وى جنكتَيبةدا ِرةضاوى بؤضوو

سيفةتةكان بريتين لة  كةلةوةى يش هةمان بؤضوونى هةية )الجزري
 :سيفةت و دةَلَين) ١٧(

  :سيفةتةكان دةبنة دوو بةشةوة
 .)الذايتةالصفات (سيفةتة خؤييةكان  .١
 .)ضيةالعرالصفات (سيفةتة توشهاتووةكان  .٢

                                                 
 .٢٥/  البهية الدرر :بِروانة ١
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ة و ئةو سيفةتانةن كة هؤطرن بة ثيتةكةو: سيفةتة خؤييةكان
 .)قلقلة( :ووةكز لَيى جيانانبنةوة هةرطي

 ئةو سيفةتانةن كة هةندَى جار لةطةَل: سيفةتة توشهاتووةكان
 ،)ترقيق(و ) تفخيم( :وةكوةبنةوة دثيتةكةن و هةندَى جار لَيى جيا

 : كةئةويش دةبَيتة دوو بةشةوة ،لَيرةدا باسمان لةسةر بةشى يةكةمة
 .ئةو سيفةتانةى كة دذيان هةية .١
 .ى كة دذيان نيةسيفةتانة ئةو .٢

  :بريتين لة يةكترةكان ةسيفةتة دذ
 .ة)الهمس( دذةكةى) الجهر(
 .ة)التوسط(و ) الشدة(دذةكةى ) الرخاوة(
 .ة)ستعالءإلا(دذةكةى ) ستفالإلا(
 .ة)طباقإلا(دذةكةى ) نفتاحإلا(
 .ة)ذالقإلا(دذةكةى ) صماتإلا(

 :سيفةتة بَى دذةكانيش بريتين لة
و ) التفشي(و ) التكرير(و ) نحرافإلا(و ) اللين(و ) القلقلة(

دواتريش هةموو ئةم سيفةتانة باس دةكةين و واتاكانيان  ،)ستطالةإلا(
 .43F١)شاءاهللا نإ(ِروون دةكةينةوة 

ِرةحمةتى خواى لَيبَيت بةباسكردنى سيفةتة ) يالجزر إبن(
  :دةَلَيتبةناوبانطةكان دةست ثَيدةكات و 

 
 

 

                                                 
 .٢٦/  البهية الدرر  :بِروانة ١
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 كانسيفةتة دذ دارة

                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 

 قُـــلْ والـضِّـد مصمـتَـةٌ منفَـتـح    مستَـفـلْ ورِخــو جـهـر صفَاتُهـا  .٢٠

 :سيفةتة بةناوبانطةكانيان بريتين لة :واتة )صفَاتُهـا(

١. )ـرـهدةنط بةرزى :واتة) ج. 

٢. )ــورِخنةرمى :واتة) و. 

٣. )ـلْمتَـفنزم :واتة) س. 

٤. )ـحفَـتنكراوة :واتة) م. 

 .قورس :واتة) مصمـتَـةٌ( .٥

)الـضِّـدلة بريتينكة  ،باسى دذةكانيشيان بكة :واتة  )قُـــلْ و:  

 .ئةسثايى :واتة) الهمس( .٦
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دةنط بةرزى و توندى  ثيتةكانى ئةسثايى و
 و نةرمى

 

 .توند و بةهَيز :واتة) الشدة( .٧
 .لكاندن :واتة) طباقاإل( .٨
 .خَيرايى :واتة) ذالقاإل( .٩

                                                          

 
       

 
 

 

 )بـكَـت قَــط أَجِــد( لَفْـظُ شديدهـا )سـكَـت شخْـص فَحثَّـه( مهموسهـا. ٢١

 :ئةمةش ثوختةى واتاكانى ئةو سيفاتانةية كة باسمانكرد
 :)الهمس(

 .ىياديارنةبوون و ئةسث :لةِرووى زمانةوانيةوة
دةرضوونى هةناسة لةكاتى دةربِرينى ئةو  :لةِرووى زاراوةوة

ى الوازى ثشت بةستن بة بةهؤ ،ثيتانةى كة ئةم سيفةتةى تَيداية
 .مةخرةجةكةيةوة

 ،دا) الجزري إبن(كراونةتةوة لة وتةى  ثيتن كؤ) ١٠: (ثيتةكانى
 .44F١)سكت شخص فحثه(

ان هةر ي-ئةم سيفةتة-خوَينةر ناتوانَيت :تَيبينيةكى طرنط
لة مامؤستاى  بةَلكو ثَيويستة ،لة كتَيبةكانةوة فَير بَيت -سيفةتَيكى تر

بةتايبةتى لةو مامؤستايانةى شارةزايى تةواويان  ،كارامةوة فَيربَيت

                                                 
 .٨٠/  محمد فريد الجمل/ الفريد في علم التجويد الميسر  :بِروانة ١
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 ثيتة مام ناوةند و بةرزةكان   

ِراويان هةية شَيوازى خوَيندنةوةى قورئان و سةنةدى نة ثض ةهةية ل
 .( 45F١(بؤ الى ثَيغةمبةر 

  
 : )الجهر(

  .ئاشكراكردن: وةلةِرووى زمانةوانية
 ،لة كاتى دةربِرينى ثيتةكة هةوادةرنةضوونى : لةِرووى زاراوةوة

 .ى تةواو ثشت بةستن بة مةخرةجةكةيةوةبةهؤ
لة ثيتةكانى زمانى عةرةبى جطة لة ثيتةكانى  ينبريت :ثيتةكانى

عظم وزن قاري ذي فض جد (كؤكراوةتةوة لةم بِرطةيةدا ) الهمس(
 نَيتى قورسة ئةو كةسةى كة قورئان دةخوَيةرازوةكةتتاى  :واتة) طلب

46Fةدات فَيرى زانست بَيتدتةماشاى حةرام ناكات و هةوَل 

٢ . 
 :)الشدة( 

 .بةهَيزى :واتة :لةِرووى زمانةوانيةوة
ِرَينةكردنى دةنط و طيرانى لةكاتى  :واتة: لةِرووى زاراوةوة 

  .دةربِرينى ثيتةكة بةهؤى ئةوثةِرى ثشت بةستن بة مةخرةجةكةيةوة
لةم ِرستةدا ) الجزري إبن(ثيت ) ٨(لة  نبريتي :تةكانىيث

 .)بـكَـت قَــط أَجِــد( ،كؤيكردوةتةوة

                                                     
 

 

 
                                                 

 .٢٧/  الدرر البهية :بِروانة ١
 .٤٥/  عصام القضاة.د/ الواضح في أحكام التجويد  :بِروانة ٢
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 )الحروف الرخوة(ثيتة نةرمةكان 

 
 

٢٢ .ـنيبـوٍ ورِخ يـددالشو )ـنل ـرمع( عبسلْوٍ وع )صخ ـظْ ضَغْـطق( ـرصح 

)ن يـبـوٍ ورِخ يـددالشتة نزمةكاندا يثيتة بةهَيزةكان و ثلةنَيوان  :واتة )و

ر لـن(ثيت هةية لة ) ٥( مـدا كؤكراونةتةوة)ع. 

 ناوةندةكان ثيتة مام
 :)التوسط(

 .مامناوةندى :واتة: لةِرووى زمانةوانيةوة
 ورَيت وةكدةنط تَيياندا نةبةتةواوى دةطي :واتة: لةِرووى زاراوةوة

ثيتة نةرمةكان  ودةكات وةك نةبةتةواويش ِرَى ،زةكان وثيتة بةهَي
  .ناوى دةبةن) ةنيالبي(نى اهةندَى لة زانايانيش بة ثيتةك

 
 

 
 

                                                          
 

 

 

 

 

 
   
 

 .نةرمى :واتة: لةِرووى زمانةوانيةوة
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دةنط لةكاتى دةربِرينى ثيتةكة ى َيكردنِر :اتةو: لةِرووى زاراوةوة
 .مةخرةجةكةىة ببةهؤى الوازى ثشت بةستن 

 ،غ ،ظ ،ض ،ص ،ش ،س ،ز ،ذ ،خ ،ح ،ث( :ثيتن) ١٨(ثيتةكانى 
 ).) مةددى(ي  ،)مةددى( و ،ا ،ي ،و ،هـ ،ف

 ،تةكانى زمانى عةرةبى دابةشكراونةتة سةر ئةم سَى سيفةتةيث
كَـت  قَــط أَجِــد(ثيتةكانى  بة ثيتة بةهَيزةكان دةناسرَين و ثيتةكانى ) بـ

)ـنل ر مـبةثيتة مامناوةندةكان دةناسرَين و ئةوةشى لةو دوو جؤرة نةبَيت  )ع

47Fبةثيتى نةرم دادةنرَيت

١. 
 :دةَلَيت) أيمن سويد(مامؤستا  -بؤنمونة

 ،دةبينين دةنطى ثيتةكة درَيذ دةبَيتةوة) ش(لةكاتى دةربِرينى ثيتى 
شَيوةيةك درَيذ  بةهيض) ب( :وةكوبةَالم لة ثيتَيكى ) أغغغـ(يان ) شـأشش(

ر لـن(لةنَيوان ئةم جؤرة ثيتانةدا  ،)أّب(نابَيتةوة  مـى مامناوةند هةية)ع، 

) ب(نة وةكو  ،درَيذ دةبَيتةوة) غ( و )ش( وةكونة  )ع(ثيتى  :بؤنمونة
48Fةتةدايةحاَل بةَلكو حاَلتَيكة لةنَيوان ئةم دوو ،ِرادةوستَيت

٢. 

)عبسلْوٍ وثيتن) ٧(ثيتة بةرزةكان  :واتة )ع. 

)صخ ـظْ ضَغْـطانةدا وشةتةوة لةم نثيتة بةرزةكان كؤبو :واتة )ق

 .تةنها لةم ِرستةدا كؤبوةتةوة و لةوة زياتر نين )حصر(
 ):ستعالءاإل(

 .بةرزبوونةوة :واتة: لةِرووى زمانةوانيةوة
                                                 

 .١٣٢-١٣١/  عطية قابل نصر/ غاية المريد في علم التجويد :بِروانة ١
هاتووة لة كةناَلى  دا دةربارةى سيفةتى ثيتةكان)أيمن.د(يةكَيك لةو وانانةى لة  ٢

 ).قرأإ(
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ئاراستةى فشارى دةنط لةكاتى دةربِرينى  :واتة: لةِرووى زاراوةوة
لةطةَل بةرز بوونةوةى بةشَيك لة زمان  تةكة بةرةو سةرووى مةَالشوويث

 .بةرةو مةَالشوو
، )ظ ق، ، ط،غض،  خ، ص،( :بريتين لة )ستعالءاإل(ثيتةكانى 

ثَينج ثلةيان يةك نين لةبةرزياندا بةَلكو  وبةَالم ثيتة بةرزةكان هةموو وةك
 :هةية

 ى)ا(ى هةبَيت و ثيتى )فتحة(ى بةرز ئةطةر سةر ثيت .١
 .)قال( :وةكوبةدوادا بَيت 

ى )ا(ى هةبَيت و ثيتى )فتحة(ثيتى بةرز ئةطةر سةر  .٢
 .)دقَ( :ووةكت بةدوادا نةية

 .)يقولوا(: وةكوى لةسةر بَيت  )ضمة(ثيتى بةرز كة بؤر  .٣

و ) يقطعون( :ووةك ،بَيت) ساكن( زةننةدارثيتى بةرز ئةطةر  .٤

 .)نصرب(و  )صمونخيت(

 .49F١)قيل( :ووةك ،ى هةبَيت)كسرة(ثيتى بةرز ئةطةر ذَير  .٥
 ،بةرز دةبَيتةوة) ط(ش لةكاتى دةربِرينى ثيتى يزؤربةى زمان

كةزمان كةمتر بؤ ) ق(تاكو دةطاتة ثيتى ) ظ(و ) ض(و ) ص(ثاشان 
لةوةش كةمتر لة دةربِرينى هةردوو ثيتى  ،دةربِرينى بةرز دةبَيتةوة

 ).غ(و ) خ(
ضونكة دةنطةكة لة بةرزاييةوة ) ستعالءإ(لةبةر ئةوةش ناونراوة     

لة ثيتة بةرزةكاندا طرنط ئةوةية : دةَلَيت) المرعشي( .دةردةضَيت

                                                 
/  أيمن سويد. د ة محاضر/ قران الكريم الالنور المبين في تجويد  :بِروانة ١

٢٢. 
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 )ستفالإلحروف ا(ثيتة نزمةكان 

ئيتر طرنط نية ئةودواى زمان بةرز بَيتةوة  ،سةرووى زمان بةرز بَيتةوة
50Fيان نا

١ . 
ةى لةِراستيدا يةكَيك لة طرنط ترين هؤكارةكانى جوان خوَيندنةو

قورئان ناسينى ثيتة بةرزةكان و ثايةكانيان و جَيبةجَيكردنيانة لةكاتى 
ئةمةش بةهةمان شَيوة مةسةلةيةك نية لةكتَيبةوة  ،خوَيندنةوةياندا
 .بةَلكو ثَيويستة لة مامؤستاى لَيهاتوو وةربطيردرَيت ،وةربطيردرَيت

 
                                                          

 
 

                
 

 

 :)ستفالاإل(
 .نزمى :واتة: لةِرووى زمانةوانيةوة

نزم بوونةوةى زمان لةكاتى دةربِرينى  :واتة: لةِرووى زاراوةوة
 .كاتةدا ولة) َالشووةم(وةى بةرةو ئاسمانةى دةم ةبووننةبةرز  ،وثيتةكة

ثيتةكانى زمانى عةرةبى  :واتة ،ثيت) ٢٢(بريتين لة : ثيتةكانى
 –ر  –ذ  –د  –ح  –ج  –ث –ت  –ب  –ء (ة لة ثيتة بةرزةكان جط
 .)ا –ي  –و  – ـه –ن  –م  –ل  –ك  –ف  –ع  –ش  –س  –ز 

 نزم و وةرى جياكردنةوةى ثيتى بةرزثَي

                                                 
 .١٣٢/  عطية قابل نصر/ غاية المريد في علم التجويد :بِروانة ١
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نزم بة بةرزبوونةوةى زمان دةناسرَيت  و جياكردنةوةى ثيتى بةرز
رز بوويةوة ئةوا لةطةَل هةرثيتَيكدا زمان بة ،لةكاتى دةربِرينى ثيتةكةدا

 .لةطةَل هةرثيتَيكدا زمان نزم بوويةوة ئةوا ثيتَيكى نزمة ،ثيتَيكى بةرزة
لة دةربِرينياندا زمان بةرز ) أّظ) (أّق() أّط( : ثيتى بةرز ىنموونة

 .دةبَيتةوة
لة دةِربرينياندا زمان نزم ) أّت() أّش) (أهـّ(: نزمثيتى  ىنموونة

 .دةبَيتةوة
ان شَيوة ثيوةرَيكى زؤر طرنطن بؤ جوان ثيتة نزمةكانيش بةهةم

بةتايبةتى لةكاتى يةكطرتنيان لةطةَل ثيتة  ،خوَيندنةوةى قورئانى ثيرؤز
فَيربوونيشيان  ،)أخذن(و ) خممصة( :وةكو ،يةكداوشة بةرزةكاندا لة

لةِرَيطةى كتَيبةوة نابَيت بةَلكو دةبَيت لةِرَيطةى مامؤستاى شارةزاوة 
 . بَيت لةو بوارةدا

  :اى طشتىوات
يان تَيداية و هةندَيكيان )رخاوة(هةندَى لةثيتةكان سيفةتى نةرم 

لةنَيوان ئةو دوو جؤرةشدا هةندَى ثيتى تر  ،سيفةتى بةهَيزيان تَيداية
ن(لة ِرستةى  نةهةية مام ناوةندن و ثيتةكانى قةتيس بوو لـ ـرمع(. 

ستة يَيوثيتى بةرز هةن ث) ٧(هةروةها لةناو ثيتةكانى عةرةبيشدا 
 .لةكاتى دةربِرينياندا بةشَيك لة زمان بةرزبَيتةوة بةرةو ئاسمانةى دةم
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 )طباقإلا(ثيتةكانى لكاندن 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

٢٣  .ـادصو ضَـاد طَـاء ظَـاء ـقَـهطْبم   و )ـرف ـنم لُـب( وفاحلُـر املُذْلَقَـه 

)وـادص ضَـاد طَـاء ظَـاء ـقَـهطْبئةم ضوار ثيتة زمان يان بةشَيك  :واتة )م

 .لة زمان لة كاتى دةربِرينياندا دةلكَينة ئاسمانةى دةمةوة
 :)طباقاإل(

 .لكاندن :واتة: لةِرووى زمانةوانيةوة
ى زمان يان بةشَيك لة زمان لة لكاندن :واتة: لةِرووى زاراوةوة

لة كاتى دةربِرينياندا بة شَيوةيةك  ،مةَالشووةوة وبة دا كاتى دةربِرينيان
دةنط ثةنط دةخواتةوة لةنَيوانياندا ثيتةكانيشى بريتين لة 

زمانيش وةكويةك لةهةموو ثيتةكاندا نالكَيت بة  )ظ ،ط ،ض ،ص(
 .مةَالشووةوة
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بةَالم مةرج نية هةموو ثيتَيكى  ،بةرزة )طباقإ(هةموو ثيتَيكى  :سوود
51Fةدةربِرينياندا بلكَيت بة مةَالشووةوةبةرز زمان ل

١. 
 :)نفتاحإلا(

 .جيابوونةوة :واتة: لةِرووى زمانةوانيةوة
يتانةية كة لةكاتى دةربِرينياندا زمان ثئةو  :واتة: لةِرووى زاراوةوة

52Fشوو لة يةكتر دوور دةكةونةوة تاكو هةوا لة نيوانياندا دةربضَيتةَالو م

٢. 

 )ـرف ـنم المذلقة الحروف )لُـب: 

لةو ثيتانةى خؤيان لة ِرستةى  بريتين ،)مذلق(را خَي ىثيت :واتة

)ـرف ـنم ب - ل – ن – م – ر – ف( :واتةبيننةوة ةدا د )لُـب(. 

 :)ذالقاإل( 
 .ثةِر يان الى شتَيك :واتة: لةِرووى زمانةوانيةوة

سووكى ثيتةكة يان خيََرايى دةربِرينى  :واتة: لةِرووى زاراوةوة
ضونكة لة ثَيشةوةى زمان يان يةكَيك لة لَيوةكان يان لة هةردووكيانةوة 

يشى بة انهؤى ناون ،ثيتن) ٦(باسمان كرد  وثيتةكانيشى وةك ،ندةردةض
53Fئةوةية كة هةندَيكيان لة ثَيشةوةى لَيوةوة دةردةضَيت )ذالقإ(

٣. 
 :)صماتاإل(

 .قةدةغةكردن :واتة: لةِرووى زمانةوانيةوة
 ،قورسى ثيتةكة لةكاتى دةربِريندا :واتة: اراوةوةلةِرووى ز     

خؤى لة  :واتة ،بكات) صمت(ئةو كةسةى  :وتوويةتى) األخفش(

                                                 
 .٤٧/عصام القضاة.د/ الواضح في أحكام التجويد  :بِروانة ١
 .١٧/ الصادق القمحاوي/ في تجويد القران  برهانلا :بِروانة ٢
 .٣١/  الجزرية لمقدمةاشرح الدرر البهية  :بِروانة ٣
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مةبةستيش لةوةية كة ئةم ثيتانة قةدةغةن  ،كردووةقسةكردن قةدةغة 
 ،ثيتى يان ثينج ثيتى ثَيكبهَينن ى ضواروشةلةوةى كة خؤيان بة تةنها 

هةر بؤية  ةكان)مذلق( ةَلدا بَيت لة ثيتة ان لةطبةَلكو ثَيويستة ثيتَيكي
يةكى عةرةبى نية وشةئاَلتوون  :واتة) عسجد(ى وشةزانايان وتوويانة 

54Fضونكة ضوار ثيتة و ثيتى خَيراشى لةطةَلدا نية

١. 
ة لة ثيتة خَيراكان طهةموو ثيتةكانى زمانى عةرةبية ج :ثيتةكانى

ساخط صيد ثقة اذ جز غش (ثيتة كؤكراونةتةوة لةم ِرستةدا ) ٢٣(واتة 
دووربة لة فِروفَيلى كةسَيك كة ِرقى لة حةقة و  :واتة .55F٢)يحضكوعظه 

بطةِرَى بةدواى كةسَيكى متمانة ثَيكراو ضونكة ئامؤذطاريةكانى هانت 
 . دةدةن بؤ ضاكة

 :واتاى طشتى
 ).ظ ،ط ،ض ،ص(ثيتن  ضوار) طباقاإل(ثيتةكانى لكاندن 

 - ل – ن – م – ر – ف(ثيتن يش شةش )ذالقاإل(ثيتةكانى خَيرايى  
 .)ب

 
 
 
                                                           
 
 
 
 

                                                 
 .٧٢/  مال علي القاري/ لمقدمة الجزرية اشرح  فيالمنح الفكرية  :بِروانة ١
 .٨٣/  محمد فريد الجمل/ الميسر الفريد في علم التجويد  :بِروانة ٢

 

 سيفةتة بَى دذةكان
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 )الصفري(سيفةتى يةكةم 

 .نطى باَلندة بَيتدةنطَيك وةكو دة :واتة: لةِرووى زمانةوانيةوة
دةنطَيكى زيادة لة لَيوةوة هاوكات لةطةَل  :واتة: لةِرووى زاراوةوة

 ،ة)ص(بةهَيزترينى ئةم سَى ثيتةش  ،َيتضدةردة) ز ،س ،ص(ثيتةكانى 
56Fى تَيداية)طباقاإل(و ) ستعالءاإل(ضونكة هةردوو سيفةتى 

ثاشان ثيتى  ،١
ةو دوو ثيتة الوازترة ل) س(َالم ثيتى ةى تَيداية ب)جهر(كة سيفةتى ) ز(

 .ى تَيداية)همس(ضونكة سيفةتى 
دةضَيت و ثيتى  قازلة دةنطى ) ص(ثيتى  ،زانايان فةرموويانة :سوود

57Fدةضَيت للةلة دةنطى كو) س(لةدةنطى مَيشةنط دةضَيت و ثيتى ) ز(

٢. 

 )القلقلة( سيفةتى دووةم

 .جووَلة :واتة: لةِرووى زمانةوانيةوة
درروست بوونى جووَلةيةك لة مةخرةجى  :واتة: لةِرووى زاراوةوة

بَيت دةنطَيكى ) ساكن(ئةطةر ثيتةكة ِراوةستاو  ،ثيتةكة لةكاتى دةربِرينيدا
 .58F٣ تونديش دةبيسترَيت لةكاتى دةربِرينى ثيتةكةدا

                                                 
 .١٧/ ويالصادق القمحا/ في تجويد القران  برهانال :بِروانة ١
غاية المريد في  :، بةوةرطرتن لة٥٣/  نهاية المفيد في علم التجويد :بِروانة ٢

 .١٣٥/عطية قابل نصر/ علم التجويد
 .٦٢/ محمود رأفت زلط/ أحكام التجويد و التالوة  :بِروانة ٣

ـلَـةٌ سـيــن وزَاي صــاد صفيـرهـا.  ٢٤  والـلِّـيـن )جــدٍّ قُـطْـب( قَلْقَ
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) الجزري إبن(ثَينج ثيتى هةية ثيشةوا ) لقلقلة(يان  )القلقلة( :ثيتةكانى
يش دةكرَيت كة هةموو نَيبيت ،)ــدٍّج قُـطْـب(ى وشةكؤيكردووةتةوة لة 

 .يان تَيداية) جهر(و ) شدة(ثيتةكانى سيفةتى 
 :بةشةكانى

  :دةبَيتة سَى بةشةوة) قلقلة(
ثيتةكة شةددة دار بَيت و  ئةوةيةبةهَيز ترين حاَلتةكانى   .١

ئةم  ،)احلج (و ) تب(و ) احلق( :ووةكشدا هاتبَيت وشةلةكؤتايى 
 .دةوترَيتى ثَي) الكبرى القلقلة( لةى طةورةةلقةتةش قةحاَل

بَيت شةددةى نةبَيت لةكاتى ) ساكن( زةننةدارثيتةكة   .٢
ئةم حاَلةتةش ثَيى ) خلق( ،)جميد( ،)قريب( :وةكووةستان لةسةرى 

 ).الوسطى القلقلة(دةوترَيت قةلقةلةى مام ناوةند 

 ،)يدخلون( :ووةكوة وشةنةدار لةناوةِراستى نثيتى زة .٣

 القلقلة(ةم حاَلةتةش ثَيى دةوترَيت قةلقةلةى بضوك ئ) يطبع( ،)وجهها(
 .59F١)الصغرى

ثَيى واية ) قابل نصر عطية( ووةكهةندَى لة زانا هاوضةرخةكان 
) متحرك(بةشى ضوارةميشى هةية كاتَيك ثيتةكة بزواو ) قلقلة(كة 
 :وةكوةمَينَيت دضينةى قةلقةلةى هةر تَيدا نلةو حاَلتةشدا ب ،بَيت

 .60F٢)المتقين(
 :لةِرووى خودى ثيتةكانةوة دةبَيتة سَى ئاستةوة) لةقلق( 

 .بةرزتر دةبَيت لة ثيتةكانى تر) قلقلة) (ط(لة ثيتى  :ئاستى يةكةم

                                                 
 .٤٩/  عصام القضاة.د/ الواضح في أحكام التجويد  :بِروانة ١
 .١٣٦/  عطية قابل نصر/ م التجويدغاية المريد في عل :بِروانة ٢
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 .مام ناوةند دةبَيت) قلقلة) (ج(لة ثيتى  :ئاستى دووةم 
 ). د –ب  - ق(لةثيتةكانى  كةمتر دةبَيت )قلقلة( :ئاستى سَييةم

 ضؤن دةبَيت ؟) قلقلة(دةربِرينى 
ِرةحمةتى ) الحصريمحمود خليل (بةرز  زانا و قورئان خوَينى ثاية

زانايان : دا وتوويةتى )ءة القرآناقرأحكام (لة كتَيبى  ،خواى لَيبَيت
مهورى وج ،جياوازيان تَيداية) قلقلة(سةبارةت بة شَيوازى دةربِرينى 

دا دةِروات )فتحة(زانايان لةسةر ئةو بؤضوونةن كة هةميشة بةالى 
هلْ يجزون ( :ووةكى هةبَيت )ضمة(ايى، ئيتر ئايا ثيتى ثَيش خؤى بؤربةِرةه

يان ) فاولئك يدخلون اجلنة( :ووةكى هةبَيت )فتحة(، يان سةر )عملونيإالّ ما كانوا 

 ).وال تشطط( :ووةكى هبَيت ) كسرة(ذَير

بةثَيى ) قلقلة(هةندَيكيش لة زانايان بؤضوونيان واية دةربِرينى ثيتى 
ئةطةر بؤرى هةبَيت ئةوا بةرةو بؤر  :واتةش خؤيةتى بزوَينى ثي

بةرةو الى ئةو ، ئةطةريش سةر يان ذَيرى هةبَيت ئةوا نرَيتةوةدةخوَي
، بةَالم ئةوةى زؤرينةى مامؤستايانى ئةم هونةرةى دووانة دةِروانَيت

 .بةرةو سةر دةِروات) قلقلة(لةسةرة ِرَيِرةوى يةكةمة كة هةميشة ثيتى 
  :ةى يةكَيك لة زانايان هاتووةلة هؤنراو وةكو

 تتبعها بالذى قبل تقبال وال    وقلقلة قرب الى الفتح مطلقا
،  مةيانكة َينةوةنزيك دةكر )فتحة(هةميشة لة ) قلقلة(ثيتةكانى  :واتة

 .بة ثاشكؤى ثيتةكانى ثَيش خؤيان بؤئةوةى خوَيندنةوةكةت ثةسةند بَيت
 ٦٤الثةِرة ) عميدال(يش لةكتَيبى )بسهمحمود على (مامؤستا 

 :وتوويةتى
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هةميشة لة سةر نزيككراوةتةوة بةبَى تةماشاكردنى ) قلقلة(وتراوة كة 
منيش ئةم بؤضوونة ثةسةند دةكةم و بة  ،ش و ثاش خؤىثيتةكانى ثَي

61Fباشى دةزانم كارى ثَى بكرَيت

١ . 
  :واتاى طشتى

ش )قلقلة(و ثيتةكانى ) س ،ز، ص(بريتين لة ) صفير(ثيتةكانى 
 .)د ،ج ،ب ،ط ،ق(ن لة بريتي

 )الين(سيفةتى سَييةم 

٢٥  .اوو ـاءي ـا وـكَـنـا سانْـفَـتَـح ـا    وـملَهقَب افــراالنْـحـا وـحـحص 

ئةطةر ) ْي(و ) ْو( ،)مةددن(ثيتةكانى لين بةبَى  :واتة )واللين(
 .ى هةبَيت) فتحة(بن و ثيتى ثَيش خؤيان سةر)ساكن( زةننةدار

 ): لين(ثيناسةى 
 .لووسى ،ئاسانى :واتة: لةِرووى زمانةوانيةوة

كةيةوة و جةدةركردنى ثيتةكة لة مةخرة :واتة: لةِرووى زاراوةوة
 .بةئاسانى و بةبَى هيض قورسيةك لةسةر زمان

بَيت و ) ساكن(بةمةرجَى ِراوةستاو )ْو – ْي(دوو ثيتن : ثيتةكانى
) َصيف(و ) َقول( :ووةكبَيت  )مفتوح( سةرى هةبَيتثيتى ثَيشى خؤيان 

 .)خوف(و

 نحرافواال() استطالة(و  )تفشى(و ) تكرير(و ) نحرافإ(ثيتةكانى 
وو يان بؤ هةرد) االنحراف(مهورى زانايان سيفةتى وج :واتة )صححا
 .جَيطير كردووة) ر(و ) ل(ثيتى 

                                                 
 .٣٣/  الدرر البهية :بِروانة ١

 استُـطـلْ ضَــادا الشـيـن وللتَّفَشـي جـعـلْ وبِتَكْرِيـرٍ والـرا الالًمِ فـي.  ٢٦
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 )نحرافإلا(سيفةتى ضوارةم 
 .الدان :واتة: لة زمانةوانيدا

 .الدانى ثيتةكة لة مةخرةجةكةى :لة زاراوةدا
 .)ر(و ) ل(ثيتن  )٢( :ثيتةكانى

ضونكة ئةو  ،سيفةتَيكى هؤطرة بؤ ئةو دوو ثيتة )نحرافاإل(الدان 
ةطةنة مةخرةجى ثيتَيكى تر، دوو ثيتة لة مةخةرجى خؤيان دةرئةضن و د

62Fبؤ ثشتى زمانيش الدةدا ) ر(الدةدا بؤ ثَيشةوةى زمان و ) ل(

١. 
 )التكرير(سيفةتى ثَينجةم 

 .دووبارة بوونةوة :واتة: لة زمانةوانيدا
 ،لةرينةوةى سةرى زمان لةكاتى دةربِرينى ثيتةكة :واتة :لة زاراوةدا

 .ة)ر(ثيتةكةى تةنها ثيتى 
ضونكة ئةو ثيتة  ،)ر(ى وابةستةية بة ثيتى سيفةتَيك) التكرير(

 ،ئامادةية بؤ ئةو لةرينةوة بؤية وريايى ثَيويستة لةكاتى دةربِريندا
زَيدة  :واتةطرتنَيتى  مةبةستيش لة باسكردنى ئةم سيفةتة خؤ لَى بةدوور

بةزؤرى لةو  )ر(تةش لة ثيتى دةركةوتنى ئةم سيفة ،ِرةوى نةكردن تَييدا
بؤية ثَيويستة ) مرَّة( )كرَّة( :وةكودار بَيت ) شدة(كة  كاتةدا دةردةكةوَيت

لةسةر خوَينةر ئةو دووبارة بوونةوة بشارَيتةوة و بوارى دةركةوتنى 
يش بةو شَيوةية نية كة سةرى زمان )تكرير(بةَالم شاردنةوةى  ،نةدات

ضونكة ئةوة دةبَيتة هؤى ثةنط  ،بةهيض شَيوةيةك نةجوَلَيتةوة
، )ط(ثيتى  :وةكولةنَيوان سةرى زمان و ثوكدا  خواردنةوةى دةنطةكة

بةَلكو ثيويستة يةكجار سةرى  ،ئةمةش هةَلةيةكة بوارى ثَى نةدراوة
63Fووكى بؤئةوةى سيفةتةكة بَيتةدىزمان بجوَلَيتةوة بةس

٢ ، 64F١. 

                                                 
 .٨٩/  حامد العاني/ السعود في قراءة عاصم بن ابي النجود  :بِروانة ١
 .١٣٧/  عطية قابل نصر/ غاية المريد في علم التجويد :بِروانة ٢
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 ثارَيزين؟بخؤمان ) ر(ضؤن لة دووبارةبوونةوةى ثيتى 
خوَينةر ثشتى زمانى ِرَيطة ضارةى رزطاربوون لةو هةَلةية ئةوةية 

بلكَينَى بة مةَالشوويةوة بةشَيوةيةك كة ِرَيطة نةدات زمان زؤر 
65Fبجوَلَيتةوة

٢. 
 )يالتفش(سيفةتى شةشةم 

 .بَالوبوونةوة :واتة: لة زمانةوانيدا
بَالوبوونةوةى هةوا لة ناو دةمدا لةكاتى دةربِرينى  :واتة :لة زاراوةدا

وبوونةوةى هةواية لةناو دةمدا بَال) متفشي( هؤى ناونانيشى بة) ش(ثيتى 
 .66F٣)مما علمت رشدا( :بؤنمونة) ظ(خرةجةكةشى دةطاتة مةخرةجى مة كة

ة لةِرَيطةوة ي ىن زؤرَيك لة سيفةتةكانى تر ئاسان وئةم سيفةتةش وةك
 .لَيى تَيبطةى بةَلكو فَيربوونى ثَيويستة لةالى مامؤستا بَيت كتَيبةوة

 )ستطالةإلا(سيفةتى حةوتةم 
   .درَيذبوونةوة :واتة: نةوانيدالة زما

درَيذبوونةوةى دةنط لةسةرةتاى قةراغى اليةك لة  :واتة :لة زاراوةدا
 .زمانةوة تاكو كؤتاييةكةى

 .هةية )ض(ا لة ثيتى نهئةم سيفةتةش تة: ثيتةكةى

                                                                                                                            
وكات ى هادلةرينةوةى سةر زمان بَيتة :واتة) تكرير(كةواتة ثَيويستة سيفةتى  ١

 ))دلَير طةرميانى.م((). تكرار(خؤثاؤاستن لة لةطةَل 
 .١٣٨/ نصر  عطية قابل/ غاية المريد في علم التجويد :بِروانة ٢
 .١٤٩/  كامل المسيري/ الجامع في تجويد قراءة القران الكريم  :بِروانة ٣
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) العشر تقراءاالالنشر في (لة كتَيبى ) الجزري إبن: (ورياكردنةوة
 :رموويةتىفة

، هيض ثيتَيكيش درَيذ بوونةوةى تَيدايةكة سيفةتى  تاكة ثيتَيكة )ض(
خةَلكيش لةشَيوازى  ،قورس بَيت لةسةر زمان) ض(نية ئةوةندةى 

 ،دةربِرينيدا هةمةجؤرن و كةم كةسيش بةباشى و دروستى دةريدةبِرَيت
تَيكةَلى دةكةن ) ذ(هةندَى لةطةَل ثيتى  ،دةريدةبِرن و) ظ( وهةندَى وةك

ى )ز(ثيتى  و، هةندَيكيش وةكوو َةَيكى قةل)ل(هةندَى دةيكةن بة ،و
 .67F١ندروستهةموو ئةوانةش نا ،لَيدةكةن و
 بةَالم ناطاتة ئاستى درَيذ ،درَيذ دةبَيتةوة) ض(دةنط بة ثيتى  :سوود

دةبَيتةوة  لةمةخرةجى خؤيدا درَيذ) ض(ضونكة  ،بوونةوةى ثيتى مةدد
 .مةخرةجةكة نابةزَينَىسنوورى 

بةَلكو دةنطى بة  ،رةجَيكى ديارى كراوى نيةبةَالم ثيتى مةدد مةخ
68Fدةبِرَيتةوةنةمانى هةناسة 

٢. 
تةنها لة زمانى عةرةبيدا هةية، هةربؤية بة  )ض(ثيتى  :زانيارى

 .)الضاد لغة( :دةوترَيتنى عةرةبى ازم
، بنةمايةكى ِراستى نية) انا افصح من نطق الضاد(بةَالم فةرموودةى 

  .كردووةى باس) ١/٥٤(يدا لة تةفسيرةكة )كثير إبن( :وةكو
 دا ؟ )ظ(و  )ض(ضؤن جياوازى بكةين لة نَيوان 

ئةم  لةِراستيشدا، دةردةكةن )ظ(ثيتى  ووةك) ض(هةندَى كةس ثيتى 
مةخرةجى  .دوو ثيتة لةِرووى مةخرةج و سيفةتةوة جياوازيان لةنَيوانداية

ئةو ددانانةى تةنيشتى لةالى  ،يةكَيكة لة قةراغةكانى زمان و) ض(
ى زمانةوةية لةطةَل الةثشتى سةرةت) ظ(بةَالم مةخرةجى  ،سةرةوة

ئةمةش جياوازيةكى زؤرة لة نَيوانياندا  ،شةوةى ددانةكانى سةرةوةثَي

                                                 
 .٩١-٩٠/  حامد العاني/ السعود في قراءة عاصم بن ابي النجود  :بِروانة ١
، المنح الفكرية ١٣٨/ عطية قابل نصر / غاية المريد في علم التجويد :ِروانةب ٢

 .٧٦/  مال علي القارى/ ة الجزرية مشرح المقد
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 )التجويد(بابةتى      

كة بريتين  ،لةِرووى سيفةتيشةوة هةردوو ثيتةكة لة ثَينج سيفةتدا هاوبةشن
و  )طباقاإل(و ) ستعالءاإل(و  )الرخاوة(و ) الجهر(لة سيفةتةكانى 

، بؤية )ستطالةاإل(تاك دةبَيتةوة بةسيفةتى ) ض(بةَالم ثيتى ) صماتإلا(
بة شَيوةيةك  ،ثَيويستة لةسةر خوَينةر ئةم دوو ثيتة لة يةكتر جيا بكاتةوة

 .درَيذبوونةوةى ثيتةكة ببيسترَيت
 ١٩٣ثةِرةال )التالوةحق (لة كتَيبى ) عثمانشيخ  يحسن(مامؤستا 
  :فةرموويةتى

ئةطةر بوارَيكى تَيدا بَيت  )ظ(وةكو ثيتى ) ض( دةربِرينى ثيتى
هيض بوارَيكى تَيدا  ،ضاوثؤشى لة كةسى نةخوَينةوارو نا شارةزا بكرَيت

بِرينى ئةو رنية بؤ كةسَيك كة تواناى ِراهَينانى زمانى هةبَيت لةسةر دة
، )ظ( بَى تَيكةَلبون لةطةَل ثيتى و دروستثيتة بةشَيوةيةكى رِِاست و 

 دروست، ئةطةر واتايةكى نانوَيذ بةتاَل دةكاتةوة ئةو كارة ضونكة
ئةو كةسةى  وبطةيةنَيت جياواز لةوةى خواى طةورة ويستوويةتى وةك

ضل (يان  ،دةخوَينَيتةوة و )الظالين(بة ) الفاتحة(ى سورةتلة  )ينالضاّل(
ضونكة ئاشكراية كة  ،دةخوَينَيتةوة )من تدعونظل (بة ) من تدعون

ن م بووابةردةو) ظل(، ن دةطةيةنَيت وطومِرابوو ىواتا) لض(
69Fةوةنماو

١.  
 

 
 

لةِراستيدا توَيذينةوةى جَيطةى دةرضوون و سيفةتى ثيتةكان بة تةنها 
بةس نية بؤ ئةوةى فَيرخواز كارامة بكات لة دةربِرين و جوان 

ضونكة يةكطرتنى ثيتةكان ثَيكةوة  ،خوَيندنةوةى وشةكانى قورئان
ية، لةوانةشة كةسَيك بتوانَيت ثيتةكان كاريطةرييان لةسةر يةكتر هة

بةجوانى دةربِرَيت كاتَيك تةنها بن، بةَالم لةكاتى ثَيكةوة بوونيان لة 

                                                 
( و بةوةرطرتن لة كتَيبى  ١٩٣/  شيخ عثمان يحسن/ حق التالوة  :بِروانة ١

 .٣٨)/البهية دررال
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الحسن (لةِرووناكى ئةم ِراستيةشدا . وشةيةكدا ئةوةى ثَى ئةنجام نةدرَيت
لةسةر ضوار مةسةلة  تةجويدى قورئانثَيى واية كة ) المراديبن قاسم 

 :بونيات نراوة
 .مةخرةجى ثيتةكان ناسينى .١
 .ناسينى سيفةتةكانيان .٢
زانينى ئةو حوكمانةى درووست دةبن لةئةنجامى ثَيكةوة  .٣

 .بوونيان
بنضينةى  ،ِراهَينانى زمان و زؤر دوبارة كردنةوةى .٤

هةموو ئةو مةسةالنةش ئةوةية فَيرخواز لةسةر دةستى مامؤستاى 
70Fكارامة فَيرى قورئان ببَيت

) الجزري إبن(، هةربؤية كاتَيك ١
ِرةحمةتى خواى لَيبَيت تةواو بوو لة باسكردنى مةخرةج و سيفةتى 

دةستى كردة باسكردنى ئةو مةسةالنةى لة دواى ئةوة  ،ثيتةكان
  :فةرمووىثَيويستن و 

 

 آثــم الْـقُـرآن يـجـود لَــم مــن    الزِم حـتْــم بِالتَّـجـوِيـد واألَخـذُ.   ٢٧  

لَـيـنـا مـنـه وهـكَـذَا           أَنْـــزالَ اإلِلَـــه بِـــه نَّــهألَ     .٢٨  وصـــال إِ

زؤر  )الزم حتم( بايةخدان و كاركردن بة تةجويد )بالتجويد االخذ(

  .ثَيويستة بيزانَى ،طرنطة بؤ خوَينةرى قورئان

انى تةجويد هةركَى قورئان بة ثَيى بنةماك )ثمآمن مل جيود القران (

 .نةخوَينَيتةوة طوناهبارة

                                                 
 .٢٧/ي الحمدغانم قدور/ الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية  :بِروانة ١
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ضونكة خواى طةورة بةتةجويدةوة  :واتة )انزال هال هب هالن(

 .71F١)ورتل القران ترتيال( :فةرموويةتىخواى طةورة  ،دايبةزاندووة
 ،لةسةر خؤ و بةجوانى ثيت و بزوَينةكانى بخوَينَيتةوة :واتة

 .72F٢)ترتيال(جةختيشى لةسةر مةسةلةكة كردووة بة وشةى 
 :وتوويةتى )ئم األزهرياعبد الد(

لةكوَيوة : كردبَيت) الجزري إبن(وةكو ئةوةى كةسَيك ثرسيارى لة 
دةزانين كة تةجويد ثَيويستة لةسةرمان و، واجبة فَيرى بين و، 
كةمتةرخةم تيايدا طوناهبارةو، بةَلطة ضية لةسةر هةموو ئةوانة و 

 )انزال لها النه به( :دا وتبَيتىِرَيطةى فَيربوونيشيان ضؤنة؟ دانةريش لة وةَالم

مةسةلةكة ئةوةية خواى طةورة ئةو قورئانةى بة تةجويدةوة  :واتة
 . 73F٣ )ورتل القران ترتيال: (فةرموويةتىدابةزاندووة و 

لة  ،لةسةردةمَيكةوة بؤ سةردةمَيك :واتة) وهكذا منة الينا وصال(

ِرَيطةى لة  ،ثَيمانطةيشتووة) تواتر(بة  ،نةوةيةكةوة بؤ نةوةيةك
لة  )( ، ثَيغةمبةريش)(ئةوانيش لة ِرَيطةى ثَيغةمبةرةوة  ،هاوةَالنةوة

 . 74F٤)ئةويش لة ثةروةردطارى مةزنةوة ،ةوة)علية سالم(ِرَيطةى جبريل 
 
 
 
 

                                                 
 ).٤(ئايةتى / لمزملاسورةتى  :بِروانة ١
 . نور الفالح في تجويد كالم اللة الفتاح: بِروانة ٢
 .٥٧/غانم قدوري الحمد/ الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية  :بِروانة ٣
 . عبدالمحمود محمد / ة البدرية شرح متن الجزرية معالل :بِروانة ٤
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 )تجويد(ثَيناسةى    
 

 
                                                            
 
 
 
 
  

 
       

 :واتة) جيد شيء هذا(ترَيت دةو ،ضاككردن :واتةلة زمانةوانيدا 
 .ئةوة شتَيكى ضاكة

شارةزابوون و كارامةيى لة خوَيندنةوةى قورئاندا  :واتة :لة زاراوةدا
 .75F١)بةبَى زيادوكةم

يان بايةخدان بة هةموو ثيتَيك لة ِرووى جَيطيرى دةرضوون و 
درَيذكردنةوة و بضوك و طةورة كردنةوة   ،سيفةت و مينطة و

 .76F٢)هتد...و
  :ية لة شارةزابوون لة زانستى تجويدئامانج ض

زانايانيش  ،ثاراستنى زمان لة هةَلةكردن لة قورئانى ثيرؤز -١
الدان  :واتةناو بردووة ) لحن(هةرلةكؤنةوة هةَلةكردنيان لة قورئاندا بة 

  .لة ِراستى

                                                 
 ٤٥/  جامع شرح المقدمة الجزرية: لة) تجويد(بؤ ) خالد االزهرى(ثَيناسةى  ١

. 
الجامع في تجويد .  ١٦٨/  النشر في القراءات العشر: بؤ ئةم ثَيناسةية بِروانة ٢

زؤرَيك لة سةرضاوةكانيش هةر هةمان ثَيناسةيان كردووة  ،١٥/قراءة القران الكريم
. 
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  :لة قورئاندا دووجؤرة) لحن(
  :حةوت شَيوةى هةيةئةويش  ،ى ئاشكرا)لحن( :يةكةم

  .ثيتَيك بة ثيتَيكى تر طؤِرينى -١
 .)متحرك(كردنى ثيتي بزواو ) ساكن(زةننةدار  -٢
 .)ساكن(ى زةننةدار )تحريك(جوَالندنةوةى  -٣
 .درَيذكردنةوةى ثيت كة ثيتَيكى ترى لَيوة دروست بَيت -٤
 .نةهَيشتنى مةددى ثيتةكان -٥
 .دار)شدة(سووككردنةوةى ثيتى  -٦
 .داركردنى ثيتى سووك) شدة( -٧

  :ى ناديار)لحن( :دووةم
 وةكوئةم جؤرة هةَلةكردنة ثةيوةندى هةية بةياساكانى تةجويدةوة     

ى )ت(يان ِراوةستان لةسةر  ،تَيهةَلكَيشانى ئةوةى تَيهةَلكَيش ناكرَيت
ت (لة ) همس(دةرنةخستنى  :بؤنموونة ،و هةَلةى لةوجؤرة)ه(بزواو بة 

 .يان جيانةكردنةوةى ثلةكانى بةرزكردنةوةى ثيتى بةرز) ف –ح  –
ضونكة  ،ةم جؤرةش بؤية ناونراوة هةَلةى ناديار يان شاراوةئ

 .شارةزايانى قورئان خوَيندن نةبَيت كةسى تر ثَيى نازانَى
  :دةَلَيت) ٣٦(لة الثةِرة ) القران الكريم تالوةاحكام (لة ) يالبركو(
ضونكة ئةطةر ضى  ،هةموو ئةو جؤرة هةَالنة حةرامن(

بةَالم كاريطةرييان هةية لةسةر  ،ةتةكةكاريطةرييان نيية لةسةر واتاى ئاي
 .77F١)ِرةونةق و جوانى ثيتةكة لةكةدار دةكات ،خودى وشةكة و

 
 

                                                 
 . ٤١ - ٤/  اللمعة البدرية شرح متن الجزرية: بِروانة ١
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  :حوكمى فَيربوونى زانستى تةجويد لةشةرعدا
كة فَيربوونى ئةم زانستة  ،زؤربةى زانايان لةسةر ئةوة كؤكن

ئةطةر كةسانَيك ثَيى هةَلسن ئةوةكانى تر طوناهبار  ،يةيةفةرزى كفا
، بةَالم ئةطةر كةسَى ثَيى هةَلنةسَيت هةموويان طوناهبار دةبن ،نبان

واتة جَيبةجَيكردنى ياساكانى لة كاتى خوَيندنةوةى قورئان  ىيشَيكردنثكار
با ) بالغ(لةسةر هةموو مووسَلمانَيكى ثَيطةيشتوو  .ة)عين فرض(

78Fلةِرووى ياساو حوكمةكانيشةوة لَييان شارةزانةبَيت

١ . 
 :مةسةلةيةكى طرنط

 :دووشَيواز هةية بؤ فَيربوونى ئةم زانستة
 .طوَيطرتنى قووتابى بؤ خوَيندنةوةى مامؤستا -١
79Fخوَيندنةوةى قوتابى لةبةردةستى مامؤستا -٢

٢ . 
لة لَيكدانةوةكةيدا بؤ هؤنراوةى ) يالقارمال على (زاناى ثايةبةرز 

بةَالم زؤرَيك لة زانا  ،ِرَيطةى دووةمى ثَى باشترة) الجزرية(
80Fان كؤكردنةوةيان ثَى باشة لة نَيوان هةردوو شَيوازةكةداهاوضةرخةك

٣ . 
ئةم زانستة بةهيض شَيوةيةك لة ِرَيطةى كتَيبةوة بة تةواوةتى  :سوود
 .مامؤستايةك هةبَيت بؤ فَيربوونىبةَلكو ثَيويستة  ،ةزانابَيتلَيى شار

 
 :)٢٨ – ٢٧(واتاى طشتى كؤثلةى 

ئان ثَيويستة و جةختى كاركردن بة زانستى تةجويد بؤ قوتابى قور
ضونكةهةركةسَيك قورئان بةبَى تةجويد بخوَينَيتةوة  ،لةسةر كراوة

                                                 
، احكام ٢٧/ محمد فريد الجمل / الميسر الفريد في علم التجويد : ِروانةب ١

 . ٥/  طلمحمود رأفت الز/ التجويد والتالوة 
 .١١/  الواضح في احكام التجويد: بِروانة ٢
 .٥٤ /الميسر الفريد : بِروانة ٣
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 جؤرةكانى خوَيندنةوةى قورئان

 ،خواى طةورة خؤى بةم شَيوة دايبةزاندووة لةبةرئةوةى  ،طوناهبارة
   .سةدة بة سةدة و دةستة بة دةستة ودةست بة دةستيش بة ئَيمة طةيشتووة

 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

٢٩ .ـوهـضًـا وـلَْـيـةُ أَيح ةوـــةُ     الـتِّـالــني  والْــقـــراءة األَداء وزِ

 )ـوهتةجويدكردنى قورئان :واتة )و. 
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 ثايةكانى قورئان خوَيندن

 .خوَيندنةوةجوانى  :واتة )الـتِّـالوة حـلَْـيـةُ( 

 و ِرازاندنةوةى بة جَيهَينانى قورئان :واتة )لْــقـــراءةوا األَداء وزِيــنـــةُ(

 .ىخوَيندنةوة

خوَيندنةوةى قورئان بة دواى يةكدا بةِرَيك و  :واتة )الـتِّـالوة(  - أ

 .ثَيكى بةثَيى ئةو دابةشكردنانةى لة قورئاندا هةية

 .فَيربوونى قورئان لة مامؤستايانةوة :واتة )األَداء(  - ب

بة هةردوو حاَلةتى ثَيشوو دةوترَيت و لةوان  )اءةالْــقـــر(  - ت

81Fطشتطيرترة

١. 
 

                                                           
 

 
  

 

  :)خوَيندنةوةى قورئان سَى ثايةى هةية( :زانايان دةفةرموون
خوَيندنةوةى قورئان بة هَيمنى و لةسةر  :واتة 82F٢)التحقيق( - أ
تَيطةيشتنى واتاكان و ضاودَيريكردنى ياساكانى  لة طةَل ،خؤيى

كةسانى سةرةتايى كة  ؤئةم شَيوة خوَيندنةوة طونجاوة ب ،تةجويد
  .بؤ ئةوةى ِرابَين لةسةرى ،دةيانةوَيت فَيرى قورئان خوَيندنةوة بن

                                                 
 . ٤٠/  الدرر البهية :بِروانة ١
 .بةكاردةهَينن ) رتيلالت) (التحقيق(هةندَيك لة زانايان لة جياتى  ٢
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ثةلة كردن لة خوَيندنةوةى قورئان هاوكات  :واتة) الحدر( - ب
 .د و ِرةضاوكردنيانكردن لة بنضينةكانى تةجويى ثارَيزطار

خوَيندنةوةى قورئان بةشَيوةيةكى مام ناوةند لة ) التدوير( - ت
هاوكات لةطةَل جَيبةجَيكردنى  ،نَيوان حاَلةتى يةكةم و دووةمدا

83Fياساكانى تةجويد

١. 
  :واتاى طشتى

هةروةها تةجويد جوانى و ِرازاندنةوةية بؤ خوَيندنةوةى قورئانى 
 .ثيرؤز
 
 

)ـوهتةجويد :واتة )و. 

 :وةكولةو سيفةتة هؤطرانةى لةطةَل ثيتةكانداية  :واتة )حقَّـهـا(
 .كة باسمان كرد ىلةو سيفةتانة) اوةخر(و ) شدة(و  )جهر(و ) همس(

نانى سيفةتةكانةوة دروست جامى بةجَيهَيئةوةى كة لة ئةن )مستَحـقَّـهـا(

قةَلةو كردنى ثيتى بةرز و شتى  ،ناسككردنةوةى ثيتى نزم و :وةكو ،دةبن
 .لةو شَيوةية

  :واتاى طشتى
هةروةها تةجويد بريتية لةوةى مافى ثيتةكان بدرَيت وةكو سيفةتة 

ئةوةش كة دروست دةبَيت لة جَيبةجَيكردنى  ،هؤطرةكانيان و
 .وةكو بضوك كردن و طةورة كردنةوةى ثيتةكان ،سيفةتةكانةوة

                                                 
 . ١٠/ محمد عصام القضاة.د/ الواضح في احكام التجويد : بِروانة ١

٣٠ .ـوهو ـطَـاءإِع وفـرـا الْـحقَّـهح    ــنم ـفَـةـا صـا لَـهـقَّـهستَحمو 
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٣١ .دركُـــلِّ و ـــداحو ــهـلاللَّـفْـظُ      ألَصــي وف ـرِهـينَـظ ـثْـلـهكَم 

 )دوو ثيتَيك بؤ جَيطةى دةرضونى مطَيِرانةوةى هة :واتة )ر

 .سةرةكى خؤى
رِه فــي واللَّـفْـظُ( ـيـِرينى ثيتَيكى هاوشَيوةى ئةو ثيتة لة دةرب :واتة )نَـظ

 .ئةطةر دووبارة بووةوة ،شوَينَيكى تر
)ثْـلـه ى يةكةم جارتهةر وةكو دةربِرينَي )كَمـ. 

 
 

 :واتاى طشتى
هةروةها تةجويد واتاى ئةوة دةطةيةنَى كة هةموو ثيتَيك  

ئةطةر ثيتَيكى تريش هةبو لة  ،بطَيردرَيتةوة بؤ مةخرةجى سةرةكى خؤى
 يةكى تر وةكو ئةو جَيطة

ثيتة ئةويش بة بَى زياد و كةم هةمان شَيوازى لةسةر جَيبةجَي 
  .دةكرَيت

٣٢ .ـالكَمم ـنـرِ مــا غَـيم تَكَـلُّـف      ـي بِاللُّطْـفطْـقِ فالن بِــال ـفـستَع 

 )ـالكَملة حاَلةتَيكدا كة ويستت بة تةواوى قورئان  :واتة )م

 .نيتةوةبخوَي
)ـنـرِ مــا غَـيم بةبَى زؤر لة خؤكردن لة كاتى خوَيندندا :واتة) تَكَـلُّـف. 

)بة بَى سنور  ،ئاسانى و ودةربِرينى ثيتةكان بة هَيمنى  :واتة )بِاللُّطْـف

 .بةزاندن و بَى زَيدةِرةوى و كةمتةرخةمى
 .بؤ زياتر جةخت كردنةوةية )مــا(
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 :واتاى طشتى
ثَيويستة بة  ،ربِرينى ثيت و وشةكانى قورئانى ثيرؤزدالةكاتى دة 

 .تةواوى بةبَى زيادةِرةوى ئةو سيفةتانةى باسمانكرد جَى بةجَى بكرَيت
 ضةند نمونةيةك لة زَيدةِرةوى لةكاتى خوَيندنةوةى قورئاندا

 ١٦٩لة الثةِرة )النشر في القراءات العشر(لة كتَيبى ) يالجزر إبن(
 :دةفةرموَيت

تجويد بتمظيغ اللسان وال بتقعير الفم وال بتعويح الفك و ال وليس ال(
بترعيد الصوت وال بتمطيط الشد وال بتقطيع المد وال بتطنين الغنات وال 

 .)بحصرمة الراءات
 :تةجويد بريتى نية لة

 .قورئان دةخوَينَى و دةَلَيى ثاروَيكى لة دةمداية :واتة) اللسان تمظيغ(
 ،ستنة سةر طةروو لةكاتى خوَيندنةوةدافشار خ :واتة) تقعير الفم(
 :واتة) الفك تعويج(دةردةكات  )ع(هةموو ثيتةكان وةكو ثيتى  :واتة

 الركردنةوةى ثيتةكان يان 
 .خوَيندندا الركردنةوةى شةويلطةى لةكاتى

واثيشاندات كة خوَينةر لة  ،لةراندنةوةى دةنط و) ترعيد الصوت(
اتة وا دةردةكةوَيت حاَلةتَيكى ترسى خوا دةطرَيت و دةنطى دةلةرزَى و

84Fدروست كراوة

١. 
 دارن و درَيذ)شدة(درَيذكردنةوةى ئةو ثيتانةى  :واتة) الشد تمطيط(

 .)الرجيم الشيطانباهللا من  اعوذ( :بؤنمونةكردنةوةيان تَيدا نية 
                                                 

زؤر طريان لةكاتى قورئان خوَيندندا، بةتايبةتى ئةطةر خوَينةرةكة بةزؤر خؤى  ١
مافنةدانى ثيتةكان و يةكةم : بطرَينى، دوو مةترسى لَى ضاوةِروان دةكرَيت

من زؤر لة خوا  :دةَلَيتوَينةرةكة بةزمانى حاَل شَيواندنى ئايةتةكان، دووةميش خ
بؤية   ت نةبَيت،ؤدندا، مةطةر طريانَيك بةدةستى خنةترسم دةطريم لة قورئان خوَيد

قورئاندا، بةَالم  ةذو شوَينةوار هاتووة دةربارةى طريان ل ئةطةر ضى هةندَى بةَلطة
 .)هللا أعلموا(يى مالةم ِرؤذطارةى خؤماندا بةدوور نية لة مةترسى ِروثا



   )إبن الجزري( ثَيشةكىلَيكدانةوةى                                                             

 

96 

يــاااأيها الذين ( :وةكو ،بِربِركردنى ثيتى مةدد :واتة) المد تقطيع(
 .)امنووو
دا ) غنة(مينطة لة ثيتةكانى ) غنة(بِربِركردنى  :واتة) تالغنا تطنين(
 .)ناسنمننن الجنننة والن( :وةكو
ِراطرتنى هةناسة بة تةواوى لةكاتى  :واتة) الراءات بحصرمة(

 .تَييدا) بينية(و ِرَيطةنةدان بة دةركردنى سيفةتى ) ر(دةربِرينى ثيتى 
ةكانى لة نك لة والة يةكَي) يمن سويدأ(هةموو ئةم نمونانةش مامؤستا 

هةَلةكانى بةرجةستة كردووة  ،ى ئاسمانى باسى كردووة و)اقرأ(كةناَلى 
 .بة نمونة بؤ ئةوةى خوَينةران خؤيانى لَى بة دوور بطرن
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 نى تةجويدوِرَيطةى فَيربو
 

 
  

 
 

٣٣ .ـسلَـيو ـهـنـيب ـنـيبو كتَـرـاضَــةُ إِالَّ      ـهـــرِئٍ رِيام بِـفَـكِّــه 

)ـهـنـيلة نَيوان تةجويد و )ب 

)ـهكلة نَيوان لَيدووركةوتنةوةى )تَـر 

 بةردةوامبوونى )رِيـاضَــةُ(

 ة لة ِراهَينانكةسَيك )امـــرِئٍ(

)دةمى :واتة ىبة شةويلطة )بِـفَـكِّــه. 

دانةر ِرةحمةتى خواى لَيبَيت وةكو : ىفةرموويةت) زادة يطاش كبر(
ئةوةى هةستى كردبَيت ئةم هةموو بابةتانة قورس بَيت لةسةر فَيرخوازان 

جياوازى نَيوان : فةرموويةتىو تووشى سةرسام بوونيان بهَينَيت بؤية 
شارةزاو نةشارةزا لة تةجويد هةرئةوةية ِراهَينان بة دةمى بكات و طوَى 

85Fبةدةست بهَينَيت ىطرَيت، تاكو لَيهاتوويلة مامؤستايانى قورئان ب

١. 
 

 :واتاى طشتى

                                                 
، بةوةرطرتن لة ١١٩/ زادة  يطاش كبر/  الجزرية المقدمةشرح  :بِروانة ١
 .٦٠/  الشرح الوجيزكتَيبى 
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لَيرةدا ئامؤذطاريمان دةكات بةردةوام بين لةسةر خؤ ) الجزري إبن( 
ضونكة  ،ِراهَينان لةسةر ضاك خوَيندن و جوان خوَيندنةوةى قورئان

جَيهَينانى ياساكان بير دةضنةوة،  بكرَيت بة ئةطةر بؤ ماوةيةك فةراموش
لة نَيوان تةجويد و نةمانى هةر ئةوةية ( :كورتى كةش بةكؤثلة اىوات

كةسَيك بةردةوام بَيت لةسةر خؤ ِراهَينان لةسةر قورئان خوَيندنةوة 
 .86F١)بةشَيوةيةكى جوان

 
 
 
  
 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 

 
 

 بضوككردنةوةى ثيتة نزمةكان

                                                 
 . ٤٢/  ، الدرر البهية٤٢/ اللمعة البدرية : بِروانة ١

 

 بابةتى بضوككردنةوة     
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ِرةحمةتى خواى لَيبَيت ) الجزري إبن(اوةكةيدا لةم بةشةى هؤنر
 ،باسى هةندَى بنةما و ياساى ثةيوةندى دارمان بؤ دةكات بة تةجويدةوة

 :دةفةرموَيتكة لة سيفةتةكانةوة سةرضاوة دةطرَيت و 

٣٤ .قِّـقَـنفَر ـالتَـفسم ـنم فــرأَح نرــاذحو ـيـمتَفْخ لَـفْـظ ــفل  األَ

 )قِّـقَـنفَر ـالتَـفسم ـنم فــرثيتة نزمةكان بضوككةرةوة :واتة )أَح. 

)نرــاذحو ـيـمتَفْخ لَـفْـظ ــفل ف يورياش بة لةوةى ثيتى ئةل :واتة )األَ

 .طةورة بكةيتةوة) ا(
 ):الترقيق(ثَيناسةى  

 .الوازى :واتة ،ةوة هاتوة)الرقة(لة : لة زمانةوانيدا
بضوككردنةوةى ثيت بة بضوككردنةوةى لة  :واتةوةدا الة زار

 .مةخرةج و الوازكردنى لة سيفةتدا
 :)التفخيم(ثَيناسةى 

 .طةورة كردن :واتةلة زمانةوانيدا 
 ،طةورة كردنى ثيت بة قةَلةوكردنى لة مةخرةج و :واتةوةدا الة زار

 .بة هَيز كردنى لة سيفةتدا
َى ياساى طرنطمان بؤ باسى هةند) الجزري إبن(لةم كؤثلةيةدا 

ثَيويستة لةسةر  .دةكات سةبارةت بة ِراستكردنةوى قورئان خوَيندن
ثيتة نزمةكان واتة ثيتةكانى زمانى  :بؤنمونة ،خوَينةر ِرةضاويان بكات

عةرةبى جطة لة ثيتة بةرزةكان هةموو بة بضوكى دةخوَينرَيتةوة مةطةر 
ةوةى الم لة هةندَى لة حاَلةتَيكد ِريوايةت هةبَيت وةكو طةورة كردن

ف يهةروةها هؤشيارمان دةكاتةوة لة طةورة كردنةوةى ثيتى ئةل .حاَلةتدا
لةم  ،ضونكة لة ِراستيدا ئةوة مةسةلةيةكى زؤر طرنطة و ،)ا(
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لة بنضينةشدا لة عةجةمةكانةوة ئةم  ،ِرؤذطارةدا زؤر بَالو بوةتةوة و
 .87F١)عادةتة ثةيدا بوة

 لَــنــا لـلَّــه الَمِ ثُـــم ألـلَّــه    إِهـدنَـا عــوذُأَ أَلْحـمـد كَهـمـزِ. ٣٥
 :دةَلَيت) االزهريخالد (زاناى ثاية بةرز 

هةمزة لة ضوار ) ء(هؤشيارى دةدات كة ثيتى ) الجزري إبن(لَيرةدا 
 .كرَيتةوةدةجَيطةدا بضوك 

) رب العاملني ا احلمد( :وةكو ،ةوة بَيت)ح(كاتَيك بة تةنيشتى ثيتى  :يةكةم
) ح(لَيرةدا هةمزةكة بة تةنيشتى المةوةية نةك  :ئةطةر كةسَيك بَلَيت

زةننةدارة وةكو ) ل(قسةكةت تةواوة بةَالم لةبةر ئةوةى ثيتى  :دةَلَيم
 .ئةوةية بوونى نةبَيت

 .)با اعوذ( :وةكو ،)ع(لة الى ثيتى  :دووةم 

 .)طالصرا أهدنا( :وةكو ،)ه(لة الى ثيتى  :يةم سَى

لة ثاش ) الذي ا( :وةكو .لةالى ثيتى المى ناساندنى طةورة: ضوارةم
ئةوةش فةرمانى كردووة بة بضوككردنةوةى ثيتى الم لة وشةى مةزنى 

بة ) لنا(وشةى  لة) ل(جةختيش دةكاتةوة لةسةر دةرخستنى ثيتى  ،و) هللا(
88Fهؤى نونةكةى دواى خؤى

٢. 
لة  مى دووةمال :واتة) ل(ثَيويستة خوَينةر وريا بَيت و ثيتى  :واتة

                                                 
و  يخالد االزهر/ جامع شروح المقدمة الجزرية في علم التجويد :بِروانة ١

 . يزكريا االنصار
 . ٤٣/  معة البدرية شرح متن الجزريةالل  :بِروانة ٢

٣٦ .تَلَطَّـفلْيلَـى وعو الَ الـلَّـهو يـمِ    الـضالْمو ـنم ـةصخْمم ـنمو ضـرم 
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ة، كة )ط(ضونكة بة تةنيشت ثيتى  ،بضوككاتةوة )ولْيتَلَطَّـف( وشةى

 .تةنيشتى ى)ل(ثيتَيكى بة هَيزة و كارَيطةرى هةية لةسةر ثيتى 

) نيالّالضّ وال(و ) ا وعلى(وةها ثَيويستة المى يةكةم لة وشةى هةر
ضونكة ئةو ثيتة طةورانةى ثاش خؤيان كاريطةرييان  ،بضوك بكرَيتةوة
 .هةية لةسةر يان

لة ) م(هةروةها جةخت دةكاتةوة لةسةر بضوككردنةوةى ثيتى 
كةن بة ضونكة زؤربةى خوَينةران لةو ثيتةدا هةَلة دة ،)مخْمصـة(وشةى 

بةهةمان شَيوة  ،89F١)هةَلةيةكى نادروستة ئةوةش) خ(هؤى طةورةيى ثيتى 
طةورة بكاتةوة لة وشةى ) م(ثيتى  ووريابَيت نةوةك ثَيويستة خوَينةر

 .ةوة كة قةَلةوة)ر(بةهؤى ثيتى ) مرض(

٣٧.   ـاءبو قــرـلٍ بـاطب ي بِـهِـمبِـذ رِصاحلَـى وع ةـدالش اجلَهي ـرِوالَّـذ 

بــوة الصـبـرِ كَحـب الْجِيـمِ وفـي فيهـا. ٣٨    رو تُـثَّـتاج ــجحـرِ والْفَـج 

بثارَيزين لةم ) ب(هةروةها ئامؤذطاريمان دةكات بضوكى ثيتى 

 .نمونانةدا

)قــركة ثيتَيكى طةورةية) ر(بةهؤي دراوسَيتى  )ب. 

 .)ط(كى لة ثيتى بةهؤي نزي )بـاطـلٍ(

)ي بِـهِـمئةوةش  ،بةهؤى ئةوةى بة تةنيشتى دوو ثيتى نةرمةوةية )بِـذ

بةَالم نابَيت  ،تايبةت بَيت بةم شوَينانةوة) ب(نةبَيت بضوككردنةوةى ثيتى 
                                                 

 .٤٤/  اللمعة البدريةبة وةرطرتن لة  ١٤٧/ شرح طيبة النشر : بِروانة ١
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ي )مالةإ(وةكو  ونةوةك) ب(زَيدةِرةوى بكرَيت لة بضوككردنةوةى ثيتى 
90Fثَيبَيت

١. 

)رِصاحلَـى وع ةـدـرِ الشاجلَهي وهةروةها ورياى دةرخستنى  :واتة )الَّـذ

 ).ب(ئةو دوو سيفةتةش بة لة ثيتى 

) ج(هةروةها ثَيويستة ئةو دوو سيفةتة لة ثيتى  :واتة )الْجِيـمِ وفـي(

ئةطينا مةترسي تَيكةَل بوون هةية لة نَيوان  ،يشدا دةربخرَيت بة جوانى
 .دا)ش( لةطةَل )ج(هةروةها  )ف( لةطةَل  )ب(

تةوة وةكو ةئاشكراى لة قورئاندا بؤ هَيناوين ئينجا ضةند نمونةيةكى
 .١٦٥البقرة}يحبونَهم كَحب اللّه والَّذين آمنواْ أَشد حباً لِّلّه{ :لة ئايةتى )حب(وشةى 

 .٣العصر}وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا بِالصبرِ{لة ئايةتى  )بِالصبرِ(

)ةوبئايةتى لة )ر }نيعمارٍ وقَر ذَات ةوبا إِلَى رماهنيآو٥٠املؤمنون}و. 

)تُثَّتارٍ{لة ئايةتى  )اجن قَرا ما لَهضِ ماألَر قن فَوم تُثَّت٢٦إبراهيم}اج. 

)جاسِ{ لة ئايةتى )بِالْحي النأَذِّن فو ج٢٧احلج}بِالْح. 

 .٧٨اإلسراء}وقُرآن الْفَجرِ{ لة ئايةتى )الْفَجرِ(

                                                 
 .٤٤/  اللمعة البدرية، بةوةرطرتن لة ١٤٧ / النشرطيبة  شرح: بِروانة ١
 .٤٤/  الدرر البهية شرح المقدمة الجزرية -
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وريامان  )الجزري إبن(ئةطةر ئةو دوو سيفةتةى : بؤ نموونة
جَيبةجَيي نةكةين تَييدا وشةي ) ج(خةين لة ثيتى يدةكاتةوة كة ثَيويستة دةر

 .)اشتثت(دةبَيتة  )اجتثت(

       ٣٩  .ـنـنـيبو ـقَـلْـقَـالم ـا إِنـكَنس إِنو كُـنـي يف قْـفالْو ـا كَــانـنيأَب 

     ٤٠ .ـاءحو ـصحصح ـطـتأَح ـقالْح ـيـنسـيـمِ وتَقسـطُـو مسـقُـو يسي 
لةم بةشةدا فةرمانمان ثَي دةكات سيفةتى قةلقةلة بة  )يالجزر إبن( 

) ساكن( كاتىلة  )ق ط ب ج د(، )قلقلة(ِروونى دةربخةين لة ثيتةكانى 
  .بوونى ثيتةكة

)إِنو كُـنـي يف قْـفئةطةر لةكاتى ِراوةستان بَيت لةسةر  :واتة )الْو

 .)قريب( :وةكو ،ثيتةكة

)ـا كَــانـنيبة ِروونتر دةجوَلَيتةوة لة ِراوةستاندا )قلقلة(ثيتى  :واتة )أَب. 

 :)قلقلة(ضةند نموونةيةك لةسةر 

 .)ويدخلون –واجتبيناه  –وقطر  –يقطعون ( :لة كاتى بةردةوام بوون  -

 .)جميد –هبيج  –حميط  –خالق (لة كاتى ِراوةستان دا   -

ثَيويستة ئاطادارى  ،جطة لةمانةش كة باسكران  -
 حصحص(ى يةكةم و دووةم بين لة وشةى ) ح(بضوككردنةوةى 

، هةروةها )ص(ضونكة بة تةنيشت ثيتَيكى طةورةوةية وةكو  )احلق
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يشدا بةهؤي دراوسَيتى بؤ هةردوو ثيتى )احلق( و )تاحط(لة وشةى 

 .)احلق من ربك( :وةكو) ق(و) ط(طةورةى 

بة هةمان شَيوة ئاشكراكردن وجوان دةربِرين ثَيويستة سةبارةت 
لة ئايةتى ) يسطو( )مستقيم(لة وشةى  )س(بة بضوككردنةوةى ثيتى 

 .91F١)يسقون الناس من امة وجدعليه(لة ئايةتى  )يسقو(لة وشةى  ،و )يسطون يكادون(

) س(ئاطاداركردنةوة دةربارةى بضوك دةربِرينى ثيتى  :سوود 
ية لة  طشتى بابةتَيكى بةَلكو ،كورت هةَلنةهاتووة لةسةر ئةم حاَلةتانة

بة تةنيشت ثيتَيكى  ،ى و بزواوىزةننةدارلة  ،هةموو حاَلةتَيكدا
92Fيان بضووكطةورة بَيت 

٢. 
 

 :واتاى طشتى هةردوو كؤثلةكة
يدا، )ساكن(بة جوانى دةرببِرة لة كاتى ) مقلقل(جوَلاو  ثيتى

) قريب(وشةى  اوةستان لةسةربؤ نمونة وةكو ِر ،لةكاتى وةستانيشدا
 .ِرونتر دةردةكةوَيت

بة بضوكى ) س –ح (هةروةها ثَيويستة هةردوو ثيتى 
 :وةكوبةتايبةتى كاتَيك بة تةنيشتى ثيتى طةورةوة بن  ،بخوَينرَيتةوة

 ).ق –ص (
 
 
 
 

                                                 
 . ٥٦/  جامع شروح المقدمة الجزرية: بِروانة ١
 . ٤٤/  الدرر البهية: بِروانة ٢
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 سكَـنـت حيـث الْكَسـرِ بعـد كَـذَاكَ كُـسـرت مـا إِذَا الــراء ورقِّــقِ. ٤١

     ٤٢ .إِن لَم تَكُـن نـلِ مقَب فـرح ـالعتاس أَو كَانَـت ةـرالكَس ـتـسلَي ــالأَص 

 )كسرة(ذَير ) ر(هةركاتَيك ثيتى  :واتة )كُـسـرت مـا إِذَا الــراء ورقِّــقِ(

 .)ارني –الريح  –رِزقا ( :وةكو ،ى هةبوو بة بضووكى بيخوَينةوة

بة هةمان شَيوة بة بضووكى  )سكَـنـت حيـث الْكَسـرِ بعـد كَـذَاكَ(

ثَيش خؤيشى ذَير  ،بوو )ساكن(َيتةوة ئةطةر خؤى دةخوَينر )ترقيق(
 .)الفردوس( :وةكو ،بَيت )اصلي(ي بنضينةيي )كسرة(

 

 )ر(ثيتى بابةتى         



   )إبن الجزري( ثَيشةكىلَيكدانةوةى                                                             

 

106 

)إِن لَم تَكُـن نـلِ مقَب فـرح ـالعتكةوتة ثَيش ) ر(ئةطةر ثيتى  :واتة )اس

لةو  )لباملرصاد –فرقة  –قرطاس ( :وةكو ،يةكَيك لة ثيتة بةرزةكانةوة
93Fورة دةكرَيتةوة بة هؤي ئةو ثيتة طةورانةوةحاَلةتةدا طة

١. 

لة ثاش ثيتى  )ءاستعال(لة قورئاندا تةنها سَي ثيت لة ثيتةكانى  :سوود
 .94F٢)ق –ط  –ص (كة بريتين لة  ،ةوة هاتوون)ر(

)أَو كَانَـت ةـرالكَس ـتـسلَي ــالئةطةر لة حاَلةتَيكدا  :واتة )أَص

طةورة  )ارتبتم - ارتابواام ( :وةكو ،ئةصلى نةبوو) ر(ى ثيتى  )كسرة(
 .دةكرَيتةوة

-بةهؤي ِراوةستانةوة ،ساكن بوو) ر(ئةطةر ثيتى  :روونكردنةوة
خؤي لة يةكَيك -ئيتر بةهةر شَيوةيةك بزواوبَيت لة حاَلةتى بةردةواميدا

 .لةم حاَلةتانةى خوارةوة دةبينَيتةوة

 بشرر ترمى( :وةكو ،ي هةبَيت)فتحة(ثيتى ثَيشى خؤى سةر  :يةكةم

 .طةورة دةكرَيتةوة )صبر وملن –

 - بالنذُر( :وةكو ،ى هةبَيت )ضمة(ثيتى ثَيش خؤى بؤر  :دووةم

ربالد - طةورة دةطرَيتةوة )النذُر. 

) يوم عسر( :وةكو ،ى هةبَيت)كسرة(ثيتى ثَيش خؤى ذَير  :سَييةم
 .بضوك دةكرَيتةوة

                                                 
 . ٤٥/  اللمعة البدرية: بِروانة ١
 .٥٩/الشروحلة جامع ) الجزرية(بؤ ) ياالنصار زكريا(لَيكدانةوةى  :بِروانة ٢
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 - ان الفجار( :وةكو ،تثَيش خؤى ئةلفَيكى مةددى هةبَي :ضوارةم

 .طةورة دةكرَيتةوة )وقناعذاب النار –بئس القرار 

 زةننةدارواوى  :واتة ،ثَيش خؤي واوَيكى مةددى هةبَيت :ثَينجةم
ترجع  –لن تبور ( :وةكو ،ى هةبَيت)ضمة(كةثيتى ثَيش خؤى بؤر  )ساكن(

 .طةورة دةكرَيتةوة )من يف القبور –االمور 

يائي زةننةدار  :واتةَيكى مةددى هةبَيت ثَيش خؤى يائ :شةشةم
يوم  –خبري ( :وةكو ،ى هةبَيت)كسرة( كة ثيتى ثَيش خؤى ذَير) ساكن(

 .بضووكدةكرَيتةوة )واحلمري –عسري 

 :وةكو ،هةبَيت )ساكن(َيكى زةننةدار )ي(ثَيش خؤى  :حةوتةم
 .بضوك دةكرَيتةوة )خري افا –ال ضري  –من خري (

) صحيح(ى ِراستى )ساكن(تَيكى زةننةدار ثَيش خؤي ثي :هةشتةم
ثَيش ئةو ثيتة زةننةدارةش ثيتَيك بَيت سةر يان بؤرى  ،هاتبَيت
طةورة  )سندس خضر –والفجر  –بكم اليسر  ا يريد( :وةكو ،هةبَيت

  .دةكرَيتةوة
بَيت و، ثَيش ئةوةش ) مستفل(ثَيش خؤي ثيتَيكى نزم  :نؤيةم

بضوك  )والبكر –وما علمناه الشعر  –من ذكر ( :وةكو ،هةبَيت) مكسور(ثيتَيكى 
  .دةكرَيتةوة
ثَيشى ئةو  ،هاتبَيت )ءاستعال(لة ثَيش خؤى ثيتَيكى بةرز  :دةيةم

لةم جؤرةش لة قورئاندا  ،بَيت) مكسور(ثيتة بةرزةش ثيتَيكى ذَيردار 
ئةم دوو وشة هةردوو حاَلةتى  )القطر –مصر (دوو وشة هاتووة 

 .ن هةَلدةطرنطةورةكردن و بضوككرد
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 .لة ضوار جَيطةدا لة قورئاندا هاتووة) مصر(وشةى  :سوود

 .٨٧يونس}أَن تَبوءا لقَومكُما بِمصر بيوتاً واجعلُواْ{ يةكةم

 . ٢١يوسف}وقَالَ الَّذي اشتَراه من مصر المرأَته{ :دووةم

 .٩٩يوسف}للّه آمننيوقَالَ ادخلُواْ مصر إِن شاء ا{ :سَييةم

 .٥١الزخرف}قَالَ يا قَومِ أَلَيس لي ملْك مصر{ :ضوارةم

 :هاتووة تةنها يةكجار لة قورئاندا )القطْر(سةبارةت بة وشةى 

 .١٢سبأ}وأَسلْنا لَه عين الْقطْرِ{

طةورةكردنةوةى ثةسةندكردووة لة  )الجزري إبن( :تَيبينى
وةكو دانةرى كتَيبى ) القطْر(ردنةوة لة وشةى و بضوكك) مصر(وشةى 

 )يالحصرمحمود خليل (مامؤستا  )نآأحكام تالوة القر(
95Fدةيطَيرَيتةوة

١. 
لة كتَيبي  )المتوليالشيخ (هةروةها زاناى ثايةبةرز ناسراو بة 

 :دةفةرموَيت ٤٨لةالثةرة  )يالمقر غنية(
ذا ــر ايضًا وكجـوالف           ر      ــشـخيم في البـوالراجح التف

 ذرــنــالـب

                                                 
ى لةسةرة، تةنها )فتحة(رائى مصر ) وصل(ضونكة لةكاتى خوَيندنةوة و ِرؤيشتن  ١

ةرى بة ئيعتيبارى ئةصل بة قةَلةوى دةخوَينرَيتةوة، بؤية لةكاتى وةستان لةس
مظاف إليه و ) (القطر(فةتحةكة ئةرجةح واية بة قةَلةوى بخوَينرَيتةوة، بةَالم 

دا تةنها بة سووككردنةوة دةخوَينرَيتةوة، جا )وصل(ة لةكاتى خوَيندن و )مكسور
 ))دلَير طةرميانى.م((. لةكاتى ِراوةستان بضووككردنةوة ثةسةندة
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 هـــقـــيـــرقــــت                 زريــالجسر اختيارـوفي اذا ي
 ذرــذا ونـــوك

في القطر  هعكس و  ا               ـاختار ان يفخمه هومصر في
 اـعنه فاعلم

ل على ـوصـالـروم كـوال ا               ـنـفـال وقـحـه بـلــك كــوذل
 يناـماب

ه�����ةبَيت ب�����ؤ  ي�����ائَيكى الب�����راو) ر(ل�����ة ث�����اش ثيت�����ى   :ي�����ةميانزة
ل������ةو حاَلةتةش������دا ه������ةردوو ش������َيوازى خوَيندن������ةوة   .س������وككردنةوة

وش�ة  ) ٣(ئةمةش لة  ،و بضوككردنةوة طةورةكردنةوة: هةَلدةطرَيت
 :لة قورئانى ثيرؤزدا هاتووة

 .لة شةش جَيطة) ونذر عذابي(لة ئايةتى ) نذر(وشةى  :يةكةم

 .)يسر اذا والليل(لة ئايةتى  )يسر(وشةى  :دووةم

 :لة سَي ئايةتدا هاتووة) اجلوار(وشةى  :سَييةم

 .٣٢الشورى}رِ في الْبحرِ كَالْأَعلَامِومن آياته الْجوا{

 .٢٤الرمحن}ت في الْبحرِ كَالْأَعلَامِولَه الْجوارِ الْمنشآ{

 .١٦التكوير}الْجوارِ الْكُنسِ{

) ر(يةكى ئاسان هةية زؤربةى حاَلةتةكانى ثيتى بنةما :سوود
 .دةطرَيتةوة

 ،سةرو بؤرى هةبوو طةورةدةكرَيتةوة) ر(هةركاتَيك ثيتى 
لةهةر شوَينَيكى وشةدا بَيت  ،ك دةكرَيتةوةوئةطةر ذَيرى بوو بضو

 ،تةماشاي ثيتى ثَيش خؤى دةكةين ،)ساكن(ئةطةر زةننةداربوو 
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ةورةى دةكةينةوة ئةطةر ئةو ئةطةر ئةو ثيتة سةروبؤرى هةبوو ط
 .ثيتة ذَيرى بوو بضوكى دةكةينةوة

ثيتى ثَيشى خؤيشى هةر ساكن  ،بوو )ساكن) (ر(ئةطةر ثيتى 
تةماشاى ثيتى ثَيشتر دةكةين و هةمان ياساكانى بةسةردا جَي  ،بوو

) ساكن(ى )ْر(تةنها ئةطةر لة حاَلةتَيكدا ثيتى ثَيش  ،بةجَي دةكةين
 - خري( :وةكوبَيت ئةوة بضوك دةكرَيتةوة ) لين(مةددى يان  )ي(

96)طريF١. 

 
 
 

 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ى ئاسمانى )الليبية(نةمايةى باس كرد لة كةناَلى ئةم ب) احمد عامر(مامؤستا  ١
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 :)ل(ثيتى 

ها( وشةى مةزنى :واتة بة طةورة بخوَينةوة ئةطةر ثيتى ثَيش  )لـلـَّ

وانه ملا قام ( )وقال ا انى معكم( :وةكو ،ى هةبوو)ضمة(يان بؤر  )فتحة(خؤى 

قل ) (عبدا97)اسرع مكرا اF١. 

  :لة تةجويددا )اهللا(حاَلةتةكانى وشةى مةزنى 
 .)تفخيم(خوَيندنةوةى بة طةورةيي  -١
 .)ترقيق(خوَيندنةوةى بة شَيوازى  -٢

 :حاَلةتةكانى طةورة كردنةوةى

 }قُلْ هو اللَّه أَحد{ :وةكو ،بَيت) فتحة( )اهللا(ئةطةر ثَيش وشةى * 

 .١اإلخالص

                                                 
بؤ ئةم كؤثلةية لة ) ياالنصارزكريا (و ) ياالزهرخالد (لَيكدانةوةى زانايان  ١

 .٦١/جامع الشروح
 

 الـلَّـه كَعـبـد ضَــمٍّ أو فَتْـحِ عـن    الـلَّـه اســمِ مــنِ الــالم وفَخِّـمِ. ٤٤

 

 طةورةكردنةوةبابةتى     
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 ا{ :وةكو ،دةستى ثَي كردبَيت) فتحة(يان وشةكة خؤي بةسةر 

 . ٢الصخاإل }الصمد

 .ثَيويستة ورياش بيت هةمزةكةى طةورة نةكةيتةوة

نَار اللَّه { :وةكو ،هاتبَيت) ضمة(بؤر ) اهللا(ئةطةر ثَيش وشةى * 

ةوقَد٦اهلمزة}الْم. 

بَيت وثَيش ئةو ) ساكن(ار ثيتَيكى زةننةد) اهللا(ئةطةر ثَيش وشةى *     
 .٤اجلن}وأَنَّه كَان يقُولُ سفيهنا علَى اللَّه شطَطاً{ :وةكو ،بَيت) فتحة(ةش )ساكن(

بَيت و، ) ساكن(َيكى زةننةدار ثيت) اهللا(ئةطةر ثَيش وشةى  •
للَّه واتَّقُوه أَنِ اعبدوا ا{ :وةكو ،ي هةبَيت)ضمة(ةيش )ساكن(ثَيش ئةو 

 .٣نوح }وأَطيعونِ

 :)اهللا( مةزنى وشةىخوَيندنةوةى  )ترقيق(حاَلةتةكانى بة 
  :وةكو ،يةكى ئةصَلى لة ثَيشةوة بَيتة)كسرة(ئةطةر ذَير  •

}رفَاط مضِ قُلِ اللَّهالْأَرو اتاوم٤٦الزمر}الس. 

}اللّه ندع نإِالَّ م رصا النم١٠األنفال}و. 

 ،هةبَيت) عارض(يةكى ة)كسرة(ئةطةر ثَيش وشةكة  •
 :وةكو

}مكُهلهم ماً اللّهقَو ظُونتَع مةب، ١٦٤األعراف}ل )نِ ادةخوَينرَيتةوة )قوم. 
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 طةورةكردنةوةى ثيتةكانى   
 )إطباقو  ءاستعال(     

َيت و، ثَيش ئةو ب )ساكن(ئةطةر ثَيشةوةى خؤي  •
  .٦١الزمر}وينجي اللَّه الَّذين اتَّقَوا بِمفَازَتهِم{:وةكو ،بَيت )كسرة(ةيش )ساكن(

   
                                                             

 
 

 

 

 

 

٤٥ .فـرحو ءـالعتاالس ـا فَخِّـمصصاخـاقَ    وى الطْبأَقْـو ـوـا قَـالَ نَحـصالْعو 

 )الءعتاس(لَيرةدا داوامان لَي دةكات ثيتةكانى  )الجزري إبن( 

 –ص  –ض –ط ( :بةرزكةينةوة كة بة ثَيي ثلةى بة هَيزييان بةم شَيوةن
كة بريتين  )اقاطب(بةتايبةتيش لة نَيوانيان دا ثيتةكانى  )خ –غ  –ق  –ظ 

 ثيتةكانىبةرزترين  ضونكة ئةم ضوارة )ظ –ط  -ض  –ص (لة 
  .ن)ءاستعال(

 :زانياريةكى طرنط
لة بةرزي دا  ثَينج ثايةى هةية )استعْال (ثيتةكانى هةموو ثيتَيك لة 

 :بةم شَيوةى الى خوارةوة
ي هةبَيت و، ثيتى ئةليفى )فتحة(سةر  )استعْال ( ثيتى -١

 –ني غافل –قائلون  –ظاملني  –يضاعف  –الطامة ( :وةكو ،ي بةدوادا هاتبَيت)ا(

 .)خائنني
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ئةليفى بةدوادا  ،ى هةبَيت و)فتحة(سةر  )استعْال (ثيتى  -٢
 .)خلق –غضب  –ظلم  –صرب  –ضربتم  –طلبا ( :وةكو ،نةيةت

 –وطُبع ( :وةكو ،ي هةبَيت)ضمة(بؤر  )ءاستعال(ثيتى   -٣

 .)خلقوا –غُلبت  –قُتل  –ظُلم  –صرفت  –فضُرب

  :كووة ،بَيت )ساكن(زةننةدار  )استعْال (ثيتى  -٤

 .)خيْلق –يغْلب  –يقرؤون  –اليظْلم  –فاصرب  –يضْرب  –يطْبع (

 :وةكو، ي هةبَيت)كسرة(ذَير  )استعالء(ثيتى  – ٥

 .)خالل –غطائك  –قتال  –ظالل  –صراط  –فاً اعض –بطرت (

لة هةموويان بةرزتر  ،كةواتة هةر ثيتَيكى بةرز ثَينج ثايةى هةية
ى )كسرة(يش كة ذَير )خ(ثيتى  ،بةدوادا بَيت )ا(ة كة ئةليفى )ط(ثيتى 

 .98F١)هةبَيت لة كؤتايي هةموويان دَيت لة ِروي بةهَيزييةوة
 :واتاى طشتى

 )خص ضغط قظ(ثيتة بةرزةكانى  :واتة )استعْال (ثَيويستة ثيتةكانى 
لةنَيوانيان دا كة  )اطباق(بةتايبةتى ثيتةكانى  ،بة طةورةيي دةربِريت

 . )ظ –ط  -ص –ض (بريتين لة 

طـت مـن اإلِطْبـاقَ وبيـنِ. ٤٦ أَحـ ـعم    طـتسب اخلُـلْـفو خْلُقْـكُـمبِن قَــعو 

                                                 
باسى ئةم  ،لة تةجويد) ايمن سويد(يةكَيك لة زنجيرة وانةكانى مامؤستا  ١

 ).اقرأ(مةسةلة دةكات لة كةناَلى 
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نِ(  يـبـاقَ وفقال ( :لة فةرموددةى خواى طةورة )ط(لة ثيتى  :واتة )اإلِطْب

ئةو جؤرة ئايةتانة بؤ ئةوةى ثيتى  ،و )بسطت لئن(هةروةها ئايةتى  )احطت
تَيكةَل نةبن ضونكة مةخرةجيان واتة جَيطةى  )ت(لةطةَل ثيتى  )ط(

 .دةرضونيان يةك جَيطةية

)اخلُـلْـفلة نَيوان زانايان دا جياوازى هةية دةربارةى  :واتة )و

لةطةَل ) ق(هَيشتنةوةو نةهَيشتنةوةى سيفةتى بةرزى ثيتى 
، نةهَيشتنيشى )لقكمخن امل(لة ئايةتى  )نَخْلُقْـكُـم( تَيهةَلكَيشكردنى لة وشةى

ةوة ثةسةندة وةكو خؤي بِريارى داوة لة كتَيبى  )الجزري إبن(بةالى 
 .دا)التمهيد(
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 هةندَي ئاطادارى
 ثيتةكانلة مةِر بةكارهَينانى سيفةتى 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

٤٧ .رِصاحلَـى وكُـونِ عـي السـا فلْنعج    ـتماملَغْضُـوبِ أَنْعو ــعـا مضَلَلْـن 
ئامؤذطارييةكت دةكةم ورياي  ،ئةى خوَينةرى قورئانى ثيرؤز :واتة

هةروةها  ،)جعلْنـا(لة وشةى ) ل(بيت لة ثيتى  )سكون(دةرخستنى 

 )املَغْضُـوبِ( لة) غ(و  )أَنْعمـت( لة )ْن(ى هةردوو ثيتى )سكُـونِ( ئاطادارى

بَيطومان تَيبينيش كراوة  ،جوانى دةريان بِرةبة )ضَلَلْـنـا(المى دووةم لة  ،و

كة خةَلكانَيكى زؤر ئةم ثيتانة دةجوَلَيننةوة لة خوَيندنةوةى سورةتى 
 .ئةوةش هةَلةيةكى ئاشكرايةو لةحنَيكى قةدةغةكراوة) الفاتحة(

 صـىعـ بِمحظُـورا اشتباهـه خـوف    عـسـى مـحـذُورا انْفتَـاح وخلِّصِ. ٤٨

ئاشكرابكة  )ذ(لة ثيتى ) انفتاح(سيفةتى جيابونةوة  :واتة )انْفتَـاح وخلِّصِ(  

تَيكةَل ) ظ(لةطةَل ثيتى  ونةوةك )إن عذاب ربك كان حمذورا(بؤ نمونة لة ئايةتى 
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وما كَان عطَاء ربك { :لة ئايةتى )محظُـورا(بَيت وةكو لة وشةى 

 .٢٠اإلسراء}محظُوراً

لة ثيتى  )انفتاح(ةروةها كةمتةر خةمى مةكة لة دةربِرينى سيفةتى ه
ي تَيداية و، )اطباق(كة سيفةتى ) ص(تَيكةَل بَيت لةطةَل  ونةوةك) س(

لةم  )عـصـى(وةكو لة وشةى  ،دةبَيتةوة بؤ الى مةَالشوو زمان بةرز

 .)هدم ربآوعصى (ئايةتةدا هاتووة 

يةك مةخرةجة بؤية ) ص ،س( هةروةها) ظ ،ذ(ضونكة مةخرةجى 
 .ثَيويستة بة سيفةتةكانيان جياكرَينةوة

  :واتاى طشتى ئةم كؤثلةية
لة ) انفتاح(بة سيفةتى ) س ،ذ(ثيتى  ،ئةى خوَينةرى قورئانى ثيرؤز

ئةطينا  ،يان تَيداية) اطباق(جياكةرةوة ضونكة ئةوان ) ص ،ظ(ثيتى 

 .تَيكةَل دةبن) عـصـى(و ) َحظُـورا(لةطةَل  )عـسـى( و )مـحـذُورا( وشةى

 فـتْـنـتَـا وتَـتَـوفَّـى كَشـركـكُـم وبِـتَـا بِــكَــاف شـــدة وراعِ. ٤٩

  .)شدة(ثارَيزطارى بكة لة سيفةتى بةهَيزيى  :واتة )شـــدة وراعِ( 

)بِـتَـا بِــكَــافِرَيطة بةوةى كة  ،كة لة ئةو دوو ثيتةدا هةية :واتة )و

 .نةدةيت كة هةناسة لةطةَل ئةو ثيتانةدا ِرَيبكات

كُـم( بؤ نمونة لة وشةى )ك( كــرلة ئايةتى )ش: } و كُمكربِش ونكْفُري ةاميالْق موي

بِريثْلُ خم ئُكبنلَا يهةروةها وشةكانى، ١٤فاطر}و: )مفَّاهوةكو نمونةى ثيتى ) تَتَو
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 بابةتى تَيهةَلكَيش كردنى
 )متباعدين(و ) متقاربين( و) متجانسين(و ) متماثلين(

         

 ٢٨النحل}الَّذين تَتَوفَّاهم الْمالئكَةُ ظَالمي أَنفُسهِم{: ةى خواى طةورةلة فةرمود) ت(

واتَّقُواْ فتْنةً الَّ تُصيبن الَّذين ظَلَمواْ { :لة فةرمودةى ثةروةردطارى مةزن) فتْنةً( ،و

 .٢٥األنفال }منكُم خآصةً

 )همس(ستنى سيفةتى زؤركةس زَيدةِرةوى دةكةن لة دةرخ :تَيبينى 
 )ه(وةكو ثيتى  ،بة شَيوةيةك ثيتَيكى ترى لَى ثةيدا دةبَيت )ت(و  )ك(لة 
 )رخاوة(بةم شَيوةيةش سيفةتى  ،ثةيدادةكةن) ت(لة ) س(و ) ك(لة 

بؤية ثَيويستة ِرةضاوى ئةوة  ،دةدةنة ئةو ثيتة كة خؤى لة بنضينةدا نيةتى
نابَيت هةوا لةطةَل دةربِرينياندا  ،بكرَيت ئةو دوو ثيتة دوو ثيتى بةهَيزن و

نية لةوةى هةناسة بةشَيوةيةكى كةم و الواز لة  رَي بكات ئةمةش ِرَيطر
 .طةَليان دا دةربضَيت بة تايبةتى لةكاتى ِراوةستان دا
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 .ك لةيةكترى ودوور لة يةكترىنزيوهاوضةشن  ولَيكضوو  :واتة 

 وأَبِــن الَ وبــلْ رب كَـقُـلْ أَدغـم    سـكَـن إن وجِـنـسٍ مـثْـلٍ وأَولَى. ٥٠

 فَلْتَـقُـم قُـلُـوب تُــزِغْ الَ سبـحـه    نَعـم وقُـلْ وهـم قَالُـوا مـع يومِ في. ٥١
 :ثَيناسةي زاراوةكان

وة لة مةخرةج و لة دوو ثيتى هاوشَي :واتة) لَيكضوو( )المتماثلين(
 .)ث ،ت( :وةكوسيفةت دا 

دوو ثيتى هاوشَيوة لة مةخرةج و  :واتة ،هاوضةشن )المتجانسين(
 ).ر -ل ( )ظ -د ( :وةكوجياواز لة سيفةت 

  .تَيهةَلكَيشانى دوو ثيت لة يةك ثيتدا :واتة ،)دغاماإل(

ئةطةر ثيتى يةكةمى دوو ثيتة  :واتة )سـكَـن إن وجِـنـسٍ مـثْـلٍ وأَولَى(

بوو، تَيهةَلكَيشى بكة  )ساكن(لَيكضووةكة يان هاوضةشنةكة زةننةدار 
بؤ هاوضةشن كة بريتى  نمونةيةكيشى هَيناوةتةوة ،دووةم دا لةطةَل ثيتى

ريشى نمونةيةكى ت )قُرب(لة ثاش تَيهةَلكَيشانةكة دةبَيتة  )رب قل(ية لة 

 .)بال(ثاش ادغام دةبَيتة  )ال بل(هَيناوةتةوة بؤ لَيكضوو كة بريتى ية لة 

)أَبِــنئةم نمونانةى خوارةوة تَيهةَلكَيشي مةكة :واتة )و: 

 .٤املعارج}في يومٍ كَان مقْداره خمسني أَلْف سنة{لة ئايةتى ) يومِ في(

م قَالُـوا( يان هـلة ئايةتى  )و}ونمخْتَصا ييهف مه٩٦الشعراء}قَالُوا و. 

  .ناكرَيت) ادغام(ئةطةر ثيتى يةكةم مةد بوو  :واتة
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لْ نَعم قُ{ :وةكو ،دا)ن(هةروةها المى زةننةدار دةردةخرَيت لةالى 

ونراخد أَنتُم١٨الصافات }و . 

 )ادغام(دةردةكةوَيت و ) ه(ى زةننةدار لةالى ثيتى ) ح(هةروةها 
بة هؤي  ،ضونكة ثيتةكانى طةروو دوورن لة تَيهةَلكَيشانةوة ،ناكرَيت

 .قورسي ئةوكارة
هيض  :دةَلَيتدا  )تجويد(بنةمايةكى طرنط هةية لة زانستى  :سوود

تَيهةَلكَيش ناكرَيت لةطةَل ثيتَيك لة خؤي ) حلق(ثيتَيك لة ثيتةكانى طةروو 
 .ة)ح(خوارتر ثيتى هائيش لة خوارةوةى ثيتى 

آل }ربنا الَ تُزِغْ قُلُوبنا{ :وةكو ،دا دةردةخرَيت) ق(لةالى ) غ(ةها هةرو

لة الى ) ق( ،لة ثيتةكانى طةرووة و) غ( ،بةهؤي جياوازييانةوة. ٨عمران
 .زمانة بضكؤلةداية

 )ادغام(دةردةخرَيت و  )ت(لةطةَل ) ل(بةهةمان شَيوة ثيتى 
لةبةر دوورى  ،١٤٢الصافات }و مليمفَالْتَقَمه الْحوت وه{ :وةكو ،ناكرَيت

 .مةخرةجةكانيان
 :واتاى طشتى هةردوو كؤثلةكة

ئةطةر يةكةمى ئةو  ،لة حاَلةتَيكدا دووثيت لَيكضوبن يان هاوضةشن
 .دوو ثيتة زةننةداربوو لةطةَل ثيتى دووةم دا تَيهةَلكَيشى بكة

 .)ال بل(و ) رب قل( :وةكو

 :ئةطةر بةَالم نابَيت تَيهةَلكَيش بكرَيت

 ).مهواْ ولُقَا ( ،)يومٍ يف( :وةكو ،ثيتى يةكةم ثيتى مةدد بوو 

 .)قل نعم( :وةكو ،المى زةننةدار لةطةَل نون دا 
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 .)سبحه( :وةكو ،)ه(حائي زةننةدار لةطةَل 

 .)ربنا التزغ قلوبنا( :وةكو ،دا) ق(لةطةَل  )غ(

 ).هفالتقم( :وةكو ،دا)ت(لةطةَل ) ل(

 : ِروونكردنةوة
 :لة ضوار حاَلةت بةدةر نين ،بنا دوو ثيت بةدواى يةكدكة

يان لَيكضون يان هاوضةشن يان نزيك لةيةكترن يان دوور 
 .لةيةكترن

 :)ثالنامتم(لَيكضوو : يةكةم
وةكو دوو  ،ئةو دوو ثيتةية كة يةكيان طرتووة لة مةخرةج و سيفةتدا

 قل(لة ) ل(دوو  يان )دخلوا وقد(لة ) د(يان دوو  )بعصاك اضرب(لة ) ب(ثيتى 

 .)هنعمر ومن( :وةكو) ن(يان دوو  )لن

 :دةبنة سَي بةشةوةليكضوو دابةش ) المتماثالن( :سوود
 .ليكضووى ِرةها –لَيكضووى طةورة  –لَيكضووى بضووك 
دووةم  ،بَيت و )ساكن(ثيتى يةكةم زةننةدار  :لَيكضووى بضووك

ئةم جؤرةش جَيطةى  )اكإضرب بعص –قلْ لن  – همن نعمر( :وةكو )متحرك(بزواو 
 .بكرَيت )ادغام(باسكردنمانةو ثَيويستة 

إنه  –السماء إن ( :وةكو ،بن) متحرك(هةردوو ثيتةكة بزواو : متماثالن

 و ) حفص(لةالى  ،ة)اظهار(حوكمى ئةم بةشة دةرحستن  )لكالرحيم م –هو
 .هاوبؤضوونةكان



   )إبن الجزري( ثَيشةكىلَيكدانةوةى                                                             

 

122 

 :وةكوار ثيتى يةكةم بزواوبَيت و، دووم زةننةد :لَيكضووى ِرةها
دةكرَيت لةالى هةموو ثَيشةوايانى خوَيندنةوةى ) ظهارإ( )ممنون –نَنسخ (

 .قورئان
 :هاوضةشن) المتجانسان( :دووةم

لة سيفةتدا  ،يةكيان طرتووة لة مةخرةج داوكة ئةو دوو ثيتةية 
وك و طةورةو ووضةشنى بضها :ئةمةش دةبَيتة سَي جؤرةوة ،جياوازن

.ِرةها  
 :بؤنمونة ،بكرَيت) ادغام(َيويستة تَيهةَلكَيش ث ،هاوضةشنى بضووك

 .)قد تبين( )كدت( :وةكو) ت(و) د(  .١

 .)طائفة تود(و )اجيبت دعوتكما( :وةكو )ط -د (لة ) ت(  .٢

 .)إذ ظلموا( :وةكو) ظ(لة ) ذ(  .٣

دغام إ(تةواوة نابةَالم تَيهةَلكَيشانَيكى ) بسطت( :وةكو) ت( لة) ط(  .٤
 .دا هةردةمَينَيتةوة)ط(لة سيفةتى بةرزى  :واتة ،)ناقص

بة دوو شَيوة  )حفص( )مخنلقكّ(دا لة وشةى ) ك(لة  )ق( -٥
 .تَيهةَلكَيشكردنى تةواو ناتةواو :دةيخوَينَيتةوة

) ادغام(بة ) حفص( )لكيلهث ذّ(دا، لة ئايةتى ) ذ(لة ) ث( -٦
 .دةيخوَينَيتةوة

) مادغا(بة  )حفص( )عنااركب م(لة ئايةتى  ،دا) م(لة ) ب( -٧
 .دةيخوَينَيتةوة
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) اظهار( )مريم هبتاناً –الصاحلات طوبى ( :وةكو :هاوضةشنى طةورة
 .دةكرَيت

 .دةكرَيت) اظهار( ؟)مب يشكر( :وةكوهاوضةشنى ِرةها 

 :)المتقاربان(نزيك لة يةكترى  :سَي يةم 
ئةويش  ،لة سيفةتدا نزيكن ،ئةو دوو ثيتةية لة مةخرةج دا جياوازن و

 .بضووك و طةورةو ِرةها :سَي بةشدابةش دةبَيت بؤ 

 .)يرد ثواب –اورثتموا ( :وةكو :نزيك لة يةكترى بضووك

 .)بعد ضراء –صواع  نفقد( :وةكو :نزيك لة يةكترى طةورة

 .)فضرب –لن ( :وةكو :نزيك لة يةكترى ِرةها

تةنها لة حاَلةتى المى زةننةدار  ،دةكرَين) اظهار(هةموو ئةمانةش 
 .)بل رفعه –ل رب ق( :وةكو) ر(لةطةَل 

ِرةحمةتى خواى لَيبَيت لة كتَيبى  )يالحصرمحمود خليل (مامؤستا 
 :فةرموويةتى) ١٣٠(دا الثةرة  )القران الكريم تالوةاحكام (

و هاوبؤضونةكانى بة  )الفراء(لةسةر ِرَيِرةوى ) ر(و ) ل(
بةَالم  ،هاوضةشن دةذمَيردرَى بة هؤي يةكطرتنةوةيان لة مةخرةج دا

بة  ،يشيان تَيداية)الجزريو  الشاطبي(كة  َيِرةوى جومهورلةسةر ِر
نزيك لة يةكترى دادنرَين ضونكة لة يةكترةوة نزيكن لة  :واتة )متقاربين(

 .ِرووى مةخرةج و سيفةتةوة
 :دوور لة يةكترى )المتباعدان( :ضوارةم

ئةويش  ،ئةو دوو ثيتةية كة لة مةخرةج و سيفةتدا دوورن لة يةكترى
 .بضووك و طةورةو ِرةها :َيوة دةبَيتة سَي بةشةوةبة هةمان ش
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 )ظ(و ) ض(تى بابة                          

 

) الجزري إبن(كة  ،ئةمة يةكَيكة لة طرنطترين باسةكانى تةجويد
 ،ةكات كة خوَينةران تَيى دةكةونباسى هةندَى لةو حاَلةتانةمان بؤ د

 :وةكو
يان تَيهةَلكَيش كردنى لةوشةى  ،)ظ(وةكو ثيتى ) ض(دةربِرينى 

 .شتى تريش كةدواتر باسى دةكةين بةثشتيوانى خواى طةورة و، )متفضأ(

٥٢ .الـضَّـادابِ وـطَـالَـةجِ ستـخْـرمو ـزيم ـنم ـا الـظَّـاءكُلُّـهتَـجِـي و 
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 )مـزجيابكةرةوة بة دوو شت) ظ(لة  )ض(ثيتى  :واتة )ي: 

ضونكة دةستثَيكردنى  ،)ستطالةإ(بة سيفةتى درَيذبوونةوة  -١
تاكو  .ةتاى قةراغى زمانةوةية بؤ كؤتاييةكةىلة سةر) ضاد(

بة هؤى ئةو سيفةتة بة هَيزانةشةوة  ،)ل(دةطاتة مةخرةجى ثيتى 
ثيتَيكى تريش ) الءستعإ(و) اطباق(و ) جهر( :وةكوكة هةيةتى 

 ،لة سةر زمان قورس بَيت) ض( ىنيية لة نَيو ثيتةكاندا ئةوندة
و ) ظ( هةندَيكيان بة. هةر بؤية لة دةربِرينيدا خةَلكى جياوازن

 .دةريدةكةن) ط( و )د(بة  هةندَيكيان
 .ى لَيبَيت)ذ(بة شَيوازَيك دةريدةبِرن كة بؤنى  نيا 

ى تَيداية لة )ظ(و ئةو وشانةى كة ثيتى هةمو :واتة )تَـجِـي وكُلُّـهـا( 

 .لةو حةوت كؤثلةى الى خوارةوة دةيانخةينة ِروو ،قورئاندا
) ض(، ضونكة )مخرج( بة جَيطةى دةرضوونى ثيتةكة -٢

لة سةرةتاى زمانةوة ) ظ(لة قةراغى زمانةوة دةردةضَيت و
  .دةردةضَيت

 :)دالحَم قدوريدكتؤر غانم (بؤضوونى 
 :دةَلَيت) ض( لة ثيتى) ستطالةاإل(سيفةتى ئةم توَيذةرة لةبارةى 

 مواديارة ئةم سيفةتة لة خوَيندنةوةى زؤربةى قورئانخوَينانى ئة
ضونكة بةزؤرى لة  ،سةردةمةى خؤماندا بةدينةهاتووة

ةوة دةريدةكةن، كورتةى كَيشةى دةربِرينى ئةم )ت،ط،د(مةخرةجى
سيفةتى  نخوَينةرانى قورئا ؛ئةوةيةثيتةش لةم ِرؤذطارةى خؤماندا 

ةوة )ط(ى ثَيدةدةن و، لةجَيطةى دةرضوونى ثيتى )الشّدة(توندى 
ى )الّرخاوة(ةبِرن بةزؤرى، هةندَيكيشيان سيفةتى نةرميى يددةر

ثَيدةدةن، ئةم دوو شَيوازةش هةَلةن و ناطونجَين لةطةَل ئةو باسانةى 
هاتوون، ضاكتريشة خوَينةر لةم ) ض(لة كتَيبةكاندا دةربارةى 
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واز  ،سةردةمةدا بةثَيى ئاِراستةى مامؤستاكةى ئةو ثيتة بخوَينَيتةوة و
99Fبهَينَيت بؤ توَيذينةوة مَيذووييةكان) ض(كَيشةى ثيتى  لة

١. 

 اللَّـفْـظ ظَـهـرِ عظْـمِ وأنْظُـر أيقـظْ    الْحفْـظ عظْمِ الظُهـرِ ظـلَّ الظَّعنِ في. ٥٣

: هاتووة ا لة يةك جَيطةدا لة قورئانتةنه ،طةشت :واتة )ظَعنِ( 

}مويو كُمنظَع مو٨٠النحل}ي. 

، جَيطةى قورئاندا هاتووة لة بيست و دوو ،سَيبةر :واتة )ظـلَّ(  

 .)وظللنا –يوم الظلة  –ظال ظليال ( :وةكو

وحني تَضَعون { :لة دوو جَيطةى قورئاندا هاتووة ،نيوةِرؤ :واتة )الظُهـرِ(

يثةالظَّهِري نكُم م{، ٥٨النور}ابونتُظْهِر نيح١٨الروم}و. 

 :وةكو ،جَيطةى قورئاندا هاتووة )١٠٣(لة  ،مةزنى :واتة )عظْمِ(

 .)ميال عظيما –اعظم درجة  –العظيم  يالعل(

)فْـظلة ضل و دوو جَيطةى قورئاندا باسكراوة ،ثاراستن :واتة )الْح، 

 .)صلواتالحافظوا على  –وال يؤوده حفظها  –فيظ وما انا عليكم حب( :وةكو

تةنها لة يةك ئايةتدا  ،بَيدارى :واتة ،ةوة هاتووة)اليقظة(لة  )أيقـظْ(

 .١٨الكهف}وتَحسبهم أَيقَاظاً{: باسكراوة

                                                 
 .٥٤-٥٣/  الجزريةى الشرح الوجيز عل ١
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)لة بيست جَيطةى قورئاندا هاتووة ،ضاوةِروانى :واتة )أنْظُـر، 

 .)بس من نوركمانظرونا نقت -وال هم ينظرون ( :وةكو

وهن ( :وةكو ،لة ثانزة جَيطةى قورئاندا هاتووة ،ئَيسك :واتة )عظْـمِ(

 .)عظاما خنرة –رفاتا و عظاما  –العظم 

 :وةكو ،لة شانزة جَيطةى قورئاندا باسكراوة ،ثشت :واتة )ظَـهـرِ(

 .)الذى انقض ظهرك –على ظهورهم  –وراء ظهورهم (

)ما يلفظ من قول( :ك جَيطةى قورئاندا هاتووةلة ية ،وشة :واتة )اللَّـفْـظ(. 

٥٤ .ـراظُ لَظَـى ظَاهـوـا كَـظْـمٍ شاُغْلُـظْ ظَلَم ظُفُـرٍ ظَـالم ـرـا انْتَـظظَـم 

)ـرلة ضل و يةك  ،شةش واتاى هةية ،)باطن(ثَيضةوانةى ) ظَاه

 .)هره من قبله العذابوظا –الباطن  والظاهر –ظاهر االثم ( :جَيطةى قورئاندا باسكراوة

تةنها لة دوو  ،يةكَيكة لة ناوةكانى دؤزخ خوا ثةنامان بدات) لَظَـى(

 .١٥املعارج  }كال اهنا لظى{، ١٤الليل }نَاراً تَلَظَّى{: ئايةتدا باسكراوة

قورئاندا  جَيطةىلة يةك  ،بَلَيسةى بَى دوكةَل :واتة) شـواظُ(

 .٣٥الرمحن}ظٌ من نَّارٍ ونُحاس فَلَا تَنتَصرانِ يرسلُ علَيكُما شوا{ :باسكراوة
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لة شةش  ،خواردنةوةى ِرق و قين و دةرنةبِرينى :واتة) كَـظْـمٍ(

 .١٣٤آل عمران}والْكَاظمني الْغَيظَ{ :وةكو ،قورئاندا باسكراوة جَيطةى

 ،يان دانانى شت لة جَيطةى نةطونجاوى خؤى ،ستةم :واتة )ظَلَمـا(

 -الظاملني (  :وةكو ،ةدو هةشت جَيطةى قورئاندا باسى هاتووةلة دووس

 .)ظامل

لة سيانزة جَيطةى  ،زبرى :واتةةوة هاتووة )الغلظة(لة ) اُغْلُـظْ(

 .)واغلظ عليهم –غليظ القلب ( :وةكو ،قورئاندا باسكراوة

)زانايان جياوازيان لة نَيوانداية سةبارةت بة  ،تاريكى :واتة )ظَـالم

لة كتَيبى ) الجزري إبن( ،سكردنى لة قورئانداذمارةى با
بةَالم  ،بيست و شةش جار باسكراوة :فةرموويةتى ٨٠/الثةِرى)التمهيد(

دةَلَى سةد جار باسكراوة لة ) الناظم إبن(كوِرةكةى كة ناسراوة بة 
 .قورئاندا

هةَليبذاردووة كة ) الجزري إبن(بةَالم بؤضوونى ثةسةند ئةوةية كة 
هةندَى زاناى طةورةش لة سةر ئةم  ،طةيةبيست و شةش جَي

) الغافلين تنبية(لة كتَيبى  )الصفاقسى يعلي النور( :وةكو ،بؤضوونةن
شرح (لة ) بالوشة إبن(و ) يالقار عليالمال (، هةروةها ٧٤الثةِرةى
 يف( :نموونةى ئةم وشة لة قورئاندا ،٣٥/الثةِرةى ) الجزرية المقدمة

 ).ظلمات
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حرمنا كُلَّ ذي { :لةيةك جَيطةى قورئاندا باسكراوة ،كنينؤ :واتة) ظُفُـرٍ(

 .١٤٦األنعام}ظُفُرٍ

)ـرلة بيست و شةش جَيطةى قورئاندا  ،ضاودَيريكردن :واتة )انْتَـظ

 .)هل ينظرون( )قل انتظروا( :وةكو ،هاتووة

 :كوةو ،لة سَى جَيطةى قورئاندا باسكراوة ،تينوَيتى :واتة) ظَـمـا(

}يبصأٌالَ يظَم ما{، ١٢٠التوبة}هيهأُ فلَا تَظْم أَنَّك١١٩طه}و.  

٥٥ .ـا أَظْفَـرظَن ـفـا كَيـظْ جعى ووس يـنضـلُ ظَـلَّ عحالن فـرى زُخـوس 

)لةيةك جَيطةى قورئاندا هاتووة ،سةركةوت :واتة) أَظْفَـر  } أَن دعن بم

هِملَيع كُم٢٤لفتحا}أَظْفَر. 

ف ظَنـا( ـا كَيـكة طومان دةطةيةنَى لةهةر ) ظن(وشةى  :واتة) ج

لة شةست و نؤ جَيطةى قورئاندا بة  –جَيطةيةكى قورئاندا هاتبَيت 
 .)ظنتمـــ يظنون ( :وةكو هةموو واتاكانيةوة هاتووة

ظْ( عـبؤضوونى ثةسةند  ،ئامؤذطارى :واتة ،ةهاتوو ةوة)ْظْعَو( ةل) و

وموعظة ـــ وعظهم ( :وةكو وضوار جَيطةى قورئاندا هاتووة بيست لةئةوةية 

ين الَّذ{ :نية لة ئايةتى) ظ( ةب) نيضع(وشةى  :واتة )نيضسوى ع) (ـــ توعظون

نيضع آنلُوا الْقُرع٩١احلجر }ج. 
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 :وةكو ،لةنؤ جَيطةى قورئاندا باسكراوة ،بةردةوام بوو :واتة )ظَـلَّ( 

}ههج{، ٥٨نحلال}ظَلَّ وفَظَلْتُم ون٦٥الواقعة}تَفَكَّه. 

دووانى بريتين لةئايةتَيكى هاوشَيوة لة  :واتة )سـوى زُخـرف النحـلُ(

 .)الزخرف /١٧النحل ــــ / ٥٨ (سورةتةكةدا  هةردوو

كة ) ظل(ئةم كؤثلةية تةواوكةرى داهاتووة لة ئةذماركردنى وشةى  
دوو جَيطةى لة كؤثلةى  ،بةواتاى بةردةوامى هاتووة لة قورئاندا

 :لَيرةشدا حةوت وشةكةى ترى دةخاتة ِرووداهاتووداية 

 )ـلْـت  .٩٧طه}ظَلْت علَيه عاكفاً{: ة ئايةتىل) ظَ

 )ـتُـم لْ  .٦٥الواقعة}ظَلْتُم تَفَكَّهونفَ{: ئايةتى ةل) ظَ

ـلُّـوا بِـرومٍ(   .٥١الروم}لَّظَلُّوا من بعده يكْفُرون{لة ئايةتى  :واتة) ظَ

 ١٤احلجر}فَظَلُّواْ فيه يعرجون{وةكو ئةوةى لة ئايةتى  :واتة) كَالْحـجـرِ( 

)ـلَّـت  .٤الشعراء}قُهم لَها خاضعنيفَظَلَّت أَعنا{ :لة ئايةتى :واتة) شـعـرا ظَ

)ـلَّـت لة كؤثلةى ) نَـظَـلُّ( ،٧١الشعراء}فَنظَلُّ لَها{ لةئايةتى  :واتة) شـعـرا ظَ

تةواوكةرى نؤ ، ٣٣الشورى}فَيظْلَلْن رواكد علَى ظَهرِه{لة ئايةتى  :واتةداهاتوودا 
 .جَيطةكةية

٥٦ .ظَـلْـتو ومٍ ظَلْـتُـمبِـر ـلُّـوا و  نَـظَـلُّ شـعـرا ظَـلَّـت كَالْحـجـرِ    ظَ
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٥٧ .ظْلَلْـنا يـظُـورحم ـعـرِ متَـظاملُح    ـتكُـنـا وـعِ فَـظـيمجـظَـرِ والـن 

 :جَيطةى قورئاندا باسكراوةيةك قةدةغة كراو لة  :واتة) محـظُـورا( 

لة  ،خاوةنى شوورة :واتة) املُحتَـظـرِ مـع( ،٢٠اإلسراء}وما كَان عطَاء ربك محظُوراً{

 .٣١القمر}فَكَانُوا كَهشيمِ الْمحتَظرِ{ ،ووةيةك جَيطةى قورئاندا باسي هات

)ـتكُـنـا ولة يةك  .ِرةقى و زبرى :واتة ،ةهاتوو ةو ة)الفظاظة( لة) فَـظ

 .١٥٩آل عمران }ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ{ جَيطةى قورئاندا باسكراوة

هةشتاو  ،وةتةماشاكردن يان بيركردنة :واتة) النظر( )الـنـظَـرِ وجمـيـعِ(

وتَراهم ينظُرون {:بؤ نموونةضوار جار لة قورئاندا باسى هاتووة 

ك{،١٩٨األعراف}إِلَيونتَنظُر أَنتُمو نوعرا آلَ فقْنأَغْر٥٠البقرة}و.  

هةموو بابةتى وشةى  :واتة )وأُولَـى هـلْ بِـويـلٌ إِالَّ الـنـظَـرِ وجمـيـعِ( 

) ةرضن(جطة لة ) ظـ(ى كة لة قورئاندا هاتووة بة ثيتى يبة ِرةها) النظر(

لة سورةتى ) وسرورا رةضن(هةروةها وشةى  ،)املطففني(نةبَيت لة سورةتى 

 .)نساناإل(

 ـرهقَـاص وهــود الرعـد الَ والْغَيـظ    نَـاضـره وأُولَـى هـلْ بِـويـلٌ إِالَّ. ٥٨
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)ـظالْغَيلة يانزة شوَينى قورئاندا  ،ى زؤر و هةَلضوونيتووِرة :اتةو )و

 .٨امللك}تَكَاد تَميز من الْغَيظ{، ١١٩آل عمران}موتُواْ بِغَيظكُم{:وةكو ،هاتووة

 )ـدعفةرموودةى خواى طةورة  :واتة )الر}اددا تَزمو امحاألَر يضا تَغم٨الرعد}و 

 .٤٤}وغيض الْماء{ )دهــو( و، لة سورةتى

 ...ن)ض(نين و، بة ) ظ(و وشة بة ئةم دو 

 )هـرجطة لة دوو وشة لة قورئاندا نةهاتووة :واتة) قَـاص.  

 سـامـي الْـخـالف ضَنـيـنٍ وفــي    الطَّعـامِ عـلَـى الْحـض الَ والْحـظُّ. ٥٩

 ...ى قورئاندا باسكراوةلة حةوت جَيطة ،ثشك :واتة )والْحـظُّ( 

 .١٧٦آل عمران }يرِيد اللّه أَالَّ يجعلَ لَهم حظّاً في اآلخرة{ :وةكو

) ض(بةثيتى ) حض(ئاطادارمان دةكاتةوة كة  )الطَّعـامِ عـلَـى الْحـض الَ(

ئةم  ،كة بةماناى هاندان دَيت جياوازةو لَيرةدا باسةكة ئةو وشة ناطرَيتةوة
ولَا يحض علَى طَعامِ { :وةكو ،ةى قورئاندا باسكراوةطلة سَي جَيوشةيةش 

 نيكس٣٤احلاقة}الْم . 

 .ضرووك :واتة) ض( ةب )ضَنـيـنٍ وفــي(
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)فـالـي الْـخـامضونكة لة  ،جياييةكى بةناوبانط هةية دةربارةىِرا )س

دا ) صحف(ندنةوةى لة خوَيتؤمةتبار  :واتة ،هاتووة) نينظ(بة قيرائةتَيكدا 
 .ةهاتوو) ض( ةب

 ٦٠. إِنــا وقَـيتَـال ــانــيالـب الَزِم     كَ أَنْـقَـضـرظَـه ـضـعي ـمالظَّـال 

   ٦١. اضْطُّـرو ـعم ظْتعو ـعم أَفَضْـتُـم     ــفصــا وـم هـهاهجِب ـهِـملَـيع 

 )إِنـ وقَـييةكيان طرت ) ظ(و ) ض(ئةطةر هةردوو ثيتى  :واتة) ـاتَـال

ئةوة بزانة كة ثَيويستة لة سةرت هةَلسى بةئةنجامدانى ِروونكردنةوة واتة 
 .هةردوو ثيتةكة ِروونكةيتةوة بةجوانى دةريانبخةيت

 )وةكو بؤنموونة ،ئةو كارة ثَيويستة لة سةرت :واتة )الَزِم: }انقض 

وةكو ) ض(بؤ دةربِرينى  ا لةوانةية زمان ثَيشكةوَيتَيرةدل ،٣النوح }كرهظَ

 .٢٧الفرقان}يعض الظَّالم{ :وةكو يان) ظ(

 لة وشةى) ض(ثاشان ئاطادارى دةدات دةربارةى دةرخستنى 
)ر هةروةها وريابة ) ط(بكرَيت لة ثيتى ) ادغام( ونةوةك )اضْطـُّ

بة  بةَلكو ثَيويستة )ظْتوع( لة وشةى) ت(لةثيتى ) ظ(لةتَيهةَلكَيشانى ثيتى 

كردنى )ادغام(بة هةمان شَيوة وريابة لة  ،جيا هةر دوو ثيتةكة دةربخةيت
بةَلكو ثيويستة بة جوانى  )أَفَضْـتُـم( دا لة وشةى) ت(لة ثيتى ) ض(ثيتى 

 . دةربخةيت) ض(
 ٢٢٠الثةرة ) العشر القراءات فيالنشر (لة كتَيبى ) الجزري إبن(

 :دةفةرمويت
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تة خوَينةرى قورئان ِراهَينان بكات لةسةر كارامة بوون لة ثيويس(
ةوة بَيت )ض(بة تايبةتى كاتَيك بة تةنيشت ثيتى  )ض(دةربِرينى ثيتى 

يان كاتَيك نزيكى ثيتيكى  ،)يعض الظالم(و ) ظهرك انقض( :وةكو
يان نزيكى ثيتَيكى هاوضةشنى خؤى ) آ-األرض( :وةكوطةورة دةبَيت 

بَيت و، يةكَيك لة ثيتةكانى ) ساكن(يان كاتَيك ) ض ذهبااالر( :وةكوبَيت 

 ).تضليل -وخضتم  -افضتم –فمن اضطر ( :وةكوى بة دوادا بَيت )اطباق(

)ــفصبة ِروونى دةريببِرة :واتة) و. 

جوانى ئاشكرا لةم وشةية بة ) ه(هةردوو ثيتى  :واتة) جِباهـهـم هــا(

 .بكة

)ـهِـملَـيلة  ،لةم وشةية بة جوانى دةريببِرةوة) ه(وة ثيتى بةهةمان شَي )ع

ثيتَيكى ) ه(ضونكة ثيتى ) يزكيهم –اليهم  –جنوهبم ( :وةكوثيتة هاوشَيوةكانيشى 
 .بؤ جوان دةرخستنيان الوازة و شاراوةية ثَيويستة خوَينةر كؤشش بكات
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 لة هةردوو ثيتى) غّنة(بابةتى مينطة 
 داردا)شدة(ى )ن(و ) م( 

 

 
 
 
 

   

 وأَخـفـيـن شــددا مــا إِذَا مـيـمٍ     ومــن نُــونٍ مـن الغُنـةَ وأَظْهِـرِ. ٦٢

مينطة بة ِروونى دةربخة لة هةردوو  :واتة )ومــن نُــونٍ مـن الغُنـةَ وأَظْهِـرِ( 

مينطةش سيفةتَيكى هؤطرة بؤ ئةم دوو ثيتة لة هةموو  ،)م-ن(ثيتى 
 .ئاشكرا بن يان تَيهةَلكَيش كراو ،زةننةدار بن يان بزواو ،اَلةتَيكداح

)ـنـيـفأَخبيشارةوة :واتة )و. 

 )غنة(ثايةكانى مينطة 
يةك لة ثيتةكاندا وةكو يةك نين بةَلكو جياوازييان تَييداية )غنة(هةموو 

 .ِروونيان دةكاتة بةم شَيوةى الى خوارةوة) ايمن سويد(وةكو مامؤستا 
لة ثيتى نون و ميمي  ):أكمل ماتكون(تةواوترين مينطة   .١

 لكم –احلطب  الةمحّ –صرب لن نَّ –ة اجلن( :وةكودار و تَيهةلكَيشداية ) شّدة(

اكسبتمم(. 

لة نون و ميمى شاراوةداية  :)غّنة كاملة(مينطةى تةواو  .٢
 :ووةكهةروةها لة نونى هةَلطَيِراوة ) ساناإلنْ –حبجارة  ترميهم( :وةكو

بةَالم مينطة لة  ،ئةمةش كةمَيك لة شاردنةوة كورتترة) انبئهم(
 .هةردوكياندا هةر درَيذة
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لة نون و ميمى زةننةدار  :)ناقصة غنة(مينطةى ناتةواو  .٣
كةمَيك درَيذ دةكرَيتةوة ) من امن -الرحيم ( :وةكوئاشكرا كراوداية 

 .يان تَيداية) بينية(ضونكة ئةم دوو ثيتة سيفةتى 
لة نون وميمى بزواو  :)أنقص ما تكون(رين مينطة ناتةواوت .٤

 ).منارق مصفوقة( :وةكوداية ) متحرك(

بةَالم بةم  ،بة مينطة دةردةبِردرَيت) م(و ) ن(هةردوو ثيتى  :واتة
 .كة ِروونمان كردةوةثَى يةى 

)ـمـيالْم إِن كُـن تَسـ ة ى بِغُـنـلَــد ـاءزةننةدار ) م(ئةطةر ثيتى  :واتة) ب

 .دةكرَيت) اخفاء( :واتةدةشاردرَيتةوة ) ب(بوو لةالى ثيتى ) ساكن(

بة ثَى ى بؤضوونى ثةسةندى  :واتة) األدا أَهــلِ مـن املُخْتَـارِ علَـى(

خؤيشى يةكَيكة ) الجزري إبن(شارةزا لةم زانستة كة  مامؤستايانى
بؤضونَيكى تريش هةية كةم كةس لة زانايان كارى . لةو كةسانة

ى زةننةدار كة لةطةَل ثيتى )م(ثَيدةكةن ئةويش بريتيية لة دةرخستنى 
 . كاتَيك يةكبطرن) ب(

 .)باآلخرة وهم) (ابا ومن يعتصم( :نةوبؤنمو

 :واتاى طشتى كؤثلةكة
يةكبطرن بةثَيى ) ب(ةدار لةطةَل ثيتى ئةطةر ميمى زةنن

 .ى بكة)إخفاء(ضوونى ثةسةند بؤ

ا. ٦٤ نْهـأظْهِرو ـدـنـي عـاقب فـراألَح  ـذَراحى واوٍ لَـدفَــا وو ـي أنتَخْتَـف 

٦٣ .ـمـيالْم إِن ـكُـنتَس ـةى بِغُـنلَــد    ـاءلَـى باملُخْتَـارِ ع ـنــلِ ما أَهاألد 
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 .ى مةكة)اخفاء(ئاشكراى بكة و  :واتة) وأظْهِرنْهـا( 

)ـدـنـي عـاقاألَ بفـرئيتر ئايا لة يةك وشةدا  ،لةطةَل ثيتةكانى تر) ح

خري  ذلكم( ،)كمثل مثلهم( :وةكو  ،يان لة دوو وشةدا بَيت) متعان( :وةكو

عند بارئكم لكم(. 

)ـذَراحوريابة) و. 

 -و (لةوةى بشاردرَيتةوة كاتَيك لةطةَل ثيتى ) تَخْتَـفـي أن وفَــا واوٍ لَـدى(

 ).وال عليهم) (هم فيها خالدون( :وةكو ،يةكدةطرن) ف

يش )ف(مةخرةجيان يةكَيكة و لةطةَل ثيتى ) و(ضونكة لةطةَل 
 .مةخرةجيان نزيكة

) م(زؤر لة خوَينةرانى قورئان دةكةونة هةَلةى شاردنةوةى  :تَيبينى
ن و ةوة بَيت بؤية ثَيويستة لةو هةَلةية وريا ب) ف(كاتَيك بة تةنيشتى 

 .ستنيداةطةَل دةرخخؤيان ِرابهَينن ل
  :واتاى طشتى

) ب(جطة لةو كاتةى لةطةَل ثيتى ) م(ئةى خوَينةرى قورئان وشةى 
لةطةَل هةموو ثيتةكانى تر بة ئاشكرا  ،يةكدةطرن ثَيويستة بيشاريتةوة

 .)ف(و ) و(بيخوَينةرةوة بةتايبةتى لةطةَل هةردوو ثيتى 
ة بة تةواوةتى و ورياب) ب(و ) م(كردنى ثيتى ) اخفاء(لة كاتى  :سوود

 .بةَلكو تةنها بة ئةسثايى لة يةكتر بدةن ،بة توندى لَيوةكانت دانةخةيت
 تالوةاحكام (وةكو لة كتَيبى ) المرعشى(زاناى بة ناوبانط 

واتاى ) م(ى ثيتى )اخفاء(وا دةردةكةوَيـت  :دةَلَيتهاتوة  دا)١٨٠/القران



   )إبن الجزري( ثَيشةكىلَيكدانةوةى                                                             

 

138 

ةلكو الوازى بكةيت ب .ئةوة ناطةيةنَيت كة بة تةواوى ثيتةكة بشاريتةوة
 .و، دايثؤشيت لة ِرَيطةى ثشت نةبةستنى زؤر بة مةخرةجةكةى كة لَيوة

 ٦٨الثةِرةى ) المالحظات الهامة(لة كتَيبى ) منيارمحمد (مامؤستا 
 :دةلَيت

بة هَيواشى ) م(ستة داخستنى لَيوةكان لة كاتى دةربِرينى ثيتى ثَيوي
ية ثشت بةستنى كةم بكةين ئةوة )خفاءاإل(بَيت ضونكة واتاى شاردنةوة 

خوَينةرانيش لة  ،بة جارَى لةسةر مةخرةج نةك وازهَينان لة مةخرةج
يان لَيويان بة توندى دادةخةن : دةربِرينى ئةم ثيتةدا دوو جؤر هةَلة دةكةن

و، يان بؤشاييةكى كةم لة نَيوانياندا دةهَيَلنةوة، ِراستةكةشى ئةوةية كة 
 .باسمان كرد

 
 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 

 :وةكو ،دةكرَيت لة ناو دا هةبَيت، )ساكن(ى زةننةدار )ن(ثيتى 
لة ) عن –من ( :وةكو ،لة ثيتدا بَيت يشدةكرَيت) االنهار – المنتهى(

هةرطيز لة سةرةتايى وشةوة  ،ناوةِراست و كؤتايى وشةشدا دَيت و
 . بَيت) متحرك(ى وشة هةميشة دةبَيت بزواوضونكة سةرةتا، نايةت

 

 ياساكانى نونى زةننةدار و تةنوين    
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ضونكة وةكو ضؤن  ،دةستثَيكردن ثَيضةوانةى ِراوةستانة :سوود
ناشكرَيت بة بزواو  ،دةست ثَى بكرَيت) ساكن(ناكرَيت وشة بة ثيتى 

 .لةسةر كؤتايى وشة ِراوةستين

٦٥ .ـكْـمحـنٍ وـوِينُـونٍ تَنـلْـفَـى وي ـارإِظْـه غَــاماد قَـلْـبـفَــا واخ 

 )ـكْـمحـنٍ وـوِينُـونٍ تَنياساى ثيتى نونى زةننةدار و تةنوين  :واتة) و

 .)دوو سةرو، دوو بؤرو، دوو ذَير( :واتة

 :هةية لةم حاَلةتانةى الى خوارةوة :واتة) يـلْـفَـى(

)ـارإِظْـه غَــاماد قَـلْـبـفَــا وَيهةَلكَيشان و ئاشكرا كردن و ت :واتة) اخ

 .هةَلطةِرانةوة و شاردنةوة
 :واتاى طشتى

 ياساى تةنوين و نونى زةننةدار خؤى دةبينَيتةوة لة حاَلةتةكانى
 .ئاشكرا كردن و تَيهةَلكَيشان و هةَلطةِرانةوة و شاردنةوة

     ٦٦ .ـدنفَع فـراحلَلْـقِ ح أَظْهِـر م غـادـي    ومِ فا الـالالــرالَ و ـةبِغُـن لَــزِم 

٦٧.  ـنـمغأَدو ـةـي بِغُـنف ــنـومإِالَّ    ي ـةـلْـمـا بِكنْـينُــوا كَـدـوـنع 
لةم دوو كؤثلةيةدا ياساى ئاشكراكردن و ) الجزري إبن(ثَيشةوا 

 .تَيهةَلكَيشانمان لة قورئاندا بؤ ِروون دةكاتةوة

)فـرثيتةكانى طةروو :تةوا) احلَلْـقِ ح. 

)نونى زةننةدار و تةنوين ئاشكرا بكة كاتَيك دةكةونة  :واتة) أَظْهِـر

 –غ –ح  –ع  –ه  – ء( :كة شةش ثيتن ،ثَيش يةكَيك لة ثيتةكانى طةروو
 .)خ
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 :)االظهار(ثَيناسةى 
 .ِروونكردنةوة و ئاشكراكردن :واتة :لة زمانةوانيدا

ض ة تةواوى بةبَى هيدةرخستنى نون ب :واتةوةدا ازار لة
 .دةستكاريةك لة سيفةتةكانى

ى مةخرةجى ثيتى يدوور) ظهاراإل(هؤكارى ئاشكرا كردن  :سوود
بؤية هيض نزيكبوونةوة  ،نونة لة مةخرةجى شةش ثيتةكانى ئاشكراكردن

 .يان لَيكضونَيك نية لة نَيوانياندا
 :سَى ثايةى هةية )اظهار(كردن ئاشكرا
دةرخستنى نونى  .لة هةموويان ِروونترة بةرزترين ثايةى كة :يةكةم

ضونكة دوور ترين ) ه -ء(زةننةدار و تةنوينة لةطةَل هةردوو ثيتى 
 .ن لة ثيتى نونةوة)طةروو(ثيتةكانى 

ضونكة ناوةِراستى ) ح –ع (كى مام ناوةندى لةطةَل يةثاية :دووةم
 .طةرووة

ضونكة نزيكترين  )خ –غ (نزمترين ثايةى لةطةَل  :يةم َيس
 .ةكانى طةروون لة مةخرةجى ثيتى نونةوةثيت

ئةمةش ) حلقي اظهار(ة ثَييى دةوترَيـت )اظهار(ئةم جؤرة  :ئاماذة
 :هةندَى نمونةى ئاشكراكردنى ثيتى نونة لةطةَل ثيتةكانى طةروو

 .)خاف وملن –غري  من –عند  من –هاد  من –امن  من( :وةكو دالة دوو وشة

 .)ينحتون –االنعام  –منهم  –ينأون ( :وةكولة يةك وشةدا 

ثيتةكانى  ئةمةش هةندَى نمونةى ئاشكرا كردنى تةنوينة لةطةَل
 –هي  سالم –اليم  عذاب( :وةكوطةروو كة تةنها لة دوو ثيتدا دروست دةبن 

عليم  حكيم– حليم  غفور– علياً خبرياً –غفور  رب(. 
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)ـنـمغأَدووةممان بؤ دةكات باسى ياساى د )الجزري إبن(لَيرةوة ) و

 ):دغاماإل( كة بريتى ية لة تَيهةَلكَيشان
 :)االدغام( ثَيناسةى

ادغمت ( :دةوترَيتلة عةرةبيدا  .تَيهةَلكَيشان :واتة :لة زمانةوانيدا
لة  :واتة) لةغاوةكةم لةدةمى ئةسثةكة هةَلكَيشا - للجام في فم الفرسا

لةو حاَلةتةدا ثيتى بَيت ) متحرك(يةكطرتنى دوو ثيت و، دووميان بزواو 
 .دار دةكةين) شدة(يةكةم ال دةبةين لة دةربِريندا و، ثيتى دووةم 

 
 :يش دةبَيتة دوو بةشةوة) ادغام(تَيهةَلكَيشان 

ئةمةش لة  ،تَيهةَلكَيشانى بَى مينطة :واتة ،تَيهةَلكَيشانى تةواو :يةكةم
 إبن(مةبةستى ئةوةش  ،دا دروست دةبَيت) ر –ل (هةردوو ثيتى 

 .)لَــزِم بِغُـنـة الَ والــرا الـالمِ فـي( :فةرمويةتىكة  )زريالج

 .)ة رزقاًمن مثرٍ –رهبم  من –للمتقني  هدى –مل يفعلوا  فان( :نمونةى ئةم جؤرة

ئةم جؤرةش لةطةَل  ،مينطة دار :واتة ،تَيهةَلكَيشانى ناتةواو :دووةم
ش واتاى فةرموودةى ئةمة ،دروست دةبَيت 100F١)يومن(ثيتةكانى وشةى 

 :)الجزري إبن(

 )ـنـمغأَدو ـةـن  –ورائهم  من –يقول  من( :نمونةى ئةم جؤرة )يـومــن فـي بِغُ

وعيون وجنات( . 

                                                 
 .دايانرَيذاوة) ينمو(هةندَيكيش بة وشةى   ١
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ئةطةر لة حاَلةتَيكدا دوو ثيتةكة لة  :واتة) عـنـونُــوا كَـدنْـيـا بِكـلْـمـة إِالَّ(

لةم ) يانبن(و ) وانقن(و ) وانصن(يان  ،)يادنْ(يةك وشةدا بوون وةكو وشةى 

بكرَيت بةَلكو ثَيويستة ) امغاد(ضوار وشةى قورئاندا دروست نية 
 .بكرَيت) اظهار(

 
 
 
 

 بؤضي تَيهةَلكَيشان لةو ضوار وشةية دروست نية؟
 القران تالوة احكام(لة كتَيبي  )الحصريمحمود خليل (مامؤستا 

نةكردن لةو ضوار  )ادغام(هؤكاري  -:تدةفةرموَي ١٧٦ الثةِرة )الكريم
 :دروست نية بَلَيين ،)صنوان( :وةكوثيتة مةترسي تَيكضوني واتاكةية 

ضونكة لةو حالةتةدا بنضينةي وشةكة نازانرَيت  )دنيا(يان  )صّوان(
101Fضية

١. 
ضونكة ثيتي  ،بؤية بةناتةواو ناو دةبرَيت ،ي مينطةدار)ادغام( :سوود

 .م سيفةتي مينطةي تَيدا دةهَيَلينةوةبةَال ،دةكةين )ادغام(نون 
ي تةواو ضونكة )ادغام(مينطةش بؤية ناونراوة َى ي ب)ادغام( 

 .تةواوةتي تَيهةَلكَيش دةكةين و هيض سيفةتَيكي ناهَيَلينةوة نونةكة بة
 
 
 

                                                 
 .٦٩/ الجزريةفي شرح متن  البدرية اللمعة: بِروانة ١
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 هةَلطةِراندنةوة و شاردنةوة
 )اإلقالب و اإلخفاء(

 

 
                                                          

 
 
 
 
 

 
 

 

٦٨ .القَلْـبو ـنعـا ـدالـب ـةفَـا    كَـذَا بِغُـنى الخـي لَـداقب وفــذَا احلُـرأُخ 

)القَلْـبو ـدـنـا عالـب ـةهةَلطةِراندنةوةي نون و تةنوين  :واتة )كَـذَا بِغُـن

 –بئهم انْ( :وةكوو طؤِريني بؤ ميمَيكي شاراوة ثَيويستة ) ب(لةطةَل ثييتي 

بعد  من– بكم صم(. 

 :دةَلَيت ١٣٢الثةِرة  )تقريب النشر(لةكتَيبي  )الجزري إبن( :سوود  
دةكرَيتة ميمَيكي ثةتي بةَالم ) ب(دوو ثيتي نون وتةنوين لةالي ثيتي (
 .102F١)دةكرَيت "اخفاء"

                                                 
نوني زةننةدار و تةنوين  ئاشكرا دةكرَين كاتَيك يةك بطرن لةطةَل ثيتةكاني   ١

( تي بةَالم كاتَيك لة طةَل هةر دوو ثي) ، ه، ع، ح، غ، خء( طةروو كة بريتين لة 
ئةطةر لةطةَل ضوار  ،يةكبطرن تَيهةَلكَيش دةكرَين بةتةواوي و بةبَي مينطة) ل، ر

ن تةنها لة يةكبطرن تَيهةَلكَيشي ناتةواوي مينطةدار دةكرَي) يومن( ثيتي وشةي 
: ( ئةو وشانةش بريتين لة، ضوار وشةدا نةبَيت لة قورئان ثَيويستة  ئاشكرا بكرَين  

 ) .بنيان – نقنوا –صنوان  –دنيا 
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 :103F١)القلب(ثَيناسةي 
 .هةَلطةِرانةوة :واتة :لةزمانةوانيدا

ِرةضاوكردني طؤِريني ثيتَيك بؤ ثيتَيكي تر لةطةَل  :لةزاراوةدا 
طؤِريني نوني زةننةدار  :واتة ،مينطة و شاردنةوة لةثيتي يةكةمدا

 لةدةر بِريندا بؤ )ساكن(
) اخفاء(هاوكات لةطةَل  .ي بةدوادابَيـت) ب(ئةطةر ثيتي ) م(ثيتي 

 .كردني ميمةكة

 .شار دنةوةش بةهةمان شَيوة :واتة )لَـدى الخفَـا(

 :)االخفاء(ثَيناسةي 
 .شاردنةوة :واتة لةزمانةوانيدا
كاتَيك نون و تةنوين بكةوَيتة ثَيش ثيتةكاني تر  :واتةلةزاراوةدا 

  .كةبريتين لة ثانزة ثيت دةشار درَيتةوة
 –س  –ق  –ش  –ج  –ك  –ث  –ذ  –ص ( :)االخفاء(ثيتةكاني 

  .)ظ –ض  –ت  –ف  –ز  –ط  –د 
  :ةثيتةكاني ئةم دَيرة دا كؤكراوةتةو ئةم ثيتانةش لة سةرةتاي

 ضع ظالما  ىدم طيبا زد في تق    قد سما صف ذا ثنا كم جاد شخص

 –شورا من –ينا واجنْ –كثون ين –شورا من –نذرهتم ءأْ –صركم ين( :)اخفاء(نمونةي 

قلب ين– دادا انْ –سأته من– فقوا انْ –زلنا انْ –طقون ين– تمكن - ضودا من– 104)ظرونينF٢. 

                                                 
داهاتووة كةوشةي ) الحصري(ى ماموستا )التالوةاحكام ( لة كتَيبي   ١

) قلب(لةِرووي زمانةواني يةوةهةَلةيةوة ِراست و دروست ئةوةية بَلَيين ) االقالب(
 )!اقالب(نةك 

 . ٧٧/ القران الكريم  قراءةتجويد  فيالجامع : بِروانة ٢
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  :ايةنثايةكاني شاردنةوة سَي ث
ة بةهؤي )ت –د  –ط (لةثيتةكاني  :بةرزترين شاردنةوة -١

 . نزيكيان لة مةخرةجي نوني زننةدارو تةنوينةوة
ة بةهؤي )ك –ق (لةثيتةكاني  :نزمترين شاردنةوة -٢
 .ي مةخرةجيان لةثيتي نوني زننةدارو تةنوينةوةيدوور
لة ثيتةكاني ترداية ضونكة : شاردنةوةي مام ناوةند -٣

105Fاوةنديان هةية لة مةخرةجي نونةوةمةودايةكي مام ن

١. 
 :)األخفاء(ضؤنيةتي دةربِريني شاردنةوة 

 :واتة ،خوَينةر خؤي بؤ ئامادة دةكات لةثَيش ثيتي نونةوة -١
خوَينةر دةمي ئامادة دةكات لة مةخرةجي  )فانذر(نمونة لةثيتي ؤب

 .)ذ(هةمزةوة بؤ مةخرةجي 
نجام مينطةي لةطةَلدا ئة :واتة )غنة(هاوكات ثَيويستة  -٢
 .بدرَيت
 دةنطَيكي كةميش لةدةمةوة دةر دةضَيت بةهؤي دانةخستني -٣

% ٢٥ ،مينطة% ٧٥ مةخرةجي نون بةَالم دةبَيت مينطةكة زؤر بَيت
106Fدةمةوة لة

٢. 
ةرَيتةوة طةورةيي و بضوكي مينطة لة حالةتي شاردنةوة دةط :سوود

ة طةورة دكرَيتةوة ئةطةر ب مينطة: بؤ نمونة ،بؤ بةرزي و نزمي ثيتةكة
ظ  - ط –ض  –ص ( :تةنويندا ثيتَيكى بةرز بَيت دواي نوني زةننةدارو

 .)ينقلب –فانظر  –ينطقون  –منظود  –ينصركم ( :وةكو ،)ق -

                                                 
 . ٦٥/ المريد  غاية ، ١٠٤/ ر الفريد يسالم: بِروانة  ١
 . ٤٠/ة، لةكتَيبي  النور المبين )ايمن سويد ( ئةمة بؤضوني دكتؤر   ٢
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٦٩ .ــدالـمو الَزِم اجِـــبوأَتَــى و    جوـزـائ ــوهو ــرقَـصـتَـا وثَـب 

 .)جـائـز(و  )واجِـــب(و  )الَزِم(جؤرةكاني مةدد بريتين لة مةددي  :واتة

 :)المد(ثَيناسةي 

 

 بابةتي مةددةكان      
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 .زيادة :واتةلة زمانةوانيدا 
 . درَيذكردنةوةي دةنط بةيةكَيك لة ثيتةكاني مةدد :واتةلةزاراوةدا 

 :ثيتةكاني مةدد بريتين لة

 .)قال( :وةكوي هةبَيت )فتحة(ةلفي زننة دار ثيتي ثَيش خؤي سةر ئ) ا(

 .)يقول( :وةكوي هةبَيت )ضمة(واوي زننةدار ثيتي ثَيش خؤي بؤر ) و(

 .)قيل( :وةكوي هةبَيت )كسرة(زةننةدار ثيتي ثَيش خؤي ) ي(

107Fةوةنةتكؤبو )نوحيها(هةموو ثيتةكاني مةدديش لةوشةي 

١. 

 :مةدد دوو جؤرة
ئةم جؤرة هؤكارَيك نية بؤ درَيذ  :)ئاسايي(يان بنةِرةتيي  -

 بةَلكو درَيذ دةكرَيتةوة تةنها بةهؤي بووني يةكَيك لة ثيتةكاني ،كردنةوةي
هؤي ناونانيشى بة بنةِرةتي يان ئاسايي ئةوةية  ،لةوشةكةدا "و لين ددةم"

 ةخاوةني فيترةت و سروشتي تةواو بةبَي زيادوو كةم بةو شَيو
بَيت )الجزري إبن(وانةشة ئةوة هؤكاري باس نةكردني لة ،دةريدةبِرَيت

 .بؤ ئةو جؤرة مةددة
هؤي دروست بووني يان هةمزةية يان  :)الفرعي(مةددي الوةكي  -

 .)اهللاءشا نإ(وةكو دواتر باسيان دةكةين  ،زننةية
  :واتاي طشتي

ئةم  )جائز(و  )واجب(و  )الزم(جؤرةكاني مةدد بريتين لة مةددي 
108Fة دروستة بةكورتي و بةدرَيذي بخوَينرَيتةوةجؤري سَييةميش

١. 

                                                 
 .     ٢٠/  المالكيمحمد ابراهيم / علم التجويد  فيالفتح المجيد : بِروانة ١
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٧٠ .زِمفَـال إِن ـاءج ـدعب فـرح ــدم  ـنـاكـنِ سالَـيبِالـطُّـولِ حو ـدـمي 
 ،لةم دَيِرةدا يةكةمين جؤرةكاني مةدد ِرووندةكاتةوة) الجزري إبن(

 .ة)الزم(كة مةددي 

)إِن ـاءج ـدعب فـرــ حمئةطةر لةدواي يةكَيك لة ثيتةكاني  :واتة )د

  .مةددةوة بَيت

)ـنـاكـنِ سالَـيلةحالةتي ِراوةستان و بةردةوام بووندا هةر  :واتة )ح

 .بَيت )ساكن(

 ).حركة( بةئةندازةي شةش جوَلة :واتة) يـمـد وبِالـطُّـولِ( 

دى دوو وتة هةية سةبارةت بة ناوناني ئةم جؤرة مةددة بة مةد
 :)الزم(

يةك دةنطن ) القراء(ضونكة هةموو خوَينةراني قورئان  :يةكةم
 .لةسةر ثَيويستي درَيذكردنةوةي

ضونكة ئةم جؤرة مةددة هةر دةمَينَيتةوة لة حالي ِراوةستان  :دووةم
 .و بةر دةوام بووندا

 :دةبَيتة ضوار بةشةوة )الزم(مةددي 
زةننة  :واتة )قلالمد الكلمي المث(ي قورس كراو يمةددي وشة -أ

 ،زننةكةش تَيهةَلكَيش كرابَيت ،كةوتبَيتة ثاش ثيتي مةدد لة يةك وشةدا
 .)تأمرونـي –حاجك  –الضّالـني (: وةكو

                                                                                                                            
ةوةية، نةك لةِرَيطةى )الطيبة( لةِرَيطةى ) القصر: (كورتكردنةوة واتةبةَالم  ١
ةوة )الشاطبية(لةِرَيطةى ) حفص(ةش كةِريوايةتى ةوة، بؤية ئةو كةس)الشاطبية(

 .بخوَينَيت مةددى نفصل) قصر(دةخوَينَيت بؤى نية بة 
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 :وةكو )المد الكلمي المخفف(ي سوككراو يمةددي وشة –ب 
)K( لةهةردوو جَيطةكةي سورةتي يونس دا. 

زننةكة  :واتة )المثقل يالحرفالمد (ي قورسكراو يمةددي ثيت -ج
ئةم جؤرةش  ،بَيتة ثاش ثيتي مةددتئةسَلي بَيت و تَيهةَلكَيشراو بَيت كةو
 .)امل( )طسم( :وةكوتةنها لةسةرةتاي سورةتةكانةوة هةية 

زننةي  :واتة )المخفف الحرفيالمد (مةددي ثيتي سووككراو  -د
 ).الـر() ق( :وةكوئةسَلي تَيهةَلكَيش نةكراو لةثاش ثيتي مةددةوة هاتبَيت 

) الم(لةئايةتي ) م(تَيبينيةك سةبارةت بة دةر بِريني ثيتي 
 ة)أل عمران(كةلةسةرةتاي سورةتي 

ئةطةر  ،لةو حالةتة ثَيويستة بة ئةندازةي شةش جوَلة درَيذ بكرَيتةوة
لة ) م( لةطةَل ئايةتي ثاش خؤي ثَيكةوة خوَيندمانةوة لةو حالةتة ثيتي

يش )اهللا( و هةمزةي وشةي مةزنيي دةبَيت )فتحة(سةر ) الم(وشةي 
ة لةكاتي بةر دةوام بوون دا ال )الوصل همزة(ضونكة ئةوة  ،دةرناكةوَيت

ي ميمةكةش هةر تووش هاتوة بةهؤي يةكطرتني دوو )فتحة( ،دةبرَيت
  .زةننةدار

 :لةكاتي بةردةوام بوون دا دوو حالةت دروستة
ةوةوة كة لة ئ لةِرووي جوَلةبة شةش ) م(درَيذ كردنةوةي ثيتي  -١

 .بنضينةدا زةننةدارة
يان كورت كردنةوةي بؤ دوو جووَلة لةِروي ئةوةي كة زننةكةي 

  .ةكة ال ضووة)الزم(هؤكاري مةددة  ،نةماوة
ي وشةييي كة لة ثَيشةوةي هةمزةي ثرسيار )الزم(مةددي  :تَيبيني

مد ( :دةوترَيتهاتبَيت ثَيي  )الم التعريف( هاتبَيت و لةثاشي المي ناساندن
بؤنمونة جياوازي نَيوان وشةي  ،مةددي جياكردنةوة :واتة )الفرق
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)K( ي ثرسيار كردنةكة دوو جار لة سورةتي)وشةي  هاتووةو )يونس

)ةي خةبةري تةنها مةددةكةية)اآلن. 

 
 
 

 :)متصل(ي لكاو )واجب(مةددي 

٧١ .اجِــبوو إن ـاءـلَ جقَـب ةـزـمه ـالـتَّـصم ـ إِنـمـاجع ـةـلْـمبِـك 
 :لَيرةدا باسي جؤرَيكي تري مةدمان بؤ دةكات كة بريتية لة

)اجِــبوو إن ـاءـلَ جقَـب ةـزـمئةو مةددةية كة  )واجب( مةددي :واتة )ه

ثيتي مةدد لة ثَيش هةمزةوة هاتبَيت لةناو يةك وشةدا وةكو دةر دةكةوَيت 
لكاو بَيت و لة نَيو  :واتة )بِـكـلْـمـة جـمـعـا إِن مـتَّـصـال) (يالجزر إبن(لةوتةي 

 .)ساء -اولئك  - يءج –سيئت  –قروء  –السوء ( :وةكويةك وشة دا بَيت 

ثَيشةواياني ، دروست دةبَيت ئةم جؤرة مةددة هةميشة لةيةك وشةدا
 ،خوَيندنةوةي قورئان هةموويان يةك بؤضونن لةسةر درَيذ كردنةوةي

 .وازيان تَيداية سةبارةت بة ئةندازةي درَيذ كردنةوةكةيبةَالم جيا
 :)المد المنفصل الجائز( ِرَيثَيدراوي جيا مةددى

٧٢ .ـائــزجأَتَــى إِذَا و ـالـفَـصـنم    ضـرع أَو كُـونقْـفًـا السو ـالـجسم 

 )ـائــزجدةوترَيتي ثَي )جائز(ئةم جؤرة مةددة ِرَيثَيدراو  :واتة )و. 
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 .ئةطةر ثيتي مةدد لة هةمزةكة جيا بَيت :واتة )مـنـفَـصـال أَتَــى إِذَا(

ثيتي مةدد لة كؤتاي وشةي يةكةمدا بَيت و  ،لة دوو وشةدا بن :واتة
قالوا  –رسلنا أوما  –نا أاني ( :وةكو ،هةمزةكة لةسةرةتاي وشةي دووةم دا بَيت

بةشي  ،)جائز(مةددي ِرَيثَي دراو ئةمة بةشي يةكةمة لة بةشةكاني  )آمنا

زننةيةكي توشهاتوو  :واتة )السكُـون عـرض( دووةميش لة حالةتَيك داية

 .دروست بَيت

 –بارزون  –نستعني  –العاملني ( :وةكو ،بةهؤي ِراوةستانةوة :واتة )وقْـفًـا(

 .)البالد –الباد  –املؤمنون 

 :دوو جؤرة )جائز(ةددي مدةر دةكةوَيت  ،لةم واتايانة باسمان كرد
 .كة هؤكارةكةي هةمزةية )المنفصل(مةددي جيا  :يةكةم
ئةوةش  )المد العارض للسكون(مةددي توشهاتو بةهؤي زننة  :دووةم

 .ئةم دوو جؤرة مةددش ئةوةية حوكمي ،ةوةية)سكون(بةهؤي زننة 
 .)حركة ٢(كورت بكرَيتةوة بؤ دوو جوَلة   .١
 .)حركة ٤(ار جوَلة مام ناوةندي درَيذ كرَيتةوة ضو  .٢
 .)حركة ٦(درَيذ كردنةوةي تةواو شةش جوَلة   .٣

ئةوة بزانة كة جيابونةوةكةي  )المنفصل(سةبارةت بة مةددي جيا 
 :دوو جؤرة

 :جيابوونةوةيةكي ِراستة قينة .١
 ،قورئان و دةر بِريني دا ثيتي مةدد جَيطير بَيت لة نوسيني :واتة 

 .)امري اىل ا –مبا انزل ( :وةكو
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  :كميوا بوونةوةيةكي حجي .٢
الببرَيت لةنووسيندا ، ثيتي مةدد جَيطير بَيت لة دةربِريندا و :واتة

 )إنه أنا –هؤالء  –يأدم  –يأيها (: وةكو )لةنووسيني قورئاندا :واتة(
 .ئةمةش هةمان ياساي بةسةردا دةسةثَيت

دوو جؤر لة جؤرةكاني مةدد كؤبوةتةوة  )هؤالء(لةوشةي  :سوود
 .109F١)بؤية ئاطادار بة )الء(مةددي لكاو لة )هؤ(ةمةددي جيا ل

ي ثَي )بدل(جؤرَيكي تر هةية لةمةدد مةددي طؤِراو  :ئاطاداري
 ،يةكةم جار هةمزةدَيت و ثاش ئةوة ثيتي مةدد دَيت :واتة ،دةوترَيت

لةبنضينةشدا ئةم جؤرة وشانة دوو  )اوتوا –آزر –اوذوا –إميان  –دم آ(: وةكو

 –أأدم (نة وبو ئةو وشانة لةبنضينةدا بةم شَيوةية :واتة ،هةمزةيان هةية

بةَالم بةهؤي قورسي دةربِريني دوو هةمزة  )أؤتوا –أأزر  –أؤذوا  –إئمان 
لة  ثَيكةوة عةرةب هةر لةدَير زةمانةوة هةمزةي دووةمياني طؤِريوة

ئةم جؤرة مةددةش دةبَيت بةدوو  ،ثَيش خوي جووَلةىضةشني 
 :بةشةوة

ة كةمَيك ك )الصليامد البدل (نةِرةتي مةددي طؤِراوي ب  .١
 .ثَيش ئَيستا باسمان كرد

كة ثيتي  )بالبدل هالمد الشبي(مةددي لَيكضو بة طؤِراو   .٢
وةكو (هةمزةي دواي ثيتي مةد لة هةمزةوة نةطؤِراوة 

 يشاؤون( :وةكو ،بةَلكو بنةِرةتية لةخودي وشةدا )جؤري ثَيشوو

 .)ليؤوس –

                                                 
 .٧٩ – ٧٧/  الجزريةشرح متن  البدرية اللمعة: بِروانة ١
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محمود خليل (بةرز  مامؤستاي قورئان خوَيني ثاية
 )القران الكريم تالوةاحكام (ِرةحمةتي خواي لَي بَيت لةكتَيبي )الحصري

 :فةرمويةتي ٢٢٨/الثةِرة
 ،جياوازي هةية لة ثايةكاني درَيذ كردنةوةي ثيتة كاني مةددا

جا ئةطةر  ،لةِرووي بةهَيزي والوازي بةثَيي جياوازي هؤكارةكانيان
 ،درَيذ كردنةوةكة بةهَيز دةبَيت ،ز بوواري درَيذ كردنةوةكة بة هَيهؤك

 . ئةطةريش الواز بوو الواز دةبَيت
ضونكة لةِراوةستان و  ،ة)الزم(زتر مةددي لة هةموويان بةهَي

هةروةها هةموو ثَيشةوايانيش يةك دةنطن  ،بةردةوام بووندا هةر جَيطيرة
 هؤكاري ثاشان ،جوَلةيةلةسةر درَيذ كردنةوةي بةيةك ئةندازة كة شةش 

طيربووني لة ِراوةستان و ئةويش بةهؤي جَي ،مةددي لكاو كة هةمزةية
يةك دةنطي زانايان لةسةر درَيذ كردنةوةي ، بةردةوام بووندا و

 .بةئةندازةيةكي جياواز
كة  ،ننة دَيتةثاش ئةو دوو جؤرة هؤكاري مةددي توش هاتوو بةز

 :دةَلَيت) أيمن سويد(دكتؤر  ،ة)سكون(
هؤكارة  ،َيك كؤبوويةوة بؤ يةك ثيتي مةددئةطةر زياتر لة هؤكار

البردني  :وةكو ،دةكرَيتى ثآ بةهَيزةكة كار ،الوازةكة ال دةبرَيت و
و كارثَيكردني  )بدل(يان البردني  )متصل(و )الزم( وكار ثَيكردني )بدل(
كؤبَيتةوة  )عارض(و  )متصل(ئةطةر مةددي  ،)المتصل(و  )عارض(

ؤكارة بةهَيزةكة كار دةكرَيت كة بة ه)السماء( :وةكولةوشةيةكدا 
 .ة)متصل(

 
 
 

  :دةَلَيتدكتؤر ئةيمن 
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مامؤستامةوة ) السمنودي شحاتةبراهيم إ(هةموو ئةم باسةش لةاليةن 
 :فةرموويةتيثوختة كراوةتةوة بةوةي كة 

 فعارض فذو انفصال فبدل          اقوى المدود الزم فما اتصل
 راداـوى السببين انفـاق انــف          داــا و جـد اذا مـا مـبـبـوس  

 
 
 
 
 
 
 
                                                         

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 بابةتى ِراوةستان و دةست ثَيكردن
 )اءالوقف واإلبتد(
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٧٣ .ـدـع ب كَ وـدي ـوِ تَـج وفـرلْـح  بــد    ل  الْـوقُــوف معـرِفَـة مــن الَ

٧٤ .اءــدـتاالبو ــيهو ـمتُـقْـس ثَـةً    إِذَنثَـال تَــام كَـــافو ــنـسحو 
  :)واالبتداءالوقف (ثَيناسةى  
 )منظور إبن( :وةكويان  ،ِراوةستان :واتةلة زمانةوانيدا  :)الوقف(

 .110F١)ثَيضةوانةى دانيشتن :تَيدةَل
دةنط بِرين و كؤتايى هَينان بة خوَيندنةوةى  :واتةدا ةوالة زار

َل هةناسةدان و هةبوونى نياز بؤ تةواو وشةيةكى قورئانى ثيرؤز لةطة
ِراوةستانيشى ثَى ناوترَيت ئةطةر هةناسة  ،كردنى خوَيندنةكة جارَيكى تر

 ،يان لة كؤتايى وشةيةكدا ،وةستانيش لة كؤتايى ئايةتةكاندا دةبَيت نةدات،
111Fهةرطيز لة ناوةِراستى وشةشدا ئةنجام نادرَيت

٢. 
 :)االبتداء(

 .ردندةستثَيك :لة زمانةوانيدا
دةستثَيكردنى قورئان خوَيندن ثاش بِرين يان ِراوةستان  :لة زاراوةدا

112Fبة ئارةزووى خوَينةرةكة ،لة خوَيندنةوة

٣. 
ضؤنييةتى دةستثَيكردنى دةربِرينى وشةى قورئان لة حاَلةتى  :يان

113Fطواستنةوة لة بَى دةنطي يةوة بؤ قسةكردن

٤. 
  :طرنطى فَيربوونى ئةم زانستة

                                                 
، هةروةها بؤ هةموو واتا )و، ق، ف(ماددةى ) لسان العرب: (بِروانة ١

. د/  في القران واللغة العربية علم الوقف واالبتداء: زمانةوانييةكانى بِروانة
 . ١٤ – ١٣/ عبدالرزاق أحمد الحربى

 . ٨٣/  اللمعة البدرية شرح متن الجزرية: بِروانة ٢
 . ٣٤٤/  الجامع ٣
 . ٨٣/ اللمعة ٤
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 :فةرموويةتىِرةزاى خواى لَيبَيت  )بن عمر هللاعبدا(دةطَيِرنةوة كة 
ئيمان و باوةِرمان بةسةردا  ،سةردةمَيكمان لة تةمةنمان بةسةربرد(

سورةتَيك دادةبةزيية سةر  ،دادةبةزى لة ثَيش دابةزينى قورئان
 ،ئَيمةش فَيرى حةَالَل و حةرام دةبووين و ،ثَيغةمبةرى سةروةر

وةكو ضؤن ئَيوة  ،ثَيويستة ِراوةستينفَيردةبووين لة ضى جَيطةيةكدا 
بةَالم ئَيمة ئةمِرؤ كةسانَيكمان بينى  ،ئةمِرؤ فَيرى قورئان خوَيندن دةبن

قورئانى لةثَيش ئيماندا دةدرَيتَى سةرتاسةرى قورئان دةخوَينَيتةوة بةَالم 
يان لةكام ئايةتدا ثَيويستة  ،نازانَى كامة فةرمانة و كامة هةِرةشةية

 .114F١)ِراوةستَى
وةكو ثَيشةوا  ،دةيطَيِرَيتةوة )البيهقي(ئةم شوَينةوارةش كة ثَيشةوا 

بةَلطةية لةسةر يةكدةنطى هاوةَالن لةسةر ( :فةرموويةتى) السيوطي(
 ).بابةتةطرنطى ئةم 

هةروةها بةَلطة لةسةر ئةوةى هاوةَلة بةِرَيزةكان فَيرى ِراوةستان 
هةروةها ثَيشةوا قورئان  ،هاوةَالن و تابيعييةكانيش ،دةبوون لة قورئاندا

نافع و ابو عمرو و (لةسةر هةمووشيانةوة ثَيشةوايان  ،خوَينةكانيش
يةكدةنطن لةسةر طرنطى ئةم زانستة بةِرادةيةك كة ) يعقوب و عاصم

زؤرَيك لة زانايان مةرجيان داناوة كة ئيجازة نةدرَيتة هيض قوتابييةك 
 .تاوةكو شارةزانةبَيت لة ِراوةستان لة قورئاندا

)ـدـع ب كَ وـدي ـوِ تَـج وفـرلْـح  ثاش شارةزابوونت لة ِراست و  :واتة) ل

جوان خوَيندنةوةى ثيتةكان لة ِرَيطةى ئةو زانيارييانةى كة وةرتطرت 
 .دةربارةيان

)ــدب  :ثَيويستة ئةوان بِرازَينيتةوة بة :واتة) الَ

                                                 
 . ١/٢٣٦/يالسيوط/  االتقان في علوم القران :بِروانة ١
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)ـرِفَـةعم قُــوفاوةستان لة قورئاندا شارةزابوون لة زانستى ِر) الْـو

 :هةروةها بة
ضونكة ئةويش مةسةلةيةكى  ،بة زانستى دةستثَيكردنيش) بتداءاإل(

بةهةمان شَيوة ئةوةش بزانة كة ِراوةستان لة قورئاندا دةبَيتة سَى  .طرنطة
  :بةشةوة

 .)تام(ِراوةستانى تةواو  -١
 .)يكاف( كيفايةتِراوةستانى  -٢
 .)حسن(ِراوةستانى جوان  -٣

دةست دةكات بة شيكردنةوةى ئةم ) الجزري إبن(وا ثاشان ثَيشة
  :دةفةرمووَيت ،مةسةلة

 
 

٧٥ .ـيها و مـل تَـم فَــإن لَـم ـدـوجي   ـلُـقتَع أَو كَــان ـىـنعـتَـدي مفَاب 

  ٧٦ .ـي فَالتَّـاملَفْـظًـا فَالْكَـافو ـنعنإِالَّ   فَام وسؤاآليِ ر ـــوزْج ـنـسفَالْـح 

 )ـيهئةو جؤرة ِراوةستانانةى باسمان كرد بؤ ئةوة دةبَيت  :واتة) و

  :كة

 .واتاكةى تةواو بَيت) تَـم لمـا(

ئةو ِراوةستانة بؤ ئةو جَيطايانة لة قورئان كة واتايةكى تةواو  :واتة
ةستى ئينجا د ،تاكو ئَيرة قسة دةربارةى ِراوةستان تةواو بوو .بطةيةنَيت

 :فةرمووى ،كردة باسكردنى دةستثَيكردنةوةى ثاش ِراوةستان و
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 )فَــإن لَـم د ـوجـ(ئةو جَيطةى كة لةسةرى ِرادةوةستَيت  :واتة) يـلُـقتَع (

 .ثةيوةندى نةبوو بة ثاشى خؤيةوة

)أَو نةك  ،بةَالم ثةيوةندييةكى واتاييى بوو ،يان هةيبوو) كَــان

115Fوشةيى

١.  

بؤت هةية لةكاتى طةِرانةوةت بؤ خوَيندنى قورئان  :واتة) يفَابـتَـد(

تاكو ئَيستا باسى  .ِراوةستاى لةو جَيطةوة دةست ثَيبكةيت كة لة ثَيشةوة
ثةيوةندى نيية بةدواى خؤيةوة ) تَّـام(دووجؤر ِراوةستانى كردووة 

 . كة ثةيوةندى هةية بةدواى خؤيةوة) الْكَـافـي(

لَفْـظًـا( (ةر ئةو ثةيوةنديية لة وشةدا بوو ئةط :واتة) وـنعنئةو ) فَام

دةست ثَيمةكة لةو جَيطةى كة  :واتة ،جؤرة دةستثَيكردنة قةدةغة بكة
بةَلكو لة هةرجَيطةيةكةوة دةست ثَيبكة لة  ،لةثَيشةوةى ِراوةستاو بووى

 .ئايةتةكة كة دروست بَيت دةستى ثَيبكةيت

  :ئةويشتةنها لةيةك حاَلةتدا نةبَيت ) إِالَّ(

)وسؤدروستة ِراوةستى لةسةريان و ،سةرى ئايةتةكان :واتة) اآليِ ر، 

با باسةكةشى ثَيكةوة  .لة سةرةتاى ئايةتةكةى ثاش خؤيةوة دةست ثَيبكةيت

                                                 
لة ِرووى وشةوة، قسةكة ثَيكةوة لكاوة لة ِرووى واتاوة، بةَالم جياية : واتة ١

ئةمة كؤتاييى ئايةتةكةية  ،٧١الكهف}لَقَد جِئْت شيئاً إِمراً{وةكو ِراوةستان لةسةر 
و، دابِراوة لة ثاشى خؤى لة ِرووى وشةوة، بةَالم ثَيوةى لكاوة لة ِرووى 

 .واتاوة 
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ئينجا ِروونى كردةوة كة ئةم جؤرة ثَيى  ،لكاو بَيت لة ِرووى وشةوة
 .)الْـحـسـن( :دةوترَيت

 :واتاى طشتى
 ،انةى كة باس كران بؤ حاَلةتَيكة واتاكةى تةواو بَيتئةو ِراوةستان 

جا ئةطةر ئةو جَيطةى لةسةرى ِراوةستاى هيض ثةيوةندييةكى بةدواى 
لةو حاَلةتة دةتوانى لةوشةى ثاش ِراوةستانةكةتةوة دةست  ،خؤيةوة نةما

نةك لة ِرووى  ،يان ئةطةر ثةيوةندى هةبوو لة ِرووى واتاوة ،ثَيبكةيت
ة ئةوةش هةر دةتوانى لة ثاش ئةو جَيطةيةى ِراوةستاى وشةو ئيعرابةو

 .لةسةرى دةست ثَيبكةيت
ِراوةستانى تةواويش ئةوةية كة هيض ثةيوةندى بة ثَيشى خؤيةوة 

يان لة كؤتايي  ،نةبَيت ئةمةش زياتر لةسةر ئايةتةكاندا ِروودةدات
بدواياك اياك نع(دةست ثَيكردن بة  ،و) مالك يوم الدين( :وةكو ،سةرطوزشتةكان

 ).نستعني

يش ئةوةية لة جَيطةيةك ِراوةستيت واتاكةى تةواو )كافى(ِراوةستانى 
بووبَيت بةَالم لة ِرووى واتاوة ثةيوةندى هةر مابَيت بةدواى خؤيةوة 

بةَالم ئةطةر لة ِرووى وشةو ) وباالخرة هم يوقنون) (ومما رزقناهم( :وةكو
ئةطةر سةر  ،ثَى مةكةئيعرابةوة ثةيوةندى مابوو لةو جَيطةوة دةست 

  .ى ثَى دةوترَيت)حسن(ئايةتةكان بَيت ئةوة دروستةوة و ِراوةستانى 

 –التام (ئةوة بزانة هةر ِراوةستانَيك جطة لةم ِراوةستانة  :واتة
دروست نيية ئةو  ،ِراوةستانى ناشيرينى ثَيدةوترَيت )سنالح –الكافى

دروستيش نيية لة ثاش  ،جؤرة ِراوةستانة مةطةر لة ِرووى ناضارييةوة

٧٧ .ـرـي ـا وغَ م تَـم ـحـي بِ ــه قَ َ ل و    قْـفا ألْـوضْـطَـرا مـدـبيو ـلَـهقَب 
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بةَلكو ثَيويستة بطةِرَيتة دواوة  ،ئةو جَيطةى ِراوةستانةوة دةست ثَيبكرَيت
 . لة ثَيش ئةو جَيطةوة دةست ثَيبكات كة بةناضارى لةسةرى ِراوةستاوة

جؤر  لة دوو) القبيح الوقف(نةى ِراوةستانى ناشيرين نموو
  :ِراوةستانداية

ِراوةستان لةسةر وتةيةك كةواتاكةى ِروون نيية بة  :جؤرى يةكةم
هؤى ثةيوةندى زؤرى بة ثَيش خؤيةوة وةكو ِراوةستان لةسةر وشةى 

 .116F١)ا احلمد(لة  )احلمد(يان ِراوةستان لة سةر ) ا بسم(لة ) بسم(

ِراوةستان لة جَيطةيةك كة طومان دروست دةكات  :ووةمجؤرى د
ال  اان ا( :وةكودةربارةى واتايةك كة خواى طةورة ئةوةى نةويستووة 

شوَينانة  و، ِراوةستانى لةم جؤرة) الصالة التقربوا(يان ) هما من ال(يان ) ييستحي
 .ناشرين ترة

٧٨.سلَي ي وآنِ فالْقُر ـنم قْـفو ـبجالَ   وو امـرح ـرــا غَيم لَــه ـبـبس 

لة قورئاندا جَيطةيةك نية ئةطةر خوَينةر لةسةرى ِرانةوةستَيت  :واتة
طوناهباربَيت، يان ِراوةستان لةسةرى قةدةغةبَيت، مةطةر هؤكارَيكى 

) كفرت إني(يان ) إلهما من (هةبَيت، مةطةر ئةوةى كةسَيك بةئةنقةست لةسةر 
117Fِراوةستَيت

٢. 
 

                                                 
و، ) مجرور إسم(و جياكردنةوةى لة  )جر حرف(وةكو ِراوةستان لةسةر  ١

، هةروةها ، ِراوةستان )إليه مضاف(و جياكردنةوةى لة ) مضاف(ةر ِراوةستان لةس
 ))دلَير طةرميانى. م((). خبر(و جياكردنةوةى لة ) مبتدأ(لةسةر 

 
-٢٢٠الفكرية ، المنح ٨٥-٨٣/ البدرية  اللمعة، ٧٣-٧١البهية  الدرر :بِروانة ٢
٢٤٠ . 
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 :ِراوةستان لة قورئاندا دةبَيتة ضوار بةشةوة
 :واتة. )ختبارياإلالوقف ( ةودنةوةستانى تاقيكرار :بةشى يةكةم

يةك ِراوةستَيت خؤى جَيطةى ِراوةستان نةبَيت، وشةةر لةسةر خوَين
) األيدي(ةى شولةسةر  :بؤنمونةردن، نةوة يان فَيركبةمةبةستى تاقيكرد

واذْكُر عبادنَا إبراهيم وإِسحاقَ ويعقُوب أُولي الْأَيدي {دةوةستَيت لة ئايةتى اِر

ية وشةبةمةبةستى ئةوةى كة بةرانبةرةكةى بزانَيت ئةو  ،٤٥ص}والْأَبصارِ
َيت و دةخوَينرَيتةوة، رسدةنوو) ي(لَيرةدا بة جَيطيركردنى ثيتى 

اصبِر علَى ما يقُولُون واذْكُر عبدنَا داوود ذَا الْأَيد {لةئايةتى ) األيد(ى وشةبةثَيضةوانةى 

ابأَو نووسراوة بةبَى ئةو ثيتةش نة) ي(لَيرة بةثيتى ، ١٧ص}إِنَّه
 .دةخوَينرَيتةوة

 

 ثوختةى جؤرةكانى ِراوةستان 
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 ؟)باريختإلا(بؤضى ناونراوة ِراوةستانى تاقيكردنةوة  -
ضونكة ِروودانى وةكو وةَالمَيكة بؤ ثرسيارَيك يان بؤ فَيركردنى 

 .قوتابية
بةمةرجَيك بؤ  ،يةك ِراوةستيتوشةة لةسةر هةر دروست :حوكمى

يةكةوة دةست ثَيبكات واتاكةى جَيطةةر بطةِرَيتةوة و، لةندةستثَيكردن خوَي
 .ِرَيك بَيت

 .)راريضطإلالوقف ا(اوةستانى ناضارى ِر :مبةشى دووة
 :وةكوِراوةستانى خوَينةرى قورئان بةهؤى ثَيويستيةكةوة  :واتة

 .ثذمين و، هةناسةكورتى و، طريان، يان هةر هؤكارَيكى تر
بةويستى  رةنئةوةية كةخوَيناضارى بة هؤكارى ناونانى  -

 .بةَلكو لةبةر هؤكارَيك ناضار دةبَيتوةستَيت اخؤى ِران
َيك ِراوةستَيت، تاكو هؤكارى ة خوَينةر لةسةر هةرثيتدروست: حوكمى

ةست دةبَيت و، ئينجا بطةِرَيتةوة و، بةشَيوةيةك دِراوةستانةكةى تةواو 
 .ثَيبكات واتاكةى ِرَيكوثَيك بَيت

 .)اريظنتاإلالوقف (ِراوةستانى ضاوةِروانى  :بةشى سَييةم
يةكى قورئان بةمةبةستى تةواو كردنى وشةوةستان لةسةر  :واتة

ى وورائاتةوة لةِرينةوةى ئةو ئايةتة لةِرووى قشَيوازةكانى خوَيند
 .تةكانةكؤكردنةوةى قيرائ

كردنى مامؤستاية ضاوةِروان ،)اريظنتا(هؤكارى ناونانى بة  -
 ،بة هةموو ِرووةكانىبةخوَيندنةوةى ئايةتةكة  هةَلسَىلة قوتابى كة 

، و ٦قرةالب}أَأَنذَرتَهم أَم لَم تُنذرهم{وةستان لةسةر ئايةتى اِر ووةك
 :ووةكخوَيندنةوةى بةثَيى خوَيندنى ثَيشةوايانى قورئان خوَيندن، 

و ) عاصم(و ) ابن عامر(و  )عمرو ابو( و) كثير إبن(و ) نافع(
 .)حمزة(
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 ،يةكوشةة ِراوةستان بؤ ئةم مةبةستة لةسةر هةر دروست: حوكمى
ت، با واتاكةشى تةواو نةبَي ،تاكو تةواو كردنى شَيوازةكانى خوَيندنةوة

بةمةرجَيك لةثاش تةواو بوون بةشَيوةيةك دةست ثَى بكاتةوة واتاكةى 
 .بَيت دروستِراست و 

 .)ياريتخاإلالوقف (يستنِراوةستانى و :بةشى ضوارةم
بةويست و  تيةكى قورئان ِراوةستَيوشةخوَينةر لةسةر  :واتة

ئارةزووى خؤى، بَى ئةوةى هيض هؤكارَيك ناضارى بكات بؤ 
 . ِراوةستان

ةر بةتةواوى بة نناوة ضونكة خوَيكارى ناونانى بةم هؤ  -
 .ويست و ئارةزووى خؤى ِراوةستان هةَلدةبذَيرَيت لةو جَيطةيةدا

واتايةكى  ة مةطةر لة بارَيكدا بَيتدروستِراوةستان : حوكمى
ى كة لة وشةى ثاش ئةو وشةهةروةها دةكرَيت لة  او بطةيةنَى،نةويستر

ةطةر طونجاو بَيت، ئةطةر نا سةرى ِراوةستا دةست ثَى بكات ئ
 .لةثَيشترةوة دةست ثَى دةكات

 :بةشةكانى ئةم جؤرة ِراوةستانة
ئةم جؤرة ِراوةستانة لةِراستيدا زانايان دةربارةى بةشةكانى 

باسى دةكات  )عالضبا عليمحمد (مامؤستا  و، وةكييان لةنَيواندايةجياواز
٥٣118F-٤٨الثةِرة ) القراءة لأصو في ضاءةإلا(لة كتَيبى 

ئةوةى كة  ، بةَالم١
، بةشة )٤( يان بذاردووةزانا طةورةكان لةسةرى ثَيكهاتوون و هةَل

 : بِرياريان داوة) الجزري إبن( و )الدانيبو عمرو أ( :ووةك
 .)الوقف التام(ِراوةستانى تةواو  :يةكةم

واتة ِراوةستان لةسةر قسةيةكى تةواو لةخؤيدا، : ثَيناسةى
 كنة ،و ئيعرابةوةوشةنةمابَيت، لةِرووى كةثةيوةندى بةثاشى خؤيةوة 

 :ئةمةش دةبَيـة دوو جؤرةوةلةِرووى واتاوة، 
                                                 

لمريد في علم ا، بة وةرطرتن لة ٥١/  ضاءة في أصول القراءةإلا :بِروانة ١
 . ٢٠٨ - ٢٠٦/ التجويد 
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لةثاش خؤيةوة دةست ثَيويستة لةسةرى ِراوةستيت و : جؤرى يةكةم
طومان  ،ثَى بكةيت، ضونكة ئةطةر بدرَيتة دةم بِرطةى ثَيش خؤيةوة

ك بة هةربؤية هةندَيدةكات كةواتايةكى نةويستراو ببةخشَيت،  دروست
ناوى دةبةن، ئةم ) واجب(و هةندَيك بةِراوةستانى ) الزم(نى اِراوةست

 .ى ثَيدةوترَيتواتة تةواوى مةرج بؤدانراو) المقيدالتام (جؤرة ِراوةستانة 

ثَيويستة ) قَولُهم( ىوشة، ِراوةستان لةسةر ٧٦يس}فَلَا يحزنك قَولُهم{: نمونة

إِنَّا نَعلَم ما يسرون وما { ؤيةوةى ثاش خوشةضونكة طةر بدرَيتة دةم 

وننلعوتةى بَيباوةِران ية طومان دروست دةكات ئةم دوايين بِرطة ،٧٦يس}ي

إِنَّما {لةئايةتى ) يسمعون(ى وشةبَيت، خؤيشى وانية، يان ِراوةستان لةسةر 

ونعمسي ينالَّذ تَجِيبسبدرَيت بةدةم بِرطةى ضونكة طةر  ،ثَيويستة ٣٦األنعام}ي
زيندووةكان  وثاش خؤيةوة طومان دروست دةكات كة مردوةكانيش وةك

 .بةشدارن لة طوَيِرايةَلى
ثَيويستة لةسةرى ِراوةستيت و، لةثاش خؤيةوة دةست : حوكمى

 ).الالزم(ِراوةستانى هةربؤية ناونراوة بة  ،ثَيبكةيت
 ).مـ(ةيةميمَيكى ئاسؤيى بؤ دادةنرَيت بةم شَيو :نيشانةكةى

ئةوةية جوانترة لةسةرى ِراوةستيت و لةثاش خؤيةوة  :جؤرى دووةم
دةتوانيت بةدةم بِرطةى دواى خؤيةوة  ،دةست ثَيبكةيت، بةواتايةكى تر

بيخوَينيتةوة مادام واتاكةى ناطؤِرَيت، هةندَيكيش لةزانايان بةم ِراوةستانة 
 ).المطلقالتام (تةواوى ِرةها: دةَلَين

شوَينةدا تةواو دةبَيت و،ثَيويستى وتةكة لةو ة كونض :هؤى ناونانى
و، نة لةِرووى واتا، زؤرجاريش وشةنابَيت بة ثاش خؤى، نة لةِرووى 

ئةم جؤرة ِراوةستانة لة كؤتايى ئايةتةكان و لة كؤتايى بةسةرهاتةكاندا 
لةوانةشة لة  ،دةبَيت، يان لةكؤتايى حوكمَيكى دياريكراو دروست

 .سةرةتاى بَيت ناوةِراستى ئايةت يان
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 :بةضوار شَيواز دَينئةم جؤرة ِراوةستانة نمونةكانى : نمونة

 ،٥البقرة}وأُولَـئك هم الْمفْلحون {و، وةكلةسةر ئايةتةكان: شَيوازى يةكةم
ثةيوةنديدارن بةحاَلى ئيماندارانةوة، لةثاش كة ئةوة كؤتايى ئةو ئايةتانةية 

 .ن دةكاتباسى بارودؤخى بَى باوةِرا ئةوةش
فةرموودةى  ووةك ،لةثَيش كؤتايى ئايةتةكة دةبَيت: شَيوازى دووةم

 ،٣٩األحزاب}خْشون أَحداً إِلَّا اللَّهرِسالَات اللَّه ويخْشونَه ولَا يالَّذين يبلِّغُون { طةورةخواى 
 ثاش ئةوة دةفةرموَيتلة  ،تايى ستايش كردنى ثَيغةمبةرانةئةمةش كؤ

  .}فَى بِاللّه حسيباًوكَ{

خواى طةورة  ولة ناوةِراستى ئايةتة وةك :شَيوازى سَييةم
ئةمة كؤتايى قسةى  ،٢٩الفرقان}لَقَد أَضَلَّني عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءني{: دةفةرموَيت

وكَان الشيطَان للْإِنسانِ {: ستةمكارة، ثاشان خواى طةورة دةفةرموَيتكةسى 

 .٢٩الفرقان}Ò الًخذُو

خواى طةورة  ولةسةرةتاى ئايةتةتةكان، وةك: شَيوازى ضوارةم
ئةمة  ،١٣٨-١٣٧الصافات}وبِاللَّيلِ i وإِنَّكُم لَتَمرون علَيهِم مصبِحني{ :دةفةرموَيت

 .كؤتايى ئايةتةكةية) مصبِحني(كؤتايى واتاكةية ئةطةر ضى 

ستيت و، لةثاش خؤيةوة دةست جوانترة لةسةرى ِراوة: حوكمى
 . تاكو بةردةوام بوون ِراوةستانيش لةسةرى لةثَيشترةثَيبكةيت، 

لةسةر ثيتةكة كة وتمان جوانترة ) ىقل( ىوشةدانانى  :نيشانةكانى
 .لةسةرى ِراوةستيت
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الوقف اولى من (كورتكراوةى ئةم بِرطةية ) قلى(ى وشة :سوود
119Fدةوام بوونِراوةستان ثَيشترة لة بةر :واتة) الوصل

١. 
 .)الكافي(ِراوةستانى : بةشى دووةم

ةَالم ب، واتايةكى تةواو لة خؤيداوةستان لةسةر اواتة ِر: اسةكةىثَين
 .و ئيعرابةوةوشةثةيوةندى ماوة بة واتاى ثاش خؤيةوة نةك لةِرووى 

و،  ٦البقرة}، م تُنذرهم الَ يؤمنونأَأَنذَرتَهم أَم لَ{ِراوةستان لةسةر ئايةتى : نمونة

كؤتايى ئايةتةكة واتايةكى  ،٧البقرة}ختَم اللّه علَى قُلُوبِهم{دةستثَيكردن بةئايةتى 
يى يان ئيعرابى بةثاش خؤيةوة نةماوة، وشةتةواوة هيض ثةيوةنديةكى 

كة بةَالم لةِرووى واتاوة ثةيوةنديان ثَيكةوة ماوة، ضونكة هةردوو ئايةتة
 .دةكةن ةِرانباس لة بارودؤخى بَى باو

ةثاش خؤيةوة دةست ثَى لجوانترة لةسةرى ِراوةستيت و : حوكمى
) وقف تام(ِراوةستانى تةواو، بةَالم ِراوةستان لةسةر  وبكةيت، وةك

 .جوانترة
، ئةميش يت نابَيت بة واتاى ثاش خؤىضونكة ثَيويست: هؤى ناونانى

120Fزؤرترين جؤرى ِراوةستانة لةقورئاندا هاتبَيت

٢. 

الَ تَقْتُلُواْ الصيد وأَنتُم {ودادةنرَيت وةك وشةلةسةر ئةو ) ج(يتى ث: نيشانةى

 .٩٥املائدة}حرم

                                                 
K:بةوةرطرتن لة كتَيبى ١٥٥-١٥٤/ علم التجويد في المفيدالقول  نهاية::بِروانة /
 .٢١٠-٢٠٩/ علم التجويد  في المريد غاية

L:العميد في علم التجويد::بِروانة /KRO:غاية المريد في / بةوةرطرتن لة كتَيبى
 LKJ-LKKH:علم التجويد
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العشر  تاقراءال فيالنشر (لةكتَيبى ) الجزري إبن(وتةى بةثَيى 
يةك نين، بةَلكو هةندَيكيان لة  ووةستانى كافى هةمووى وةكاِر) ١/٣٢٠ج

  :وةكوهةندَيكيان شياو ترن، 

 .ة)كافي(ئةمة  ،١٠البقرة}م مرض في قُلُوبِهِ{

 .ترة) كافي(ئةمة  ،١٠البقرة} فَزادهم اللّه مرضاً{

}ونبكْذا كَانُوا يترة) كافي(لةهةردووكيان  ،١٠البقرة} بِم. 

 .)الوقف الحسن(ِراوةستانى جوان :بةشى سَييةم
م تةواو لةخؤيدا، بةَال واتايةكىِراوةستانة لةسةر : ثَيناسةكةى

 . و واتاوةوشةخؤيةوة لةِرووى  ة بة ثاشثةيوةنديدار
 ىضونكة سوودى ئةوةى هةية ِراوةستان لةسةر: هؤى ناونانى

 .كارَيكى جوان و طونجاوة
 :جؤرةكانى

ِراوةستان لةسةر فةرموودةى  ولةناو ئايةتةكةدا بَيت، وةك :يةكةم
ئةوة  ،٢الفاحتة}لّهالْحمد ل{يان لةسةر  ،١الفاحتة}بِسمِ ا{: خواى طةورة

ةكةوة ثةيوةندى بةثاش خؤيةوة وبةَالم لةهةردوو ِرو ،واتايةكى تةواوة
 .ماوة

ِراوةستيت و، ناطونجَيت لةثاش  وشةدةطونجَيت لةسةر ئةو : حوكمى
 .ضونكة ثةيوةندى نَيوانيان بةهَيزة خؤيةوة خوَيندنةوة دةست ثَيبكةيت،

 :ازى هةيةئةوةش دوو شَيوسةرى ئايةت بَيت، : دووةم
ِراوةستان لةسةر ئايةتةكة هيض طومانى واتاى نةويستراو : يةكةم

يان لةسةر  }مد للّه رب الْعالَمنيالْح{ِراوةستان لةسةر  ونةكات، وةك دروست

}ونحتُفْل لَّكُملُ{يان لةسةر  ،١٨٩البقرة}لَعمزا الْمها أَيئةمةش بةثَيى  ١املزمل}ي
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و، دانةرى كتَيبى ) السجاوندي( :وةكوئةم زانستة  شارةزايانى
لةسةرى ِراوةستيت و، باش نية  جوانترة :و، كةسانى تر) الخالصة(

121Fلةثاش خؤيةوة دةست ثَيبكةيت

١ ... 
ئةوةية ِراوةستان لةسةر ئايةتةكة طومانى واتايةكى : دووةم

، ٤املاعون}لِّنيفَويلٌ لِّلْمص{ِراوةستان لةسةر  ووةك ،بكات دروستةخوازراو ن
 ،و، زؤرَيك لةزانايانى تر) الجزري إبن(ئةمةش بةثَيى بؤضوونى

ثَيويستة لةطةَل ثاشى خؤيدا بةَلكو نية لةسةرى ِراوةستيت،  دروست
ثَيكةوة بخوَينرَيتةوة، ضونكة نوَيذطةران ناوَيكى ستايشكراوة، بؤية 

ئةم  سةرئةوانةى لةنةطونجاوة طوَيطر واتَى بطات وةيل بؤ ئةوانة، 
ِراوةستانَيكى ناشيرينة ثَييان واية ِراوةستان لةسةر ئةم ئايةتة  نِرَيِرةوة

 .)وقف قبيح(
َالم دةستثَيكردن لةثاش ةب ،لةوانةية ِراوةستان جوان بَيت: تَيبينى

ِراوةستان جوانة ، ١املمتحنة}يخْرِجون الرسولَ{ :وةكوخؤيةوة ناشيرين بَيت 

وإِياكُم أَن تُؤمنوا بِاللَّه {كردن لةدواى ئةوةوة ناشرينة بةَالم دةست ثَي ،لةسةرى

كُمببةخوا دةطةيةنَىضونكة ئةوة واتاى هؤشدارى لة ئيمان هَينان  ،}ر. 

 .)القبيح(ِراوةستانى ناشيرين : بةشى ضواةم
ِراوةستان لةسةر واتايةك تةواو نةبووبَيت خؤى : ثَيناسةى

شى نةطةياندبَيت، بة هؤى توندى ثةيوةنديةكةى لةخؤيداو،واتايةكى ِراستي
 .لةطةَل ثاش خؤيدا
بؤية ضونكة ِراوةستان لةو جَيطةيةدا واتا ناطةيةنَيت، : هؤى ناونانى

خوَينةر بؤى نية بةئةنقةست لةسةرى ِراوةستَيت مةطةر بؤ ثَيويستيةكى 
 .ناضارى

                                                 
K:اية القول المفيد في علم التجويدنه::بِروانة: IKPK:Fكتَيبى:لة:بةوةرطرتن::I

 ILKLH:غاية المريد في علم التجويد
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 :نرين دوو جؤريِراوةستانى ناش
: بِرطةيةك كة واتا نةبةخشَيت، وةكِراوةستان لةسةر  :جؤرى يةكةم

تان لةو جَيطةيةدا ناشرينة س، ِراوة}بِسمِ اِ الرحمنِ الرحيمِ{لة  }بِسم{
 .ضونكة نازانرَيت بةناوى كَى

 دروستطومانى واتايى  وشةيةك ِراوةستان لةسةر: جؤرى دووةم
ايةتى ِراوةستان لةسةر ئ و، وةكبَيتواى طةورة ئةوةى نةويستخكات كة ب

الَ تَقْربواْ {يان  ،٥٤إلسراءا }وما أَرسلْناكَ{يان  ٢٦البقرة}إِن اللَّه الَ يستَحيِي{

ةالئةطةريش بة  ،، ئةم جؤرة ِراوةستانانة زؤر ناشرينة٤٣النساء}الص
لة ئةو كارة ، ئارةزووى خؤى ِراوةستَيت و، مةبةستى ئةوة بَيت

بةَالم ئةطةر بةناضارى ِراوةستا  ،ثةنابةخوا بَيباوةِريةوة سةر دةر دةكات
، بؤ ئةوةى واتاكان ِروون ةوةتَيبا بطةِرَيتةوة و، ثَيكةوة ئايةتةكان بخوَين

  .ببنةوة
122Fتاكو ئَيرة باسى جؤرةكانى ِراوةستان لة قورئان تةواو بوو

ئَيستاش  ،١
 .دةكةين) بتداءاإل( باسى دةستثَيكردن

 :)بتداءإلا(ثَيناسةى 
 .دةستثَيكردن :واتةنيدا لةزمانةوا

ئيتر ئايا لةثاش  ،دةستثَيكردنى قورئان خوَيندن :واتةلةزاراوةدا 
 .بِرينى خوَيندن بَيت و جارَيكى تر طةِرابَيتةوة، يان لةثاش ِراوةستان بَيت

ثَيويستة ِرةضاوى حوكمةكانى بةَالم ئةطةر لةثاش بِرينى خوَيندن بَيت 
بةَالم ئةطةر لةثاش  ،دةستثَيكردندا بكات لةكاتى) بسملة( و )ستعاذةإ(

ضونكة ِراوةستانةكة بؤ ثشوو دان و  ثَيويست بةوة ناكات ِراوةستان بَيت
 .ةبوو دانهةناسة

                                                 
K:غاية::بِروانة::ÇÍÜ�\علم التجويد:في::Iنصر:قابل:عطيةILKJ-LKNH 



   )إبن الجزري( ثَيشةكىلَيكدانةوةى                                                             

 

170 

) الجزري إبن(ثيشةوا ) العشر تاقراءال فيالنشر (لة كتَيبى 
 : دةفةرمويت

دةست ثَيكردن هةميشة بة ويست و ئارةزووة، بةثَيضةوانةى 
نية دةستثَيكردن  دروستةوانةية بةناضارى بَيت، بؤية ِراوةستانةوة كة ل

دةستثَيكردنيش دوو بة واتايةكى تةواو و قسةيةكى سةربةخؤوة نةبَيت، 
 :جؤرة

 .جواندةستثَيكردنى  .١
 .ناشيريندةستثَيكردنى  .٢
دةكرَيت لةهةر ئايةتَيكةوة كة واتايةكى ِروون و ئاشكراى : يةكةم

 .نمونةى ئةم جؤرةش زؤرة ،نت بة قورئان خوَيندةيهةبَيت دةست بك
يان بيطؤِرَيت،  ،دةستثَيكردن بة قسةيةك واتاكة بشَيوَينَيت: دووةم

 :نمونة ،ئةمةش دابةش دةبن بؤ ضةند جؤرَيك

دةستثَيكردنَيكى ناشيرينة ، ١املسد}أَبِي لَهبٍ وتَب{دةست ثَيكردن بة 

ناشرين ) مغلولة ا يد(ضونكة واتاكة دادةبِرَيت، بةَالم دةستثَيكردن بة 

وإِياكُم أَن تُؤمنوا {يان  ،٣٠التوبة}اللّه إبنعزير {دةستثَيكردن بة  نيا ترة،

ي{يان  ،١املمتحنة}بِاللَّهني فَطَرالَّذ دببؤية  ،زؤرتر ناشيرينة ،٢٢يس}الَ أَع
بةم .ثَيويستة خوَينةر خؤى لةو جؤرة دةستثَيكردنانة بثارَيزَيت

باسةكانى ئةم بابةتةمان تةواو بوو، جطةلة دوو ثَيناسةى  شَيوةيةش
 .)القطع(و ) السكت( :طرنط كة بريتين لة
 ):السكت(ثَيناسةى بَيدةنطى 

 .لَيكترازانى نَيوان دوو ئاواز بةبَى هةناسةدان :واتةلةزمانةوانيدا 
بَيدةنطى بؤ ماوةيةك كةمتر لةماوةى ِراوةستان  :واتةلةزاراوةدا 

 .هةناسةدان بةمةبةستى بةردةوام بوون لة خوَيندنةوة بةبَى) وقف(
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 : تَيبينيةكى طرنط
 )القرآن التالوةأحكام (لة كتَيبى ) الحصريل يمحمود خل(مامؤستا 

بَيدةنطى تةنها  :فةرموويةتى) الجزري إبن(، دةطَيِرَيتةوة كة ٢٦١الثةِرة 
يان لة  )( بةثَيى ِريواتة لة ثَيغةمبةر :واتة ةوة،)سماع(ستة بة ةيوةث

نية لةشوَينَيكدا  دروست بَيدةنطى ، بؤيةثَيمان طةيشتبَيت كة هاوةَالنى
123Fنةبَيت كة ِريوايةتى ِراستى لةسةر هاتبَيت

١. 
 :جَيطةكانى بَيدةنطى لة قورئاندا

 % ولَم يجعل لَّه عوجا{لة ئايةتى  )عوجاً(ى وشةلةسةر : يةكةم

طيش لَيرةدا ِروونكردنةوةى واتاكةية، هؤكارى بَيدةن ،١الكهف}ماًيقَ

ِراست، وةسف  :واتة) ماًيقَ(نةبَيت  دروستبؤئةوةى كةس طومانى بؤ 

 .ستايشة بؤ قورئان) ماًيقَ(الر، بةَلكو  :واتة) عوجا(بَيت بؤ 

قَالُوا يا ويلَنا من بعثَنا من مرقَدنَا {لةئايةتى) مرقدنا(ى وشةلةسةر : دووةم

ذَا(ى وشةهؤكارى بَيدةنطى لَيرةدا ئةوةية بزانرَى كة  ،٥٢يس}ذَاهه (
  .تةواوكةرى قسةى بَيباوةِران نية

 .٢٧القيامة}وقيلَ من راق{لة ئايةتى ) من(ى وشةلةسةر  :سَييةم

، ١٤املطففني}كَلَّا بلْ ران علَى قُلُوبِهِم{لةئايةتى ) بلْ(ى وشةلةسةر : ضوارةم

َيدةنطى لةهةردوو جَيطةى سَييةم و ضوارةم لة قورئاندا ئةوةية هؤكارى ب
تَيهةَلكَيشن و بة ) ران بلْ(و) راق من(نةبَيت بؤ خوَينةر كة  دروستطومان 

 .خوَينَيتةوةيب) بران(و ) مراق(
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 ½ما أَغْنى عني ماليه {لة ئايةتى ) ماليه(ى وشةلةسةر ) ه(ثيتى : ثينجةم 

لَكبَيدةنطى بة دوو شَيوة دةخوَينرَيتةوةبةَالم ئةم ئايةتة ، ٢٨احلاقة }ه ،
، هةروةها بخوَينرَيتةوة) أظهار(يشة بة ئاشكراكردن دروستيةكَيكيانة، 

بخوَينرَيتةوة ئةوكاتةش تَيهةَلكَيش ) عدم سكت( دروستيشة بةبَى بَيدةنطى
 .دةخوَينرَيتةوة) ماليهلك(دةكرَيت، ضونكة دوو ثيتى هاوشَيوةن، بؤية بة 

 إِن اللّه بِكُلِّ شيء عليم{لة ئايةتى ) األنفال(لة كؤتايى سورةتى  )عليم( :شةشةم

È {ئةوةش  ،بخوَينرَيتةوة) التوبة(ى سورةتلةكاتَيكدا لةطةَل ، ٧٥
 :ة ثَيى بخوَينرَيتةوةدروستكة  ةوةنيةكَيكة لة سَى شيََوازى خوَيند

 ..)..عليممربآءة(واتة ) قلب(نةوة بةشَيوازى هةَلطَيِرا .١

ِراوةستان لة كؤتايى سورةتى  :واتة) الوقف(ِراوةستان  .٢
ى سورةتو، هةناسة دان و ثاشان دةستثَيكردن بة ) األنفال(
  .)التوبة(

، كة ماوةيةكى اسةدانبةبَى هةن :واتة) السكت(دةنطى بَي .٣
 ).وقف(كورتترة لة 
 ):القطع(ثَيناسةى 

 .بِرين والبردن :ةواتنةوانيدا الةزم
بِرينى خوَيندنةوة بةيةكجارى و ِرؤشتنة ناو  :واتةلةزاراوةدا 
أعوذ باهللا (ئةطةر بطةِرَيتةوة بؤ خوَيندنةوة بة  :واتة حالةتَيكى ترةوة،

دةطةِرَييتةوة، بِرينيش تةنها لةكؤتايى ئايةتةكاندا ) الرجيم من الشيطان
كة يةكَيكة ) الهذيلأبي عبداهللا بن (لة ) الجزري إبن(ة، دروست

ئةطةر كةسَيكتان : "فةرموويةتىلةسةرانى تابيعيةكان دةطَيِرَيتةوة كة 
هةروةها لَيى " َيد با نةيبِرَيت، تاكو تةواوى دةكاتنئايةتَيكى دةخو

لةناوةِراستى هاوةَالن حةزيان نةدةكرد " :فةرموويةتىةوة كة نِردةطَي
ئةمةش بةَلطةية " ايةتةكةئايةتدا ِراوةستى ثَيش تةواو كردنى هةموو ئ
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بؤ ئةوةى كةس بؤى نية لةهةر شوَينَيكى ئايةتدا ِراوةستَيت لة نوَيذ 
124Fبَيت يان لةدةرةوةى نوَيذ، تاكو ئايةتةكة تةواو نةكات

١. 
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نى خوَينةرى قورئان ئةوةية ثضِراو و ثَيك يةكَيك لة ثَيويستيةطرنطةكا
ة ِراوةستيت دروستكاميان  رلةسة :واتةطةيشتوو لة ئايةتةكاندا بزانَيت، 

 .نية دروستو لةسةر كاميان 
 : ئةم بابةتةش دةبَيتة سَى بةشةوة

 .ةوة بخوَينرَيتةوةكثَيويستة ثَي: بةشى يةكةم
 .ثَيويستة بة ثضِراوى بخوَينرَيتةوة: دووةم بةشى
يان داناوة )واجب( زانايان بة. جياوازى لةسةرة: سَييةم بةشى

لةسةر خوَينةرى لَيهاتووى قورئان لةم بابةتة شارةزابَيت، ضونكة هةر 
ة خوَينةر لةسةرى ِراوةستَيت دروستكانى تر، وشةيةك بِراو بَيت لة وشة

يان هةناسة كورتى و، هؤكارى  ،بةمةبةستى فَيربوون، يان تاقيكردنةوة
 دروستَيتن بطةيشتكى ثاش خؤى ثَيوشةبةَالم ئةطةر لةطةَل  م شَيوة،لة

خؤ ئةطةر جياوازى لةسةر  ،ى دووةم نةبَيتوشةنية ِراوةستيت لةسةر 
ى وشةة خوَينةر ِراوةستَيت لةسةر دروستهةبَيت لةنَيوان زاناياندا ئةوا 

 .يةكةم و دووةميش
                                                          

 
 
 
 
 
 
 

 ثضِراو و ثَيكطةيشتو ىباسةكان
 )المقطوع والموصول( 
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٧٩ .ـرِفاعقْطُـوعٍ ومـولٍ لصومتَـا و و  125F١ أَتَـى قَـد فيمـا اإلِمـامِ مصحـف فـي 

: دةلَيتِروو دةكاتة خوَينةرى قورئان و ثَيى ) الجزري إبن(َيشةوا ث
 ثضِراو و ثَيك وشةزانا و شارةزابة بة  ،ئةى خوَينةرى قورئان

                                                 
K:كة فةرمانى كرد بة  عوسمانةئيمامى حةفةكانى مةبةستى لة موس

َيندنةوةى قورئان، نووسينةوةيان ثاش ئةوةى ناكؤكى خةَلكى بينى لةشَيوازى خو
 نى دايكى ئيماندارا)حفصة(قورئانى كؤكردبوويةوة و، لةالى  ثَيشتر أبوبكر

، نووسينةوةى قورئان كةسانَيك ثَيى هةَلسان لة قورةيش )( داينابوو
 ، لة شَيوازى ِرَينووسى قورئان ليذنةكة ئةوةيان)() زيد بن ثابت(بةسةرؤكايةتى 

َيت ردةكرد ئةو وشةى زياتر لة خوَيندنةوةيةكى تَيدا بَيت بةشَيوازَى بنووس ضاوِرة
T:نةو، بؤ نمونةدةكردشيان بؤ ثيتةكان جووَلة هةَلبطرَيت، نوقتة و:ئةو خوَيندنةوانة

}الَةهماً بِجوا قَويبوا أَن تُصني٦احلجرات}فَتَب:F يان نووسيوة، بؤية دةكرَيت بة )  (بةم شَيوة
) خلف العاشر( و )الكسائي( و) ةحمز(ش بخوَينرَيتةوة، وةكو ثَيشةوايان )فتثبتوا(

وة، وةكو ثَيشةوايانى تر ةش بخوَينرَيت)فتبينوا(خوَيننةوة، هةروةها دةكرَيت بة دةي
بةَالم كاتَيك دةيانبينى شَيوازى وشةيةك ناكرَيت بةشَيوةيةك بنووسرَيت  ،دةيخوَيننةوة

كة دوو خوَيندنةوة هةَلبطرَيت، لة موسحةفَيكدا بة شَيوةيةك دةياننووسى بةثَيى 
فَيكى تريشدا بةشَيوةيةكى تر دةياننووسى بةثَيى خوَيندنةوةيةك، لة موسحة

( لة موسحةفى مةككة بة ) تجري تحتها األنهار(بؤ نموونة خوَيندنةوةيةكى تر، 
ئةوةش خوَيندنةوةى  ،)من(بة زيادكردنى وشةى  ننووسيا) تجري من تحتها األنهار

 )(عوسمان ئيمامى اش نووسينةوةى موسحةفةكان ية، لةث)إبن كثير المكي(
 ،)شام( ،)كوفة( ،)بصرة: (وةكوفةرمانى كرد بةناردنيان بؤ شارة ناودارةكان 

ناسراوة ) المصحف األمام(موسحةفَيكيشى لةالى خؤى بةجَيهَيشت كة بة ) مكة(
لةطةَل هةموو موسحةفَيكيشدا هاوةَلَيكى  ،يةكَيكيشى بؤ خةَلكى مةدينة تةرخان كرد
بة ) زيد بن ثابت(، بؤية فةرمانى كرد بة نارد بؤ خوَيندنةوة و فَيركردنى خةَلكى
ى نارد بؤ مةككة و، )عبداهللا بن السائب(موسحةفى مةدينة قورئان بخوَينَيت وة 

(  و) بو عبدالرحمن السلميأ(نارد بؤ شام و، ) المغيرة بن أبي شهاب المخزومي(
رة، بةم  شَيوةيةش هةموو ناوضةيةك بة موسحةفى سبؤ بة) القيس عامر بن عبد

ى قورئانى دةخوَيند، ئوممةتى ئيسالميش يةك دةنطن لةسةر ِراستى ئةو شَيوازة خؤ
 . ِرَينووسانةى كة قورئانيان ثَينووسراوةتةوة

 .٢٦١/تالوة القرآن الكريمأحكام  :بِروانة
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، ئةوةش بزانة كة ثضِراو لةثَيشترة قورئانى ثيرؤزطةيشتووةكانى 
ت هةبَيت دةربارةى يضونكة ئةوة بنضينةية، هةروةها ثَيويستة شارةزاي

ى كؤتايى )ـة(يان بةشَيوازى  ،لةكاتَيكدا ذَيردار بَيت) ت(ثيتى 
 األنبياء }فَظَن أَن لَّن نَّقْدر{ :وةكو )مقطوع( ىنمونةبنووسرَيت لة قورئاندا، 

 .٣القيامة}أَلَّن نَجمع عظَامه {  :وةكو) موصول(، و ٨٧

   ٨٠. ـرِ فَاقْطَـعـشبِـع ـاتـمكَـل ال أن    ـــعــإٍ مـلْـجالَ مو إِالَّ إِلَــــه 

تَعـبـدوا .٨١    و ـيـناسـي يثَان ـودالَ ه                 رِكْـنشـرِكْ يتُش لْـنخدلُـوا يلَـى تَعع 

   ٨٢. قُـولُـوا ال أَنأَقُـــولَ الَ ي ــا إِنم   ـدعبِالر املَفْتُـوحـلْ وص ـنعــا وم 

)ـرِ فَاقْطَـعـشبِـع ـاتـمكَـل لة ) ان(فةرمانى كردووة بة ثضِرانى  )ال أن

  .جَيطةى قورئاندا )١٠(لة ) ال(

  .١١٨التوبة}وظَنواْ أَن الَّ ملْجأَ من اللّه{ لةئايةتى )أَمـلْـج( ىوشةلةطةَل  .١

هو فَهلْ أَنتُم وأَن الَّ إِلَـه إِالَّ { لةئايةتى )إِالَّ إِلَــــه والَ(ى وشةلةطةَل   .٢

ونملس١٤هود }م. 

ا أَن لَّا تَعبدو{:لةئايةتى )ياسـيـن( لةسورةتى) تعبدوا( ىوشةلةطةَل  .٣

طَاني٦٠}الش.  
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 ،٢٦هود}أَن الَّ تَعبدواْ إِالَّ اللّه إِنِّي أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ أَليمٍ{لةئايةتى  .٤

لةبةر جياكردنةوةى لة جَيطةى يةكةم ) هـود ثَانـي(بؤيةش فةرمووى 

}بو يرنَذ هني لَكُم مإِنَّن واْ إِالَّ اللّهدبأَالَّ تَعري٢هود}ش. 

ا يشرِكْن بِاللَّه يبايِعنك علَى أَن لَّ{لةئايةتى ) يشرِكْن(ى وشةلةطةَل   .٥

 .١٢املمتحنة }شيئاً

وإِذْ بوأْنَا لإِبراهيم مكَان الْبيت أَن لَّا {لةئايةتى) تُشـرِكْ(ى وشةلةطةَل  .٦

 .٢٦احلج}تُشرِكْ بِي شيئاً

أَن لَّا يدخلَنها الْيوم علَيكُم {لةئايةتى  )دخلْـني( ىوشةلةطةَل   .٧

نيكس٢٤القلم}م. 

 }ى الَعلو عا تَن لَّأَو{ لةئايةتى) علَـى تَعلُـوا ال(ى وشةلةطةَل   .٨

 .١٩الدخان

 .١٦٩عرافاأل}أَن الَّ يِقُولُواْ علَى اللّه إِالَّ الْحق{لة ئايةتى ) أَن الَّ يِقُولُواْ(لة  .٩

 }حقيق علَى أَن الَّ أَقُولَ علَى اللّه إِالَّ الْحق{لةئايةتى ) أَقُولَ الَّ(لة   .١٠

 .١٠٥األعراف

فَنادى {لة ئايةتى ) لَّا أَن(جياوازى هةية سةبارةت بة ثضِرانى  :سوود

انَكحبس إِلَّا أَنت أَن لَّا إِلَه اتي الظُّلُميشى لةثَيشترةثضِران، ٨٧األنبياء}ف. 



   )إبن الجزري( ثَيشةكىلَيكدانةوةى                                                             

 

178 

)إِن ـدعــا بِالرك جَيطةدا،ةلةي) م(طةَل لة) ان(بة ثضِرانى  ةفةرمان) م 

 .٤٠الرعد}عدهم أَو نَتَوفَّينكوإِن ما نُرِينك بعض الَّذي نَ{ لة ئايةتى

)املَفْتُـوحـلْ وما( لةطةَل) أن(بة ثَيك طةياندنى  ةفةرمان) ص (

 ).أّما(ك هاتبَيت، بةم شَيوةية ضؤنَيرهة

سـا مــن أَم املُنافقـيـن خـلْـف والنسـا بِرومٍ مـا مـن اقْطَعـوا نُهوا .٨٣ أَسـ 

٨٤. لَـتـا فُصسـحٍ النب ذو ـثـيـا حم أَنلَـمِ و املَفْـتُـوح ـركَـس ــا إِنم 

 وقَـعـا ونَـحـلٍ االنْـفَـالِ وخـلْـف مـعـا يدعـون ـتُـوحواملَفْ النْعـامِ  .٨٥

)ـنــا عوا مبثضِرَينن تةنها لةيةك لةئايةتى ) ما( لة) عن( :واتة )نُه

}ما لَهقُلْن هنواْ عا نُهن ماْ عتَوا ع١٦٦األعراف}فَلَم. 

لة دوو َينن بثضِر) ما(لة ) من( :ةوات )املُنافقـيـن ...مـن اقْطَعـوا(
 : جَيطةى قورئان بةبَى جياوازى و ناكؤكى

 .٢٨الروم}هل لَّكُم من ما ملَكَت أَيمانُكُم{لةئايةتى : يةكةم

 .٢٥النساء}فَمن ما ملَكَت أَيمانُكُم من فَتَياتكُم{لةئايةتى : دووةم

لة جَيطةيةكى  ،)بروم والنسا(ئاماذةشى بؤ ئةم دوو جَيطةية كردووة 
وأَنفقُوا من ما رزَقْناكُم من {ازى لةسةرة لة ئايةتى وتريشدا هةية بةَالم جيا

 .رةتثضِراندنيشى لةثَيش ،١٠املنافقون}قَبلِ
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لة ضوار جَيطةى قورئاندا بةبَى ) من(لة ) ام( :واتة )وذبح...ام من(
 :جياوازى لةيةكتر بثضِرَينن

 .١٠٩التوبة}ير أَم من أَسس بنيانَهخ{لةئايةتى  .١

 .٤٠فصلت}خير أَم من يأْتي آمناً يوم الْقيامة{لةئايةتى  .٢

 .١٠٩النساء}أَم من يكُون علَيهِم وكيال{لةئايةتى  .٣

 .١١الصافات}أَم من خلَقْنا إِنَّا خلَقْناهم{لةئايةتى  .٤

بة ) الصافات(ى سورةتطةكةى ئاماذةشى كردووة بؤ جَي
بـحٍ( ذلةو سورةتةدا) اسماعيل(بةهؤى بةسةرهاتى سةربِرينى  )و. 

)ـثـيـا حشوَينَيكدا هات لة  رلةهة) ما( لة) حيث( :واتة) م

قورئاندا بيثضِرَينن، تةنها لة دوو جَيطةشدا هاتووة لة 
 :قورئاندا

لُّواْ و{  : يةكةم فَو ا كُنتُمم ثيحوينالَّذ إِنو ه طْرش كُموِه١٤٤البقرة}ج. 

ه لئَال يكُون{ :دووةم طْرش كُموهجلُّواْ و فَو ا كُنتُمم ثيح١٥٠البقرة}و .

)أَنلَـمِ و ـتُـوح كة هةمزةكةى سةرى هةبَيت  )أَن( :واتة )كَـسـر املَفْ

 .ِرَيننر شوَينَيكى قورئاندا بَيت بيثضةلةه )ـمل(لة 
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)ــا إِنـامِا ملةيةك جَيطةى قورئاندا لةيةكتر ) ما(لة) ان( :واتة )النْع

) مـعـا يدعـون واملَفْـتُـوح( ،١٣٤األنعام}إِن ما تُوعدون آلت{لةئايةتى ، بثضِرَينن

لة دوو ى يدعون لةيةكتر بثضِرَينن وشةلةطةَل ) أن ما( :واتة
 : جَيطةدا

 .٦٢احلج}وأَن ما يدعون من دونه هو الْباطلُ{ ةتىلةئاي:يةكةم

 .٣٠لقمان}وأَن ما يدعون من دونه الْباطلُ{ لةئايةتى :دووةم

)ـلْـفخـلٍ االنْـفَـالِ ونَـحـا وقَـعجياوازى هةية لةدوو جَيطةدا :واتة) و: 

نَّما غَ{ لةئايةتى: يةكةم  .٤١األنفال}نمتُم من شيءواعلَمواْ أَ

نَّما عند اللّه هو خير لَّكُم{ لةئايةتى :دووةم ثَيك  ،٩٥النحل}إِ

 .طةياندنيشيان لةثَيشترة

) أن ما(نةك ) إن ما(تَيبينيش دةكرَيت كة جَيطةى كؤتايى تايبةتة بة 
 : بةم شَيوةية

َيندرَيت، بةَالم دا بةبَى جياوازى دةثضِر نعاماأللة سورةتى ) إن ما(
أن ( ،دا ناكؤكى لةسةرة و، ثَيك طةياندنى لةثَيشترة) النمل(لةسورةتى 

دا، )لقمان( و) الحج(يش بةبَى جياوازى دةثضَرَيندرَيت، لة سورةتى )ما
. يش دا ناكؤكى لةسةرةو، ثَيك طةياندنى لةثَيشترة)األنفال(لة سورةتى 

 .خواى طةورةش زاناترة
بة ) األنفال(و) األنعام(ى وشةِرة هؤنراوةيةدا، لةم ضةند دَي :تَيبينى

 .دةخوَينرَيتةوة) َلْنفال(و ) َلْنعام(
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 صـف والْوصـلُ بِئْسمـا قُـلْ كَذَا ردوا   واخـتُـلـف سـأَلْتُـمـوه مـا وكُـلِّ  .٨٦

 مـعـا يبلُـوا اشتَهـت تُـمأَفَضْ أُوحـي اقْطَعـا مـا فـي واشتَـروا خلَفْتُموني .٨٧

 صــال ذي وغَـيـر شعـراء تَنزِيـلُ كـال روم وقَـعـت فَعـلْـن ثَـانـي .٨٨

لةيةك ) مـا(لة ) كُـلِّ(فةرمان دةكات بة ثضِراندنى ) الجزري إبن(

 }ن كُلِّ ما سأَلْتُموهوآتَاكُم م{بةيةك دةنطى زانايان، لةئايةتى  ،جيطةى قورئاندا

) مـا(لة ) كُـلِّ(ةية سةبارةت بة جياكردنةوةى ه، ناكؤكيش ٣٤إبراهيم

126Fلةضوارجَيطةدا

١: 

 .٩١النساء}كُلَّ ما ردواْ إِلَى الْفتْنة{لةئايةتى : يةكةم

 .٤٤املؤمنون}كُلَّ ما جاء أُمةً رسولُها كَذَّبوه{لةئايةتى : دووةم

 .٣٨األعراف}كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَّعنت أُختَها{ لةئايةتى :سَييةم

لةجَيطةى  ،٣٨األعراف}كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَّعنت أُختَها{لةئايةتى : ضوارةم
يةم و ضوارةم ثَيك طةياندنة، م لةجيطةى سَيبةَال ِراندنة،بيةكةم و دووةم 

بة هةمووى بة يةك دةنطى زانايان  نةش ئاماذةمان ثيكرد،اطجطة لةم جَي
 .ثَيك طةياندن دةخوَينرَيتةوة

                                                 
K:بِروانة::Cالمجيد:الفتح:I :Bللقمحاوي:FCالمحكمة:الدقائق:B:ËC أحكام تالوة القرآن
 ISLGSPH:اللمعة البدرية:لة:وةرطرتن:ةبILRJ:FالثةِرةB:الكريم
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كؤكى ابةبَى ن )ـامَ(لةطةَل  )ئْسبِ(فةرمان دةكات بة ثَيك طةياندنى 

 :لةدوو جَيطةدا

جَيطةى  ةئةو ،٩٠البقرة}بِئْسما اشتَرواْ بِه أَنفُسهم أَن يكْفُرواْ{لةئايةتى : يةكةم
 .)قرةالب(ة لة سورةتى يةكةم

، ئةوةش لة ١٥٠األعراف}قَالَ بِئْسما خلَفْتُموني من بعدي{لةئايةتى : دووةم

باسى  ،ردةكةوَيتةد )واشتَـروا خلَفْتُموني صـف والْوصـلُ) (الجزري إبن(وتةى 

لةسةر  ناكؤكى ،٩٣البقرة}قُلْ بِئْسما يأْمركُم { ئةوةشى كردووة كة لة ئايةتى

بةَالم زياتر كار بة ثضِراندن  )بِئْسمـا قُـلْ كَذَا(: فةرموويةتى ية ضونكةهة

) فـي(دةكرَيت لةم جَيطةيانةدا، هةروةها فةرمانى كردووة بة ثضِراندنى 

 :جَيطةدا بةبَى ناكؤكى )١١(لة ) مـا(لة 

 

١. }إِلَي يحا أُوي مف ١٤٥األنعام}قُل الَّ أَجِد  

٢. }ي مف كُمسلَميهف ١٤النور}ا أَفَضْتُم  

٣. } وندالخ مهأَنفُس تتَها اشي مف مه١٠٢األنبياء}و. 

٤. }اترتَبِقُوا اخلَيا آتَاكُم فَاسي مف كُملُوب٤٨املائدة}لِّي. 

٥. }كبر إِن ا آتَاكُمي مف كُملُوب١٦٥األنعام}لِّي. 
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٦. }هِنأَنفُس يف لْنا فَعي مف وفرعن مكةئةمةش جَيطةى  ،٢٤٠البقرة}م

ئاماذةى  )فَعـلْـن ثَـانـي( ةب )الجزري إبن( و، )البقرة( ىسورةت دووةمة لة

 .ثَيكردووة

٧. }ونلَما لَا تَعي مف ئَكُمنُنش٦١الواقعة}و. 

نُكُم من شركَاء في ما رزَقْناكُم ضَرب لَكُم مثَال من أَنفُسكُم هل لَّكُم من ما ملَكَت أَيما{ .٨

 .٢٨الروم}

٩. }فُونخْتَلي يهف ما هي م٣الزمر}ف. 

١٠. }فُونخْتَلي يها كَانُوا في متَيبينى بكة ضؤن ئاماذةى  ،٤٦الزمر}ف

 .)تَنزِيـلُ كـال(بة ) الزمر(كردووة بؤ هةردووة جَيطةكةى سورةتى 

١١. }أَتُتْرا هي مف كُوننينا آمنثَيكةوة ، جطة لةم جَيطايانةش ١٤٦الشعراء}اه
) الجزري إبن(بةبَى ناكؤكى، ئةوةش لة فةرموودةى  دةخوَينرَيتةوة

)ـرغَـيي وذ ــالدةردةكةوَيت) ص. 

 وصـف والنسـا األَحـزابِ الشعرا في  مخْتَـلـف و صـلْ كَالنـحـلِ فَأَينمـا .٨٩

لةهةركوَييةك هات لة قورئاندا لةطةَل ثيتى  )فَأَينمـا(ى وشة :واتة

ا(كو ضؤن ةو ،ثَيكيان بطةيةنة) ف( مـنـل(لةسورةتى ) أَيـحثَيك  )الن

 .دةطةيةنى



   )إبن الجزري( ثَيشةكىلَيكدانةوةى                                                             

 

184 

 :لة دوو جَيطةى قورئاندا دَيت) أَينمـا(ى وشة :واتةكة

 .١١٥البقرة}فَأَينما تُولُّواْ فَثَم وجه اللّه{: يةكةم

 .٧٦النحل}أَينما يوجهه الَ يأْت بِخَيرٍ{: دووةم

)و ـفخْتَـلةسَى جَيطةى تردا ناكؤكى لةسةرةل :واتة )م. 

 .٩٢الشعراء}وقيلَ لَهم أَين ما كُنتُم تَعبدون{ :يةكةم

 .٦١األحزاب}ني أَينما ثُقفُوا أُخذُواملْعون{ :دووةم

  .٧٨النساء}أَينما تَكُونُواْ يدرِككُّم الْموت{: ةمسَيي

بةَالم ثَيك طةياندنيشى ) الشعرا(ى سورةتثضِراندنيشى لةثَيشترة لة 

ضونكة ) والنسـا( و) األَحـزابِ(ى سورةتلة هةردوو جَيطةى  لةثَيشترة

 .وةسف كراوة :واتة )وصـف( :فةرموويةتى

 عـلَـى تَأْسـوا تَحزنُـوا كَيـال نَجمـع   نَجـعـال أَلَّــن هـود ـمفَإِلَّ وصـلْ .٩٠

٩١ .ــجح ـكلَـيع جـرح ـمـهقَطْـعو   نع ـنم ـاءشي ـنلَّـى متَو مـوي ـمه 

 .لةيةك جَيطةدا) مل(و ) إن(ك طةياندنى َيلَيرةدا فةرمان دةكات بة ث



 )إبن الجزري( ثَيشةكىلَيكدانةوةى     

 

185 

، هةروةها ١٤هود}فَإِن لَّم يستَجِيبواْ لَكُم فَاعلَمواْ أَنَّما أُنزِلِ بِعلْمِ اللّه{ ايةتىلةئ

 :لةدوو جَيطةدا) لن( لةطةَل) ان(فةرمانى كردووة بة ثَيك طةياندنى 

 .٤٨الكهف}لَكُم موعداً أَلَّن نَّجعلَ لْ زَعمتُمبَ { :يةكةم

 .٣القيامة}إِنسان أَلَّن نَجمع عظَامه أَيحسب الْ{: دووةم

ئاماذةى  )نَجمـع(و بؤ جَيطةى دووةم  )نَجـعـال(بؤ جَيطةى يةكةم بة  

 .كردووة
باسى جياوازى كردووة لة ) الحصريمحمود خليل (مامؤستا  :سوود
ةوةش ، كة ثضِراندنى تَييدا لةثَيشترة، هةرب٢٠املزمل }أَن لَّن تُحصوه{ئايةتى 

ى و، خواى تثضِراندنَي) الجزري إبن(كاردةكرَيت، واديارة ِرَيِرةوى 
 .طةورةش زاناترة

لة ضوار جَيطةى  )كَيـال(هةروةها فةرمانى كردووة بة ثَيك طةياندنى 
 .قورئاندا بةبَى ناكؤكى

 .١٥٣عمران ال} لِّكَيال تَحزنُواْ علَى ما فَاتَكُم{: يةكةم

 .٢٣احلديد}تَأْسوا علَى ما فَاتَكُم  كَيلَال{: مدووة

 .٥احلج }لكَيلَا يعلَم من بعد علْمٍ شيئاً{: يةم سَي

 ،، كة جَيطةى دووةمة تَييدا٥٠زاباالح }لكَيلَا يكُون علَيك حرج{: ضوارةم
 :لة نبريتيجَيطةكةى تريش بةبَى جياوازى لةيةكتر ثضِراون، كة  )٣(لة 
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 .٧٠ النحل }لكَي الَ يعلَم بعد علْمٍ شيئاً { :ميةكة 

، كةجَيطةى يةكةمة لة ٣٧ االحزاب}لكَي لَا يكُون علَى الْمؤمنني حرج{ :دووةم
 .ةكةسورةت

 .٧احلشر }كَي لَا يكُون دولَةً بين الْأَغْنياء منكُم{: يةم سَي

لةدوو  )مـن( ةل )عن(اندنى هةروةها فةرمانى كردووة بة ثضِر
 :جَيطةدا بةبَى جياوازى

 .٤٣النور }ويصرِفُه عن من يشاء{ :يةكةم

 .٢٩النجم}فَأَعرِض عن من تَولَّى عن ذكْرِنَا{: دووةم

)نع ـناشان فةرمانى ث. لةم دوو جَيطةى قورئاندا هاتوونيش تةنها )م

وم(كردووة بة ثضِراندنى  (لة  )يــملةدوو جَيطةدا بةبَى ناكؤكى )ه : 

 .١٦غافر}يوم هم بارِزُون لَا يخْفَى{ :يةكةم

 .١٣الذاريات}يوم هم علَى النارِ يفْتَنون{: دووةم

 

 ووهــال صـلْ اإلمـامِ فـي حيـن ت   هــؤالَ والَّـذيــن هــذَا ومــالِ. ٩٢

 ،دَيت) ما(كة لة ثاش ) ل(ارمان دةكاتةوة كة ثيتى لَيرةدا ئاطاد

 : لةضوار جَيطةى قورئاندابةجياكراوةيى دةنووسرَيت 



 )إبن الجزري( ثَيشةكىلَيكدانةوةى     

 

187 

 .٧الفرقان}وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام{: يةكةم

 .٤٩الكهف}ويقُولُون يا ويلَتَنا مالِ هذَا الْكتَابِ لَا يغَادر{: دووةم

 .٣٦املعارج}فَمالِ الَّذين كَفَروا قبلَك مهطعني{: مسَيية

محمود (، مامؤستا ٧٨النساء}فَما لهـؤالء الْقَومِ الَ يكَادون يفْقَهون حديثاً{: ضوارةم
 :دةفةرموَيت ٢٨٤الثةِرة ) القرآن تالوةأحكام (لة ) الحصريخليل 

) ل(يان ) ما(ةر ثيتى تةشدا خوَينةر بؤى هةية لةسةلةو حاَل
بةَالم  ،يان تاقيكردنةوة و شتى هاوشَيوة ِراوةستَيت بةهؤى كورتى هةناسة

بةَلكو  ،دةست ثَيبكات) يلذبا( و) هبؤالء(نية لة المةكةوة يان لة  دروست

 .دةست ثَى بكات) ما(ثَيويستة لة 

)ت يـنـي حـامِ فـلْ اإلموةكو يةنة بطة) حين(بة ثيتى ) ت(ثيتى  :واتة )ص

ى )ماماإل(لة موصحةفى  :وةكو) مناص...والت( :لةم ئايةتةدا هاتووة

 .)( عوسماندا هاتووة

)ـال هـوجياوازى  ،رَيتةوة خاوةنى ئةو وتةيةوَينبةهةَلة دةخ :واتة) و

بؤضوونى ِراست ) حين( لة) ت(هةية لةسةر ثضِراندن و ثَيك طةياندنى 
يةكة و وشة) الت( :واتةكرَيتةوة، و ثةسةنديش ئةوةية لةيةكتر جياب

بريتية  ،ناثةسةندة بةَالميةكى ترة، بؤضوونَيكى تريش هةية وشة) حين(
) تحين) (وال(لةو حاَلةتةشدا دةبَيتة ) حين(لةطةَل ) ت(لة ثَيك طةياندنى 

ئةم بؤضوونةشى كارثَينةكراوة، بةبةَلطةى ئةوةى  ،وشةوةكو دوو 
لةكاتى ) والت(ى وشةقورئان لةسةر دنةوةى نثَيشةوا طةورةكانى خوَي

) ت(لةجياتى ) ه(بَيت يان بة ) ت(ثَيويستيدا ِراوةستاون ئيتر ضى بة 
ئةم ) ت(بةبَى ) وال(لةسةر  هيض كةسَيك لةو ثَيشةوايانة ِرانةوةستاون
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، باسكراوة لة كتَيب و سةرضاوةكانى مةسةلةش شتى زؤرى لةسةرة
127Fتةجويدا

١. 

٩٣ .ــمزَنُـوهوكَـ ووـمــلِ الُـوهكَـذَا ص ـنـا الْ مهـا ويـلِ الَ وتَفْـص 

لةطةَل هةردوو ) ــمهُ(لةم دَيِرةدا فةرمانى كردووة بة ثَيك طةياندنى 

م أَو وزَنُوهم وإِذَا كَالُوه{لةئايةتى  )كَـالُـوهـم( و )ووزَنُـوهــم(ى وشة

ونرخْسيش نية ِراوةستان دروست ،ةنطى زانايانئةمةش بة كؤد ،٣املطففني}ي

ِراوةستانة لةسةر  وضونكة ئةوة وةك) وزَنُـو( يان )كَـالُـو(ى وشةلةسةر 

 .)ثقفتموهم حيث(لةئايةتى ) ثقفتموهم(ى وشة

نية  دروستلَيرةدا ِروونى دةكاتةوة كة  )تَفْـصـلِ الَ ويـا وهـا الْ مـن كَـذَا(

هةروةها  ،)التقوى، املؤمنون( :وةكوابكرَيتةوة ى دواى خؤى جيوشةلة ) ال(

هةروةها ) ءهؤال، هأنتم: (انةوشلةم جؤرة جيابكرَيتةوة ) ه(نية  دروست

 .جيابكرَيتةوة) ياآدم ،يأيها(انة وشلةم جؤرة ) ي(نية  دروست

 :لة ضوار جَيطةى قورئاندا هاتووة تةنها) لو( طةَللة) ان( :سوود

 .١٠٠األعراف}صبناهم بِذُنُوبِهِم أَن لَّو نَشاء أَ{: يةكةم

 .٣١الرعد}أَن لَّو يشاء اللّه لَهدى الناس جميعاً{: دووةم
                                                 

K:١٠٦/، اتحاف فضالء البشر٨١/، تقريب النشر٢النشر ج::بِروانة.:
 LIRMH ةيالدرر البه:بةوةرطرتن لة
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 .١٤سبأ}أَن لَّو كَانُوا يعلَمون الْغَيب{: سَييةم

هةرسَى ، لة ١٦اجلن}وأَلَّوِ استَقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم ماء غَدقاً{: ضوارةم
، لةجَيطةى جَيطاكانى يةكةم و دووةم و سَييةمدا ثضِراون لةيةكترو

128Fضوارةميشدا جياوازى لةسةر هةية

١. 
 كةثَيكةوةن و جياناكرَينةوة،  ةى تر هةية هةميشوشة هةندَى :سوود
 :لة بريتين

 .لةهةركوَييةكدا بَيت لةقورئاندا) ما(لةطةَل ) من( .١

رِ الْإِنسان مم فَلْينظُ{ :كووةى ثرسياركردندا )ما(لةطةَل ) من( .٢

قل٥الطارق }خ. 

، بةجيا ١٢٣الصافات}سالم علَى إِلْ ياسني{لةئايةتى  )إِلْ ياسني( .٣

 ).ال(نية لةسةر دةنووسرَيت بةَالم ِراوةستان دروست 

 .دوو جَيطةى قورئاندا هاتووةتةنها لة ) نعما( .٤

- }ا همعفَن قَاتدواْ الصدإِن تُب٢٧١البقرة}ي. 

- }ظُكُم بِهعا يمعن اللّه ٥٨النساء}إِن. 

 .١٣٢األعراف}وقَالُواْ مهما تَأْتنا بِه من آية{مهما لةئايةتى .٥

 .هةرضؤنَيك بَيت) ذإ(لةطةَل ) يوم( .٦

                                                 
K:فتح المجيد شرح كتاب العميد::بِروانةILQJ: Fاللمعة   بةوةرطرتن لة
 IKJLHالبدرية
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 .هةرضؤنَيك بَيت) ذإ(لةطةَل ) حني( .٧

 .)لئن(لة ) إن(لةطةَل ) ل(ثيتى  .٨

 .)لئال(ى وشةلة ) ال(لةطةَل ) ألن( .٩

١٠. )لة  لة دوو جَيطةى يةك ئايةتدا) كأن(لةطةَل ) وي

 .٨٢}ويكَأَنَّه لَا يفْلح الْكَافرون{) القصص( سورةتى

١١. )ؤنبيقَالَ{لةئايةتى ) م ؤنبيذْ مبةجياكراوةيش  ،٩٤طه}لَا تَأْخ

هةربؤية دةكرَيت  ،١٥٠األعراف}الَ ابن أُم إِن الْقَومقَ{هاتووة لة ئايةتى 
نية  دروست و،) األعراف(ِراوةستيت لة سورةتى ) إبن(لةسةر 

 .طهلةسورةتى ِراوةستيت لةسةر ئةو ثيتة 
هةميشة بة ثَيك طةيةنراوى هاتووة، واتة ) لوال(  .١٢

، هةروةها لةسةر )لو(ى وشةِراوةستان دروست نية لةسةر 
 .)لوما(ى وشة

أَياً ما تَدعواْ فَلَه األَسماء {يةتى لةئا) ما(ى وشةِراوةستان لةسةر  :سوود

بةَالم ) ايا(، هةروةها ِراوةستان دروستة لةسةر ١١٠اإلسراء}الْحسنى
129Fةوة نةبَيت) ايا(دةستثَيكردن دروست نية تةنها لةسةر 

١. 
 

                                                 
K: بؤ زياتر شارةزابوون لةم بابةتة بِروانة:T 

- :fl]’ t^الوة القرآن الكريمت:ILRNH 
 ILMH::مختصر بلوغ األمنية -
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٩٤.محروـت فـرخبِالـتَّـا الـز هـرزَب افـرومٍ العر ـوده كَــاف هـقَـرالْب 

لةم دَيِرى هؤنراوةكةيدا ئاطادارمان دةكاتةوة كة ) يالجزر إبن(
لة حةوت جَيطةى  )( صحةفي عوسمانداولة م) رحمـت(ى وشة

 :اوةرنووسى كراوة )ت(بة ثيتى  قورئاندا

 .٣٢الزخرف}ربك تيقْسمون رحمأَهم {: يةكةم

 

 بابةتى تائةكان 
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 .٣٢الزخرف}ورحمت ربك خير مما يجمعون{ :دووةم

 .٥٦األعراف}إِن رحمت اللّه قَرِيب من الْمحسنني{: سَييةم

 .٥٠الروم}فَانظُر إِلَى آثَارِ رحمت اللَّه{: ضوارةم

 .٧٣هود}وبركَاتُه علَيكُم أَهلَ الْبيت رحمت اللّه{: ثَينجةم

 .٢مريم}ربك عبده زَكَرِيا تذكْر رحم{: شةشةم

 .٢١٨البقرة}أُولَـئك يرجون رحمت اللّه{ :حةوتةم

، )(عوسمانة ثَيشةوا نووسى، مةبةست لة  :واتة )زَبـره( :سوود

ئاماذةى ) ماماإل المصحف في(دوودا بة لة بةشى ِرابر بوو هةر ئةويش
 .بؤ كرا

 .130F١)في الزبور ناولقد كتب(نووسراو  :واتة) الزبور( 

 هــم الـثَّـانِ عقُـود أَخيـرات معـا إبـرهــم نَـحـلٍ ثَـالث نعمتُـهـا. ٩٥

٩٦ .ـانلُقْـم ثُـم ــركَـالـطُّـورِ فَـاط انـرـمع ـنلَعـا ـتــورِ بِـهالـنو 

بة تائى كراوة ) نعمت(ى وشةئاطادارمان دةكات لةوةى كة 

 :لة يانزة جَيطةى قورئاندانووسراوة، 

                                                 
K\ طيلقاموس المحيط والمعجم الوس\::بِروانة:Fاللمعة البدرية:بةوةرطرتن لة:H 
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، سَى ٢٣١البقرة}واذْكُرواْ نعمت اللّه علَيكُم وما أَنزلَ{يةكةميان لة ئايةتى 

ئاماذةى ) نَـحـلْ ثَـالث(كة دانةر بة ) النحل(جَيطةشيان لة سورةتى 

 :لة بريتينثَيكردووة، كة 

 .٧٢النحل}أَفَبِالْباطلِ يؤمنون وبِنعمت اللّه هم يكْفُرون{ :يةكةم

 .٨٣}يعرِفُون نعمت اللّه ثُم ينكرونَها{ :دووةم

 .١١٤النحل}واشكُرواْ نعمت اللّه إِن كُنتُم إِياه تَعبدون{: سَييةم

) معـا إبـرهــم(كة دانةر بة  ،داية)ئيبراهيم(دوو جَيكةشيان لة سورةتى 

 :ئاماذةى بؤ كردووة

 .٢٨إبراهيم}اللّه كُفْراً تأَلَم تَر إِلَى الَّذين بدلُواْ نعم{: يةكةم

 .٣٤إبراهيم}وِن تَعدواْ نعمت اللّه الَ تُحصوها{: دووةم

)عـام اتـريو ) النحل(كؤتايةكانى هةردوو سورةتى  :واتة )أَخ

ةشيان لة سورةتى طوةكو جياكردنةوة بؤ سةرةتاكانى، يةك جَي) براهيمإ(
 .١١}يا أَيها الَّذين آمنواْ اذْكُرواْ نعمت اللّه علَيكُم{: داية) المائدة(

)قُـودبؤئةوةى )المائدة(ة سورةتى مةبةستى دوو جَيطةى ل )الـثَّـان ع ،

 .ةى ئةو سورةتة نيةطبزانرَى كة مةبةستى يةكةم جَي

)ــم(بريتية لة  ،كة كردارةكةى تَيدايةو) هــمدَيِرى دووةميش  ،)ه

 :ضوار جَيطةى ترى لةخؤ طرتووةباسى 
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 .٣١لقمان}أَلَم تَر أَن الْفُلْك تَجرِي في الْبحرِ بِنعمت اللَّه{:  هةشتةم

 .٣فاطر}يا أَيها الناس اذْكُروا نعمت اللَّه علَيكُم { : منؤية 

 .٢٩الطور}فَذَكِّر فَما أَنت بِنعمت ربك بِكَاهنٍ ولَا مجنونٍ{ : دةيةم

 .١٠٣آل عمران}واذْكُرواْ نعمت اللّه علَيكُم إِذْ كُنتُم أَعداء{: يازدةهةم

)انـرـمع ـتـنـا لَعــورِ بِـهالـنلة دوو جَيطةدا لة ) لعنت(ى وشة :واتة )و
 :قورئان بة تائى كراوة نووسراوة

 .٦١آل عمران}للّه علَى الْكَاذبِنيا تثُم نَبتَهِلْ فَنجعل لَّعن{: يةكةم

 .٧النور}كَان من الْكَاذبِني ه إِنوالْخَامسةُ أَن لَعنت اللَّه علَي{: دوو

٩٧َ .أَتـرام ـفوسي انـرمع ـصالْقَص ـمي  يخَـص سمـع بِقَـد معصيـت تَحرِ

بة تائى كراوة ) امـرأَت(ى وشةلَيرةدا ئاطادارمان دةكاتةوة كة 

 :لة حةوت جَيطةى قورئاندانووسةراوة 

 .٣٠يوسف}الْعزِيزِ تُراوِد تالْمدينة امرأَوقَالَ نسوة في {: يةكةم

 .٥١يوسف}الْعزِيزِ اآلن حصحص الْحق تقَالَت امرأَ{: دووةم

 .٣٥آل عمران}عمران تإِذْ قَالَت امرأَ{: سَييةم

 .٩القصص}وقَالَت امرأَت فرعون{: ضوارةم
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 .١٠مالتحري}نُوحٍ تامرأَ{ :ثَينجةم

 .١٠التحريم}  لُوط توامرأَ{: شةشةم

 .١١التحريم}فرعون تامرأَ{: حةوتةم

ئةطةر لةطةَل ) أمرأت( يةكىوشةهةموو : خؤش قسةيةكى
131Fنووسراوةى كراوة )ت(مَيردةكةيدا باسكرابَيت لة قورئاندا بة 

١. 

)ـتيصعم بِقَـد ـعمس خَـص(ى وشة :واتة )يـتيصعى كراوة )ت(بة  )م

 :)المجادلة(لة دوو جَيطةى سورةتى نووسراوة 
 

 .٨اادلة}بِالْإِثْمِ والْعدوانِ ومعصيت{: يةكةم

 .٩اادلة}فَلَا تَتَناجوا بِالْإِثْمِ والْعدوانِ ومعصيت الرسولِ{: دووةم

٩٨.تـرـجـانِ شخالد ت ـنــرِ سكُـ فَـاطاالنْـفَـالَ ـالو فــرحـرِ وغَـاف 

)تـرـجـان شخت(ى وشة :واتة )الدـرج بة تائى كراوة نووسراوة، ) شـ

 .٤٤-٤٣الدخان}¡طَعام الْأَثيمِ  w الزقُّومِ تشجرإِن {لةئايةتى 

)ـتـن(ى وشة :واتة )سـتـنلة ثَينج بة تائى كراوة نووسراوة،  )س
 :طةى قورئانداجَي

 .٤٣فاطر}فَهلْ ينظُرون إِلَّا سنت الْأَولني{: يةكةم

                                                 
K:الكريم:القرآن:تالوة:أحكام::بِروانة:IMJKH 
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 .٤٣فاطر}فَلَن تَجِد لسنت اللَّه تَبديال{: دووةم

 .٤٣فاطر}ولَن تَجِد لسنت اللَّه تَحوِيال{: سَييةم

 .٣٨األنفال}األَولني تسنوإِن يعودواْ فَقَد مضَت {: ضوارةم

 .٨٥غافر}سنت اللَّه الَّتي قَد خلَت{: ثَينجةم

٩٩ . تـنٍ قُـريع ـتـنـي جف ـتقَـعو تطْـرف ـتـيقب إبنوـت ـتـمكَلو 

 رِفعــ بِالـتَّـاء فيـه وفَـردا جمعـا اختُلـف مـا وكُلُّ اَالعـراف أَوسـطَ.١٠٠ 

)تن قُـر يـت(ى وشة :واتة )عى كراوة نووسراوة، لة )ت(بة ثيتى ) قُـر

 .٩القصص}قُرت عينٍ لِّي ولَك{ئايةتى 

)ت ـنــي جف ت قَـعـ(ى وشة :واتة )وـنجبة تائى كراوة نووسراوة،  )ت

 .٨٩الواقعة}نَعيمٍ تفَروح وريحان وجن{: لةئايةتى

)تطْـرف ـتـيقب إبنوانة بة تائى كراوة نووسراون وشئةم سَى  :واتة )ـت

 لةئايةتى ،و ٣٠الروم}تي فَطَر الناس علَيهااللَّه الَّ تفطْر{ :وةكولةهةركوَى هاتبَيتن 

}انرمع تناب ميرم١٢التحريم}و، )ـتـمكَلـطَ وسأَو افـر(ى وشة :واتة )اَالعـتـمكَل (

وتَمت كَلمت ربك {) اَالعـراف(ى كراوة نووسراوة، لة سورةتى )ت(بة ثيتى 

 .١٣٧األعراف }الْحسنى
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هةموو ئةو جَيطانةى كة زانايانى  :واتة )عــرِف...اختُلـف مـا وكُلُّ(

تائى  لةم جَيطةيةدا بةقورئان خوَيندن ناكؤكيان هةبووة دةربارةى، 
 :كراوة دةنووسرَيت

ى كراوة )ت(َينج جَيطةى قورئاندا بة ثلة ) كَلـمـت(ى وشة: بةكورتى
 :نووسراوة

 .١١٥األنعام}مت ربك صدقاً وعدالًوتَمت كَل{: يةكةم

 .١٣٧األعراف}وتَمت كَلمت ربك الْحسنى علَى بني إِسرائيلَ{: دووةم

 .٣٣يونس}كَذَلك حقَّت كَلمت ربك علَى الَّذين فَسقُواْ {: سَييةم

 .٩٦يونس}إِن الَّذين حقَّت علَيهِم كَلمت ربك الَ يؤمنون{ :ضوارةم

موسحةفةكانيش  ،٦غافر}وكَذَلك حقَّت كَلمت ربك علَى الَّذين كَفَروا{: ثَينجةم

لةسَى جَيطةى ئةم ) كَلـمـت(ى وشةلة شَيوةى نووسينى تَيداية جياوازيان 
) غافر( و) يونس( و) رافاألع(لة سورةتى  نكة بريتي ،َينج جَيطةيةداث

لةسةريان ِراوةستيت، بةَالم ئةوةى ) ه(و ) ت(وستة بة بؤية در هةر
 .132F١)ت(زياتر كاريان ثَيدةكرَيت ِراوةستانة لةسةريان بة 

 :ى كراوة نووسراون) ت(نة لة قورئاندا بة اوشئةم هةروةها 

١. )الَتجِم (} فْرص الَتجِم ٣٣املرسالت}كَأَنَّه. 

٢. )نيبت( }نيلَى بع مفَهت هن٤٠فاطر }م. 

                                                 
 ))دلَير طةرميانى.م((. لة قارئةكانةوة) سماع(دةطةِرَيتةوة بؤ  ١
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٣. )ابغَيي { )تف لُوهعجأَن يغَيابت ب١٥يوسف}الْج. 

: وةكوكؤتايى هاتبَيت، ) ت(ثيتى  ناوى كؤكراوة كة بة .٤

 والعاديات، الذاريات، املنشآت، املؤتفكات، ،متربجات بينات، مبينات، اآليات، آيات،(

 ).، النازعاتالعاديات، املرسالت

 .الطاغوتالتابوت،  طالوت، جالوت، ملكوت، .٥

 .)مريم، القصص، الصافات يوسف،( لة سورةكانى) أبت( .٦

 .٣٦ؤمنونامل}هيهات هيهات لما تُوعدون {لةئايةتى ) هيهات( .٧

النساء (،)٢٦٥-٢٠٧البقرة (: لةسَى جَيطةى سورةتةكانى) مرضات( .٨

 .)١التحريم (،)١١٤

حدائق ذَات {، ١األنفال}وأَصلحواْ ذَات بِينكُم{لةئايةتى ) ذات( .٩

ةجه٦٠النمل}ب. 

 .٣ص}فَنادوا ولَات حني مناصٍ{لةئايةتى ) والت( .١٠

 .١٩النجم}أَيتُم اللَّات والْعزى أَفَر{لةئايةتى ) الالت( .١١
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 :وة دوو جؤرةوشةهةمزة لةسةرةتاى زانين ببا
كة بريتية لةو هةمزةى جَيطير  :)القطع همزة( هةمزةى ثضِراندن -
 .الةحاَلى دةسثَيكردن و بةردةوا بووند ،دةبَيت
بريتية لةو هةمزةى كة  :)همزة الوصل(هةمزةى ثَيك طةياندن   -

133Fمَينَيتادا جَيطير دةبَيت و، لةبةردةوام بووندا نوشةلة سةرةتاى 

١ ،
ثَيك طةياندن ئةوةية سةرةِراى ئةوةى هؤكارى ناونانيشى بةهةمزةى 
بةَالم ثَيش و ثاشى خؤى بةيةكتر  ،لةكاتى ثَيك طةياندندا الدةبرَيت

دةَلَينيش هؤكارةكةى ئةوةية كة قسةكةر بةهؤيةوة دةتوانَيت دةطةيةنَيت، 
 :واتة) م اللسانّلُس(يش بة )مدأح بنالخليل (دةربِرَيت، ) ساكن(زةننةدار 

 بزواوثيتَيكى هةميشة دةستثَيكردن بة برد، ضونكة ثةيذةى زمان ناوى دة
 َيكزبؤية نياز زؤر بوو بةئامرا، يش بة زةننةدارو ِراوةستانت دةبَي

هةمزةى ثَيك  بؤئةوةى بتوانين زةننةدار دةربِرين، ئةو ئامرازةش
 .طةياندنة

                                                 
K:الفية إبن مالك لةسةرح إبن عقيل شرح األشموني و شر :بِروانةH 

 يـضَـم الفـعـلِ مـن ثَالـث كَـان إن    بِضَـم فعـلٍ مـن الْوصـلِ بِهمزِ وابدأْ. ١٠١

 

 بابةتى هةمزةى ثَيك طةياندن
 )الوصل همزة( 
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بَي�ت و،  ) ض�مة (ب�ؤر   بةبزوَينى دةستثَيكردن لة كردارةكاندا لةوانةية 
م�ةرجى ئةوةي�ة س�َييةم     ،بَي�ت، ئةط�ةر ب�ة ب�ؤر بَي�ت     ) كس�رة ( ةب� لةوانةشة 

 اجُتث��ت، اس��ُتحفظوا،): (ردووداول��ة ِراب��( :بؤنمون��ة، ثيت��ى ب��ؤرى ه��ةبَيت 
 .م ئايةتانةدا هاتووةةل :وةكو )واُبتلى

- }تَابِ اللّهن كظُواْ مفتُحا اسبِم ارباألَحو ونيانبالر٤٤املائدة}و. 

- }ثلُ كَلموقن فَوم تُثَّتاج بِيثَةخ ةرجكَش بِيثَةخ ةن  ما ما لَهضِ ماألَر

 .٢٦إبراهيم}قَرارٍ

 .١١األحزاب}هنالك ابتُلي الْمؤمنون وزُلْزِلُوا زِلْزاالً شديداً{ -

 :يش)فةرمان(نمونةى 

- }كْمبِالْح كببِيلِ رى سإِل عادظَةعوالْمو ة ةنس١٢٥النحل}الْح. 

}نم كإِلَي يا أُوحاتْلُ م لَاةمِ الصأَقتَابِ وثَيويستة بؤرةكةش ، ٤٥العنكبوت}الْك

وا ابنوا فَقَالُ{ لة ئايةتى )ابنوا( :وةكو) عارض(هاتوو وشبَيت، نةك ت) الزم(

لْتَفت منكُم أَحد وامضُواْ حيث تُؤمرون والَ ي{لةئايةتى  )وامضُواْ( ،٢١الكهف}علَيهِم بنياناً

ئةوةية، ن )عارض(انةش كة وشةى ئةم جؤرة ، ِروون كردنةو٦٥احلجر}

كة ة)ي(ة بؤية بؤرى )أقضيوا(بنضينةكةى ) اقضوا(ى وشة :ونةونم بؤ

ثَيك  )و(و ) ي(كة و، هةردوو ثيتى زةننةدارى ة)ض( طؤيزرايةوة بؤ
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البرا و، ) ساكن(يةكطرتنى دوو  بةهؤىةكة )ي(طةيشتن، بؤية 
 134F١.كانى تروشة بةهةمان شَيوةش لة ،)اقضوا(كةش بوو بة وشة

 )هراكْسـالَ وـرِ حالْفَتْـح الْكَسى )كسرة(ةياندنةكة با ك طهةمزةى ثَي :واتة )و

رةكةبوو سَييةمى ئةو دوو كردارةش ، ئةطةر لةسةرةتاى كرداهةبَيت
 ). نتهوااْ، غفراْ( :وةكودار بوو، )فتحة(يان ) كسرة(

مةرجةكةى ئةوةية ) كسرة(بزوَينى دةستثَيكردن بة ذَير : بةكورتى
قَلَبواْ إِلَى وإِذَا ان{ :وةكوى هةبَيت )فتحة(ثيتى سَييةمى كردارةكةيان سةر 

ربنا اكْشف عنا { :وةكوى هةبَيت )كسرة(يان ذَير  ،٣١املطففني}هلهِم انقَلَبواْ فَكهِنيأَ

إِنَّا م ذَابالْعوننم١٢الدخان}ؤ. 

ئةو ناوانةى كة بة هةمزةى ثَيك طةياندن دةست  :واتة )السمـاءاوفـي(

 .ثَيدةكات

كة ) ال(جطة لة ر دانان بؤ هةمزةكة، ذَي :واتة )كَسرهـا(

 .جيايكردووةتةوة

)ـرم غَيالتعريف( ى ناساندن)ال(جطة لة هةمزةى  :واتة )الـال( ،

 ).النهار( :وةكوى هةية )فتحة(ضونكة لةو حاَلةتةدا سةر 

                                                 
. ية)كسرة(علةكة يف ىة كةواتة كةواتة عةين)لِعْفَي(لة بنةِرةتدا لةسةر وةزنى  ١
 ))دلَير طةرميانى.م((

١٠٢ .هراكْسـالَ وـرِ حالْفَتْـحِ الْكَسـي وفو   ـاءمالس ـرمِ غَيـا الـالهرــي كَسفو 
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 ـنِاثْنـتَـي مـــع واســمٍ وامــرأة واثْنـيـنِ امـرِئٍ ـةإبن مـع إبن. ١٠٣

لةم دَيِرةدا باسى هةندَى ناومان بؤ دةكات كة بة هةمزةى ثَيك طةياندن 
ئةو  ،دةست ثَيدةكات) كسرة(َيكردندا بة ذَير ثدةنووسرَيت، لةكاتى دةست 

 : لة بريتينناوانةش 

 .٤٥هود}من أَهلي نياب إِن { :وةكو )إبن( .١

 .١٢يمالتحر}ومريم ابنت عمران{ :وةكو )ةإبن( .٢

 .١٧٦النساء}إِنِ امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد{ :وةكو )امرئ( .٣

 .٤٠التوبة}ثَاني اثْنينِ إِذْ هما في الْغَارِ{ :وةكو )اثنني( .٤

 .١٢٨النساء}وإِنِ امرأَة خافَت{ :وةكو )مرأةا( .٥

 .١األعلى}سبحِ اسم ربك الْأَعلَى { :وةكو )اسم( .٦

  ،١٧٦النساء}ما الثُّلُثَانِ مما تَركَفَإِن كَانَتَا اثْنتَينِ فَلَه{ :كووة )اثنتني(  .٧

 همزة(نيت كة هةمزةى ثَيك طةياندن با بزا: كردنةوة ِروون
دا هةية كةبريتية لة زياتر ِرابردوو ىلةهةموو كردارَيك) الوصل

 – انطلق( :وةكو) ثَينجى يان شةشى بَيت( :واتةلة ضوار ثيت 
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 – انطالق( :ووةكهةروةها لة ضاووطى ئةو كردارانةش ) استخرج

 ).استخراج

 
 : ن، لةو ناوانةى الى خوارةوة)مكسور(هةروةها ذَيريشيان هةية 

 .)اسم – اثنتني – اثنني – اثنان – امرأة – امرئ –امرؤ  – ةإبن – إبن(

دةست ثَى دةكرَيت ئةطةر سَييةم ثيتى ) كسرة(بة هةمان شَيوة بة ذَير 
 وشى ت)ضمة(بةثَيى بنضينةكةى دواتر بؤر  رةكة ذَيرى هةبَيت،كردا

 :لةو جؤرةش لة قورئاندا ثَينج كردار هاتووةهاتبَيت، 

 .٦ص}أَنِ امشوا واصبِروا علَى آلهتكُم {لةئايةتى) واشام( .١

 .٤األحقاف}ني بِكتَابٍ من قَبلِ هذَاائْتُو{لةئايةتى ) ايتوا( .٢

 .٩٧الصافات}قَالُوا ابنوا لَه بنياناً فَأَلْقُوه في الْجحيمِ{ لةئايةتى) واإبن( .٣

 .٧١يونس }م اقْضُواْ إِلَي والَ تُنظرونِثُ{لةئايةتى ) اقضوا( .٤

 .٦٥احلجر}وامضُواْ حيث تُؤمرون{ لةئايةتى) ضواما( .٥

 ،)ايتيوا( ،)امشيوا( :لة بريتينضونكة بنضينةى ئةو كردارانة 
 .)امضيوا( ،)اقضيوا( ،)يوابنإ(

بؤ ثَيويستى يان ) بئس(ى وشةئةطةر ِراوةستايت لةسةر  :سوود
دةست ثَيبكةيت ) سماإل(يان هةر هؤكارَيكى تر و، ويستت بة تاقيكردنةوة، 

لةو ، ١١احلجرات}عد الْإِميانِبِئْس االسم الْفُسوقُ ب{لةئايةتى ) الحجرات(سورةتى لة 
 :شَيوازت لة بةردةمداية بؤ خوَيندنةوةىحاَلتةدا دوو 
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 :واتة، و )فتحة( ك طةياندن بةسةردةست ثَيكردن بة هةمزةى ثَي .١
 .)لسمأ(

 )لسم( :واتةالبردنى هةمزةكةو، دةست ثَيكردن بة المَيكى ذَيردار،  .٢

تةنها بةيةك شَيواز ) سماال( بة) بئس(تى ثَيك طةياندنى ةبةَالم لةحاَل
 ةئةويش البردنى هةمزةى ثَيك طةياندن و دانانى ذَيردةخوَينرَيتةوة 

135Fبؤ المةكة، واتة وةكو حاَلةتى دووةم

١. 
 
 
 
 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
K:بِروانة:::fl]’ t^الكريم:القرآن:تالوة:NLMH 

 

 بابةتى ِرةوم و ئيشمام
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 ـهحـركَـ فَـبـعـض رمــت إِذَا إِالَّ احلَـركَـه بِـكُـلِّ الْـوقْـف وحـاذرِ. ١٠٤

 وضَــم رفْــعٍ فـي بِالضَّـم إِشـارة وأَشــم بِـنـصـبٍ أَو بِـفَـتْـحٍ إِالَّ. ١٠٥

 .ووريابة لةوةى :واتة) وحـاذر(

)قْـفبِـكُـلِّ الْـو كَـهلةسةر ثيتى كؤتايى  جوَلةكةبة هةموو  :واتة) احلَـر

 :لةئايةتى) بتَ(ى وشةة ل -بؤ نمونة–وة ِراوةستيت، وةكو هةندَى وشة

} تَببٍ وا أَبِي لَهدي توشةئةنجامى دةدةن، ضونكة لة ثيتى كؤتايى ، ١املسد}تَب 
 .ِراوةستَيت) سكون(ثَيويستة بة زةننة 

مةطةر لة حاَلتَيكدا بة ِرةوم ِراوةستيت، لةو  :واتة) رمــت إِذَا إِالَّ(

دةربِريت سةرةِراى  ةى ثيتةكةجوَلحاَلةتةدا ِرَيطةت دراوة هةندَى لة 
 .ئةوةش كة لةسةرى ِراوةستاوى

ب أَو بِـفَـتْـحٍ إِالَّ( ـصـمةطةر لة حاَلتَيكدا ئةو ثيتةى لةسةرى  :واتة) بِـن

بَيت، درووست نية بة ) منصوب(، يان ى هةبَيت)فتحة(يت باِراوةست
 .ِرةوم لةسةرى ِراوةستيت

بؤت هةية ئةطةر ئةو ثيتةى  :واتة) وضَــم رفْــعٍ ـيف بِالضَّـم إِشـارة وأَشــم(

) شمامإ(بة  ،بَيت) مرفوع(ى هةبَيت يان )ضمة( يت بؤرالةسةرى ِراوةست
 .ِراوةستيت
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، داطرتنى دةنط جوَلةى ثيتةكةدةربِرينى هةندَى لة  :واتة): الروم(

 .لةكاتى دةربِريندا

ئةوةى بؤنى  وةكبؤن، و :واتة ،ةوة هاتووة)شم(لة  :)اممشاإل(

 .بة ثيتةكة دابَيت ت)حركة( سةروبؤر
لةالى مامؤستاى ) شماماإل(و ) الرَّوم(فَيربوونى دةربِرينى : ئاطادارى

 .شارةزا دةبَيت، ناكرَيت لة كتَيبةوة وةربطيردرَيت
 :جؤرةكانى ِراوةستان لةسةر كؤتايى ثيتةكان

، بنضينةش ئةم شَيوة )المحض السكون(زةننةى ثةتى  .١
 سةروبؤريشضونكة مةبةست ثشوو دانة و، البردنى  ةستانةيةِراو

 .بؤ بةدةست هَينانى ئةو ثشووة ترةةر كاريط
كةم كردنةوة و داطرتنى دةنط  :واتة: رٍِاوةستان بة ِرةوم .٢
كردنة زؤربةى بِروات و بةشَيوةيةك بةو الواز ،ةكةانى ثيتبة بزو

تية لة دةربِرينى َين ِرةوم بريهةندَيكيش لة زانايان دةَل نةمَينَى،
بةثَيى  جوَلةكةسَييةكى  :واتة، ثيتةكة لة جوَلةىهةندَيك 

) ضمة(ئةم حاَلةتةش لة ثيتى بؤر  ،دَى لة زاناياننبؤضوونى هة
دار دا درووست دةبَيت نةك لةحاَلةتى ) كسرة(ذَير  ،و دار

 ).فتحة(
كة بريتية لة ئاماذة كردن بة لَيو بةبَى ) شمامإ(ِراوةستان بة  .٣
لةثاش تةواو كردنى ثيتى كؤتايى بة زةننة دارى،  ِرينى دةنطدةرب

بةضاو دةبينرَيت و، بةطوَى نابيسترَيت، بؤية ) إشمام(بةكورتى 
كةسى نابينا هةست بة ئيشمام ناكات، بةثَيضةوانةى ِرةوم كة لة 

 .ِرَيطةى بيستنةوة هةستى ثَيدةكرَيت
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) ١٢٥/ ٢النشر ج (لة كتَيبى ) الجزري إبن(زاناى طةورة 
 : فةرموويوتى

سوودى ئاماذة كردن لة ِراوةستاندا بة ِرةوم و ئيشمام دةرخستنى (
كاتى بةردةوام بووندا جَيطير دةبَيت، بؤئةوةى كة لة  سةروبؤرة

 . )ا بَيتسةرى ِراوةستيت ئاشكر ةل سةروبؤرةضؤنَيتى ئةو 
رةكة نةئةمةش شتَيكى باشة لةحاَلةتَيكدا بَيت كةسَيك طوَى لة خوَي

ت لةو ئةوةى ئةطةر خوَينةر بةتةنها بَيبطرَيت، بةثَيضةوانةى 
جا ئةطةر طوَيطر شارةزا حاَلتةدا ثَيويستى بة ئةو دةرخستنة نية، 

ةرةكة دةزانَيت، ئةطةر شارةزايش ندنةوةى خوَينبَيت بة دروستى خوَي

 

 و ئيشمامسوودى ِراوةستان بة ِرةوم  
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بؤئةوةى حوكمى ِراوةستان  ئاطةداركردنةوةيةك ةنةبَيت بؤى دةبَيت
ئةطةر خوَينةرةكةش قوتابى زانست بَيت بؤ لةسةر ئةو ثيتة بزانَيت، 

مامؤستاكةى دةردةكةوَيت خوَيندنةوةكةى ِراستة تاكو ثةسةندى بكات، 
 .بكاتةوة ؤى ضاكبية و ةيان هةَل

كةسانى تر لَييان  زؤرجاريش قوتابية سةرةتاييةكانى زانست و
دا فَيرى انةى كة لةبةر دةستى مامؤستاتَيكدةضَيت، بةتايبةتى ئةو

كؤتايى  سةروبؤرىقورئان خوَيندن نةبوونة ضؤن جياوازى بكةن لة 
 ،)اني ملا انزلت اليى من خري فقري(يان ) وفوق كل ذى علم عليم( :وةكو ،كانداوشة

كاندا وشةكؤتايى لة ) سكون(ضونكة ئةوان هةميشة ِراهاتوون بة 
لةكاتى بةردةوام ) فقري(و) عليم(ى وشةبؤية نازانن ضؤن  ،ِراوةستن

؟ بؤية زؤر لة )كسرة(يان بة ) ضمة(ةوة ئايا بة نبووندا بخوَين
ين ئاماذة بكةين بة لَيومان، دمامؤستايانمان فةرمانيان ثَيدةكر

نة و اوشهةندَيكيشيان فةرمانيان ثَيدةكردين ِرانةوةستين لةسةر ئةو 
 .ةئةوةش كارَيكى جوان ،بةردةوام بين

 : دةَلَيم
مةبةستى ئةو كةسةية كة قورئان ) الجزري إبن(تةى ثَيشةوا ئةم و

كة قوتابيانى ئةو سةردةمة بةطشتى لةبةر  –لةبةر بخوَينَيتةوة 
اذةيان مئا سةروبؤرانةضونكة لة موسحةفدا ئةو  –دوويانةتةوة نخوَي

 .ثَيكراوة

) قَـدكؤتايى ثَى هات و تةواو بوو :واتة )تَقَـضَّـىو. 

 .هؤنراوةكةم كة لةم زانستةدا ِرَيكم خستبوو :واتة )نَظْـمـي(

١٠٦. قَـدـضَّـىتَقَ و ـينَظْـم ـهمـي   املُقَـدـنـقَـارِئِ مآنِ لالـقُـر ـهمتَـقْـد 
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)ـهموةكو دياريةك :واتة )املُقَـد. 

ستى تةجويد و خوَيندنةوةى نهؤنينةوةم بؤ ئةم ثَيشةكية لة زا :واتة 
 ىيةكة لة منةوة بؤ خوَينةرريهات، ئةوةش ديا كؤتايى ثَىقورئان 

 .قورئان
كؤتايى بةم كارة دةهَينم بة سوثاس و ستايش كردنى خواى  :واتة
، دروود و سَالو ناردن بؤ سةر طيانى ثاكى ثَيغةمبةرى وطةورة

هةروةها بؤسةر يارو ياوةرانى و شوَينكةوتووانى  )(هةَلبذاردة 
 .ِرَيبازةكةى بة طشتى

دَيِرى هؤنراوةكةية، كةتَييدا سوثاس و ستايشى خواى ئةمة دوا 
طةورة دةكات لةسةر ئةنجامدانى كارةكةى، هةروةها دروود و سَالو 

بةَالم دَيِرةكة جؤرَيك لة  )(دةنَيرَيتة سةر طيانى ثاكى موحةممةد 
ضونكة ئاماذةى نةكردووة بؤ ئةو كةسةى كة دروود و  نوقسانى تَيداية،

، بؤية )(ئةطةر ضى ئاشكراشة كة ثَيغةمبةرة سَالوى بؤ ناردووة 
 ١٠٨بة دَيِرى  يةكةمين كةسيش كةهةوَليدا ئةوة ضارةسةر بكات

) ك 870(بوو كة لة ساَلى ) الجزري إبن(قوتابى ) عبدالدائم األزهري(
136Fكؤضى دوايى كردووة

١ . 
، هةركةسَيك بة دَيِرهؤنراوةكةم بريتية لة سةد و حةوت  :واتة

جوانى شارةزابَيت لة زانستى تةجويد ِرَينوَينى كراوة و، ِرَيطةى زانستى 

                                                 
K:Ô‡\ËĞÜd:T:ÒŸ√:àÎpÈÿ\:{Üéÿ\الجزرية::IKOMH 

١٠٧ .)ـدـمالـحو ِ( ـالَـه ــتَــامخ      ثُــم ةـالالـص ــدـعب مــالالـسو 

 مـنـوالــه وتَـابِـعـي وصـحـبِـه وآلـه املُصطَـفَـى النـبِـي عـلَـى.  ١٠٨

 بِالرشـد يظْفَـر جوِيـدالتَّ يحسـنِ مـن  الْـعـدد فـي وزَاى قَــاف أَبياتُهـا. ١٠٩



   )إبن الجزري( ثَيشةكىلَيكدانةوةى                                                             

 

210 

 .دؤزيوةتةوة

 .بةرانبةر ذمارة حةوتة) زَاى(ثيتى 

 .بةرانبةر ذمارة سةدة)  قَــاف(ثيتى 

 
                                                            

 
 

 

بة  ضةند تَيبينيةكى طرنط لةكاتى خوَيندنةوةى قورئاندا
 )حفص عن عاصم( ِريوايةتى

بة تةسهيل  ،٤٤فصلت}أَأَعجمي وعربِي{لة ئايةتى  )أَأَعجمي(ى وشة  .١
، تةنها بة ئةليفى تةواومزةى تةواو و نة نة بةهة :واتة دةخوَينرَيتةوة،

 .ثَيويستة بةم شَيوةش بخوَينرَيتةوة

بة  ،٤١هود}ومرساها cبِسمِ اللّه {لة ئايةتى ) مجراها(ى وشة  .٢
كة بةرةو )فتحة(بةنزيك كردنةوةى  :واتة ،دةخوَينرَيتةوة) إمالة(
 ).ي(و،ئةليفةكة بةرة و ) كسرة(

٣. )فلَ{لةئايةتى ) ضَعي خالَّذ اللَّه ثُم ةقُو فضَع دعن بلَ معج ثُم فن ضَعقَكُم م

ا ى ئايةتةكةدلة هةرسَى جَيطة وشةئةو  ،٥٤الروم}جعلَ من بعد قُوة ضَعفاً وشيبةً
) فتحة(بخوَينرَيتةوة، بةَالم ) مةض(و بة ) فتحة(بة ) ض( دةكرَى ثيتى

 .لةثَيشترة

 

 )١(ثاشكؤى ذمارة 
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٤. )Ã(  لةئايةتى} Ã Â Á{بة سينى ثةتى  ،٢٤٥رةالبق
 .دةخوَينرَيتةوة

٥. )ــبلةئايةتى  )طَةًـسصـ}ي الْخَلْقِ بف كُمزَادــوبةسينى  ،٦٩األعراف}طَةًـــسصـ
 .تةواو دةخوَينرَيتةوة

٦. )R ( لةئايةتى} R Q P{بة  ،٣٧الطور)و بة ) ص

 .بةناوبانطترة) ص(خوَينرَيتةوة، بةَالم دةربِرينى بة ةد) س(

٧.  )طيصربِم ( رٍ{لةئايةتىطيصهِم بِملَيع تبة  ،٢٢ الغاشية }لَّس)ى ) ص
 .تةواو دةخوَينرَيتةوة

البردنى ئةليف لةكاتى بةردةوام بوون و، جَيطير كردنى   .٨
 :انةى الى خوارةوةوشلةم  ،لةكاتى ِراوةستاندا

كُم بِتَأْوِيله نَاْ أُنَبئُوادكَر بعد أُمة أَ{ :وةكولةهةركوَييةكى قورئاندا بَيت، ) أَنَاْ(

 .٤٥يوسف}فَأَرسلُونِ

) الظُّنونَا(، ٣٨الكهف}ولَا أُشرِكُ بِربي أَحداًلَّكنا هو اللَّه ربي { لةئايةتى )لَّكنا( 

 لةئايةتى) لرسولَاا( ،١٠األحزاب}وبلَغَت الْقُلُوب الْحناجِر وتَظُنون بِاللَّه الظُّنونَا{ لةئايةتى

وقَالُوا ربنا إِنَّا { لةئايةتى) السبِيلَا( ،٦٦األحزاب}يقُولُون يا لَيتَنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَا{

ى لة جَيطة ،١٥نساناإل) قَوارِيرا(، ٦٧األحزاب }أَطَعنا سادتَنا وكُبراءنَا فَأَضَلُّونَا السبِيلَا

انة بة وشهةموو ئةم ، ١٥اإلنسان}وأَكْوابٍ كَانَت قَوارِيرا{ :يةكةمى ئايةتى
و البردنى لةكاتى  لةكاتى ِراوةستاندا جَيطيركردنى ثيتى ئةليف

لةجَيطةى دووةمى ) قَوارِير( بةَالم بةردةوام بووندا دةخوَينرَيتةوة،
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َيت لةبةردةوام بوون و الدةبر ،}قَوارِير من فضَّة{) اإلنسان( سورةتى
 .ِراوةستاندا

 لة ،٤اإلنسان }إِنَّا أَعتَدنَا للْكَافرِين سلَاسلَا وأَغْلَاالً وسعرياً{لةئايةتى ) سلَاسلَا( .٩
دةخوَينرَيتةوة بةبَى تةنوين، ) فتحة(بةردةوام بووندا المةكةى بة 

كردنى ) ساكن(لةِراوةستانيشدا يان بة ئةليف دةخوَينرَيتةوة، يان بة 
 .المةكة، هةردوو شَيوة خوَيندنةكةشى ِراستن

 اموانةى الى خوارةوة بة نون لةبةردةوشخوَيندنةوةى ئةم  .١٠
 : ندا و، بة ئةليف لة ِراوةستانداوبو

قَالَت فَذَلكُن الَّذي {، لةئايةتى )وليكونا( ،)واذا( ،)لنسفعا( ،)ناووليك(

تُّه عن نَّفْسه فَاستَعصم ولَئن لَّم يفْعلْ ما آمره لَيسجنن ولَيكُوناً من لُمتُنني فيه ولَقَد راود

رِيناغالص{فَعاً( ،٣٢يوسفسلةئايةتى) لَن }ني ن لَّمكَلَّا لَئةياصفَعاً بِالنسلَن ١٥العلق }تَه. 

) ي(وندا بة لةكاتى بةردةوام بو ،٣٦لةسورةتى النمل )ءاتني( .١١
: دةخوَينرَيتةوة، لةكاتى ِراوةستاندا دوو شَيوة خوَيندنى هةية

 .و البردنى) ي(جَيطيركردنى 

١٢. )مسلةئايةتى ) اال}مساال انِ بِئْسالْإِمي دعوقُ بلةكاتى  ،١١احلجرات}الْفُس
دةسثَيكردن : ةوةى هةيةدنوةوة دوو شَيواز خوَينوشةدةستثَيكردن لةو 

البردنى ، يان بةدار)كسرة(دار و المَيكى )فتحة(ةكى هةمزةيبة
ى هةبَيت و )كسرة(ياندن و، دةشتثَيكردنى بة المَيك هةمزةى ثَيك طة

 .زةننةدارسينَيكى 
يان ) شةش جووَلة(ى درَيذ )مد(انة بة وشوةى ئةم ةخوَيندن .١٣

لةهةردوو جَيطةى ) ءالذكرين: (، وشةكانيش بريتين لة)تسهيل(بة 
و، ) يونس(لةهةردوو جَيطةى سورةتى ) آآلن(و ) اماألنع(ى تسورة
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دريذكردنةوةشى بؤ شةش ) النمل(و ) يونس(سورةتى لة  )ءاهللا(
 .ترة جووَلة ثةسةند

ى سةرةتاى مةريةم }كهيعص{لة ئايةتى  كلةهةرية) ع(ثيتى  .١٤

ضوار ) توسط(ة بة دروست، )الشورى( ى سةرةتاى}عسق 6حم{، و

 .ة كةئةوةش ضاكترةشةش جووَل )اشباع(جووَلة، يان 

قَالُواْ يا أَبانَا ما لَك الَ تَأْمنا علَى يوسف وإِنَّا لَه {لةئايةتى ) تَأْمنا( .١٥

ونحاصدةخوَينرَيتةوة) روم(يان بة ) شمامإ(بة  ،١١يوسف}لَن. 

ثَيويستة لةالى ) السكت(بَى دةنطى  لةضوار جَيطةى قورئاندا .١٦
 .نةرةكانى قورئانجياواز لةهةموو خوَي) حفص(

 .١الكهف}عوجاً{بَى دةنطى لةسةر ئةليفى  -

 .٥٢يس}مرقَدنَا {بَى دةنطى لةسةر ئةليفى  -

 .٢٧القيامة}من راق{بَى دةنطى لةسةر نونى  -

 .١٤املطففني}بلْ ران{بَى دةنطى لةسةر المى  -

 لة سورةتى }أَرجِه{ى وشةلة ) ـه(ساكن كردنى ثيتى  .١٧

لةسورةتى النمل، هةروةها ) لقهأ(ى وشةهةروةها  ،)لشعراءا( و) األعراف(
  ىوشةلة) صلة(و، بةبَى ثَيكطةياندن ) ضمة(بة ) ه(خوَيندنةوةى ثيتى 

}ضَهري {ى وشةلة سورةتى الزمر، بةَالم  }لَكُمتَّقْهيسورةتى النور  لة }و

 انان بؤد) كسرة(و ) ق(كردنى ثيتى ) ساكن(بة ) حفص( ٥٢ئايةتىلة 
 .طةياندنكثَيخوَيندوويةتيةوة بةبَى ) ه(ثثيتى 
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 6 يس{لةهةردوو ئايةتى ) و(لةالى ) ن(دةرخستنى ثيتى  .١٨

  .١القلم}والْقَلَمِ وما يسطُرون£ ن{ و }والْقُرآنِ الْحكيمِ

لة  }يلْهث ذَّلك{لةئايةتى ) ذ(بة ثيتى ) ث(َيهةَلكَيشانى ثيتى ت .١٩

) م(بة ثيتى ) ب(َيهةَلكَيشانى ثيتى تها ، هةروة١٧٦األعراف سورةتى

لة سورةتى هود، بةشَيوةيةكى تةواو  }يا بني اركَب معنا{ ٤٢لةئايةتى
 .بةهؤى ئةو هاوضةشنيةى كة لة نَيوان هةردوو ثيتةكةدا هةية

 ،٢٠املرسالت}أَلَم نَخْلُقكُّم من ماء مهِني{لةئايةتى ) نَخْلُقكُّم(ى وشة  .٢٠
) ك(و ) ق(ى هةية سةبارةت بة تَيهةَلكَيشانى هةردوو ثيتى ياوازج

يش بؤ ئةم جياوازية )زريجال إبن(بةتةواوةتى يان بة ناتةواوى، 
هةردوو  ،)وقع بنخلقكم والخلف( :ئاماذةى كردووة و فةرموويةتى

ثيتى  :واتة) أدغام كامل(شَيوازةكةش ِراستن، تَيهةَلكَيش كردنى تةواو 
دنى ناتةواويش ، تَيهةَلكَيش كرو ديارنةمَينَى) ك(يتى تة ناو ثبخرَي) ق(
 الضوونىو ) ق(مانةوةى سيفةتى بةرزى لة  :واتة) أدغام ناقص(

سيفةتى تَيهةَلكَيشى تةواوى ) الجزري إبن(بةَالم تَييدا،) قلقلة(سيفةتى 
137Fهةَلبذاردووة

١. 
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ان ورياييان ى قورئان خوَينةكان كةزاناي)دعةب(داهَينان هةندَى لة 
138Fداوة دةربارةى

١:  
بوونى طومان، وةسوةسة لة وشزؤر لةخؤكردن و ت .١

زَيدة ِرةوى كردن و خؤطؤِرين لةكاتى  :واتة ،مةخرةجى ثيتةكاندا
 .دةربِرينى ثيتةكان و قورس كردنةوةيان بةشَيوةيةكى بةرضاو

زياد لة ئاستى ئاواز و درَيذكردنةوةى ثيتةكان  دةربِرينى .٢
 .خؤيان
ضؤن ئاواز بؤ طؤرانى  ووةك ،دانانى سورةتةكانئاواز بؤ .٣

 .دادةنرَيت
 زؤر دووبارة خوَيندنةوةى قورئان لةضةشنى طؤرانى و .٤

 كردنةَل خؤطؤِرين و زؤر لةخؤكردنةوةى ئايةتةكان هاوكات لةط
و، ِراهَينانى زؤر لةسةر ئاوازى جؤراوجؤر كة بة فَيربوون و 

 . ةهَينندهةوَلى زؤر بةدةستى 
 ،طوَيطر خةريكى جطةرةكَيشان بَيت داقورئانوةى خوَيندنة لة .٥

 .بنخةريكى خواردن و خواردنةوة  طوَيطرانيان 
جَيطير  كة ،)الشاذة تاالقراء(خوَيندنةوةى قورئان بة  .٦
 .و هاوةَالن بةو شَيوةية خوَيندبَيتيانةوة )(ثَيغةمبةر  ،نةنةبوو
 ،تداوو شَيوازى خوَيندنةوة لة يةك ئايةدكؤكردنةوة لةنَيوان  .٧

  .لةنوَيذدا بَيت يان لةهةر شوَينَيكى تر بَيت بؤ خؤهةَلكَيشان
هةَلدةستن بة  زؤرَيك لة خوَينةرة بةناوبانطةكانى ميسر: دةَلَيم(  

 .)ضةند خوَيندنةوةيةكداكؤكردنةوة لة نَيوان 

                                                 
K:القديمة:القراء:بدع::بِروانة::Ëالمعاصرة:Fبكر بن عبداهللا أبو زيد:F بةوةرطرتن

 IQS-RKH::بسط المقال في شرح تحفة األطفال:/لة كتَيبى
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يان  ،لةنوَيذدا سورةتتايبةت كردنى هةندَى ئايةت يان  .٨
 .ر ثَيويستيةكى ديارى كراويان لةبة ،لةهةر كات و شوَينَيكدا

وابةستة بوونى خوَينةر يان طوَيطر بةهةندَى نزا و ويردةوة،  .٩
كة بةَلطةى لةسةر نةهاتووة لةكاتى خوَيندنةوةى ئايةتَيك يان 

لةثاش قورئان ) الفاتحة(خوَيندنةوةى سورةتى  :بؤ نمونة ،سورةتَيك
صلوا عليه ( :بَلَييت) الفاتحة(سورةتى بيستنى يان لةكاتى  ،خوَيندن

 .)وسلموا تسليما
، )اهللا اهللا: (بَلَيننةرى قورئان يان ئةوةى طوَيطران بؤ خوَي  .١٠

ةر تةرخان بكرَيت، نةيةكى تر لةو بارةوة كة بؤ خوَيشيان هةر و
 .)وانصتوا لعلكم ترمحون له فاستمعواوإذا قرئ القرءآن ( :فةرموويةتىخواى طةورة 

ةرهةَلدانى ئةم هاوار و ديسان شوَين و سةرضاوةى س: دةَلَيم(
هاندان و ذاوةذاوة لةكاتى قورئاندا وَالتى ميسرة و لةوَييشةوة هةناردة 

ثَيخؤشحاَل  خوَينانةقورئان كرا بؤ وَالتانى تر، واشدةردةكةوَيت ئةو 
بةو هاوار و سةرسامى دةربِرينةى جةماوةر لة دةنطيان و، دةبن 

ان خؤش بكةنةوة و دةبَيتة مايةى ئةوةى ئةوةندةى تر دةنطى خؤي
 .)داهَينان بكةن لة ئاوازةكانى خوَيندنةوةياندا

بخاتة سةر طوَيى  دةستَيكىيان  ،ةر هةردوو دةستىنخوَي .١١
 زؤرَيك لة خوَينةرة ميسريةكان ولةكاتى قورئان خوَيندنةوةدا وةك

139Fدةيكةنوخوَينةرانى تر 

١. 
ض بنضينةيةكى يضونكة ه) ميظالع اهللا صدق(وتنى  .١٢

و هاوةَالن و  )(كردارى ثَيغةمبةر  شةرعى نيية لة
نةبردبَيت ضاك ثَى شوَينكةوتوانيان، ضاكةيةكيش ئةوان ِرَيطةيان 

 . نية
 

                                                 
K:بسط المقال في شرح تحفة األطفال::بِروانة:QS-RKH 
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 ثَيناسةى هةندَيك لةو زانايانةى ناويان لةم كتَيبةدا هاتووة
 

 الفراهيدي:
ى زمان و وَيذةية بةطشتى سةرطةورةى زانايان ،كوِرى ئةحمةد خةليلى 

ى داهَينا، مامؤستاى )لَعروضا(لة زانستدا، يةكةمين كةسة كة زانستى 
و زؤر لة زانايانى تر بوو، لة بةسرة، دانةرى ) األصمعي(و ) سيبويه(

 ٧٨٦فةرهةنكة لة زمانى عةرةبيدالة ساَلى  ة، كة يةكةمين)العين(كتَيبى 
 .ى دوايى كردووةك كؤض

 :سيبويه
عةمرى كوِرى عوسمانى كوِرى قةمبةر، ثَيشةواى خةَلكى بةسرة لة  

ى سَيو بة فارسى، يةكَيكة لة نبؤ: واتة) سيبويه(، )النحو(زانسى 

 

 )٣(ثاشكؤى ذمارة 
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يان  ٦١(طةورةترين زانايانى زمانى عةرةبى لة درَيذايى مَيذودا لةساَلى 
 .ك وةفاتى كردووة) ٩٤يان  ٨٨

 :الفراء
دةناسرَيت لة زانستى ) أمير المؤمنين(كوِرى زيادى كوفى، بة  يةحياى 
، ضونكة وتةكانى لةت دةكرد "لةتكةر" :واتة) الفراء(، ناونرا بة )نحو(

شارةزاترين خةَلكى كوفة ) الكسائي(و لَيى ورد دةبوويةوة، خؤيى و 
 .ك وةفاتى كردووة٢٠٧، لةساَلى )نحو(بوون لة 

 
 
 
 :الشاطبي 
ك لة ئةندةلوس لةدايك بووة،  ٥٣٨نابينا، لةساَلى ى )رُّهالقاسم بن في( 

القاضي (قيرائاتى لةوَى تةواو كردووة دواتر كؤضى بؤ ميسر كردووة و 
رَيزى زؤرى لَيطرت و ) صالح الدين األيوبي(ى وةزيرى )الفاضل

، كتَيبى زؤرى لة قيرائاتدا )الفاضلية(كردى بة مامؤستاى قوتابخانةى 
دةناسرَيت، ثَيشةوايةكى ) الشاطبية(ئةو هؤنراوةى كة بة  داناوة بةتايبةتى

طةورة و سةرسوِرهَينةر بوو لة زانستةكاندا، دونيا نةويست و 
 .ك وةفاتى كردووة ٥٩٠خواثةرست بوو لةساَلى 

 :زكريا األنصاري
 و رمفس(ى شافيعى، ركوِرى موحةممةدى كوِرى موحةممةدى ميس      

ك لةدايك بووة و،  ٨٢٣، لةساَلى )(ةرة ى فةرموودةكانى ثَيغةمب)فظحا
) إبن الجزري(َيكة لةو زانايانةى ثَيشةكى كك وةفاتى كردووة، ية ٩٢٦لة 

 .لَيكداوةتةوة
 :طاش كبري زادة

ك لةدايك بووة، زانايةكى  ٩٠١ئةحمةدى كوِرى موستةفا، لة ساَلى  
هةية،  توركى حةنةفى طةورةية، نووسينى لة زؤر لة زانستةكاندا

ك كؤضى  ٩٦٨، لةساَلى )الجزرية(انةش لَيكدانةوةى بؤ ثَيشةكى لةو
 .دوايى كردووة
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  :مال علي القاري
لةدايك بووة ) هزة(ناوى سوَلتانى كوِرى موحةممةد نورةددين، لةشارى 

و كؤضى كردووة بؤ مةككة و تَييدا جَيطير بووة و هةر لةوَييش كؤضى 
ةفى بووة لةسةرانى ك، زانايةكى حةن١٠١٤دوايى كردووة لةساَلى 

زانست لةسةردةمى خؤيدا، دةَلَين ساَالنة بة خةتى خؤى موسحةفَيكى بة 
ت و خةرجى شثةراوَيزى قيرائات و تةفسيرةوة دةنووسى و دةيفرؤ

 .ساَلكةى بؤ دابين دةكرد
 :محمد المتولي

سةرطةورةى قورئان خوَينة ميسريةكانة، لة ِرؤذطارى خؤيدا، نابينا   
ة بوو لة زانستةكانى قورئاندا، نزيكةى وركؤلةرةوةيةكى طةبوو، زاناو لَي

 .ك لة دونيا دةرضووة ١٣١٣كتَيبى هةية، لةساَلى ) ٤٠(
  :خالد األزهري

زانا و زمانناسَيكى ميسرية، ناوى خاليدى كوِرى عةبدوَلَالية، كتَيبى 
 ١٤٩٩، لة )إبن الجزري(زؤرى داناوة كة يةكَيكيان لَيكدانةوةى ثَيشةكى 

 .ة دونيا دةرضووةز ل
 :محمود خليل الحصري

ز لةدايك بووة، لة ئةزهةر خوَيندوويةتى، دواتريش  ١٩١٧لة ساَلى @
خؤى تةرخان كرد بؤ زانستةكانى قورئان بةهؤى لَيهاتووى زؤرى لة 
قورئان و دةنط خؤشى لة خوَيندنةوةيدا، يةكةم كةسة هةموو قورئانى بة 

و ) قالُون(و ) ورش(و ) حفص(تى دةنطى خؤى تؤمار كردووة بة ِريواية
، لة ئاسياو ئيفريقيا و ئةوروثا و ئةمريكا و زؤر لة وَالتة )البّزي(

عةرةبى و ئيسالميةكان قورئانى خوَيندووة و، ضةندين كةسيش لة 
ز كؤضى  ١٩٨٠طوَيطرانى لةسةر دةستى موسوَلمان بوونة لة ساَلى 

 .دوايى كردووة
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 دنى قورئاندانلة خوَيوَينةى ئيجازةى نووسةر 
 

 هان يروي و يقرأ مبا تلقا) إحسان برهان الدين أمين( هذا وقد أجزت األخ
من طريق الشاطبية و التيسري و اوصيه بتقوى اهللا يف السر و العلن و ان ال يتواىن مين 

ن خادما يف حياته لكتاب اهللا تعاىل نفعنا اهللا مجيعا عن تعليم كتاب اهللا و ان يكو
بالقرآن الكرمي يف الدنيا واآلخرة وصلى اهللا على سيدنا حممد و على آله وصحبه 

 .وسلم وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني

 

 )٤(ثاشكؤى ذمارة 
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 .دار الغوثاني/ ايمن سويد . د/ ابحاث تجويدية  .١
 المكتبة/  السيوطيجالل الدين /  القرآنعلوم  فياالتقان  .٢

 .التوفيقية
دار / احمد الحفيان / االجابات الواضحات لسؤال القراءات  .٣

 .الكتب العلمية
 .مؤسسة قرطبة/محمود الزلط /احكام التجويد و التالوة  .٤
المكتبة / محمد الصادق القمحاوي / البرهان في تجويد القرآن  .٥

 .الثقافية
دار العالمية / راد اسامة م/ بسط المقال في شرح تحفة االطفال  .٦

 .للنشر والتوزيع
مدينة المكتبة الدار ب/ عبد العزيز القاري . د/ التجويد الميسر  .٧

 .المنورة
 .خاروف محمد فهد/ التسهيل لقراءات التنزيل  .٨
دار /  الجزريمحمد بن / العشر القراءات فيتقريب النشر  .٩

 .الحديث
مود محمد مح/ تنبيه القراء الى ماخفي و شاع من االخطاء  .١٠

 .لة ئينتةرنَيتةوة/ حوا 
دار / كامل المسيري / الجامع في تجويد قراءة القرآن الكريم  .١١
 .اإليمان
 .انور الجندي/ دراسات اسالمية معاصرة  .١٢

 

 سةرضاوةكان      
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/ اسامة عبد الوهاب / الدرر البهية شرح المقدمة الجزرية  .١٣
 .مكتبة اإليمان

 ديوان/ حامد العاني / السعود في قراءة عاصم بن أبي النجود  .١٤
 .الوقف السّني

/ الحمد  قدوريغانم .د/  الجزرية المقدمة علىالشرح الوجيز  .١٥
 .الشاطبي اإلماممعهد 

 النويري عليمحمد بن / العشر القراءات فيالنشر  طيبةشرح  .١٦
 .العلميةدار الكتب / 

 .دار الفكر/ محمد مطيع الحافظ . د/ شيخ القراء إبن الجزري  .١٧
. د/ لكريم واللغة العربية علم الوقف و االبتداء في القرآن ا .١٨

 .ديوان الوقف السّني/ عبد الرزاق الحربي 
 .عطية قابل نصر/ غاية المريد في علم التجويد  .١٩
/ محمد بن السيد ابراهيم المالكي / فتح المجيد في علم التجويد  .٢٠

 .دار البشائر
/ سماعيل إشعبان محمد . د/ القراءات احكامها ومصادرها  .٢١

 .دار السالم
/ محمود محمد ديري / ن بروايتي شعبة و قالون قرة العيو .٢٢

 .دار القرآن الكريم
كتاب القراءات ألبي عبيد جمع و دراسة الدكتور جاسم  .٢٣

 .الوقف السّني/ الدليمي 
شرح / محمود محمدالعبد / اللمعة البدرية شرح متن الجزرية  .٢٤

 .المقدمة الجزرية
معية ج/ احمد الطويل / المختصر المفيد في جداول التجويد  .٢٥

 .تحفيظ القرآن
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حياء التراث إدار / عمر رضا كحالة / معجم المؤلفين  .٢٦
 .العربي
 .دار المشرق / المنجد في اللغة واألعالم  .٢٧
دار /  القاري عليمال /  الجزرية المقدمةشرح  الفكريةالمنح  .٢٨
 .السالم

 .مكتبة اإليمان/ محمد فريد الجمل / الميسر في علم التجويد   .٢٩
دار الكتب /  الجزريمحمد بن / العشر القراءات فيالنشر  .٣٠
 .العلمية
ايمن . محاضرات د/ النور المبين في تجويد القرآن الكريم  .٣١
 .دار افنان/ تفريغ ميسون دهمان / سويد 

دار / محمد عصام القضاة . د/ الواضح في احكام التجويد  .٣٢
 .النفائس

 
 
 

                                                             

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 نووسةر لةضةند دَيرَيكدا   
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 .لةشارى دوزخورماتوو ١٩٧٤لةدايكبووى ساَلى  -
دةرضووى كؤلَيذى ثةروةردةية بةشى زمانى عةرةبى  -

 .لةزانكؤى كةركوك
 .دةرضووى ثةيمانطاى تةكنيكى ية لةشارى كةركوك -
 بة) عاصم(ى هةية بة قيرائةتى خوَيندن مؤَلةتى قورئان -

 ).حفص(و ) شعبة(هةردوو ِريوايةتى 
 .تى عةشرةى قورئانةاقيرائ قوتابى -

 :ضاث طةيشتووة تاكو ئَيستا ئةم نووسينانةى بة
/  المعرفةدار ) نارين( بةرط) ٢( )(ذياننانةى ثَيغةمبةر  .١
 )وةرطَيِران( .بيروت
 )دانان( .زةكاتى ماَلى بازرطانى ضاثى دووةم .٢
 )دانان). (عبد العزيز بن عبداهللا بن باز(ذياننانةى  .٣
 )ئامادةكردن). (بةوَينة(عومرة دةكةن ِرابةرى ئةوانةى كة  .٤
 )ئامادةكردن). (بةوَينة(ِرابةرى حاجيان  .٥
كتَيبخانةى نارين /  الحداثي في شعرهباني ولوثة الفكر نزار ق .٦

 )توَيذينةوة( .ضاثى بةيروت
 .ثرؤذةى تيشك) مجلد( سةردةمى خيالفةتى ِراشيدة .٧

 )وةرطَيِران(
قيامةت  نيشانة طةورة و بضوكةكانى/ كؤتايى جيهان  .٨

 ).وةرطَيِران(بيروت /  المعرفةدار ) نارين) (بةوَينة(
كتَيبخانةى تةفسير /  من هم و ماهي صفاتهمعلماء االسالم  .٩

 ).وةرطَيِران بؤ عةرةبى(
لةذَير ضاثداية  / بةرط) ٢( السيوطيى )الجامع الصغير( .١٠

 ).وةطَيِران(
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لةذَير /  القرضاويى يوسف )زاناو ستةم كار(شانؤطةرى  .١١
 ).وةطَيِران(اية ضاثد

بيروت /  المعرفةدار ) نارين(باوةِر بة ِرؤذى دوايى  .١٢
 ).وةرطَيِران(

جطة لة ضةند كتَيبَيكى تريش ضاث كراون و هةندَيكيان   •
 .ضاوةِروانى ضاث كردنن
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