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الجوهر المرونق
 على رواية ورش
 من طريق الأزرق


الإهداء
إلى والدي الكريم، الذي كان حريصا على تعليمي كتاب الله، أسأل الله تعالى أن يرحمه ويتجاوز عنه.
وإلى أمي الفاضلة التي تعبت من أجلي زمنا، وضحت بنفسها ونفيسها من أجل راحتي، أسأل الله تعالى أن يطيل عمرها في طاعته، وأن يعوضها بذلك النظر إلى وجهه الكريم.
وإلى كل مشايخي الأجلاء الذين ضحوا من أجل إنارة عقلي بالعلم، فجزاهم الله خير الجزاء.
وإلى كل من يريد قراءة القرءان بالتجويد.
وإلى كل من يريد تعلم تواعد التجويد برواية ورش من طريق الأزرق ولم يجد من يرشده ويجيبه إلى أسئلته التي يريد أن يطرحها.
فهذا الكتاب إن شاء الله تعالى سيجيبه عن أسئلته ويرشده إلى قواعد التجويد، على طريقة السؤال والجواب.
إلى كل هؤلاء أهدي هذا الكتاب.
سائلا المولى جل وعلا أن ينفع به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.





بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، الذي أنزل الكتاب على عبده ورسوله نبينا محمد الصادق الأمين، القائل في كتابه العزيز: ( æv–öFù^qj@¢A b~b‹#<]óEö÷–E<]‡FAÓ§ æ_D#<]ôEöø„>j@H 'bŠö]ZöFpöaiö>ôEÓ–öF dTÓ� \†«<E]×jØo£A¯ùŠöùö‡FÓpöö]:iöùö‡F æupöaóEù‚pb–öF ©åùŠö`YöF)  - سورة البقرة جزء من الآية: 120، والقائل سبحانه: ( Phùö²‡Fætæo æuAÓ§ØsöaZW>j@¢A œî�ö–Eùö‡FØsö]‡F  )  - سورة المزمل الآية: 4.، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفعنا في دنيانا وأخرانا، وأشهد أن سيدنا وأسوتنا محمدا عبده ورسوله، القائل صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة: (يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها ) - رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.، صلى الله عليه وعلى آله وجميع أصحابه الطيبين الطاهرين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فقد سألت الله عز وجل في يوم من الأيام أن ييسر لي توريث كتاب يكون لي سابقة من دنياي إلى آخرتي، وبعد ذلك شرح الله صدري لإخراج بعض ما في الذهن من قواعد التجويد ووضعه في كتاب تبصرة للمبتدئين، وتذكرة للمقرئين، عملا بقول العلامة ابن بري رحمه الله في درره:
يكون للمبتدئين تبصرة * وللشيوخ المقرئين تذكرة
واستقر العزم بعد توفيق الله على كتابة تلك القواعد على رواية ورش من طريق الأزرق، وقد حاولت أن أحرر وأختصر طرق الرواية ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وسميته: ( الجوهر المرونق على رواية ورش من طريق الأزرق ).
هذا وقد سلكت فيه طريقة السؤال والجواب تسهيلا للمبتدئين وتيسيرا عليهم، عَلَّهُم يجدون فيه ضالتهم المنشودة.
وقد قسمته إلى جزءين:
الجزء الأول اشتمل على:
ترجمة نافع، وترجمة ورش، وترجمة الأزرق، ومبادئ علم التجويد، 290 سؤالا وجوابا.
الجزء الثاني: اشتمل على أسئلة الأبواب التالية: اللامات، الراءات، الهمز، التقليل، ياءات الإضافة، الياءات الزوائد، الإدغام العام، الوقف والابتداء، المقطوع والموصول.
ولا بد من التنبيه للواقف على عملي هذا، إن وجد فيه بغيته، فليدع الله – غير ملزم – لي بالعفو والعافية ووالدي ومشايخي، في الدنيا والآخرة، وإن وجد فيه خطأ فلا يقصر في نصحي وإصلاحه، وما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطإ أو نقص أو زلل أو سهو فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. 
وأسأله عز وجل أن يتقبل مني صالح الأعمال، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يصلح حالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



بقلم
عبد العزيز الأنصاري
























ترجمة الإمام نافع
هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، مولاهم أبو رويم المقرئ المدني، أحد الأعلام، هو مولى جَعْوَنَةَ بن شَعُوبٍ الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب أو حليف أخيه العباس، وقيل: يكنى أبا الحسن، وقيل: أبا عبد الرحمن، وقيل: أبا عبد الله، وقيل: أبا نعيم، وأشهرها: أبو رويم.
ولد سنة سبعين للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، ( 70 ).
شيوخه: قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة، وكان أسود اللون حالكا، وأصله من أصبهان.
قال أبو قرة موسى بن طارق: سمعته يقول: قرأت على سبعين من التابعين.
قال أبو عمرو الداني: قرأ على:
1 - عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، المتوفى سنة: ( 117 ) هـ.
2 - أبي جعفر يزيد بن القعقاع القارئ، المتوفى سنة: ( 128 ) هـ.
3 - شيبة بن نصاح القاضي، المتوفى سنة: ( 130 ) هـ.
4 - مسلم بن جندب، المتوفى سنة: ( 130 ) هـ.
5 - يزيد بن رومان، المتوفى سنة: ( 120 ) هـ.
تلاميذه: وأقرأ الناس دهرا طويلا، فقرأ عليه من القدماء: الإمام مالك بن أنس صاحب الموطأ، وإسماعيل بن جعفر، وعيسى بن وردان الحذاء، وسليمان بن مسلم بن جماز، وممن بعدهم: إسحاق المسيبي، والواقدي، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، وقالون، وورش، وإسماعيل بن أبي أويس وهو آخر من قرأ عليه موتا.
وروى عنه: الليث بن سعد، وخارجة بن مصعب، وابن وهب، وأشهب، وخالد بن مخلد، وسعيد ابن أبي مريم، والقعنبي، ومروان الطاطري، وسقلاب، ومعلى بن دحية، وكردم المغربي، والغاز بن قيس، وخلق كثير، وكثير منهم قرأ عليه، وبعضهم حمل عنه الحروف.
قال سعيد بن منصور: سمعت مالكا يقول: قراءة أهل المدينة سنة، قيل له قراءة نافع؟ قال نعم.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة، فإن لم يكن، فقراءة عاصم.
وقال مالك: نافع إمام الناس في القراءة.
وقال أحمد بن هلال المصري: قال لي الشيباني: قال لي رجل ممن قرأ على نافع: إن نافعا كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك، فقلت له: يا أبا عبد الله أو يا أبا رويم، أتتطيب كلما قعدت تقرئ؟ قال: ما أمس طيبا، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في في، فمن ذلك الوقت أشم من في هذه الرائحة.
وقال الأصمعي عن فلان قال: أدركت المدينة سنة مئة ونافع رئيس في القراءة.
قال الأصمعي: قال لي نافع: أصْلي من أصبهان  - أصبهان في بلاد الفرس قديما: إران حاليا..
وروى هارون بن موسى الفروي عن أبيه عن نافع بن أبي نعيم أنه كان يجيز كل ما قرئ عليه، إلا أن يسأله إنسان أن يقفه على قراءته فيقفه عليها، وعن الأعشى قال: كان نافع يسهل القرآن لمن قرأ عليه إلا أن يسأله.
وقال إسحاق المسيبي: قال نافع: قرأت على هؤلاء فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته، وما شذ فيه واحد تركته، حتى ألفت هذه القراءة.
وقال الأصمعي: سألت نافعا عن الذئب والبئر فقال إن كانت العرب تهمزها فاهمزها.
وقال عنه تلميذه قالون: كان نافع من أطهر الناس خلُقاً، ومن أحسن الناس قراءة، وكان زاهداً جوادا، صلى في مسجد رسول الله ستين سنة.
وروى الحلواني عن قالون أن نافعا كان لا يهمز همزا شديدا، ويمد ويحقق القراءة ولا يشدد ويقرب بين الممدود وغير الممدود، وقال عبيد بن ميمون التبان: قال لي هارون بن المسيب: قراءة من تقرئ قلت قراءة نافع، قال: فعلى من قرأ نافع؟ قال على الأعرج، وقال الأعرج: قرأت على أبي هريرة رضي الله عنه، وقال عثمان بن خرزاد: حدثنا عبد الله بن ذكوان حدثنا إسحاق بن محمد المسيبي عن نافع أخبره أنه أدرك أئمة يقتدى بهم في القراءة، منهم: الأعرج وأبو جعفر وشيبة ومسلم ابن جندب وغيرهم.
 وهؤلاء التابعون قرؤوا على ثلاثة من الصحابة، وهم:
1- أبو هريرة، رضي الله عنه وأرضاه، المتوفى سنة: ( 59 ) هـ.
2- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، رضي الله عنهما وأرضاهما، المتوفى سنة: ( 68 ) هـ.
3- عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، رضي الله عنه وأرضاه، المتوفى سنة: ( 78 ) هـ.
وهؤلاء الصحب رضي الله عنهم وأرضاهم،قرؤوا على:
أبي بن كعب رضي الله عنه، المتوفى سنة: ( 30 ) هـ.
وأبي  بن كعب رضي الله عنه قرأ على: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، وجبريل عن الله جل جلاله.
قلت   - القائل هو: الذهبي أبو عبد الله، في كتابه: (معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ). وروي أن نافعا كان صاحب دعابة وطيب أخلاق.
وثقه يحيى بن معين، ولينه أحمد بن حنبل، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق، قلت: لم يخرجوا له شيئا في الكتب الستة، قال ابن عدي: لنافع عن الأعرج نسخة مئة حديث بها جعفر بن أحمد عن أحمد بن محمد الرازي عن سعيد بن هاشم عنه، وله نسخة أخرى أكثر من مئة حديث عن أبي الزناد عن الأعرج، رواها ابن أبي فديك عنه، وله من التفاريق قدر خمسين حديثا أيضا، ولم أر له شيئا منكرا، وأرجو أنه لا بأس به.
انتهت إلى نافع رئاسة الإقراء بالمدينة بعد شيخه أبي جعفر.
أخبرني عمر بن عبد المنعم عن الكندي أخبرنا ابن توبة أخبرنا الصريفيني أخبرنا عمر بن إبراهيم حدثنا ابن مجاهد حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي بكر بن حماد المقرئ حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن أبيه قال: لما حضرت نافعا الوفاة قال له أبناؤه أوصنا؟ قال: (  >ApöaZWö‡NFB    ]f/@H    >  Apöb�ùöiÌ”%&Aæo     \ˆ CA\^r    $÷~.ö„öùóEö÷–EöÓYöF    > Apöbmö–Eöø¡%&Aæo      ]f/@H    ¨bŠö]jpcözætæo   u;`A     ~aôEöóE.öƒ   æv–EöùóEöù‚pöe‚    )  - جزء من الآية : 1 من سورة الأنفال.. 
وتوفي رحمه الله سنة تسع وستين ومائة هجرية ( 169 ).
ترجمة مـوجــزة للإمام ورش
هو عثمان بن سعيد ورش أبو سعيد المصري المقرئ، وقيل: أبو عمرو، وقيل: أبو القاسم، عثمان ابن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان، وقيل: عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان بن داود بن سابق، القبطي مولى آل الزبير بن العوام، وقيل: أصله من إفريقية( القيروان)، ويقال له: الرواس.
ولد سنة عشر ومائة، ( 110 ) هـ، ورخه الأهوازي.
قرأ القرآن وجوده على نافع أربع ختمات في حدود سنة خمس وخمسين ومائة، ونافع هو الذي لقبه بورش لشدة بياضه، والورش شيء يصنع من اللبن، ويقال: لقبه بالورشان، وهو طائر معروف، فكان يقول: إقرأ يا ورشان، وهات يا ورشان، ثم خفف، وقيل ورش، وكان لا يكرهه ويعجبه، ويقول: أستاذي نافع سماني به، وكان في أول أمره رآسا، ثم اشتغل بالقرآن والعربية ومهر فيهما، وكان أشقر أزرق، سمينا مربوعا، يلبس مع ذلك ثيابا مقدرة. 
وهو شيخ القراء والمحققين بمصر، وكان ثقة حجة في القراءة حسن الصوت. 
واليه انتهت رياسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه، فقرأ عليه أحمد بن صالح الحافظ، وداود ابن أبي طيبة، وأبو يعقوب الأزرق، وعبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم، ويونس بن عبد الأعلى، وعامر بن سعيد الجرشي، وسليمان بن داود المهري، وسمع منه عبد الله بن وهب، وإسحاق بن حجاج، وغير واحد، وكان ثقة، حجة في القراءة، قال إسماعيل النحاس: قال لي أبو يعقوب الأزرق: إن ورشا لما تعمق في النحو وأحكمه اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش، وقال محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني المقرئ: سمعت أبا القاسم ومواسا وأبا الربيع وغيرهم ممن قرأت عليه يقولون: إن ورشا إنما قرأ على نافع بعد ما حصل نافع القراءة، وقال الداني: أخبرنا علي بن الحسن وعلي بن إبراهيم وأبو محمد الإمام، قالوا: حدثنا محمد بن علي هو الأذفوي حدثني محمد بن سعيد عن أبي جعفر أحمد بن هلال حدثني محمد بن سلمة العثماني قال قلت لأبي أكان بينك وبين ورش مودة؟ قال نعم، حدثني ورش، قال خرجت من مصر لأقرأ على نافع، فلما وصلت إلى المدينة صرت إلى مسجد نافع، فإذا هو لا تطاق القراءة عليه من كثرتهم، وإنما يقرئ ثلاثين، فجلست خلف الحلقة وقلت لإنسان: من أكبر الناس عند نافع؟ فقال لي: كبير الجعفريين، فقلت: فكيف به؟ قال: أنا أجيء معك إلى منزله، وجئنا إلى منزله فخرج شيخ، فقلت: أنا من مصر، جئت لأقرأ على نافع فلم أصل إليه، وأخبرت أنك من أصدق الناس له، وأنا أريد أن تكون الوسيلة إليه، فقال نعم وكرامة، وأخذ طيلسانه ومضى معنا إلى نافع، وكان لنافع كنيتان أبو رويم وأبو عبد الله فبأيهما نودي أجاب، فقال له الجعفري: هذا وسيلتي إليك، جاء من مصر ليس معه تجارة ولا جاء لحج، إنما جاء للقراءة خاصة، فقال: ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار فقال صديقه: تحتال له فقال لي نافع: أيمكنك أن تبيت في المسجد؟ قلت نعم، فبت في المسجد فلما أن كان الفجر جاء نافع فقال: ما فعل الغريب؟ فقلت ها أنا رحمك الله، قال أنت أولى بالقراءة، قال وكنت مع ذلك حسن الصوت مدادا به، فاستفتحت فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأت ثلاثين آية، فأشار بيده أن اسكت، فسكت، فقام إليه شاب من الحلقة، فقال: يا معلم، أعزك الله نحن معك، وهذا رجل غريب، وإنما رحل للقراءة عليك، وقد جعلت له عشرا واقتصر على عشرين، فقال نعم وكرامة، فقرأت عشرا فقام فتى آخر فقال كقول صاحبه، فقرأت عشرا وقعدت حتى لم يبق له أحد ممن له قراءة، فقال لي: اقرأ، فأقرأني خمسين آية، فما زلت أقرأ عليه خمسين في خمسين حتى قرأت عليه ختمات قبل أن أخرج من المدينة. 
توفي ورش بمصر سنة سبع وتسعين ومائة ( 197 ) هجرية.




ترجمة الأزرق
هو أبو يعقوب الأزرق يوسف بن عمرو بن يسار المدني ثم المصري، لزم ورشا مدة طويلة، وأتقن عنه الأداء، وجلس للإقراء.
وانفرد عن ورش بتغليظ اللامات، وترقيق الراءات. 
قرأ عليه إسماعيل بن عبد الله النحاس، ومواس بن سهل المعافري، ومحمد بن سعد الأنماطي وجماعة، آخرهم موتا أبو بكر بن سيف، قال أبو عدي عبد العزيز: سمعت أبا بكر بن سيف يقول: سمعت أبا يعقوب الأزرق يقول: إن ورشا لما تعمق في النحو اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش، فلما جئت لأقرأ عليه قلت له: يا أبا سعيد، إني أحب أن تقرئني مقرأ نافع خالصا، وتدعني مما استحسنت لنفسك، قال فقلدته مقرأ نافع، وكنت نازلا معه في الدار، فقرأت عليه عشرين ختمة بين حدر وتحقيق.
فأما التحقيق فكنت أقرأ عليه في الدار التي كنا نسكنها في مسجد عبد الله.
وأما الحدر فكنت أقرأ عليه إذا رابطت معه بالإسكندرية.
وكان ثقة محققا ضابطا ، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن الإمام ورش ، وهو الذي خلفه في القراءة والإقراء بمصر.
قال أبو الفضل الخزاعي: أدركت أهل مصر والمغرب على رواية أبي يعقوب عن ورش لا يعرفون غيرها، قلت وقد عرض أبو يعقوب على سقلاب وغيره، وهو الذي خلف ورشا في الإقراء بالديار المصرية.
توفي رحمه الله في حدود الأربعين ومائتين (240) هـ.













مبادئ علم التجويد
سؤال: هل للتجويد مبادئ؟ وما هي؟
جواب: نعم له مبادئ عشرة، وهي أولا: تعريفه، ثانيا: موضوعه، ثالثا: ثمرته، رابعا: نسبته، خامسا: فضله، سادسا: واضعه، سابعا: اسمه، ثامنا: استمداده، تاسعا: حكمه، عاشرا: مسائله.
سؤال: ما هو تعريف علم التجويد لغة واصطلاحا؟
جواب معنى التجويد لغة: التحسين والإتقان، تقول جودت الشيء وأجدته إذا حسنته وأتقنته.
والتجويد اصطلاحا هو: إخراج كل حرف من مخرجه، مع إعطائه حقه ومستحقه.
وحق الحرف: صفاته الذاتية اللازمة التي لا تفارقه كالجهر والشدة.
ومستحق الحرف: صفاته العارضة التي يوصف بها أحياناً وتنفك عنه أحياناً أخرى، كالتفخيم والترقيق.
سؤال: ما موضوع علم التجويد؟
جواب: مـوضوعه: كلمات الكتاب العزيز من حيث أحوال النطق بها، وكيفية أدائها.
سؤال: ما هي ثمرة التجويد؟
جواب: ثـمرتـه وفـائـدتـه: إنه مفتاحٌ لمرضاة الله تعالى، وسبب للصعود في درجات الجنان، مصداقا لقوله تعالى: ( bŠö#<]óEö>iö‡NFætæo  œï�ö–Eùö‡FØsö]‡F )  - سورة الفرقان، جزء من الآية: 32، وتتمة الآية: ( gB]ZXæo æv–öFù^qj@]A  >AobsöæYW\öƒ ]œ›÷pö]j *g±[PsöaZöF ùŠö÷–Eö]iÓn buAÓ§ØsöaZW>j@¢A L‡Šö]iö÷�bÑ�  $L‡‰\qöø�ÔÓo \†çjü\^q\öƒ \ˆD³`YEöö]˜EöaóEöçj ©ùŠö`YöF $\…]rA]JpöbYX bŠö#<]óEö>iö‡NFætæo  œï�ö–Eùö‡FØsö]‡F ).، ولحديث: (  يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها ) - رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ، وأما العصمة من الخطإ في النطق بالكلمات القرآنية، وصيانتها من التحريف والتغيير، فهذه ثمرة فرعية، ولا ينبغي لطالب العلم أن يجعل غايته صيانة اللسان عن الخطأ في القرآن الكريم، وإنما يكون هذا تبعًا، والأصل أن يكون علم التجويد مفتاحًا لمرضاة الرحمن بترتيل القرآن، وينوي طالب العلم ذلك حتى يؤجر، لأن هذا العلم ليس من المقاصد وإنما هو وسيلة لتلاوة القرآن كما يريد الله جل جلاله.
سؤال: ما هو فضله؟
جواب: فضل التجويد عظيم، بل إنه من أشرف العلوم الشرعية، لتعلقه بكلام رب العلمين.
سؤال: ما نسبته؟
جواب: نسبته لغيره من العلوم الـتبـايـن، بمعنى أنه علم مستقل بذاته.
سؤال: مَن  هو واضع التجويد؟
جواب: واضعه أئــمة القراءة، وقيل: أبو عمر حفص الدوري، وأول من دون فيه: أبـو عبيد القاسم بن سلام، المتوفى سنة: 224 هــ.
سؤال: ما اسمه؟
جواب: اسـمـه: علم التجويد.
سؤال: مِن أي شيء استمد وأخذ علم التجويد؟
جواب: أخذ علم التجويد من كلام الله عز وجل، لقوله تعالى: ( Phùö²‡Fætæo æuAÓ§ØsöaZW>j@¢A œî�ö–Eùö‡FØsö]‡F   - سورة المزمل الآية 3.)،  وقوله: b Šö#<]óEö>iö‡NFætæo  œï�ö–Eùö‡FØsö]‡F  - سورة الفرقان الآية: 32.، ومن السنة النبوية، فثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا، كما جاء من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإجماع فاتفق الصحابة كلهم على ذلك من بعده والتابعين، وذلك من النـقـول الصحيحة والـمتواتــرة عـن علـمـاء الـقراآت الـمـوصولة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سؤال: ما حكم الشرع فيه؟
جواب: حكم التجويد: العلم به فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل قارئ ذكرا كان أو أنثى من المكلفين.
سؤال: ما هي مسائله؟
جواب: مسائـله: قواعده الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الجزئية، كقولهم: ( ينقل ورش حركة الهمز إلى الساكن قبله بشروطه ). 
سؤال: هل هناك أبيات شعرية تجمع هذه المبادئ؟
جواب: نعم هناك ثلاثة أبيات، نظمها العلامة الصبان رحمه الله تعالى توضع أمام كل علم، وهي قوله:
إن مبــادي كــــل فــن عشــــره * الحـدُّ والمـوضـــــــوعُ ثـم الثمـره
ونسبــــــةٌ وفضلـــُه والــواضــــــع * والاسـم الاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى * ومـن درى الجميـــــع حاز الشرفا


باب الاستعاذة.
سؤال: ما هي الاستعاذة؟
جواب: الاستعاذة هي قولك: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ).
سؤال: هل للاستعاذة ألفاظ وصيغ أخرى؟
جواب: نعم، لها ألفاظ وصيغ كثيرة، ومنها:
1 - ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ).
2 – ( أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم ).
3 – ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ).
وكل صيغة وردت في القرءان أو في السنة الصحيحة فهي جائزة، لكن المختارة عند القراء هي: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )، وهذه هي المختارة عند القراء، لقول أبي عمرو الداني  رحمه الله تعالى  - انظر المنبهة للداني.:
 استفتح القراءة بالتعويــذ * ولا تــــــــــرد النص بـــــالشـــــــــذوذ
 فذاك إجماع من القـــــراء * ولفظـــــــــه المختـــــــــــار في الأداء
 أعوذ بالله من الشيطــــان * على الذي قد جاء في القــــــــرءان 
سؤال: ما معنى الاستعاذة؟
جواب: معناها باختصار: ( ألتجئ وأعتصم وأحتمي بالله من الشيطان الرجيم )، أو معناها: (أطلب منك يا رب أن تحفظني من كيد وشر الشيطان الرجيم ).
سؤال: ما الحكمة في الإتيان بالاستعاذة؟
جواب: يؤتى بالاستعاذة لأمرين اثنين:
الأمر الأول: يؤتى بها من أجل أن يتحصن القارئ ويعتصم بالله من شر عدوه إبليس.
الأمر الثاني: يؤتى بها من أجل أن يسكت الحاضرون ولا يفوتهم شيء من القراءة.
سؤال: ما حكم الاستعاذة في الشرع؟
جواب: حكم الاستعاذة الاستحباب عند الجمهور في أول كل قراءة، سواء ابتدأ القارئ التلاوة من أول السورة أو في وسطها، فحملوا الأمر في الآية الآتية على الاستحباب، وبعض  العلماء حمل الأمر فيها  على الوجوب، والآية هي قوله تعالى: ( A\^r;`BÓöYX \ˆC%¤AÓsö]ZX æuAÓ§ØsöaZW>j@]A  Ì^ qöùmö]ôEö÷zBÓöYX  çf/B`YöF ævöù‚  Pv#<] ÷–EöÎ{yj@]Aø     ~–ERöÑ�dsj@¢A   - سورة النحل الآية : 98. )، لأن الأمر إذا أطلق انصرف إلى الوجوب، وهذا هو الظاهر والله أعلم.
سؤال: هل يتعوذ القارئ بالجهر أم بالسر؟
جواب: هناك مواطن ُيجهر فيها بالاستعاذة، وأخرى يسر فيها بها.
سؤال: ما هي المواطن التي يجهر فيها بالاستعاذة، وما هي مواطن السر؟
جواب: أما مواطن الجهر فهي:
أولا: في التعليم، فيجهر المتعلم بالاستعاذة أمام شيخه كي يصلح له ما يمكن إصلاحه.
ثانيا: في المحافل والمناسبات، فيجهر كي ينصت السامعون للقراءة من أولها.
وأما مواطن السر فهي: 
أولا: عند الانفراد إذا كان المرء خاليا بنفسه وأراد القراءة.
ثانيا: في الدور، وهو أن تكون جماعة ويريدون أن يقرءوا جزءا أو سورة مثلا، كل واحد يقرأ وحده قسطا فالأول يجهر والباقي يذكر الاستعاذة في نفسه سرا.
وتكفي القارئَ استعاذةٌ واحدة ولو للقرآن كله ما لم يقطع قراءته.
باب البسملة
سؤال: ما هي البسملة؟
جواب: مصدر بسمل يبسمل بسملة إذا قال: ( بسم الله )، ثم صارت حقيقة عرفية في قول القارئ: ( بسم اللَّه الرحمن الرحيم ).
سؤال: ما معنى البسملة؟
جواب: معناها: أبتدئ عملي أو قراءتي متبركا ببسم الله الرحمن الرحيم.
سؤال: هل للاستعاذة مع البسملة في ابتداء القراءة أوجه وما هي؟
جواب: نعم، للاستعاذة مع البسملة في ابتداء القراءة أربعة أوجه، وهي على هذا الترتيب في التقديم والتأخير:
الأول: قطع الجميع: أي قطع الاستعاذة عن البسملة والبسملة عن أول السورة، فتقول: (  أعوذ بالله من الشيطان الرجيمْ  )، وتقف، ثم تقــول: (   ~ö÷y`YöF  çf/@¢A Pv#<Ó�÷�dsj@¢A    ø ~–Eø�dsj@¢A  )،  وتقف، ثم تقــول: ( . qö÷�Ó�>j@¢A ç Šiçj R_´ Cæt æv–Eöù�]i#<öÓm>j@¢A)  - سورة الفاتحة الآية : 1..
الثاني: قطع الاستعاذة عن البسملة، ووصل البسملة بأول السورة، أي الوقف على الاستعاذة، ووصل البسملة بأول السورة، هكذا:
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيمْ )، وتقف، ثم تقول: ( ~ö÷y`YöF  çf/@¢A  Pv#<Ó�÷�dsj@¢A  ø~–Eø�dsj@¢A .qö÷�Ó�>j@¢A  çŠiçj  R_´Cæt  æv–Eöù�]i#<öÓm>j@¢A  )  - سورة الفاتحة الآية : 1..
الثالث: وصل الاستعاذة بالبسملة وقطعها عن أول السورة، أي أن القارئ يقول:
(  أعوذ بالله من الشيطان الرجيمِ  ~ö÷y`YöF çf /@¢A Pv#<Ó�÷�dsj@¢A ø~–Eø�dsj@¢A  )، ويقف، ثــــــــم يقــــــول: ( .qö÷�Ó�>j@¢A ç  Šiçj  R_´Cæt æ v–Eöù�]i#<öÓm>j@¢A     )  - سورة الفاتحة الآية : 1..
الرابع: وصل الجميع: أي وصل الاستعاذة مع البسملة بأول السورة، فيقول بنَفَس واحد ولا يقف لا على الاستعاذة ولا على البسملة حتى يدخل السورة، هكذا:
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيمِ ~ö÷y`YöF çf/@¢A  P v#<Ó�÷�dsj@¢A  ø ~–Eø�dsj@¢A  . qö÷�Ó�>j@¢A çŠiçj R_´Cæt  æv–Eöù�]i#<öÓm>j@¢A)  - سورة الفاتحة الآية : 1..
سؤال: متى يتعين على القارئ أن يأتي بالبسملة؟
جواب: يتعين عليه أن يأتي بالبسملة في ثلاثة مواضع، وهي: 
أولا: عندما يبتدئ من سورة الفاتحة، وهذا يسمى عند القراء بدءا حقيقيا، لأنه بدء من أول المصحف.
ثانيا: عندما يبتدئ بأول أي سورة أخرى من غير الفاتحة ومن غير سورة براءة.
ثالثا: عندما يكون القارئ يطبق السكت وأثناء ذلك تنفس، فيصير سكته وقفا، وعليه فيتعين عليه أن يأتي بالبسملة.
حكم ما بين السورتين
سؤال: ما حكم ما بين السورتين عند ورش من طريق الأزرق؟
جواب: هذا سؤال وجيه وفي محله، للأزرق بين السورتين ثلاثة أوجه، سواء كانت السورتان مرتبتين أو غير مرتبتين، - إلا بين الأنفال والتوبة - وهذه الأوجه هي:
1 – السكت.
2 – الوصل.
3 – البسملة.
سؤال: ما هو السكت؟
جواب: السكت هو: قطع الصوت عن الساكن زمنا دون زمن الوقف بدون تنفس، وهو عند الأزرق خاص بأواخر السور، بمعنى أن القارئ عندما يصل إلى آخر السورة يسكت سكتة يسيرة على الحرف الأخير بالسكون ولا يتنفس ولا يبسمل، فيدخل في السورة مباشرة، هكذا: ( vù‚æo ³Psö\{z  »qøzBÓ�  A\^r¢A   \ qæyÓ�   )  - سورة الفلق الآية : 5.، سكت بلا تنفس، ( *höaZX .^ rpöbn]A  R_´CÓs`YöF PwBMöóEöj@¢A  - سورة الناس الآية: 1.. 
ويجري في السكت ما يجري في الوقف من أحكام، من مد وقلقلة وغير ذلك، مثال ذلك: كلمة: (  P  sö÷–Eö]Zn  R_ Cp.O“>ZmÓ�>j@¢A ÷ ~P‹÷–Eö]iÓn ] œ›æo  æ v–Eùö²j¥BföO“j@]A )  - سورة الفاتحة الآية: 7.، يجوز في الوقف عليها بالسكون في المد ثلاثة أوجه، وهي: ست حركات، أربع حركات، حركتان، هذه الأوجه تجوز كذلك في السكت، مثال آخر: في آخر سورة الفلق كلمة: (  A\^r¢A \ qæyÓ� )   - سورة الفلق الآية : 5.: فيها القلقلة في الوقف، كذلك في السكت، وهكذا في سائر الأحكام.
ووجه السكت هو الإعلام بانتهاء السورة الأولى والابتداء بالأخرى.
والسكت هو المقدم عند الأزرق.
سؤال: ما هو الوصل بين السورتين؟
جواب: الوصل بين السورتين هو أن يصل القارئ آخر السورة بأول السورة الأخرى بدون وقف وبدون بسملة بينهما، هكذا: (  ] œ›æo   æv–Eùö²j¥BföO“j@]A (7)     - سورة الفاتحة الآية: 7. ~ý]j%&A   )  - سورة البقرة جزء من الآية: 1..
والوصل بين السورتين كالوصل بين آيتين في جميع الأحكام.
ووجه الوصل وعلته هي: جعل القرءان كله كسورة واحدة.
سؤال: سبق الكلام على البسملة في ابتداء التلاوة، لكن كم أوجهها بين السورتين عند من يبسمل وما هي؟
جواب: أوجهها أربعة، ثلاثة جائزة وواحد ممنوع، أما الأوجه الجائزة فهي:
1 - قطع الجميع.
2 - قطع آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة.
3 - وصل الجميع، وهي على هذا الترتيب، وهاك بيانها وتفصيلها:
الوجه الأول: قطع الجميع، أي الوقف على آخر السورة المختومة، والوقف على البسملة بعدها، ثم الدخول في السورة الثانية هكذا: (  vù‚æo ³P sö\{z » qøzBÓ� A\^r¢A \ qæyÓ�   (5) )  - سورة الفلق الآية : 5.، ويقف ثم يقول: (  ~ö÷y`YöF çf /@¢A P v#<Ó�÷�dsj@¢A ø~–Eø�dsj@¢A  )، ويقف ( * höaZX .^ rpöbn]A R_´ CÓs`YöF P wBMöóEöj@¢A  (1))  - سورة الناس الآية: 1..
الوجه الثاني: قطع آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة الثانية، بمعنى أنك تقف على آخر السورة المختومة ثم تصل البسملة بأول السورة الثانية، هكذا: (vù‚æo  ³Psö\{z »qøzBÓ� A\^r¢A \qæyÓ� (5) )  - سورة الفلق الآية : 5.، وتقف ثم يقول: ( ~ö÷y`YöF çf/@¢A  Pv#<Ó�÷�dsj@¢A  ø ~–Eø�dsj@¢A   **höaZX  .^rpöbn]A R_´CÓs`YöF PwBMöóEöj@¢A (1) )  - سورة الناس الآية: 1..
الوجه الثالث: وصل الجميع، أي وصل آخر السورة المختومة بالبسملة وبأول السورة الثانية بنفَس واحد، هكذا: (  vù‚æo ³Psö\{z »qøzBÓ� A\^r¢A \qæyÓ�   (5) )   - سورة الفلق الآية : 5.  ø~ö÷y`YöF çf/@¢A Pv#<Ó�÷�dsj@¢A ø~–Eø�dsj@¢A   * höaZX .^ rpöbn]A R_´CÓs`YöF PwBMöóEöj@¢A  (1)  )  - سورة الناس الآية: 1..
هذه هي الأوجه الجائزة لكل من يبسمل من القراء.
سؤال: هل هناك أبيات تجمع هذه الأوجه الجائزة؟
جواب: نعم، هناك أبيات نظمها بعضهم حيث قال:
( وبين كــــــــل ســـورة وأخرى * لمن يبسمل ثلاث تقــــــرا )
قطع الجميع ثـم وصل الثاني * ووصل كل فاتل بالإتقان )

سؤال: وما هو  الوجه الرابع الممنوع؟
جواب: الوجه الرابع الممنوع هو: وصل آخر السورة المختومة بالبسملة ثم الوقف على البسملة، وقطعهما عن أول السورة، هكذا:
( vù‚æo ³Psö\{z »qøzBÓ� A\^r¢A \qæyÓ�    - سورة الفلق الآية : 5.  ~ö÷y`YöF çf/@¢A P v#<Ó�÷�dsj@¢A  ø ~–Eø�dsj@¢A )، وتقف، ثم تقــــــول: ( *höaZX .^rpöbn]A R_´ CÓs`YöF PwBMöóEöj@¢A  )  - سورة الناس الآية: 1..
سؤال:  ما وجه منعه؟
جواب: وجه منعه أمران:
الأمر الأول: أن البعض قد يظن أن البسملة آية من آخر السورة المختومة.
الأمر الثاني: هو أن البسملة شرعت لأوائل السور لا لأواخرها.
سؤال: نسمع عند بعض الناس الذين يقرءون بطريق الأزرق يطبقون الوصل بين السور إلا في أربعة مواضع حيث يبسملون فيها، وهي:
1 - بين المدثر والقيامة.
2 – بين الانفطار والمطففين.
3 – بين الفجر والبلد.
4 – بين العصر والهمزة.
 هل فعلهم هذا صحيح أم لا؟
جواب: هذا سؤال وجيه، هذه المواضع تسمى عند أولائك بالأربع الغر أو الزهري، وقد ذكره ابن بري رحمه الله في البيتين: 39 – 40 من درره حيث قال:
وبعضهم بسمل عن ضرورة * في الأربع المعلومة المشهورة
للفصل بين النفي والإثبات * والصبر واسم الله والويلات
ومعناه أن بعض الشيوخ   - مثل ابن غلبون وخلف بن إبراهيم، انظر النجوم الطوالع، ص 28، وتحصيل المنافع ص 78.المتقدمين بسمل لورش على وجه ترك البسملة بين السورتين في أربع سور معلومة عند القراء لكل من له الوصل بين السور، لكونه نظر إلى ما بين هذه السور وما قبلها عند ما يصل القارئ السورة الأولى بالسورة الثانية استحسانا فقط وليس برواية، استحسنوا أن يفصلوا بالبسملة بين ما ذكر.
والمواضع المذكورة هي:
1 - بين النفي والإثبات في قوله تعالى: ( ÓpaŒ +h÷Œ%&A ?¬Épö>ZWöNôEj@H +h÷Œ%&Aæo ù‡‰Ósö`YWö>ZmÓ�>j@H   - سورة المدثر جزء من الآية : 55.b  ]œ¥› ~øy>ZX£A ø}÷pÓö–Eö`YöF ù‡ŠöÓ�#<Óö–EöùZW>j@¢A (1) )  - سورة القيامة الآية: 1..
2 - وفي قوله تعالى: (  —öçiöaZ�>rBÓöYX —PYX •ùqö#<ÓöYEöùn —öçiöaZ�>rAæo —öçôEMöóEöÓÑ�   - سورة الفجر الآية: 23. ]œ¥› b~øy>ZX£A A\^q#<æ‹`YöF ùqö]iÓöYEö>j@]A (1) )  - سورة البلد الآية : 1.، يقولون: فكأن القارئ نفى ما أثبته أولا.
3 - ولا يستحسن الجمع أيضا بين اسم الله والصبر الممدوحين وكلمة ويل المذموم في قوله تعالى: (  bsö÷‚]œ›Aæo ¾^q«<EöÓ‚÷pÓ–öF ùŠiç²j (19)   - سورة الانفطار جزء من الآية: 19. ·h÷–öFæo æv–Eö`YWö³`YWö] b�>i²çj (1))  - سورة المطففين الآية: 1..
4 - وفي قوله تعالى: ( >A÷p\”AÓpö]‡Fæo Psö÷YEf“jB`YöF    - سورة العصر الآية : 3. ·h÷–öFæo ±Ph.ö„ç²j ¾‡‰][söÓ�aŒ »‡‰][söÓ�€j (1) )  - سورة الهمزة الآية: 1..
وقد اعتبر القبح المذكور وبشاعة الجمع بين اللفظين ابن بري وتفاداه بطريقة أخرى رادا على أولائك في البيت: 41 من درره حيث قال:
والسكت أولى عند كل ذي نظر * لأن وصفه الرحيم معتبر
يقول: وعلى اعتبار القبح المذكور فإن الفرار منه يكون بالسكت أولى من البسملة عند كل ذي نظر سديد، لأن السكت رواية عن ورش، والبسملة ليست برواية عنه في هذه المواضع، ولأن القارئ إذا بسمل وقع أيضا فيما فر منه.
يقول صاحب النجوم الطوالع، لقد استقر أمرنا على اعتبار القبح المذكور تبعا للقائلين به، لكننا لا نفصل بالبسملة، بل الساكت يبقى على سكته في سائر القرآن، ومن مذهبه الوصل يسكت في هذه المواضع، ومن مذهبه البسملة يبقى له من أوجه البسملة  وجه واحد وهو: قطع الجميع.
والصحيح عندي هو أن من روى شيئا بسنده المتصل منه إلى الإمام فالواجب عليه أن يحافظ على ما روى، إذ التفرقة بين هذه السور وغيرها بما ذكروه ضعيفة، ومذهب الأكثرين عدم التفرقة، وما ذكروه من القبح غير مسلم، إذ وقع في القرءان الكريم كثير من ذلك، ومنه قول الله تعالى: ( e™Ó�>j@]A b}pöe–Eö]ZW>j@H ]œ› 'b‰.^qöaZ�Bö]‡F  ...   )  - سورة البقرة جزء من الآيتين: 253 – 254.، وقوله تعالى: ( paŒæo e™ùöiöÓm>j@]A b~–EöøO öÓm>j@H ]œ¥› Ó‰AÓsÌöƒ;`A —PYX åPv–öFÐùqj@¢A  )  - سورة البقرة جزء من الآيتين: 254 – 255. وقوله تعالى: ( BNZöF;`A \†çjü\^q\öƒ •[Psö÷Ñ�]ZöF æv–EöùóEöøy÷�b�>j@¢A  ·h÷–öFæo ¾^q«<EöÓ‚÷pÓ–öF æv–Eö`YöFÐù^q\ö„öb�>i²çj   )  - سورة المرسلات، الآيتان: 44 – 45.، وغير ذلك من المواضع وليس في ذلك قبح إذا استوفى القارئ الكلام الثاني وتممه، قال أبو عمرو الداني رحمه الله: وليس في ذلك أثر يروى عنهم وإنما هو استحباب من الشيوخ.  - التيسير ص 26 – 27. 
حكم ما بين الأنفال وبراءة
سؤال: لقد قلت بأن بين الأنفال وبراءة لا بسملة بينهما، فكيف إذن يفعل القارئ عند الانتقال من الأنفال أو سورة غيرها إلى براءة؟
جواب: هذا سؤال وجيه، والجواب عليه هو أن القراء قد اتفقوا على عدم الإتيان بالبسملة في أول براءة، سواء ابتدئ بها أو وصلت بسورة قبلها في التلاوة، وله عندئذ ثلاثة أوجه، وهي:
الوجه الأول: الوقف على آخر الأنفال، ثم البدء ببراءة بدون بسملة، هكذا: ( du;`A ]f /@]A  ±P  h.ö„`YöF »§Ø—ö\{z Â~–EùöiÓn   (76) )  - سورة التوبة جزء من الآية : 1.، وتقف، ثم تقول: (  ·‡‰Ó§,AÓsÓYöF æ vö³ù‚  çf/@]A ¯ùŠùöjpcözætæo   ... )  - سورة التوبة جزء من الآية : 1.
والوقف هو: قطع الصوت عن آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة.
الوجه الثاني: السكت بينهما دون تنفس: أي السكت اليسير على آخر كلمة في الأنفال فالدخول إلى براءة بلا بسملة، هكذا: (  du;`A ]f/@]A  ±Ph.ö„`YöF  » §Ø—ö\{z  Â~–EùöiÓn (76)  )  -  سورة التوبة جزء من الآية : 1.، سكتة يسيرة بلا تنفس فتقول: (  ·‡ ‰Ó§,AÓsÓYöF æ vö³ù‚ çf /@]A ¯ùŠùöjpcözætæo  ... )  - سورة التوبة جزء من الآية : 1.
الوجه الثالث: وصل آخر سورة الأنفال ببراءة دون سكت أو بسملة، هكذا: (  d u;`A ]f/@]A ±Ph.ö„`YöF »§Ø—ö\{z  Â~–EùöiÓn   (76)   - سورة الأنفال جزء من الآية: 76 . ·‡‰Ó§,AÓsÓYöF æ vö³ù‚  çf/@]A ¯ùŠùöjpcözætæo   ... )  - سورة التوبة جزء من الآية : 1..
أما من أراد البدء من: براءة فلا بسملة في أولها، بل يكتفي القارئ بالاستعاذة فقط، هكذا يقول: ( أَعوذ بِاللهِ من الشيطَان الرجِيمِ   ·‡‰Ó§,AÓsÓYöF  ævö³ù‚  çf/@]A   ¯ùŠùöjpcözætæo  ... )  - سورة التوبة جزء من الآية : 1..
وله الأوجه السابقة في الاستعاذة في ابتداء القراءة.
سؤال: ما حكم البسملة في وسط السورة?
جواب: حكم البسملة في وسط السورة، ( التوبة وغيرها ) أي في بداية غير الآية الأولى الموالية للبسملة، هو أن القارئ مخير في وسط السورة، إن شاء بسمل وإن شاء ترك، لأن أبا عمرو الداني ذكر هذا في كتبه، وهذا هو مذهبه الذي يتبعه المغاربة في قراآتهم، ولقول بعضهم:
وخيرن فيها لدا الأداء * إذا ابتدأت أول الأجزاء
مخارج الحروف
سؤال: ما هي مخارج الحروف لغة واصطلاحا؟
جواب: المخارج جمع مخرج، والمخرج في اللغة: هو اسم لمحل الخروج، كالنافذة والباب وكل ما يصلح أن يَخرج منه شيء، كالسبيلين مثلا في الإنسان، وهذا يسمى مخرجا عند اللغويين.
وأما المخرج في عرف أهل التجويد: فهو كما قال الداني رحمه الله: ( الموضع الذي ينشأ منه الحرف ).
وأما الحروف  فجمع حرف، والحرف لغة: طرف الشيء، ويطلق على أشياء متعددة، والمقصود هنا هو واحد حروف الهجاء أو التهجي   - والهجاء أو التهجي هو: تقطيع الكلمة لبيان الحروف التي تركبت منها..
وسماها الخليل وسيبويه: حروف العربية، لتركب كلام العرب منها.
والحرف الهجائي في اصطلاح علماء التجويد هو: ( صوت معتمد على مخرج محقق أو مقدر ).
سؤال: ما هو المخرج المحقق وما هو المخرج المقدر؟
جواب: أما المخرج المحقق فهو: ( أن يكون الحرف معتمدا في خروجه على جزء معين من الحلق أو اللسان أو الشفتين )، وبعبارة أخرى: كل حرف خرج من الحلق أو اللسان أو الشفتين فمخرجه محقق.
وأما المخرج المقدر فهو: (الهواء الذي يجري في الفم عند إخراج حروف المد واللين الثلاثة)، لعدم اعتمادها على ما ذكر.
أهمية دراسة المخارج والصفات
سؤال: هل لدراسة المخارج والصفات أهمية كبيرة في علم التجويد؟
جواب: نعم لدراسة المخارج والصفات أهمية عظيمة في تحقيق تلاوة كتاب الله تعالى، وذلك أن الحرف متى نُطق به، لابد من أن يتكون من شيئين لا غنى له عنهما، وهما: (المخرج)، و: ( الصفة )، فالمخرج بمنزلة الكم: - أي المكان الذي يخرج منه الحرف - وأما الصفة فهي بمنزلة: ( الكيف ) - أي أنها تميز الحرف من غيره، خصوصا وأن هناك مخارج يخرج منها أكثر من حرف، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فالمخرج بالنسبة للحرف كالأبوين اللذين يُنجبان أبناء، هؤلاء الأبناء هم من أصل واحد، لكننا نميز بعضهم عن بعض بصفاتهم وطبائعهم وخَلْقهم وخُلُقهم، وهذا هو عمل الصفة.
ولولا المخارج لكان كلام الإنسان وصوت الحيوان سواء، ولولا الصفات لا تحدت أصوات الحروف المتقاربة في المخرج، ولَمَا عُرف من الحروف القوي من الضعيف، ولفقد الكلام حلاوته وطلاوته وجلاءه.
سؤال: هل معرفة المخارج والصفات تفيد القارئ شيئا؟
جواب: نعم معرفة المخارج والصفات تفيد القارئ في معرفة تعليل أحكام الرواية، كالإخفاء والإظهار وغير ذلك من الأحكام التجويدية.
سؤال: ما هو عدد مخارج الحروف؟
جواب: اختلف علماء النحو والقراءات في عدد المخارج على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: للخليل بن أحمد الفراهيدي  - الخليل هو: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، البصري العروضي النحوي اللغوي، ولد سنة: 100 ÷ـ، وتوفي سنة: 170 ÷ـ، من مؤلفاته: فائت العين في اللغة، وكتاب العروض وكتاب الإيقاع وكتاب الشواهد، وكتاب العين في النحو واللغة، وكتاب النغم، وكتاب النقط والشكل، انظر كشف الظنون.، واضع علم العروض، شيخ سيبويه، وهو قولُ مَن وافقه من المحققين كابن الجزري ومكي بن أبي طالب وأبي القاسم الهذلي وأبي الحسن شريح وأبي علي بن سينا وغيرهم، قالوا: إن عدد المخارج سبعة عشر مخرجا، وهو القول الأقوى والأصح، وهو رأي الجمهور.
المذهب الثاني: لسيبويه  - سيبويه: هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الملقب بسيبويه، مولى بني الحارث بن كعب، سكن الكوفة، وتوفي بمدينة ساوة سنة: 177 هـ، له من المصنفات: الكتاب في النحو، انظر: كشف الظنون. ومن وافقه من النحاة والقراء، وهو أن المخارج ستة عشر مخرجا.
المذهب الثالث: للفراء  - الفراء هو الحافظ أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الكوفي اللغوي المقرئ البغدادي، المعروف بالفراء، المتوفى بطريق مكة سنة: 207 هـ، له من المؤلفات الكثير، منها: آلة الكتابة، و: الجمع والتثنية، و: حدود الإعراب، في أصول العربية، و غيرها، انظر كشف الظنون.  ومن وافقه، وهو أن المخارج أربعة عشر مخرجا.
سؤال: وهل للمخارج مواضع معينة وما هي؟
جواب: نعم لها مواضع خمسة تعتبر مخارج كلية وهي:
المخرج الكلي الأول: الجوف، وهو مخرج واحد لحروف المد واللين الثلاثة: ( و ا ي ).
المخرج الكلي الثاني: الحلق، وهو مشتمل على ثلاثة مخارج جزئية لستة أحرف: ( أ هـ ع ح غ خ ).
المخرج الكلي الثالث: اللسان، وهو مشتمل على عشرة مخارج جزئية لثمانية عشر حرفا: (ق ك ج ي ش ض ل ر ن ص س ز ط ت د ظ ذ ث  ).
المخرج الرابع: الشفتان، وهو مشتمل على مخرجين لأربعة أحرف: ( م ب و ف ).
المخرج الكلي الخامس: الخيشوم، وهو مخرج واحد لغنة الميم والنون.
سؤال: كيف نعرف مخرج أي حرف وصفته مع التمثيل للتوضيح؟
جواب: طريقة معرفة مخارج الحروف وصفاتها كما يلي:
إذا أراد أن يعرف مخرج أي حرف فعليه أن يسكنه بعد همزة الوصل مكسورة، أو يشدد الحرف وينطق به ويصغي إليه فحيث انقطع صوته كان مخرج الحرف، كما قال بعضهم:
( وهمز وصل جئ به مكسورا * وسكن الحرف تكن خبيرا )
ومن الأمثلة على ذلك أن تنطق: ( اب ): وتجد أن آخر الصوت هو حرف الباء، وقد صدر من الشفتين معا، وعليه فالشفتان مخرج الباء، وأن تنطق: ( اف ): وتجد أن آخر الصوت هو حرف الفاء، وقد صدر من بطن الشفة السفلى ومن أطراف الثنايا العليا، وهكذا في باقي الحروف.
سؤال: هل لك أن تذكر لنا مخارج الحروف باختصار كل مخرج في جدول؟
جواب: نعم، إليك المخارج موضحة في هذه الجداول: 
الأول: جدول خاص بالجوف:
المخرج العام
المخرج الخاص
الحرف
لقبه
الجوف
الجوف
و، ا، ي: المديات
جوفية هوائية   - لخروجها من الجوف مع الهواء الصاعد. 

الثاني: جدول خاص بالحلق:
المخرج العام
المخرج الخاص
الحرف
لقبه
الحلق
أقصاه    - أقصاه: أبعده مما يلي الصدر، وأقصا كل شيء أبعده.
ء، هـ
حلقي    - لخروجها من الحلق.
الحلق
وسطه    - وسطه: ما بين أقصاه وأدناه.
ع، ح
حلقي
الحلق
أدناه     - أدناه: أقربه مما يلي أقصا اللسان، وأدنى كل شيء أقربه.
غ، خ
حلقي

الثالث: جدول خاص باللسان:
المخرج العام
المخرج الخاص
الحرف
لقبه
اللسان
1 - أقصاه مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى
ق
لهوي  - نسبة إلى اللهاة وهي اللحمة المطلة على الحلق في أقصى الفم
اللسان
2 - أقصاه من أسفل مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف قليلا
ك
لهوي
اللسان
3 - وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى
ج، ش، ي
شجرية  - نسبة إلى شجر الفم وهو ما بين وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى.
اللسان
4 - من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر عند الأكثر
ض
المستطيل  - لقب بذلك لطول مخرجه واتساعه.
اللسان
5 - من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه وما بينهما وبين ما يليه من الحنك الأعلى مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية 
ل
ذلقي  - نسبة إلى ذلق اللسان أي طرفه، قال ابن الجزري في كتابه التمهيد: ذلق كل شيء طرفه.
اللسان
6 - من طرف اللسان وما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين تحت مخرج اللام قليلا
ن
ذلقي
اللسان
7 - من طرف اللسان مع ظهره وما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين 
ر
ذلقي
اللسان
8 - من طرف اللسان وأصول الثنيتين العليين مصعدا إلى جهة الحنك
ط، ت، د
نطعية  - نسبة إلى النطع وهو ما ظهر من الحنك الأعلى فيه آثار كالتحزيز.
اللسان
9 - من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى  مع بقاء فرجة بينهما
ص، س، ز
أسلية  - نسبة إلى أسلة اللسان أي طرفه.
اللسان
10 - من طرف اللسان مع ظهره مع أطراف الثنايا العليا
ظ، ث، ذ
لثوية  - نسبة إلى اللثة وهي اللحم اللاصق بالأسنان، وهي تخرج قرب اللثة لا منها.

الرابع: جدول خاص بالشفتين:
المخرج العام
المخرج الخاص
الحرف
لقبه
الشفتان
باطن الشفة السفلى وأطراف الثنيتين العليين
ف
شفوي  - نسبة إلى الشفتين
الشفتان
ما بين الشفتين معا
و، ب، م
شفوية





الخامس جدول خاص الخيشوم:
المخرج العام
المخرج الخاص
الحرف
لقبه
الخيشوم
الخيشوم
غنة: ن، م
أغن




صفات الحروف
سؤال: هل لك أن تذكر لنا تعريف صفات الحروف لغة واصطلاحا؟
جواب: نعم، بعدما أتممنا الكلام على مخارج الحروف باختصار، لا بد كذلك من دراسة باب الصفات بإيجاز أيضا، لأنها هي الشق الثاني الذي يحتاج إليه القارئ ليلفظ بأفصح اللغات، وهي القرآن الكريم كما قال ابن الجزري رحمه الله في مقدمة الجزرية حيث قال:
 إذْ واجبٌ عليهمُ مُحَتـَّــــمُ * قبل الشروع أولا أن يعلموا
مخارج الحروف والصفات * ليلفظوا بــــــــــأفصح اللغات
وبعد هذا التمهيد الموجز أقول:
الصفات جمع صفة، وهي لغة: ( ما قام بالشيء من المعاني وليس من حقيقته )، كالبياض والسواد، والطول والقصر، والرقة والغلظ الخ.
واصطلاحا: ( كيفية ثابتة لازمة يوصف بها الحرف عند حصوله في المخرج )، فتوصف الحروف مثلا بالجهر والهمس وغير ذلك، فعند النطق بالحروف تحصل لها كيفيات، وهذه الكيفيات هي التي تسمى بالصفات.
سؤال: هل في عدد الصفات خلاف؟
جواب: نعم، لقد اختلف العلماء في عدد الصفات على أربعة مذاهب.
سؤال: ما هي تلك المذاهب بإيجاز؟
جواب: المذهب الأول: يقول أصحابه بأن عدد الصفات هو: نيف وأربعين صفة.
المذهب الثاني: يقول أصحابه بأن عدد الصفات هو: ست عشرة صفة.
المذهب الثالث: يقول أصحابه بأن عدد الصفات هو: سبع عشرة صفة.
المذهب الرابع: يقول أصحابه بأن عدد الصفات هو: ثمان عشرة صفة، بل تسع عشرة صفة بإضافة صفة: ( الغنة ).
سؤال: ما هو المذهب الصحيح المشهور؟
جواب: المذهب الصحيح هو المذهب الأخير وهو المشهور والمعول عليه عند جمهور القراء، وهو أن عدد الصفات تسع عشرة صفة، خلافا لمن لم يذكر التوسط.
سؤال: هل لمعرفة الصفات فوائد وما هي؟
جواب: نعم لمعرفة الصفات ثلاث فوائد، وهي:
الفائدة الأولى: تمييز الحروف المشتركة في المخرج الواحد، إذ لولا الصفات لكانت الحروف المشتركة في المخرج حرفا واحدا، فالطاء مثلا: لولا الاستعلاء والإطباق والجهر التي فيه، لكان تاء، لاتفاقهما في المخرج.
الفائدة الثانية: تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج، من حيث الترقيق والتفخيم وغير ذلك.
الفائدة الثالثة: معرفة القوي من الضعيف، ومعرفة تقارب الحروف وتباعدها، وتجانسها وتماثلها، ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز إدغامه.
سؤال: هل للصفات أقسام وما هي؟
جواب: نعم تنقسم الصفات باعتبار الأصل والعروض إلى قسمين:
القسم الأول: صفات أصلية، وهي الصفات اللازمة للحرف التي لا تنفك عنه ولا تفارقه، وتظهر الصفة الأصلية عند النطق بالحرف مجردا عن غيره، وعند تركيبه مع غيره.
القسم الثاني: الصفات العارضة، وهي صفات تعرض للحرف في بعض الأحيان، وتفارقه أحيانا أخرى لعلة، وهي صفات تنشأ عند التقاء الحروف وتركيبها، كالترقيق والتفخيم، والإدغام والإظهار، والإخفاء والقلب، والمد وغير ذلك.
سؤال: هل لك أن تذكر لنا الصفات اللازمة بأعيانها؟
جواب: نعم الصفات اللازمة للحرف التي لا تنفك عنه هي التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى في المقدمة، وهي: ( الجَهْر - الرخاوة - الاستفال - الانْفتاح - الإصْمات - الهمس - الشَدة - التوسط - الاستعلاء - الإطباق - الإذلاق - الصفير - القلقلة - اللين - الانحراف - التكرير - التفشي - الاستطالة - الغنة ).
سؤال: وهل للصفات تقسيم آخر وما هو؟
جواب: نعم، تنقسم الصفات تقسيما آخر باعتبار الضد وغيره إلى قسمين:
القسم الأول: ما يكون له ضد.
القسم الثاني: ما ليس له ضد.
سؤال: اذكر لنا تلك الصفات مع أضدادها وجزاكم الله خيرا؟
جواب: وجزاكم، أما القسم الذي له ضد فخمس صفات، لكل صفة ضدها، وتسمى بذوات الأضداد، وهي: (الجَهْر)، وضده: (الهمس)، و: (الرخاوة)، وضدها: (الشَدة - والتوسط)، و: (الاستفال)، وضده: (الاستعلاء)، و: (الانْفتاح)، وضده: (الإطباق)، و: (الإصْمات)، وضده: (الإذلاق).


سؤال: نريد جدولا يشتمل على الصفات المتضادة مع شرح كل صفة وذكر حروفا؟
جواب: بعون الله لكم ما طلبتم، وهذا هو الجدول المطلوب:

الصفة
شرحها
حروفها
بينهما
ضدها
شرحها
حروفها
الجَهْر
قوة التصويت بالحرف وانحباسه لقوة الاعتماد عليه في المخرج، حتى منع جريان النفس معه، فكان فيه جهر 
ء ب ج د ذ ر ز ض ط ظ ع غ ق ل م ن و ي

الهمس
ضعف التصويت بالحرف لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى جرى النفس معه، فكان فيه همس أي خفاء
فحثه شخص سكت
الرخاوة
ضعف لزوم الحرف لموضعه لضعف الاعتماد عليه في المخرج، حتى جرى معه الصوت فكان فيه رخاوة أي لين
ذ ز، ض، ظ، غ، و، ي، ف، ح، ث، هـ، ش، خ، ص، س
التوسط، تعريفه: عدم كمال احتباس الصوت، وعدمُ كمال جريانه  وحروفه:  لن عمر
الشَدة
شدة لزوم الحرف لموضعه لقوة الاعتماد عليه في المخرج، حتى حبس الصوت عن الجريان معه
أجد قط بكت
الاستفال
انخفاض أقصى اللسان أو انحطاطه عن الحنك الأعلى عند النطق بحروفه إلى قاع الفم
ث ب ت ع ز م ن ي ج و د ح ر ف هـ ء ذ س ل ش ك

الاستعلاء
ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، فيرتفع الصوت معه
قظ خص ضغط
الانْفتاح
انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحروفه
من أخذ وجد سعة فزكا حق له شرب غيث

الإطباق
انطباق طائفة من اللسان مع الحنك الأعلى عند النطق بحروفه، فينحصر الهواء بين اللسان والحنك الأعلى انحصارا يجعل الصوت قويا
ص، ط، ظ، ض

الإصْمات

منع انفراد حروفه أصولا في الكلمة الرباعية أو الخماسية، لثقلها على اللسان عند النطق بها

ص ض ط ظ ث ت ع ز يَـُِـْ ج و د ح هـ ء ذ س ش ك ق خ غ



الإذلاق

لين هذه الحروف وسرعة النطق بها لخروج بعضها من ذلق اللسان

مُرْ بنَفَل

سؤال: وما هو القسم الثاني الذي ليس له ضد وما عدد صفاته وما هي؟
جواب: القسم الذي لا ضد له ينحصر في ثمان صفات، وهي: (الصفير)، (القلقلة)، (اللي )، (الانحراف)، (التكرير)، (التفشي)، (الاستطالة)، (الغنة).








سؤال: نريد جدولا يشتمل على الصفات التي لا ضد لها مع شرح كل صفة وذكر حروفا؟
جواب: إليكم بعون الله الجدول المطلوب: 

الصفة
شرحها
حروفها
الصفير
صوت زائد يخرج مع الصاد والزاي والسين
ص  - الصاد تشبه صوت الإوز.، س  - السين تشبه صوت الجراد.، ز  - الزاي تشبه صوت النحل.
القلقلة
اضطراب المخرج والصوت عند النطق بالحرف الساكن حتى يسمع له نبرة قوية
قطب جد
اللين
خروج حرفيه في لين وعدم كلفة
وْ، يْ
الانحراف
ميل الحرف عن مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره
ل، ر
التكرير
تكرير اللسان عند النطق به
ر
التفشي
انتشار الهواء في الفم عند النطق بحرفه
ش
الاستطالة
امتداد اللسان عند النطق بحرفه
ض
الغنة
صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم مطلقا
م، ن

سؤال: نريد جدولا يشتمل على جميع الحروف الهجائية مع بيان الصفات القوية والضعيفة والمتوسطة، وعدد صفات كل حرف؟
جواب: هذا جدول مشتمل على ما طلبتم:
رقم الحرف
حرف الهجاء
الصفات القوية
الصفات الضعيفة
الصفات المتوسطة
عدد صفات الحرف
1
الهمزة ء
الجهر، الشدة
الاستفال، الانفتاح
الإصمات
5
2
الباء
الجهر، الشدة، القلقلة
الاستفال، الانفتاح
الإذلاق
6
3
التاء
الشدة
الاستفال، الانفتاح، الهمس
الإصمات
5
4
الثاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح
الإصمات
5
5
الجيم
الجهر، الشدة، القلقلة
الاستفال، الانفتاح
الإصمات
6
6
الحاء
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح
الإصمات
5
7
الخاء
الاستعلاء
الهمس، الرخاوة، ، الانفتاح
الإصمات
5
8
الدال
الجهر، الشدة، القلقلة
الاستفال، الانفتاح
الإصمات
6
9
الذال
الجهر
الرخاوة، الاستفال، الانفتاح،
الإصمات
5


هذا جدول متمم لما قبله:
رقم الحرف
حرف الهجاء
الصفات القوية
الصفات الضعيفة
الصفات المتوسطة
عدد صفات الحرف
10
الراء
الجهر، الانحراف، التكرير
التوسط، الاستفال، الانفتاح
الإذلاق
7
11
الزاي
الجهر، الصفير
الرخاوة، الاستفال، الانفتاح
الإصمات
6
12
السين
الصفير
الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح
الإصمات
6
13
الشين
التفشي
الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح
الإصمات
6
14
الصاد
الاستعلاء، الإطباق، الصفير
الهمس، الرخاوة
الإصمات
6
15
الضاد
الجهر، الاستعلاء، الإطباق، الاستطالة
الرخاوة
الإصمات
6
16
الطاء
الجهر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، القلقلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإصمات
6
17
الظاء
الجهر، الإطباق، الاستعلاء
الرخاوة
الإصمات
5
18
العين
الجهر
الانفتاح، الاستفال، التوسط
الإصمات
5
19
الغين
الجهر، الاستعلاء
الرخاوة، الانفتاح
الإصمات
5
20
الفاء
ــــــــــــــــــــــــــــ
الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح
الإذلاق
5
21
القاف
الجهر، الشدة، الاستعلاء، القلقلة
الانفتاح
الإصمات
6
22
الكاف
الشدة
الهمس، الاستفال، الانفتاح
الإصمات
5
23
اللام
الجهر، الانحراف
الاستفال، الانفتاح، التوسط
الإذلاق
6
24
الميم
الجهر
الاستفال، الانفتاح، الغنة، النوسط،
الإذلاق
6
25
النون
الجهر
الاستفال، الانفتاح، الغنة، التوسط
الإذلاق
6
26
الهاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح
الإصمات
5
27
الواو المتحركة
الجهر
الاستفال، الانفتاح، الرخاوة، اللين
الإصمات
6
28
الياء المتحركة
الجهر
الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، اللين
الإصمات
6
29
الواو اللينة  - لا توصف بشيء فهي تابعة لما قبلها، انظر: شرح المسعدي على الجزرية، و: الفوائد التجويدية شرح الجزرية.
لا توصف بشيء فهي تابعة لما قبلها
لا توصف بشيء فهي تابعة لما قبلها
لا توصف بشيء فهي تابعة لما قبلها
لا توصف بشيء فهي تابعة لما قبلها
30
الياء اللينة  - لا توصف بشيء فهي تابعة لما قبلها، انظر: المصدر السابق.
لا توصف بشيء فهي تابعة لما قبلها
لا توصف بشيء فهي تابعة لما قبلها
لا توصف بشيء فهي تابعة لما قبلها
لا توصف بشيء فهي تابعة لما قبلها
31
الألف اللينة  - لا توصف بشيء فهي تابعة لما قبلها، انظر: المصدر السابق.
لا توصف بشيء فهي تابعة لما قبلها
لا توصف بشيء فهي تابعة لما قبلها
لا توصف بشيء فهي تابعة لما قبلها
لا توصف بشيء فهي تابعة لما قبلها
أحكام النون الساكنة والتنوين
سؤال: ما هي النون الساكنة؟
جواب: النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، مثل نون: ( منْ، وعنْ، وأنْ، ومنْهم، و:D÷�ÓmöZ>öF%&A، tù^qöóEöb‚ )، والحركات ثلاث: وهي: الضمة، والكسرة، والفتحة، وضد الحركة السكون، وعليه فالحرف الساكن هو الخالي من الحركة.
سؤال: أين تكون النون الساكنة؟
جواب: تكون في أقسام الكلام الثلاثة التي هي:
1 -  تكون في الحرْف، مثل: ( مِن، عن، لن ).
2 - وتكون في الفعل، مثل: (  u÷pÓè<ööö>óEÓ–öF   - سورة الأنعام، جزء من الآية: 27.، bTöùmö>óEÓ–öF  )  - سورة البقرة جزء من الآية: 170..
3 - وتكون في الاسم، مثل: (  tù^qöóEöb‚   - سورة الرعد جزء من الآية: 8.، æuobtpc“óEöÓ�>j@H    )  - سورة الصافات جزء من الآية: 172..
سؤال: هل تقع النون الساكنة في وسط الكلمة أم في طرفها أم فيهما معا؟ذ
جواب: تقع النون الساكنة في وسط الكلمة وفي طرفها، وهذا واضح في الأمثلة السابقة، فهي إذن تقع في:
1 -  وسط الكلمة، مثل: (  tù^qöóEöb‚ )   - سورة الرعد جزء من الآية: 8..
2 -  وفي طرف الكلمة مثل: ( عن ).
سؤال: هل النون الساكنة تثبت في الخط واللفظ، والوصل والوقف؟
جواب: نعم، تثبت في الخط واللفظ، وفي الوصل والوقف، كما في الأمثلة السابقة.
سؤال: لقد عرفنا النون الساكنة فما هو تعريف التنوين لغة واصطلاحا؟
جواب: أحسنت، التنوين لغة هو: ( التصويت )، مأخوذ من قولهم: نَـوَّن الطائر إذا صوت، أي أحدث صوتا.
وأما التنوين في اصطلاح القراء فهو: ( نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، وتثبت وصلاً وتسقط وقفاً ).
سؤال: ما معنى هذا التعريف؟
جواب: قولنا: ( نون ساكنة ): تخرج به كل نون متحركة وكذا نون التنوين المتحركة التي زال سكونها للتخلص من التقاء الساكنين، وذلك مثل: ( Øvöù‚ ¼Tö]iÓn (2) %¤AÓsö>ZX¢QA   )  - سورة العلق جزء من الآية: 2 – 3.، وقولنا: (زائدة): تخرج به النون الساكنة الأصلية التي سبقت، وقولنا: ( لغير توكيد ): تخرج به نون التوكيد الخفيفة في قوله تعالى: ( LBZöFp.ö„Óö–Eö]jæo  )  - جزء من الآية: 32 من سورة يوسف.، وقوله تعالى: ( ÃBmæYWö÷y]óEö]j ù‡ŠÓö–ER”BMöóEöjB`YöF (16)    )  - سورة العلق الآية : 16.، وقولنا: ( تلحق آخر الاسم لفظا ): بمعنى أن نون التنوين الملفوظ بها إنما تكون في اللفظ فقط في آخر كل اسم منون، ويخرج به الحرف والفعل، فهما لا ينونان، إذ التنوين خاص بالأسماء، وقولنا: ( وتفارقه خطا ووقفا ): بمعنى أن نون التنوين لا توجد إلا في اللفظ، أما في الخط فلا توجد نون، ولا توجد أيضا في الوقف، وتخرج بهذا القيد النون الأصلية، إذ هي لا تفارق الاسم مطلقا في حال وجودها فيه. 
سؤال: نريد أمثلة توضيحية على ذلك؟
جواب: مثال ذلك:
( كتابٌ )، وتقرأ وصلاً هكذا: ( كتابُـنْ ).
(كتابٍ )، وتقرأ وصلاً هكذا: ( كتابِـنْ ).
( كتاباً )، وتقرأ وصلاً هكذا: ( كتابَـنْ ).
هذا يوضح قولنا: ( تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا )، وقس على هذا جميع الأمثلة.
سؤال: وكيف يوقف على الاسم المنون؟
جواب: هذا سؤال جميل ومهم للمبتدئ، الوقف على الاسم المنون يكون بحذف التنوين أو إبداله، فكلمة: ( كتابٌٍ ) وما أشبهها يكون بحذف التنوين من المرفوع والمجرور وتسكينِه، هكذا: (كتابْ ).
وأما الاسم المنون بالنصب فيوقف عليه بقلب تنوينه ألفا، هكذا يكتب ويقرأ في الوصل: ( كِتَباً)، ( سميعاً )، ( بصيراً )، وفي الوقف هكذا: ( كتابَـا )، ( سميعَا ) ، ( بصيرَا )، وقس على هذا.
الفرق بين النون الساكنة والتنوين
سؤال: مما تقدم من تعريف كل من النون الساكنة والتنوين يتبين أن هناك فرقا بين النون الساكنة والتنوين، هل هذا صحيح أم لا؟
جواب: نعم صحيح، هناك فروق أربعة بين النون الساكنة التنوين.
سؤال: ما هي تلك الفروق الأربعة؟
جواب: الفروق الأربعة هي:
الفرق الأول: هو أن النون الساكنة تكون في وسط الكلمة، كـ: ( tù^qöóEöb‚  )  - سورة الرعد جزء من الآية: 8.، وفي آخر الكلمة، كـ:( عن ).
والتنوين لا يكون إلا في طرف الكلمة   - لأنه تابع للإعراب والإعراب مخصوص بالأواخر.  مثل: ( عليمٌ )، ( عليما )، ( عليماً  ).
الفرق الثاني: هو أن النون الساكنة تكون في الأسماء مثل: ( tù^qöóEöb‚  )  - سورة الرعد جزء من الآية: 8.، و: ( ¿_D]iö]ZWóEöb‚   )  - سورة الشعراء جزء من الآية: 226.، وفي الأفعال مثل قوله تعالى: ( \ˆD÷�ÓmöZ>öF%&A  )  - سورة الفاتحة جزء من الآية: 7.، و: ( æupöaôEø�>óEö]‡Fæo   )  - سورة الأعراف جزء من الآية: 73.، وفي الحروف مثل: (إنْ)، و: (مِنْ).
وأما التنوين فلا يكون إلا في الأسماء، مثل: ( محمدٌ )، ( محمدٍ )، ( محمداً ).
الفرق الثالث: هو أن النون الساكنة تثبت وصلا ووقفا.
وأما التنوين فلا يوجد إلا في الوصل، وأما في الوقف فإنه يحذف من المرفوع والمجرور، ويبدل التنوين ألفا من المنصوب كما تقدم.
الفرق الرابع:  هو أن النون الساكنة تكون ثابتة في الرسم واللفظ.
وأما التنوين فلا يكون إلا في اللفظ.
سؤال:  كم أحكام النون الساكنة والتنوين؟
جواب: للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام على المشهور.
سؤال: ما هي هذه الأحكام؟
جواب: (الإظهار الحقيقي)، و: (الإدغام)، و: (القلب أو الإقلاب)، و: (الإخفاء الحقيقي).
سؤال: ما الدليل على هذا التقسيم؟
جواب: هناك أدلة كثيرة، ومنها قول سليمان الجمزوري رحمه الله في تحفة الأطفال:
للنون إن تسكن وللتنوين * أربع أحكام فخذ تبيين


الإظهار الحقيقي
سؤال: ما هو الحكم الأول؟
جواب: الحكم الأول هو الإظهار الحقيقي.
سؤال: ما الدليل على ذلك؟
جواب: الدليل هو قول سليمان الجمزوري رحمه الله في تحفة الأطفال:
فالأول الإظهار قبل أحرف * للحلق ست رتبت فلتعرف
سؤال: ما هو الإظهار الحقيقي لغة واصطلاحا؟
جواب: أما الإظهار في اللغة فهو: البيان، تقول: أبنت الشيء وأوضحته أي أظهرته وأخرجته من الخفاء.
وأما في الاصطلاح فهو: إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر.
سؤال: كم أحرفه وما هي؟
جواب: أحرفه ستة، وهي: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء.
سؤال: هل يوجد بيت شعري يجمع هذه الحروف؟
جواب: نعم يوجد، وهو قول صاحب التحفة:
همز فهاء ثــــم عين حـــاء * مهملتان ثـــــم غين خــــاء
وجمعها بعضهم في أوائل هذه الكلمات: ( أخي هاك علما حازه غير خاسر ).
سؤال: يفهم من بيت التحفة أن حروف الحلق مرتبة فهي حسب مخارجها؟
جواب: نعم هي مرتبة في الحلق حسب مخارجها، لأن الحلق مخرج كلي لثلاثة مخارج جزئية لستة أحرف، وهي على الترتيب الموالي:
أقصاه: وهو مخرج جزئي، ويخرج منه حرفان هما: ( أ هـ ).
وسطه: وهو مخرج جزئي،  ويخرج منه حرفان هما: ( ع ح ).
أدناه: وهو مخرج جزئي،  ويخرج منه حرفان هما: ( غ خ ). 
سؤال: وبماذا تسمى هذه الأحرف؟
جواب: تسمى بأحرف الحلق، لأنها تخرج منه.
سؤال: وهل تسمى باسم آخر؟
جواب: نعم، تسمى أيضا بحروف الإظهار، لإظهار النون الساكنة والتنوين عندها.
سؤال: نسمع من يسمي الإظهار بالإظهار الحلقي لماذا؟
جواب: يسمى الإظهار إظهارا حلقيا لخروج حروفه من الحلق. 
سؤال: ولماذا سميت الإظهار حقيقيا في بداية الكلام على الإظهار؟
جواب: يسمى إظهارا حقيقيا لتحقق إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق، وليتميز عن الإظهار الشفوي.
سؤال: نريد أمثلة على ذلك.
جواب: النون الساكنة تكون مع حرف الإظهار من كلمة ومن كلمتين، وأما التنوين فلا يكون مع حرف الإظهار إلا من كلمتين.
وأمثلة ذلك في هذا الجدول:
الحرف
أمثلة النون الساكنة من كلمة
أمثلة النون الساكنة من كلمتين
أمثلة التنوين ولا يكون إلا من كلمتين
الهمزة
æu÷pÓè<ööö>óEÓ–öFæo ـ ولا نظير له في القرءان   - سورة الأنعام، جزء من الآية: 27.
---- - نون التنوين عند ورش لم تبق ساكنة، بل تحركت للنقل، مثل: رسول أمين، فتقرأ هكذا: رسولُــنَ مين، فحركت هنا بالفتح،  وكذلك الحكم بالنسبة للنون الساكنة مع الهمزة من كلمتين، فتحرك للنقل، وذلك مثل: منْ ءامن، فتكتب هكذا: منَ - امن، وتقرأ هكذا: منامن،  وقس على ذلك.   -----
------1-------
الهاء
æu÷pöæ‹>óEÓ–öF   - سورة الأنعام، جزء من الآية: 27.ـ bŠö>óEöÓn   - سورة الأنعام، جزء من الآية: 27.
÷u;`A ,A\^q#<öÓŒ   - سورة ص جزء من الآية: 6. 
º~]:iöæz æ™ùŒ    - سورة القدر جزء من الآية: 5. 
العين
\ˆD÷�ÓmöZ>öF%&A   - سورة الفاتحة جزء من الآية: 7.
ØvöÓ‚ *hù�Ón    - سورة فصلت جزء من الآية: 45.
º|wØsöÓn ¸~–EöøO Ón   - سورة النمل جزء من الآية : 23.
الحاء
 upöaôEø�>óEö]‡Fæo
Øvö³ù‚ ½~–Eöø„öÓ�   - سورة فصلت جزء من الآية: 41. 
½~–Eöø„öÓ� ¾qö–Eöù�Ó�   - سورة فصلت جزء من الآية: 41.
الغين
up.O“öùZmö>óEöb–EæyÓöYXـ    - سورة الإسراء جزء من الآية: 51. ولا نظير له في القرءان
Øvöù‚ ¨b~.öƒPsö÷–Eö]Zn   - سورة المائدة جزء من الآية: 108. 
IA³pöbYWöÓn IAtpöbYWö]Zn    - سورة النساء جزء من الآية: 43.
الخاء
a‡Šö]ZWùóEö]Z�>óEöb�>jAæo   - سورة المائدة جزء من الآية: 4.  ولا نظير له في القرءان
Øvù‚æo R¬Ì[söøZ�    - سورة هود جزء من الآية: 65.
º~–Eø�dt Ì^qöaZ�    - سورة التوبة جزء من الآيتين: 103 – 104.




سؤال: ما هي العلة في إظهار النون الساكنة والتنوين عند الأحرف الستة؟
جواب: العلة في إظهار النون الساكنة والتنوين عند الأحرف الستة هي: بعد مخرج النون والتنوين عن مخرج حروف الحلق، لأن النون والتنوين يخرجان من طرف اللسان، والحروف الستة تخرج من الحلق.
سؤال: هل للإظهار مراتب وما هي؟
جواب: نعم للإظهار مراتب تدرك بالنظر إلى مخرج النون الساكنة مع مخرج حروف الحلق، فكلما بعد الحرف عن النون الساكنة والتنوين كان التبيين والإظهار أعلى، وعليه فمراتبه ثلاث وهي:
عليا: وذلك عند الهمزة والهاء.
وسطى: وذلك عند العين والحاء.
دنيا: وذلك عند الغين والخاء.
سؤال: ما هي العلة في تقديم الإظهار على غيره من أحكام النون الساكنة والتنوين؟
جواب: العلة هي أن الإظهار هو الأصل، ثم الإدغام لأنه ضده، وضد الشيء أقرب حضورا بالبال عند ذكره، ثم القلب لأنه نوع من الإدغام، ثم الإخفاء لأنه حالة بين الإظهار والإدغام فيتوقف عليهما.
الإدغام
سؤال: ما هو الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين؟
جواب: الحكم الثاني هو: الإدغام
سؤال: ما هو الدليل على ذلك؟
جواب: الدليل من التحفة هو قوله:
والثان إدغام بستة أتت * في يرمُلون عندهـم قد ثبتت
 سؤال: وما هو الإدغام لغة واصطلاحا؟
جواب: معناه في اللغة: الإدخال، وهو مأخوذ من قولهم: أدغمت اللجام في فم الفرس إذا أدخلته.
ومعناه في الاصطلاح: التقاء النون الساكنة والتنوين بأحد حروف: (يرملون) بحيث يصيران حرفاً واحدا مشدداً كالثاني، ينطق به اللسان حرفا واحدا.



سؤال: كم أحرف الإدغام وما هي؟
جواب: أحرفه ستة، وهي: الياء والراء والميم واللام والواو والنون، مجموعة في كلمة: (يرمُلون).
سؤال: هل للإدغام أقسام وما هي؟
جواب: نعم، ينقسم إلى قسمين باعتبار وجود الغنة وعدمها:
القسم الأول: إدغام بغنة.
القسم الثاني: إدغام بغير غنة.
سؤال: ما الدليل على هذا التقسيم وما هي أحرف كل قسم؟
جواب: الدليل هو قول سليمان الجمزوري في التحفة:
لكنها قـسمان قسم يدغما * فــيــه بـغنة بــ: (ينـمـو) علما
والثـــان إدغــام بـــغير غنة * في (الـلام والـرا) ثــم كررنه
وأما أحرف الإدغام بغنة فأربعة وهي المجموعة في كلمة: ( ينمو ).
وأما أحرف الإدغام بغير غنة فحرفان، وهما: ( الراء واللام ).
سؤال: وهل للإدغام تقسيم آخر باعتبار آخر وما هي مع التمثيل؟
جواب: نعم، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، باعتبار كمال الغنة ونقصانها وعدمها، وهي:
القسم الأول: إدغام كامل مع غنة كاملة، وذلك في حرفين، وهما: ( م ـ ن )، مثال ذلك: ( vöù‚ ¾§,Böd‚   )  - سورة الطارق جزء من الآية: 6.، (  vöù‚  ¾‡ŠöÓ�÷möç²ZöF   - اتفق أهل الأداء على أن الغنة الظاهرة حال إدغام النون الساكنة والتنوين في النون هي غنة المدغم فيه وهو النون المتحركة، قاله المسعدي في شرح الجزرية.)  - سورة الليل جزء من الآية: 19.، ( ¸g÷pö]ZX ¸Uobsö÷möd‚ )  - سورة البقرة جزء من الآية: 262.، ( ¾^q«<EöÓ‚÷pÓ–öF  ·‡ŠöÓ�ùnBNZöF   - اختلف أهل الأداء في الغنة الظاهرة حال إدغام النون الساكنة والتنوين في الميم، هل هي غنة النون الساكنة والتنوين، أم غنة المدغم فيه وهو الميم، فذهب جماعة إلى الأول، وذهب الجمهور إلى الثاني وهو الصحيح.)   - سورة الغاشية جزء من الآية: 8..
القسم الثاني: إدغام كامل بدون غنة، وذلك في حرفين كذلك، وهما: ( ر ـ ل )، مثــــــال ذلك: ( vö³ù‚ $÷~P‹³`YöFdt  )  - سورة البقرة جزء من الآية: 4.، ( vø„ö]:jæo Nœ› æupöb�]iö÷mÓ–öF )  - سورة البقرة جزء من الآية: 12.، ( ¾‡‰ÓsöÓ�]ö˜F LBZX>Zt³`t )  - سورة البقرة جزء من الآية: 24.، ( ¶¬qöaŒ  æv–EöùZWöNôEöb�>i²çj  )  - سورة البقرة جزء من الآية: 1..


سؤال: ما هو سبب زوال الغنة في إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء؟
جواب: سبب زوال الغنة في الحرفين هو: المبالغة في التخفيف.
القسم الثالث: إدغام ناقص مع غنة ناقصة، وذلك في حرفين كذلك، وهما: ( ي ـ و )، وذلك مثل: ( vÓ�ÓöYX hÓ�÷möd–öF  - واتفق أهل الأداء على أن الغنة الظاهرة حال إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء هي غنة المدغم ، وهو النون الساكنة والتنوين، المسعدي. )   - سورة الزلزلة جزء من الآية: 8.، ( Øvöù‚ ¿SAdo   )   - سورة الرعد جزء من الآية: 35.، ( À}÷pö]ZWùö²j æupöb�]iö÷mÓ–öF )  - سورة فصلت جزء من الآية: 2.، ( ³À™çöjdo ]œ›æo ¼sö–ER“]ZöF )  - سورة البقرة جزء من الآية: 106..
سؤال: ما هو الدليل على هذا التقسيم؟
جواب: الدليل هو قول الشيخ: محمد التهامي السجلماسي الفيلالي رحمه الله:
وإن تــــرد مــــــعرفــة الإدغـــام * مع غنة فـــــاصغ إلى نـظام
للــنون والتنوين إدغام حتـــــم * فيما سيذكر لدى القرا علم
فخالص مع غنة في النون ميـم * كذاك في مثلها عند من فهم
وخــــــالص من غــــير غنة في را * كذاك في اللام فخذ بلا امترا
ونــاقص مـــــــع غنة في الــــواو * كـــذاك في الــياء لكـــــــل راو
إلا خــلفا الــذي عـــــن حمــزة * فــإنــــــــــه قــــرأ دون غـنـــة
سؤال: ما هي العلة في إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف: ( يرملون )؟
جواب: العلة بعد ثبوت الرواية بذلك هي:
التماثل: في النون.
والتجانس: مع الواو والياء في الانفتاح والاستفال والجهر.
والتجانس: مع الميم في الغنة والجهر والاستفال والانفتاح والتوسط.
والتقارب: في اللام والراء لاختلاف مخارجها على مذهب الجمهور.
سؤال: هل للإدغام أسباب وما هي؟
جواب: أسباب الإدغام ثلاثة، وهي:
التماثل بين الحروف.
التقارب بين الحروف.
التجانس بين الحروف، وستأتي في محلها إن شاء الله تعالى.

سؤال: ما أمثلة إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف: (ينمو)؟
جواب: قبل الإجابة أشير إلى أن أنون الساكنة لا تدغم في حروف: (ينمو) إلا إذا كانتا من كلمتين، وأمثلة إدغام النون الساكنة في الأحرف الأربعة في هذا الجدول:

الحرف المدغم فيه
أمثلة النون الساكنة ولا تكون إلا من كلمتين
كيف يقرأ المثال
أمثلة التنوين ولا يكون إلا من كلمتين
كيف يقرأ المثال
ي
ØvÓ�ÓöYX -hÓ�÷möd–öF    - سورة الزلزلة جزء من الآية: 8.
فَمَـــيَّــعْمَلْ
¿Tö`YXA\r  bÑ�bsöZ>�Ó–öF     - سورة الطارق جزء من الآيتين: 6 – 7.
دَافـــِقِــــيَّخْرُجُ
و
Øvöù‚ ¿SAdo    - سورة الرعد جزء من الآية: 35.
مِــــوَّاق
·SØsÓYöFæo æupöaiöÓmö÷Ñ�Ó–öF    - سورة البقرة جزء من الآية: 18.
وبَرْقُــيَّــجْعَلُونَ
م
vöù‚  ¾§,Böd‚   - سورة الطارق جزء من الآية: 6.
مِــــمَّـــآء
¸g÷pö]ZX ¸Uobsö÷möd‚    - سورة البقرة جزء من الآية: 262.
قَـوْلـُـمَّــعْرُوفٌ
ن
vöù‚ ¾‡ŠöÓ�÷möç²ZöF    - سورة الليل جزء من الآية: 19.
مِـــنِّــــعْمة
¾^q«<EöÓ‚÷pÓ–öF  ·‡ŠöÓ�ùnBNZöF    - سورة الغاشية جزء من الآية: 8.
يَــوْمئــذِ نَّـاعمة

سؤال: قلت بأن النون الساكنة لا تدغم في حروف (ينمو) إلا إذا كانتا من كلمتين، نريد الدليل على هذا، وما حكمهما إذا كانا من كلمة واحدة؟
جواب: الدليل على ذلك هو قول صاحب التحف: 
إلا إذا كانا بكلمة فـلا * تدغم كدنيا ثـم صنوان تلا
أما إذا اجتمعت النون الساكنة والياء والواو في كلمة يجب الإظهار قراءة.
سؤال: وما العلة في الإظهار وما أمثلة ذلك؟
جواب: الأصل في ذلك هو أن الرواية وردت بالإظهار، المحافظة على وضوح المعنى، وأما العلة التي يذكرها القراء فهي:
وثانيا: خيفة التباسه بالمضعف، وهو ما تكرر أحد أصوله، فالدنيا مثلا إذا أدغمنا النون الساكنة منها في الياء بعدها تصير: ( الدُّنْيَّا )، وتُقرأ: ( الدُّيَّا ) وعندئذ يلتبس الأمر على البعض ويحار ويقول: هل المدغَم نونٌ أو ياءٌ، هل كان أصلها: ( الدنْيَا، أو: الدُّيْـــيَا )، وقس على ذلك باقي الأمثلة، والإدغام هنا يغير المعنى.
وأما أمثلة ذلك فتنحصر في أربع كلمات لا يوجد غيرها  - وهذا لا تدخل فيه النون الساكنة الواقعة في كلمة: ( طسم): من فاتحتي الشعراء والقصص، وهجاؤها هكذا: طَـاسِـينْ مِيمْ، لأن الرواية جاءت بإدغامها في الميم مع الغنة لاتصالها رسما وعدم انفصالها نطقا، خلافا لقاعدتنا فوق، إذ المعول عليه هو النقل والتواتر.
  في القرءان الكريم، وهي: ( BÉö–EZ>öFÏqj@¢A )  - سورة التوبة جزء من الآية: 38.: كيفما وحيث وردت، ومثلها: (  'bŠöaóEö#<Óö–Eö>óEbYöF ): معا  - سورة التوبة جزء من الآية: 110.، و: ( b~b‹aóEö#<Óö–Eö>óEöbYöF )  - بسورة التوبة أيضا جزء من الآية: 111.، و: ( ¸vö#<Óö–Eö>óEöbYöF ¸‘pc”Øsöd‚   )  - سورة الصف جزء من الآية: 4. ، و: ( ¿uAÓpö>óER” ): معا  - سورة الرعد جزء من الآية: 4.، ومثله: ( ¸uAÓpö>óEöùZX  )  - سورة الأنعام جزء من الآية: 100..
ويسمى الإظهار هنا إظهارا مطلقا: لعدم تقييده بحلق أو شفة.
سؤال: وهل القراء كلهم متفقون على هذا مع ذكر الدليل؟
جواب: نعم هم متفقون لورود الإظهار عند الجميع، وإلى هذا يشير الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله:
وعندهما للكل أظهر بكلمة * مخافة أشباه المضاعف أثقلا
سؤال: ما أمثلة إدغام النون الساكنة والتنوين في حرفي: (ر - ل)؟
جواب: أمثلته إدغام النون الساكنة في الحرفين في هذا الجدول:
الحرف المدغم فيه
أمثلة النون الساكنة ولا تكون إلا من كلمتين
كيف يقرأ المثال
أمثلة التنوين ولا يكون إلا من كلمتين
كيف يقرأ المثال
ر
vö³ù‚ $÷~P‹³`YöFdt     - سورة البقرة جزء من الآية: 4.
مِــــرَّبــهم
¸tpöbYWö]Zn ¸~–Eöø�dt   - سورة التوبة جزء من الآية: 103.
غفــورُ رَّحيم
ل
vö³ù‚ bŠöZ>öF.qöNj   - سورة الكهف جزء من الآية: 2.
مِـــلَّـــدُنـْـهُ
¶¬qöaŒ æ v–EöùZWöNôEöb�>i²çj    - سورة البقرة جزء من الآية: 1.
هُـدَ لِّـلْمُتَّقِينَ








وتنقسم حروف: (يرملون) أيضا باعتبار كمال الإدغام ونقصانه إلى قسمين:
القسم الأول: إدغام كامل، وهو الذي تذهب فيه ذاتُ الحرف المدغَم وصفتُه، وله أربعة أحرف مجموعة في كلمة: ( نَرْمُــلُ ).
وبعبارة أخرى هو: الذي تفنى فيه النون الساكنة والتنوين فناء تاما ولا يبقى منهما شيء، ويكون ذلك عند إدغام النون الساكنة أو التنوين في الأحرف السابقة.
سؤال: لماذا سمي إدغاما كاملا؟
جواب: سمي كاملا لاستكمال التشديد، ولانعدام المدغم ذاتا وصفة، ففي إدغام نحو: (من ربهم، من مـآء ): زال أثر المدغم وهو النون بإبداله راء عند الراء وميما عند الميم، فالمثال الأول عند إرادة الإدغام يصير: ( مِرْ رَبهم ) فيجتمع مثلان والسابق منهما ساكن فيجب إدغامه في المتحرك هكذا قراءة: ( مِــرَّبِّهم )، وهكذا في جميع حروف: ( نرمل).
القسم الثاني: إدغام ناقص: وهو الذي تذهب فيه ذات الحرف المدغم و تبقى صفته، وله حرفان، وهما: ( ر - ل ).
سؤال: لماذا سمي إدغاما ناقصا؟
جواب: سمي ناقصا لأنه غير مستكمل التشديد، ولأجل بقاء الغنة الموجودة في المدغم.
سؤال:  نريد خلاصة لانقسامات الإدغام.
جواب: الخلاصة: أن إدغام النون الساكنة والتنوين يكون في حروف: ( يرملون )، وتنقسم إلى قسمين باعتبار الغنة وعدمها:
القسم الأول: إدغام بغنة، وذلك إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف: (ينمو).
القسم الثاني: إدغام بغير غنة، وذلك إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين ( لام أو: راء).
وتنقسم حروف: (يرملون) أيضا إلى ثلاثة أقسام باعتبار كمال الغنة وعدمها ونقصانها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: إدغام كامل مع غنة كاملة، وذلك في حرفين هما: (م - ن).
القسم الثاني: إدغام كامل بدون غنة، وذلك في حرفين وهما: ( رَ لَّ ).
القسم الثالث: إدغام ناقص مع غنة ناقصة، وذلك في حرفين وهما: (يَـوٍّ). 
وتنقسم حروف: (يرملون) أيضا باعتبار كمال الإدغام ونقصانه إلى قسمين:
القسم الأول: إدغام كامل،  وذلك في أربعة أحرف وهي: ( نَرْمُــلُ ).
القسم الثاني: إدغام ناقص، وذلك في حرفين وهما: (يَـوٍّ).
سؤال: ما حكم النون الساكنة عند الواو في بداية سورتي القلم ويس في الوصل عند الأزرق؟
جواب: هو أن النون الساكنة عند الواو في بداية: ( $ýeu ø~]iö]ZW>jAæo )  - سورة القلم جزء من الآية: 1.: فيها وجهان وصلا الإدغام والإظهار، والمقدم الإظهار، لأننا إذا كتبناها على لفظها تكون هكذا: ( نُـوْنْ وَالْقَلَمِ ) مع إشباع المد لأنه مد لازم.
وأما النون الساكنة عند الواو في بداية: ( $ëPxöÓ–öF PuAÓ§ØsöaZW>jAæo  )  - سورة يس جزء من الآية: 1.: ففيها الإدغام فقط، إذ الأصل هكذا: ( يا سِـــينْ والقرءان )، وتقرأ هكذا: ( يَـا سِـــيــنـْـوَّالْقُرْءَانِ )، مع إشباع مد الياء للزوم المد.
سؤال: وما حكم النون الساكنة عند الميم في فاتحتي الشعراء والقصص؟
جواب: حكم النون الساكنة عند الميم من: ( $,³ø~ëøyö]¡ )  - سورتا الشعراء والقصص جزء من الآية: 1.: الإدغام فقط، وأصلها هكذا: ( طَا سِــيـنْ مِـيـمْ )، وتقرأ هكذا: ( طـَا سِــيــمِّــيـمْ )، وذلك بقصر الألف بعد الطاء وإشباع الياءين وتشديد الميم الأولى لأن النون أدغمت فيها، وتسكين الميم الأخيرة.
القلب أو الإقلاب
سؤال: ما هو الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين؟
جواب: الحكم الثالث هو القلب أو الإقلاب.
سؤال: ما هو  الفرق بين القلب والإقلاب وهل كل منهما صحيح؟
جواب: الفرق بينهما هو: أن القلب مصدر لِقَلَبَ الثلاثي، وهو الأفصح، تقول: قلَب الشيء يقلبه قلبا إذا حوله عن وجهه، وفيه أيضا: قلَّب يقلب تقليبا،   - انظر القاموس المحيط، مادة: قلب..
وأما الإقلاب فهو مصدر لِــ: أَقْلَبَ يُقْلِبُ إقلابا، وهي لغة ضعيفة كما ذكر أهل اللغة  - حكاها اللحياني، انظر: اللسان، مادة قلب، ومعجم العين للخليل 5 - 171.،
سؤال: وما هو القلب لغة واصطلاحا؟
جواب: القلب لغة: تحويل الشيء عن وجهه، أو قلب الشيء ظهرا لبطن والعكس.
واصطلاحا: عبارة عن قلب النون الساكنة والتنوين عند الباء ميما مخفاة في اللفظ دون الخط مع مراعاة الغنة والإخفاء في الحرف المقلوب، و بقاء فرجة يسيرة بين الشفتين.
وهذا التعريف أصح تعريف، ومن أراد الاطلاع على بعض التعاريف الأخرى والرد عليها فلينظر كتابي: إتحاف الأجيال بشرح تحفة الأطفال.

سؤال: كم أحرف القلب مع التمثيل؟
جواب: للقلب حرف واحد وهو: ( الباء )، وتكون النون الساكنة مع الباء من كلمة ومن كلمتين، وأما التنوين فلا يكون مع الباء إلا من كلمتين، أما أمثلة ذلك في هذا الجدول:
من كلمتين
كيفية القراءة
مع التنوين 
كيفية القراءة
évöù‚ ©ù‰ùqö÷mÓYöF    - سورة البقرة جزء من الآية: 50.
مِــم بَــــعده
Â~–EùöiÓn øˆCA\^q`YöF   - سورة فاطر جزء من الآية: 38.
عليمُم بذات
سؤال: ما الدليل من الشعر على الإقلاب؟
جواب: قول سليمان الجمزوري رحمه الله في التحفة:
والثالث الإقلاب عند الباء * ميما بغنة مـــع الإخفاء
سؤال: ما هو سبب قلب النون الساكنة والتنوين عند الباء؟
جواب: هذا سؤال مهم، سبب القلب هو عسر الإتيان بالغنة في النون والتنوين مع الإظهار، ثم إطباق الشفتين لأجل الباء، وعسر الإدغام كذلك، لاختلاف المخرج وقلة التناسب، فتعين الإخفاء وتُوُصِّلَ إليه بالقلب ميما، لأن الميم تشارك الباء في المخرج، و تشارك النون والتنوين في الغنة والجهر، وهذا أيسر من الإظهار والإدغام.
وقيل: سبب القلب هو: تحقيق الانسجام الصوتي، وذلك أن الميم المبدلة تجمع بين صفة الحرفين معا، ففيها من النون والتنوين صفتا الغنة والجهر، ومن الباء مخرجها الشفوي.
سؤال: ولماذا سمي هذا الفعل قلبا؟
جواب: سمي قلبا لما فيه من قلب النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء وإخفائها عندها.
الإخفاء الحقيقي
سؤال: ما هو الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين؟
جواب: الحكم الرابع هو: الإخفاء.
سؤال: ما هو الدليل على ذلك؟
جواب: الدليل هو قول سليمان الجمزوري رحمه الله في التحفة:
والرابع الإخفاء عند الفاضـل * من الحروف واجب للفاضل
سؤال: ما الإخفاء لغة واصطلاحا؟
جواب: أما لغة فهو السَّتْر، تقول أخفيت الشيء عن الأنظار إذا سترته ولم أبينه.
وأما في الاصطلاح فهو: النطق بالنون الساكنة والتنوين بحالة وسط بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد، مع بقاء الغنة في النون والتنوين عند حروفه الخمسة عشر.
سؤال: هل للإخفاء اسم يتميز به في هذا الباب؟
جواب: نعم يسمى الإخفاء هنا بالإخفاء الحقيقي.
سؤال: لماذا سمي إخفاء حقيقيا؟
جواب: سمي حقيقيا لتحقق الإخفاء فيه أكثر من غيره واتفاق العلماء على ذلك.
سؤال: كم أحرفه وما هي؟
جواب: أحرفه خمسة عشر حرفا، وهي: ( ص، ذ، ث، ك، ج، ش، ق، س، د، ط، ز، ف، ت، ض، ظ ).
سؤال: ما هو الدليل على هذه الحروف؟
جواب: الدليل هو قول صاحب التحفة بقوله:
صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما * دم طيبا زد في تقى ضع ظالما
سؤال: ما معنى هذا البيت؟
جواب: أحسنت، هذا البيت اشتمل على أمرين اثنين:
الأمر الأول: اشتمل على خمس عشرة كلمة، كل كلمة منه تبتدئ بحرف من حروف الإخفاء الخمسة عشر حرفا.
الأمر الثاني: اشتمل على معاني ودروس قيمة ينبغي لكل مسلم أن يتصف بها.
سؤال: لقد شوقتنا للاطلاع على تلك الدروس فما هي؟
جواب: اذكرها بإيجاز شديد، وهي:
أولا: يأمر الناظم رحمه الله تلاميذه بأن يصفوا بالثناء مَن يستحقه، من باب أنزلوا الناس منازلهم.
ثانيا: يقول بأن كل كريم جواد لله كثيرا ما تعلو منزلتهم عند الله ثم عند خلقه.
ثالثا:  يأمر الناظم رحمه الله تلاميذه بأن يتصفوا دائما بالطيبوبة في كل أحوالهم.
رابعا: يحرض الناظم رحمه الله تلاميذه على لزوم تقوى الله والإكثار من كل ما يحقق ذلك.
خامسا: يأمر الناظم رحمه الله تلاميذه بأن يتركوا الظلم والظالمين.
سؤال: ما هو سبب إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الباقية؟
جواب: سبب إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الباقية هو أن هذه الحروف لم تبعد عن النون الساكنة والتنوين كبعد الحروف الحلقية فيجب الإظهار، ولم تقرب كقرب حروف: يرملون، أو تماثلْ كالنون فيجب الإدغام، فلما عدم القرب الموجب للإدغام والبعد الموجب للإظهار أعطيا حكما متوسطا بين الإظهار والإدغام وهو الإخفاء، ويكون تارة إلى الإظهار أقرب وتارة إلى الإدغام أقرب، وذلك على حسب بعد الحرف وقربه.
سؤال: طيب، هل للإخفاء مراتب وما هي؟
جواب: أحسنت، له مراتب ثلاثة وهي:
الأولى: عليا: وذلك عند ( الطاء والدال والتاء ).
الثانية: دنيا: وذلك عند ( القاف والكاف ).
الثالثة: وسطى: وذلك عند الباقي، وهو عشرة أحرف وهي: ( الصاد والذال والثاء والجيم والشين والسين والزاي والفاء والضاد والظاء ).
سؤال: أين تقع النون الساكنة والتنوين مع هذه الحروف مع التمثيل؟
جواب: تقع النون الساكنة مع هذه الحروف في كلمة وفي كلمتين، وأما التنوين فلا يكون معها إلا من كلمتين.
وأمثلتها على ترتيبها في البيت السابق في هذا الجدول:
حرف الإخفاء
أمثلة النون من كلمة
أمثلة النون من كلمتين
أمثلة التنوين وهو من كلمتين
ص
  Atpc“óEöÓ‚    - سورة الإسراء جزء من الآية: 33.
vöù‚ Àh#<\“>i\”     - سورة الحجر جزء من الآية: 26.
LB�–öF`t LAs\”Øs\”    - سورة القمر جزء من الآية: 19.
ذ
$¸tù^qöóEöb‚    - سورة الرعد جزء من الآية: 8.
vöd‚ A\^r •ù^qj@]A     - سورة البقرة جزء من الآية: 243.
Bö³–EöÓ� (32) \†çjü\^r   - سورة مريم جزء من الآية: 32. 
ث
IAtpöa˜EöóEöd‚    - سورة الإنسان جزء من الآية: 19.
vöù‚ ¾‡‰ÓsöÓ�]ö˜F      - سورة البقرة جزء من الآية: 24.
Ó~#<]O öùm>j@]A LB�÷�]j d~a˜F    - سورة المؤمنون جزء من الآية: 14.
ك
÷~.ö„óEö³ù‚    - سورة النور جزء من الآية: 11.
vöù‚ ±Ph.öƒ    - سورة المؤمنون جزء من الآية: 27.
¸S>Zt`tæo ¸~–öFPs\öƒ    - سورة النور جزء من الآية: 26.
ج
~.ö„#<]óEö÷–EöÓÑ�ZöF%&BÓöYX    - سورة البقرة جزء من الآية: 50.
vöÓ‚æo Ósöæ‹öÓÑ�    - سورة الرعد جزء من الآية: 11.
LBYEö]¡bt LBö³–EöùóEöÓÑ�    - سورة مريم جزء من الآية: 24.
ش
vb‹#<]ZöF%¤B\{yZöF%&A    - سورة الواقعة جزء من الآية: 37.
vÓ�ÓöYX Ó§,B\{z    - سورة المدثر جزء من الآية: 55.
LA^r;`A  IB ö] \{z   - سورة الكهف جزء من الآية: 14.
تتمة الجدول السابق:
حرف الإخفاء
أمثلة النون من كلمة
أمثلة النون من كلمتين
أمثلة التنوين وهو من كلمتين
ق
R_Dùöiö]ZWóEÓ–öF    - سورة الملك جزء من الآية: 4.
vöù‚ +h÷YEö]ZX     - سورة مريم جزء من الآية: 8. 
LBZöFB]„öÓ‚ LBö³–ER“]ZX     - سورة مريم جزء من الآية: 21.
س
Bö³–EøyóEöd‚    - سورة مريم جزء من الآية: 22.
vöù‚ ¾‡Šö]iö]:icöz     - سورة المؤمنون جزء من الآية: 12.
LAs\{yÓYöF LB³–öFPpæz   - سورة مريم جزء من الآية: 16.
د
\qöóEöùn ©ùŠö³`YöFæt   - سورة مريم جزء من الآية: 55.
vöù‚ ÷~P‹ùZöFoar   - سورة مريم جزء من الآية: 16.
vöù‚ ¾§,Böd‚ ¿Tö`YXA\r    - سورة الطارق جزء من الآية: 6.
ظ
uobsöaO óEÓ–öF   - سورة الأنعام جزء من الآية: 158.
vö³ù‚ ¿sö–EP‹ö]O¡     - سورة سبأ جزء من الآية: 22.
²œï�öøO¡ œî�ö–Eöùöiö]O¡    - سورة النساء جزء من الآية: 56.
ط
>AšpöaZWùöiö] ZöFQ]A    - سورة المرسلات جزء من الآية: 29.
vö³ù‚ Àv–Eöø¡   - سورة المؤمنون جزء من الآية: 12.
LAqö–Eöùm\” LBöYEö³`–Eö]¡    - سورة النساء جزء من الآية: 43.
ز
d~a˜F  dvÓn[PsöóEö]óEö]j     - سورة مريم جزء من الآية: 69. 
vöÓ‚ Bæ‹ö#–EöMƒ]Zt    - سورة الشمس جزء من الآية: 9.
LB�]:i<aZn LBö³–Eöøƒ]Zt   - سورة مريم جزء من الآية: 18.
ف
$`gBæYWZöF]œ›@¢A    - سورة الأنفال جزء من الآية: 1.
v.öƒ bup.ö„Óö–EÓöYX   - سورة مريم جزء من الآية: 34.
LB‚÷p\” bvö]iÓöYX   - سورة مريم جزء من الآية: 25.
ت
ÌˆC\^qÓöYEö]ôEöZöFBÓöYX    - سورة مريم جزء من الآية: 15.
vöù‚ ,Bæ‹ùôEö÷�]‡F     - سورة مريم جزء من الآية:  23. 
·ˆD#<MöóEööÓÑ� •Psö÷Ñ�]‡F    - سورة البروج جزء من الآية:  11.
ض
¾rp.O“óEöd‚   - سورة هود جزء من الآية: 82.
vö³ù‚ ¾Vö÷m.O”     - سورة الروم جزء من الآية: 53.
·‡‰Ósö`YWö÷yöe‚ ·‡Š\ö„öø�B\O”    - سورة عبس جزء من الآيتين: 38 – 39.
مبحث الغنة
سؤال: تقدم في المباحث السابق الكلام على الغنة إما عدما أ وجودا، فما هي الغنة لغة واصطلاحا؟
جواب: أحسنت جزاك الله خيرا، الغنة لغة: (صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه).
وفي الاصطلاح: صوت  - قال بعض العلماء : إن الغنة صوت شبيه بصوت الغزالة إذا ضاع ولدها. أغنُّ مركب في جسم النون ولو تنوينا والميم مطلقا.
وقيل: الغنة في الاصطلاح هي: ( صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم مطلقا ).
سؤال: ما معنى قولكم: ( مطلقا )؟
جواب: قولي: ( مطلقا ): أعني أن الغنة صفة لازمة للنون والميم في جميع أحوالهما، سواء كانتا مشددتين أو مدغمتين أو ساكنتين مخفاتين أو ساكنتين مظهرتين أو متحركتين بأي حركة.
سؤال: ما هو مخرج الغنة مع الدليل؟
جواب: مخرج الغنة هو الخيشوم، وهو خرق الأنف المنجذب إلى الداخل فوق سقف الفم، والدليل على ذلك هو قول ابن الجزري رحمه الله في المقدمة:
 ................................* وغنة مخرجها الخيشوم
وقول ابن بري رحمه الله في درره:
والغنة الصوت الذي في الميم * والنونِ يخرج من الخيشوم
سؤال: وكيف يعرف محل خروجها مع الدليل؟
جواب: يعرف محل خروجها بإمساك الأنف مع الضغط عليه عند النطق بالنون والميم، والدليل هو قول قول الشيخ محمد التهامي بن الطيب رحمه الله في نصوصه بقوله:
أمسك على الأنف وشددنــــــه * تــــــــــجد فيه صوتا يسم غنه
مراتب الغنة
سؤال: تقدم في تعريف الغنة قولكم: ( صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم مطلقا )، وتقدم شرح لفظة: ( مطلقا )، وعلى ما تقدم يتبين أن للغنة مراتب، فهل هذا صحيح؟
جواب: أحسنت، نعم صحيح، للغنة خمس مراتب على المشهور  - قلت على المشهور، لأن هناك من قال بأنها أكثر من هذا العدد..
سؤال: ما هي تلك المراتب مع التمثيل؟
جواب: مراتب الغنة هذا الترتيب مع أمثلتها:
المرتبة الأولى: المشدد، وذلك مثل: ( du;`A  )، ( d~b‹öNij@]A )  - سورة يونس جزء من الآية: 10.، ( $dvb‹d�]‡öF%&BÓöYX    )  - سورة البقرة جزء من الآية: 123.، وصلا ووقفا.
المرتبة الثانية: المدغم، وذلك مثل: (  vöù‚  ¾‡ŠöÓ�÷möç²ZöF ª?¬É[sö÷Ñ�a‡F    )  - سورة الليل جزء من الآية: 19.، ( ~.ö„]jæo Böd‚  $÷~aôEö÷YEöæy\öƒ )  - سورة البقرة جزء من الآية: 133.، وصلا ووقفا.
المرتبة الثالثة: الساكن المخفى، وتحته نوعان:
النوع الأول: النون الساكنة والتنوين في حالتي:
القلب، وذلك مثل: ( évö³ù‚ ùqö÷mÓYöF )  - سورة البقرة جزء من الآية: 51.، ( eh.öƒ Å‡Šöd‚£A ÷~P‹çjpcözÓs`YöF  )  - سورة غافر جزء من الآية: 4..
الإخفاء، وذلك مثل: ( ÷~.ö„óEö³ù‚ )  - سورة الفرقان جزء من الآية: 19.، ( vöù‚ ¾‡ŠöÓ�÷möç²ZöF ª?¬É[sö÷Ñ�a‡F (19))  - سورة الليل جزء من الآية: 19..
النوع الثاني: الميم الساكنة المخفاة عند الباء، وذلك مثل: ( ØvöÓ‚æo ~R“]ôEö÷möd–öF çf /B`YöF )  - سورة آل عمران جزء من الآية: 101.
المرتبة الرابعة: الساكن المظهر، وذلك مثل: (  Bæ‹>óEöù‚ )  - سورة البقرة جزء من الآية: 57.، ÷~aŒ Bæ‹–Eö`YX æ)  - سورة البقرة جزء من الآية: 256..
المرتبة الخامسة: المتحرك المخفف، وذلك مثل: (  .qöbYEö÷m]ZöF  )  - سورة الفاتحة جزء من الآية: 4.، ( BÓ‚æo ~.ö„]j )  - سورة البقرة جزء من الآية: 106..
سؤال: يظهر من هذه المراتب أنها درجات، بعضها أكمل من بعض؟
جواب: نعم هي كذلك، فهي في المشدد أكمل، فالمدغم، فالساكن المخفى.
وأما الساكن المظهر، والمتحرك، فلا يثبت في الغنة إلا أصلها فحسب.
سؤال: هل غنة النون والميم في مرتبة واحدة؟
جواب: ليستا في مرتبة واحدة، بل النون أغن من الميم.


سؤال: بماذا يسمى كل من النون والميم المشددتين مع الدليل؟
جواب: يسمى كل منهما حرف غنة مشددا، أو حرفا أغن مشددا، والدليل هو قول صاحب التحفة رحمه الله:
وغُـن ميما ثــم نـونا شددا * وســم كلا حرف غنة بـــدا
سؤال: ما هي كيفية أداء الغنة وما ينبغي أن يراعيه القارئ أثناء تطبيقه لها؟
جواب: أما كيفية أدائها فإنها تؤدى غنة سلسة سهلة في نطقها وإخراجها من غير زيادة ولا نقص عن مقدارها المحدد لها، وهو حركتان، ولا يضبط هذا إلا بالمشافهة من أفواه الشيوخ المتقنين.
سؤال: هل الغنة مفخمة أم مرققة مع الدليل؟
جواب: الغنة تتبع ما بعدها من الحروف تفخيما وترقيقا - بخلاف الألف اللينة فإنها تابعة لما قبلها من الحروف تفخيما وترقيقا، فتفخم بعد حروف الاستعلاء وكذا في لفظ الجلالة، وبعد الراء المفخمة، وبعد اللام المغلظة عند الأزرق، وترقق بعد غير ما ذكر.، فترقق قبل حروف الاستفال، وتفخم قبل حروف الاستعلاء حسب مراتبها، والدليل هو قول صاحب السلسبيل الشافي رحمه الله بقوله:
وفخم الغنة إن تلاها * حروف الاستعلاء لا سواها
أحكام الميم الساكنة وميم الجمع
سؤال: ما هي الميم الساكنة؟
جواب: الميم الساكنة هي: الميم الأصلية - أو الزائدة - التي سكونها ثابت وصلا ووقفا، كميم: ( لم، وكم، ولكم ).
سؤال: ما معنى هذا التعريف؟
جواب: قولنا: ( الميم الساكنة ): يخرج به الميم المتحركة مطلقا، مثل الميم في: (  BÓ‚ B]óEö>ZWö]iö]Z� øˆCÔÓp#<Ó�föyj@]A \õ‘÷t]œ›Aæo   )  - سورة الأحقاف جزء من الآية : 2.، ويخرج كذلك الميم المشددة، مثل: ( ثمَّ، لمَّا )، وقولنا: ( الأصلية ): هي كل ميم كانت من أصول الكلمة، مثل ميم: ( لم وكم )، وقولنا: ( أو الزائدة ): لتدخل الميم الزائدة على أصل الكلمة لتدل على جمع الذكور، وتسمى بميم الجمع، ومن أمثلتها: (  ÷~.ö„]j )   - سورة الأنفال جزء من الآية: 30..
سؤال: وفي أي شيء تشارك ميم الجمع الميم الساكنة؟
جواب: الميم الساكنة تشترك مع ميم الجمع في أحكام ثلاثة، وهي:
الأول: الإخفاء.
الثاني: الإدغام.
الثالث: الإظهار.
وتنفرد ميم الجمع عن الميم الساكنة بحكم آخر، سنذكر آخر الباب إن شاء الله تعالى.
وقولنا: ( التي سكونها ثابت ): يخرج به السكون الذي كان ثابتا ثم زال للتخلص من التقاء الساكنين، مثل: ( ø}]A >AšpbYöFBö]‡F÷t¢QA )  - سورة النور، بعض من الآية: 48.، و: ( ø~aZX *h÷–Ej@¢A  )  - سورة المزمل، جزء من اّلآية: 1..
وقولنا: ( في الوصل والوقف ): يخرج به السكون العارض الواقع على الميم المتحركة الموقوف عليها، مثل: (b~–Eø�dsj@H  )  - سورة الأحقاف جزء من الآية: 7.، (btpöbYWö]Zm>j@]A  )   - سورة الأحقاف جزء من الآية: 7..
سؤال: وأين تقع الميم الساكنة مع التمثيل؟
جواب: تقع الميم الساكنة متوسطة، مثل: ( .qö÷�Ó�>j@¢A ) - سورة الفاتحة جزء من الآية : 1.، ومتطرفة، مثل: ( ÷~aZX )  - سورة المدثر جزء من الآية: 2..
سؤال: أين توجد في أقسام الكلام؟
جواب: توجد في الاسم، مثل: ( .qö÷�Ó�>j@¢A ) - سورة الفاتحة جزء من الآية : 1.، وفي الفعل، مثل: ( æuobs.ö„ö÷�Ó–öFæo  )  - سورة الأنفال جزء من الآية: 30.، وفي الحرف، مثل: ( ÷~]iÓöYX )  - سورة الأنفال جزء من الآية: 17..
وأما ميم الجمع فتكون للجمع لا غير، مثل: ( ÷~.ö„]j )  - سورة الأنفال جزء من الآية: 30..
سؤال: ما المقصود هنا؟ هل الميم الأصلية أم الزائدة؟
جواب: المقصود هنا هو الميم الساكنة، سواء كانت أصلية أو كانت زائدة.
سؤال: هل للميم الساكنة أحكام؟ وما هي؟
جواب: الميم الساكنة تأتي قبل أحرف الهجاء الثمانية والعشرين، ولها عندئذ ثلاثة أحكام، وهي أولا: الإخفاء، ثانيا: الإدغام، ثالثا: الإظهار.
سؤال: ما هو الدليل على هذه الأقسام؟
جواب: الدليل هو قول الجمزوري رحمه الله في التحفة:
والميم إن تسكن تجي قبل الهجا * لا ألـــف لينة لــــــذي الحجا
أحكامها ثــــــــــلاثة لـــــــمن ضبط * إخفـــــــــاء إدغام وإظهار فقط
الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة
الإخفاء الشفوي
سؤال: ما هو الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة مع الدليل؟
جواب: الحكم الأول هو الإخفاء الشفوي، والدليل هو قوله في التحفة:
فالأول الإخفاء عند الباء * وسمه الشفْوي للقراء
سؤال: ما هو الإخفاء الشفوي لغة واصطلاحا؟
جواب: سبق تعريف الإخفاء لغة واصطلاحا في أحكام النون الساكنة والتنوين.
سؤال: وهل هناك فرق بين الإخفاء في البابين؟
جواب: نعم هناك فرق بينهما من وجوه ثلاثة:
الأول: أن الإخفاء هنا شفوي.
وهنالك: إخفاء حقيقي.
الثاني:  أن الإخفاء هنا يكون للميم الساكنة.
وهنالك: يكون للنون الساكنة والتنوين.
الثالث: أن الإخفاء هنا له حرف واحد وهو الباء.
وللإخفاء هنالك خمسة عشر حرفا.
سؤال: إذا أردنا أن نعرف الإخفاء بناء على الفروق السابقة فماذا نقول فيه؟
جواب: نقول فيه: النطق بالميم الساكنة مخفاة عند الباء مع بقاء الغنة في الحرف الأول الذي هو الميم الساكنة، وبقاء فرجة يسيرة بين الشفتين لا تكاد ترى كما تقدم تماما  في كيفية النطق في القلب - إبقاء فرجة بين الشفتين هو الظاهر عندي، وهناك من قال: بإطباق الشفتين والله أعلم..
قال المحقق ابن الجزري رحمه الله  - في كتابه النشر في القراآت العشر ج 2 ص: 26.: فلا فرق حينئذ في اللفظ بين: ( éu%&A \…`tpbYöF )  - سورة النمل جزء من الآية: 8.، وبين: ( ØvöÓ‚æo ~R“]ôEö÷möd–öF çf/B`YöF Ìqö]ZWÓöYX æ¬ùqöaŒ )  - سورة آل عمران جزء من الآية: 102.. 
سؤال: كم أحرف الإخفاء الشفوي؟ وما هي؟
جواب: للإخفاء هنا حرف واحد، وهو حرف: الباء.
سؤال:  ما هي علامة الميم المخفاة في المصحف؟
جواب: علامة الميم المخفاة هي عدم وجود السكون فوقها في المصحف.
سؤال: لماذا سمي الإخفاء هنا إخفاء شفويا؟
جواب: سمي بذلك لأنه يصدر من الشفتين، بمعنى أن الميم والباء معا تخرجان من الشفتين.
الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة
الإدغام الصغير
سؤال: ما هو الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة مع الدليل؟
جواب:  الحكم الثاني هو: الإدغام الصغير المتماثل بغنة كاملة، والدليل هو قول صاحب التحفة:
والثـــاني إدغـــــام بـمثلها أتى * وسم إدغاما صغيرا يا فتى
سؤال: ما هو الإدغام لغة واصطلاحا؟
جواب: تقدم تعريف الإدغام لغة واصطلاحا في أحكام النون الساكنة والتنوين، إلا أن الإدغام هنا يخالف الإدغام هنالك.
سؤال: في أي شيء يخالف الإدغام هنا الإدغام هنالك؟
جواب: من خلال تعريف الإدغام هنالك اصطلاحا وأسبابه يظهر الفرق بينهما، وتعريفه هو: ( التقاء النون الساكنة والتنوين بأحد حروف يرملون بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة ).
فعلى ما تقدم يتبين لنا أن بين الإدغام في البابين ثلاثةَ فروق:
الفرق الأول: أن المدغَم هنالك هو النون الساكنة والتنوين.
و المدغَم هنا هو الميم الساكنة.
 الفرق الثاني: أن حروف الإدغام هنالك ستة، وهي: (يرملون).
و الإدغام هنا له حرف واحد، وهو: (الميم الساكنة في الميم المتحركة مثلها).
الفرق الثالث: هو أن أسباب الإدغام هنالك ثلاثة، وهي: (التماثل، والتقارب، والتجانس).
  و الإدغام هنا له سبب واحد، وهو: ( التماثل ).
سؤال: وهل يمكننا أن نضع تعريفا خاصا بالإدغام هنا وما هو؟
جواب: نعم يمكننا ذلك، وهو أن نقول: الإدغام الصغير المتماثل هو: ( التقاء الميم الساكنة بالميم المتحركة بحيث يصيران في النطق حرفا واحدا مشددا بغنة كاملة ). 
سؤال: لماذا سمي الإدغام هنا إدغاما صغيرا؟
جواب: سمي صغيرا لقلة العمل فيه، أو لتسكين الأول وتحريك الثاني.
سؤال: ما هي قلة العمل فيه؟
جواب: قلة العمل هي: إدغام الساكن في المتحرك.
سؤال: ولماذا سمي الإدغام هنا إدغاما أيضا: متماثلا؟
جواب: سمي متماثلا لأن الحرف الأول مثل الحرف الثاني، الأول ميم ساكنة، والثاني: ميم متحركة.
سؤال: كم أحرف الإدغام الصغير؟ وما هي؟
جواب: له حرف واحد، وهو حرف الميم المتحركة.
سؤال: اذكر لنا أمثلة توضيحية على ذلك؟
جواب: إليك بعض الأمثلة على ذلك، وليكن في علمك أن الإدغام الصغير المثلي يكون من كلمة واحدة ومن كلمتين، ومن أمثلته من كلمة: ( $,³ø~ý]j%&A )  - سورة البقرة الآية 1.، ( $És<,³ù�ý]j%&A )  - سورة الرعد الآية: 1.، ( æ,$’ö,³ù�ý]j]A   )  - سورة الأعراف الآية: 1.، ومن أمثلته من كلمتين: ( ~.ö„]jæo Böd‚ $÷~aôEö÷YEöæy\öƒ )  - سورة البقرة، جزء من الآية: 133.، ( ~b‹]j Böd‚ æuob§,B\{yÓ–öF )  - سورة ق جزء من الآية: 35.، ( ~\öƒæo vö³ù‚ ¾†ö]iöd‚ )  - سورة النجم، الآية: 26..
الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة
الإظهار الشفوي
سؤال: ما هو الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة مع الدليل؟
جواب: الحكم الثالث هو الإظهار الشفوي، والدليل قول الجمزوري في تحفة الأطفال:
والثالث الإظهار في البقية * من أحرف وسمها شفوية

سؤال: ما هو الإظهار الشفوي لغة واصطلاحا؟
جواب: تقدم تعريف الإظهار لغة واصطلاحا في أحكام النون الساكنة والتنوين، لكن الإظهار هنا يخالف الإظهار هنالك من وجوه ثلاثة:
الوجه الأول: أن الإظهار هنالك يسمى إظهارا حلقيا وحقيقيا.
والإظهار هنا يسمى الإظهار شفويا.
الوجه الثاني: أن المظهر هنالك هو النون الساكنة والتنوين.
والمظهر هنا هو الميم الساكنة.
الوجه الثالث: أن حروف الإظهار الحلقي هنالك ستة، وهي: ( أ هـ ع ح غ خ ).
وحروف الإظهار الشفوي هنا خمسة وعشرون حرفا.
سؤال: بناء على هذه الفروق فما هو تعريف الإظهار الشفوي؟
جواب: الإظهار الشفوي هو: النطق بالميم الساكنة مظهرة من غير غنة ظاهرة فيها إذا وقعت قبل الحروف الباقية بعد طرح: ( ب ) و: ( م ) المتحركة، و: ( أ ) القطعية، و: ( ا ) اللينة، والحروف الباقية هي التي تظهر عندها الميم الساكنة.  
سؤال: لماذا سمي الإظهار شفويا؟
جواب: سمي شفويا لخروج الميم من الشفتين.
سؤال: كم حروفه؟
جواب: حروفه خمسة وعشرون حرفا عند ورش ومن وافقه، بعد إخراج الباء التي للإخفاء الشفوي، وبإخراج الميم المتحركة لأنها تقدمت في الإدغام المتماثل، وبإخراج الهمزة القطعية، لأن الميم الساكنة تضم عند همزة القطع لورش ومن وافقه.
سؤال: هل كل همزة قطعية تضم قبلها الميم الساكنة عند ورش وافقه؟
جواب: نعم كل همزة قطعية تضم قبلها الميم الساكنة عند  ورش وافقه إذا كان كل منهما في كلمة، أما إذا اجتمعتا في كلمة واحدة فلا يجوز ضم الميم بل الواجب إظهار الميم ساكنة عند كل القراء  - إلا حمزة في الوقف، حيث ينقل حركة الهمزة إلى الميم الساكنة قبلها ويقول: ( الظَّــمَــانْ ).، ومثاله قول الله تعالى: ( buBÓè<<ö÷�NO j@H )  - سورة النور، جزء من الآية: 38.، 
سؤال: أريد أمثلة على الإظهار الشفوي؟
جواب: أمثلة الميم الساكنة في الإظهار الشفوي تكون من كلمة ومن كلمتين، وإليك هذه
 الأمثلة: أما من كلمة فمنها: ( \ˆD÷�ÓmöZ>öF%&A  )  - سورة الفاتحة جزء من الآية: 6.، و: ( ¨b~.ö„ö]i#<]ö˜E÷‚%&A  )  - سورة محمد جزء من الآية: 39.، و: ( bTöÓ�÷�Ó–öF )  - سورة البقرة جزء من الآية: 275.، وما من كلمتين فمنها: ( ÷~.ö„öNiÓm]j æupöaZWöNôEö]‡F  )  - سورة البقرة جزء من الآية: 20.، و: (  —PYX ÷~.öƒ`tAQr ]‡Šö]˜Eöö]:i<]ö˜F  )  - سورة هود جزء من الآية: 64.، و: (  ÷}%&A ¨b~aôEö÷YEøyÓ�  )  - سورة البقرة جزء من الآية: 212.، وما أشبه ذلك.
ملاحظة: وهي أن الواو والفاء يجب الحذر الشديد من إخفاء الميم الساكنة قبلهما، بل يجب إظهارها مع الحذر من قلقلتها، لأن البعض يبالغ في الإظهار حتى يقلقل الميم، وهي ليست من حروف القلقلة، وبعض آخر يخفي الميم، والصواب الوسط، فينبغي إظهارها من غير مبالغة.
سؤال: لماذا يجب الحذر من إخفاء الميم الساكنة عند الواو والفاء مع الدليل؟
جواب: لأن الميم متحدة مع الواو في المخرج، وقريبة من الفاء، والدليل هو قول صاحب تحفة الأطفال رحمه الله:
واحذر لدى واو وفا أن تختفي * لقربها ولاتحاد فاعرف
سؤال: ولماذا سمي إظهار الميم الساكنة إظهارا شفويا؟
جواب: سمي إظهارا لإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها بحرف من حروف الإظهار الخمسة والعشرين.
وسمي شفويا لخروج الميم الساكنة من الشفتين.
سؤال: ما وجه إظهار الميم الساكنة عند الحروف الخمسة والعشرين؟
جواب: وجه الإظهار هنا هو التباعد في المخرج، أي بعد مخرج الميم الساكنة عن أكثر مخارج حروف الإظهار.
ما انفرد ت به ميم الجمع عن الميم الساكنة
سؤال: تقدم في بداية الكلام على الميم الساكنة أن قلتَ بأن ميم الجمع تشارك الميم الساكنة في الإدغام والإخفاء والإظهار، وتنفرد ميم الجمع عنها بحكم آخر، ما هو الحكم الذي تنفرد به ميم الجمع عن الميم الساكنة؟
جواب: كلامك صحيح، تنفرد ميم الجمع عن الميم الساكنة بحكم آخر عند ورش وهو ضمها في غير ما تقدم، وتحت هذا أربعة أوجه.
سؤال: ما هي تلك الأوجه مع التمثيل؟
جواب: الأوجه المندرجة تحت ضم ميم الجمع هي:
الوجه الأول: الضم والصلة إذا كانت بعدها همزة قطع، وذلك مثل: (¨b~.ö„ö÷–Eö]iÓn $÷~.ö„æybYWZöF%&A  )  - سورة المائدة، جزء من الآية: 107..
الوجه الثاني: الضم والصلة بواو متصلة إذا كان بعدها ضمير متصل بها، وذلك مثـــــــــــــــــــــــل: (BÓŒpöb�.ö„öb‚[Psö>iöaZöF%&A )  - سورة هود جزء من الآية: 28..
الوجه الثالث: الضم من غير صلة إذا كان بعدها ساكن، وذلك مثل: ( b~.ö„ö÷–Eö]iÓn b}BÓö–E´R“j@H )  - سورة البقرة جزء من الآية: 182.، ( b~.ö„ö÷–Eö]iÓn +gB]ôEöùZW>j@H  )  - سورة البقرة جزء من الآية: 214..
الوجه الرابع: الضم من غير صلة إذا وليتها حركة عارضة للنقل، وذلك مثل: (b~aôEZöF%&Aæo æu÷pö]iö÷n]œ›@H )  - سورة آل عمران جزء من الآية: 139.، (  vöù‚ b~P‹ùôEö÷�]‡F bs#<æ‹Z>öF]œ›@H  )  - سورة الكهف جزء من الآية: 31..
سؤال: ما هو الدليل على ما ذكرت؟
جواب: الدليل هو قول ابن بري رحمه الله في درره:
وصل ورش ضم ميم الجمع * إذا أتت من قبل همز القطع
وقوله:
واتفقا في ضمها في الوصل * إذا أتت من قبل همز الوصل
سؤال: الأحكام التي تقدمت في هذا الباب يظهر أنها في الوصل، أما القف عليها فكيف يكون مع الدليل؟
جواب: ما تقدم إنما هو في الوصل كما ذكرت، وأما في الوقف فبتسكين الميم لجميع القراء على الراجح، والدليل هو قول ابن بري رحمه الله في درره:
وكلهم يقف بالإسكان * .............................
هاء الكناية أو هاء الضمير
سؤال: ما هي هاء الكناية عند القراء؟
جواب: هاء الكناية هي: ( الهاء الزائدة الدالة على المفرد المذكر الغائب ).
 سؤال: هل لها اسم آخر وما هو؟
جواب: نعم، تسمى بهاء الكناية وهاء الضمير وهاء المضمر، وكلها بمعنى واحد.
سؤال: لماذا سميت بهاء الكناية؟
جواب: الضمير في اللغة العربية هو: ما كني به عن الظاهر اختصارا.
سؤال: هل توجد هاء الكناية في أقسام الكلام الثلاثة؟
جواب: توجد في الاسم، مثل: ( رسوله )، و في الفعل، مثل: ( ينصره )، و في الحرف، مثل: ( به عنه له ).
سؤال: وهل فيها لغات وما هي؟
جواب: نعم، اللغات الواردة فيها أربع، وهي: 
اللغة الأولى: الضم مع الصلة بالواو مطلقا و هي الأصل مثل: ( بهُ و )، ( عليهُ و )، وقد وردت القراءة بالمثال الأول عن الأصبهاني عن ورش ضم هاء: (به) وصلا، في قوله تعالى: ( Pvöd‚ ºŠöö]:j¢A bsö÷–Eö]Zn çf/@H ~.ö„–Eöùö‡FBÓ–öF åùŠö`YöF ØsöaO ZöF®¢A æV÷–E\öƒ cU³Ps\“aZöF øˆD#<Ó–öF]œ›@H d~a˜F ÷~aŒ æupöbYXùqÌ“Ó–öF (47)  )  - سورة الأنعام جزء من الآية: 47.، ووردت القراء بالمثال الثاني عن حفص عن عاصم في قوله تعالى: (           )  - سورة الفتح جزء من الآية: 10..
سؤال: لا توجد في المصحف الصلة فما العلة في ذلك؟
جواب: حذفت الصلة لالتقاء الساكنين، الواو الصغيرة المدية والساكن بعدها. 
اللغة الثانية:  الضم من غير صلة مثل: ( بهُ )، ( عليهُ )، ( فيهُ )، وهذه لم يقرأ بها فيما أعلم، وقد نقول: ظاهر قراءة الأصبهاني وحفص في المثالين السابقين يدل عليهما.  
اللغة الثالثة: الكسر مع الصلة بالياء إذا وقعت الهاء بعد الكسرة أو الياء الساكنة مثل: (بهِ ي)، (عليْهِ ي)، أما المثال الأول فوروده كثير لغة وقراءة، وأما المثال الثاني فلم يقرأ به ألا ابنُ كثير المكي ووافقه حفص في مثال واحد في سورة الفرقان.
اللغة الرابعة: الكسر من غير صلة عكس ما قبلها مثل: ( بهِ )، ( عليهِ )، فالمثال الأول مقروء به في المتواتر، كما ورد عن قالون في اثنتي عشرة كلمة، وأما المثال الثاني فقد ورد عن غير ابن كثير. 
وهناك من زاد لغة خامسة، وهي:
التسكين بعد الكسرة كما عند حفص ومن وافقه، مثل: (    )  - سورة النمل جزء من الآية: 28..
سؤال: ما هي العلة في الإتيان بالضمير مع الدليل؟
جواب: فائدة صلة هاء الضمير بعد ثبوت القراء بذلك هي: تكثير حروفه، لأن الهاء اسم وضع على حرف فكثروا أحرفها بالصلة، هذه من العلل التي ذكرت، والدليل عليها هو قول ابن بري رحمه الله في درره:
واعلم بأن صلة الضمير * بالواو أو بالياء للتكثير
 سؤال: كم أوجه هاء الكناية عند ورش وما هي؟
جواب: لهاء الكناية عند ورش خمسة أوجه، وهي:  
الوجه الأول: أن تقع بين ساكنين مثل: ( ùŠö÷–Eö]j;`A bsö–ER“Ó�>j@¢A  )  - سورة غافر جزء من الآية: 2.. 
الوجه الثاني: أن تقع بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها مثل: ( åùŠö–Eö`YX ¶¬qöaŒ  )  - سورة البقرة جزء من الآية: 1..
الوجه الثالث: أن تقع بين متحرك قبلها وساكن بعدها مثل: ( bŠö]j $. †ö>ib�>j@H )  - سورة فاطر جزء من الآية: 13..
الوجه الرابع: أن تقع بين متحركين في الحال والأصل، وهي نوعان:
النوع الأول: أن تقع بعدها همزة قطع، مثل: ( ¨bŠöNZöF%&Aæo \†ö]i÷Œ%&A )  - سورة النجم جزء من الآية: 49.، فورش من طريق الأزرق يمدها مداً مشبعا و تسمى بالصلة الكبرى، وهي ملحقة بالمد المنفصل كما سيأتي في المدود.
النوع الثاني: أن يقع بعدها متحرك من غير همزة القطع، وتسمى الصلة الصغرى، و تمد مداً طبيعياً عند الكل، لأنها ملحقة بالمد الطبيعي.
الوجه الخامس: أن تقع بين متحركين في الحال الراهنة وأما في الأصل فهي واقعة بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها، وتحت هذه نوعان عند ورش، وهما:
النوع الأول: يقرؤه بإثبات الصلة، وتنحصر كلماته في خمس عشرة كلمة، وصلها كلها ورش باتفاق، وهي: (  ¯ù‰ù±r]Úpb–öF $\†ö÷–Eö]j;`A  )  - سورة آل عمران جزء من الآية: 74.، كلمتان بآل عمران، و: ( ©ùŠùö‡FpaZöF Bæ‹>óEöù‚ )، اثنتان بآل عمران - سورة آل عمران جزء من الآية: 145.، وواحدة بالشورى  - سورة الشورى جزء من الآية: 18.، و: ( ©ùŠöç²jÓpaZöF BÓ‚ ê™Qö²jÓpö]‡F     )، و: ( ©ùŠùöiÌ“aZöFæo $Ó~MöóEöæ‹ÓÑ�   ): كلاهما بسورة النساء  - سورة النساء جزء من الآية: 114.، و: (†«<E]×jØo£BÓöYX©ùŠöùZWöNôEöÓ–öFæo  ): بسورة النور  - سورة النور جزء من الآية: 50.، و: ( ©ùŠRöÑ�÷t%&A b‰B]Z�%&Aæo    ): بسورتي الأعراف ،  - سورة الأعراف جزء من الآية: 110. والشعراء   - سورة الشعراء جزء من الآية: 35.، و: ( ¯ùŠöùZW>j%&BÓöYX ÷~P‹÷–Eö]j;`A   ): بالنمل  - سورة النمل جزء من الآية: 28.، و: ( ØvöÓ‚æo ©ùŠùö‡FBd–öF LBóEù‚pb‚   ): بسورة طه  - سورة طه جزء من الآية: 74.، و: ( ¨b‰ÓsÓ–öF ºqöÓ�%&A  ): اثنتان بسورة الزلزلة   - سورة الزلزلة جزء من الآيتين: 8 – 9.، وواحدة بالبلد  - سورة البلد جزء من الآية: 7..
 سؤال: ما معنى أن تقع بين متحركين في الحال الراهنة وأما في الأصل فهي واقعة بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها؟
جواب: معناه أن هذه الهاءات كلها واقعة في الأصل بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها، والسبب في ذلك هو أن بعض هذه الكلمات وقعت جوابا لشرط جازم فحذف حرف العلة لذلك، وبعضها فعل أمر، والفعل إن كان معتل الآخر فإذا دخل عليه الجازم أو أصبح أمرا حذف منه حرف العلة.
النوع الثاني: يقرؤه بحذف صلته، وهو كلمة واحدة في سورة الزمر، وهي: ( bŠ\O”ØsÓ–öF $÷~.ö„]j   )  - سورة الزمر جزء من الآية: 8.





سؤال: ما هو السبب في حذف صلة: ( bŠ\O”ØsÓ–öF  ).
جواب: الأصل هو النقل والرواية، ثم كون الكلمة مضمومة هاؤها، والضم أثقل من غيره، وهو نائب عن الصلة، ثم مراعاة أصل الكلمة وهو وقوعها بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها، وإذا كانت كذلك فلا توصل.
سؤال: وما هو أصل (bŠ\O”ØsÓ–öF  )؟
جواب: أصل ( bŠ\O”ØsÓ–öF ): ( يَرْضَيُ ): على وزن يَفْعَلُ فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا فصار: ( يَرْضَى )، ثم دخل الجازم وهو: ( وإن ): فحذف الألف فصار: ( يَرْضَ ) ثم اتصل به الضمير فصار: ( bŠ\O”ØsÓ–öF  ).
سؤال: نجد هاء موصلة في القرءان ولا يصدق عليها تعريف هاء الكناية، ما هي وكيف ذلك؟
جواب: لقد عرفت ما تشير إليه، وهو: الهاء الثانية من كلمة: ( هذه )، وهذه الكلمة ليست بهاء الضمير وإنما هي مبدلة من الياء كما قال الداني، وأصلها: ( هذي )، لكنها أجريت مجرى هاء الضمير في الحكم، ولذلك شبهها بها ابن بري رحمه بقوله:
وهاء هذه كهاء المضمر * فوصلها قبل محرك حري
فهاء: ( هذه ): تلحق بهاء الكناية لمشابهتها في كونها تقع بين محركين و كذا بين محرك قبلها وساكن بعدها، وعليه فيكون لها حالان:
الحال الأولى: أن تقع بين محركين وهي نوعان:
الأول: أن يقع بعدها همز قطع مثل: ( ¯ù‰ù^q#<ÓŒ ¸~#<ÓmZ>öF%&A  )  - سورة الأنعام جزء من الآية: 139.، وتسمى بالصلة الكبرى، وتلحق بالمنفصل الحكمي، و ما قيل في هاء الكناية يقال فيها هنا بالنسبة لمدها عند الأزرق.
الثاني: أن يقع بعدها متحرك من غير همز القطع، مثل: (©ù‰ù^q#<ÓŒ  a‡Šö]ZXB]ZöF çf/@H   )  - سورة هود جزء من الآية: 63.، وتسمى بالصلة الصغرى، وأما مدها فواضح أنه حركتان وهي ملحقة بالمد الطبيعي.
الحال الثانية: أن يقع بعدها ساكن، مثل: ( ù‰ù^q#<ÓŒæo bsö#<æ‹öZ>öF]œ›@¢A   )  - سورة الزخرف جزء من الآية: 50.، وهنا لا يصلها أحد من القراء. 
باب المدود
سؤال: سبق في مبحث الغنة أن مقدار الغنة حركتان، فهل مد بعض الكلمات في القرآن الكريم له دليل؟ وما هو؟
جواب: نعم، الأصل في المد وغيره هو ما ورد في القرآن الكريم من النصوص، من ذلك قوله تعالى: ( Phùö²‡Fætæo æuAÓ§ØsöaZW>j@¢A œî�ö–Eùö‡FØsö]‡F (3)  )  - سورة المزمل جزء من الآية: 3.، ومن السنة ما ورد من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، وأما باب المد فقد ورد ما يخصه، من ذلك ما ورد عن موسى بن يزيد الكندي رحمه الله قال: كان ابن  مسعود رضي الله عنه يقرئ رجلا فقرأ الرجل قوله تعالى من سورة التوبة: ( BÓ�NZöF;`A .ˆD#<]ZX\qf“j@]A ù§,AÓsö]ZWöbYW>içj Pv–Eöø„#<æyÓ�>jAæo  )  - سورة التوبة، جزء من الآية: 60.، مرسلة أي غير ممدودة، فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها: ( BÓ�NZöF;`A  .ˆD#<]ZX\qf“j@]A ù§,AÓsö]ZWöbYW>içj Pv–Eöø„#<æyÓ�>jAæo  )  - سورة التوبة، جزء من الآية: 60.، فمدها  - رواه الطبراني في معجمه الكبير وسعيد بن منصور وغيرهما، وصححه ابن الجزري في النشر، والسيوطي في الإتقان، والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.، أي مد اللفظ الذي لم يمده الرجل وهو لفظ: ( ù§,AÓsö]ZWöbYW>içj ).
قال المحقق ابن الجزري رحمه الله في نشره: هذا حديث جليل حجة ونص في هذا الباب، ورجال إسناده ثقات.
وعن قتادة رحمه الله قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( كان يمد مدا ) - رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرءان.، وفي رواية: ( كان يمد صوته مدا ) - أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي..
ويضاف إلى هذه الأحاديث أن القرءان نقل تجويده إلينا بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق التنبيه على هذا في المقدمة المتعلقة بمبادئ علم التجويد، إذ القراءة سنة متبعة، يأخذها الآخر عن الأول، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وأجمعت الأمة على هذا.
 والمد الوارد في هذه الأحاديث عام، يشمل جميع أنواع المدود التي تدخل في نطاق الترتيل الوارد الأمر به في قوله تعالى من سورة المزمل: ( Phùö²‡Fætæo æuAÓ§ØsöaZW>j@¢A œî�ö–Eùö‡FØsö]‡F  (3) )  - سورة المزمل جزء من الآية: 3..
المد والقصر لغة واصطلاحا
سؤال: ما هو تعريف المد لغة واصطلاحا؟
جواب: المد لغة: المط، وقيل: الزيادة، تقول: مددت الشيء أمده مدا إذا زدت فيه زيادة، ومنه قوله تعالى: ( ~.öƒ>rùqö÷�b–öFæo ¿gÔæpö÷‚%&B`YöF ævö–EöùóEöÓYöFæo  )  - سورة نوح عليه السلام، جزء من الآية: 12.: أي يزدكم.
واصطلاحا هو: إطالة الصوت زمنا بحرف من حروف المد واللين الثلاثة أو بحرف من حرفي اللين فقط.
وقيل: هو إثبات حرف المد من غير زيادة عليه.
سؤال:  هل للمد حروف؟ وما هي؟
جواب: نعم للمد ثلاثة أحرف، وهي:
الألف الساكنة المفتوح ما قبلها.
الواو الساكنة المضموم ما قبلها.
الياء الساكنة المكسور ما قبلها.
سؤال: ما معنى قولهم: ( المد )؟
جواب: المد هو الحرف الذي يخرج الصوت معه بامتداد.
سؤال: وما معنى قولهم: ( لين )؟
جواب: اللين هو الصوت الذي يخرج من غير مشقة ولا صعوبة، أي بسهولة ويسر.
أقسام حروف المد واللين
سؤال: وهل لهذه الحروف أقسام وما هي؟
جواب: نعم، لحروف المد واللين ثلاثة أقسام باعتبار ما يكون حرفَ مد ولين دائما وما يكون حرف مد ولين تارة وحرف لين تارة أخرى، وهي: 
القسم الأول: ما يكون دائما حرف مد ولين، وهو الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، مثل: (قال).
القسم الثاني: ما يكون حرف مد ولين تارة، وهو: الواو والياء، وذلك إن كانتا ساكنتين سكونا ميتا وسبقت كل منهما بحركة مجانسة لها، فالواو تجانسها الضمة، والياء تجانسها الكسرة، مثل: ( قيل )، ( يقول ). 
القسم الثالث: ما يكون حرف لين فقط، وهو: الواو والياء، وذلك إن فتح ما قبلهما وهما ساكنتان سكونا حيا، مثل: ( خوْف )، ( ريب )، ( شَيْء )، ( سَوْء ).
سؤال: وهل يتصور فيها شيء آخر؟
جواب: نعم، هناك قسم رابع، لكنه خارج عن المد واللين، وهو أن الواو والياء تارة لا توصف لا بالمد ولا باللين، وذلك إذا كان كل منهما متحركا بحركة. 
سؤال: وما الذي يقابل المد وما هو؟
جواب: يقابل المدَّ القصرُ.
سؤال: وما هو القصر لغة واصطلاحا؟
جواب: القصر لغة: المنع والحبس، و منه قول الله تعالى: ( ¸tpöb� ˆ·CÔætpc“>ZWöd‚ —PYX ø}BÓö–EöøZ�>j@¢A  )  - سورة الرحمن الآية: 71.، أي محبوسات فيها.
واصطلاحا: يطلق ويراد به واحد من ثلاثة أمور:
الأمر الأول: يطلق القصرُ ويراد به الحبس عن الإشباع والتوسط، نحو: (قال، يقول، قيل)، وعلى هذا نقول فيه: هو إثبات حرف المد واللين أو حرفِ اللين من غير زيادة عليه.
الأمر الثاني: يطلق القصرُ ويراد به الحبس عن المد بالكلية، كالوقف بالقصر على: ( ســوف )، و: ( ريب ).
الأمر الثالث: يطلق القصرُ ويراد به الحبس عن الهمزة، نحو: ( $µ™�Ón   )  - سورة فصلت جزء من الآية: 43.، ويعنى بذلك الاسم المقصور المقابل للاسم الممدود.  
سؤال: وما هو المقصود في هذا الباب؟
جواب: المقصود عندنا القسمان الأولان معا.
سؤال: وما الذي يقابل المدَّ والقصرَ؟
جواب: يقابل المدَّ والقصرَ التوسطُ.
سؤال: وما هو التوسطُ لغة واصطلاحا؟
جواب: التوسطُ لغة: ما بين طرفي الشيء.
واصطلاحا: مد الصوت مقدار أربع حركات.
أقسام المد
سؤال: وإلى كم ينقسم المد من حيث هو؟ وما هي تلك الأقسام؟
جواب: ينقسم المد إلى قسمين، وهما:
القسم الأول: المد الأصلي.
القسم الثاني: المد الفرعي.
المد الأصلي
سؤال: ما هو المد الأصلي لغة واصطلاحا؟
جواب: المد الأصلي هو: الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون.
سؤال: وما هي علامة المد الأصلي؟
جواب: علامته هي: أن لا يوجد قبله همز ولا بعده همز أو سكون.
سؤال: لماذا سمي هذا القسم أصليا؟
جواب: سمي أصليا لأنه أصل للفرعي، إذ لا يوجد مد فرعي إلا وقد بني على مد أصلي.
سؤال: لماذا يسميه البعض طبيعيا؟
جواب: يسمى طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد فيه ولا ينقصه عن مقداره المقرر له.
سؤال: ولماذا يسميه البعض بالمد الذاتي؟
جواب: يسمى بالمد الذاتي: لأن ذات الحروف لا تقوم إلا به ولا توجد بدونه.
سؤال: ولماذا يسميه البعض بالمد الصيغي؟
جواب: يسمى بالمد الصيغي: لأن بنية ( أي صيغة ) حروف المد تمد لكل القراء بمقدار حركتين.
سؤال: وما هو مقدار مده مع الدليل؟
جواب: مقدار مده: ألف، وهو حركتان  - مقداره حركتان: حركة للحرف الذي قبل حرف المد، والحركة الأخرى هي حرف المد.، - في جميع أقسامه الآتية - لجميع القراء اتفاقا، والدليل هو قول ابن بري رحمه الله في الدرر اللوامع:
وصيغة الجميع للجميع * تمد قدر مدها الطبيعي
أقسام المد الطبيعي
سؤال: لاحظت في الجواب قبيل هذا السؤال أن المد الطبيعي يمد بمقدار حركتين في جميع أقسامه، فهل للمد الطبيعي أقسام وما هي؟
جواب: صحيح، ينقسم المد الطبيعي إلى قسمين، وهي:
القسم الأول: المد الطبيعي الكلمي.
القسم الثاني: المد الطبيعي الحرفي.

سؤال: وما هو المد الطبيعي الكلمي مع التمثيل؟
جواب: المد الطبيعي الكلمي: هو الذي يوجد في الكلمات، وذلك نحو: ( BÓ‚æo æuB\öƒ fb/@]A ælö–ERO“b–Eöçj ¨$b~.ö„ö]óEö#<Ó�–öF;`A )  - سورة البقرة، جزء من الآية: 142.، ونحو: ( قال- يقول - قيل )، وتحت الكلمي أنواع.
سؤال: ما هي تلك الأنواع مع التمثيل؟
جواب: النوع الأول: أن يكون حرف المد ثابتا في الوصل والوقف، - وهذا هو الأصل – ويستوي في ذلك ثبوت حرف المد في خط المصحف كما في الأمثلة المتقدمة: ( قال – يقول - قيل)، وقس على هذا ما يشبهه.
النوع الثاني: أن يكون حرف المد ثابتا في الوصل دون  الوقف  - لأن الوقف على هاء الضمير موجب لحذف الصلة.، وذلك مثل صلة هاء الكناية الصغرى، واوا كانت أم ياء، وذلك مثل: (  'bŠöNZöF;`A æuB\öƒ LBYöFAdpö]‡F (3) )  - سورة النصر، جزء من الآية: 3.، ( ©ù‰ùrBÓöYEöùm`YöF LAsö–ER“ÓYöF (46)  )  - سورة فاطر، جزء من الآية: 46..
النوع الثالث: أن يكون حرف المد ثابتا في الوقف دون الوصل، وله صور كثيرة.
سؤال: ما هي تلك الصور مع التمثيل؟
جواب: قلت بأنها كثيرة، أكتفي بذكر ست صور فقط، وهي:
الصورة الأولى: الوقف على المقصور المنون  - وتنوينها على الألف المقصورة. بالألف المبدلة من التنوين، وذلك مثل كلمات: ( $¶™³�æyöe‚  )  - سورة فاطر، جزء من الآية: 13.، و: ( ¶¬söaZX    )  - سورة سبأ، جزء من الآية: 18.، و: (  $µ™�Ón   )  - سورة فصلت، جزء من الآية: 43.، وتنحصر في خمس عشرة كلمة في القرءان الكريم.
الصـورة الثانية: الوقف على كل كلمة منصوبة منونة وتنوينها على الألف الطويلة، مثل كلمات: (  IB�–EùöiÓn  )  - سورة النساء جزء من الآية: 103.، (  IB�–Eöø„öÓ�  )  - سورة النساء جزء من الآية: 103.، -   - يوقف على هذه الكلمات بمقدار حركتين لا غير، ولا يجوز الزيادة عليها كما هو ملاحظ على البعض.، وما أشبه ذلك، وهذا يسميه بعضهم بمد العوض  - لأن حرف المد عوض عن التنوين، وسيأتي آخر الباب إن شاء الله تعالى..
الصورة  الثالثة: كل ألف مبدلة من التنوين وقفا واقعة بعد همز قطعي في كلمة مثل: ( ¶§,BÓnar $¶   )  - سورة البقرة، جزء من الآية: 170.، (  IBè<öööÓÑ�>iÓ‚   )  - سورة التوبة، جزء من الآية: 57.، وهذا أصل مطرد، وهو من مستثنيات مد البدل عند الأزرق، كما سيأتي، وهذا النوع ملحق بالطبيعي وليس طبيعيا لأن المد الطبيعي من شرطه أن لا يوجد قبله ولا بعده همز أو سكون.
الصورة الرابعة: واو الجمع المحذوفة وصلا لأجل الساكن الذي بعده، وذلك مثل الوقف على كلمة: ( >Ao.qöbYEö÷nAæo      ) من: (  >Ao.qöbYEö÷nAæo ]f/@H  ]œ›æo >Ap.öƒPsÌ{yöa‡F ©ùŠö`YöF $LBè<ö<÷–Eö\{z  )  - سورة النساء، جزء من الآية: 36.، والوقف على كلمة: (  >ApöajB]ZXæo   )، من: ( >ApöajB]ZXæo \^qö]Z�‡NFQH fb/@]A $LAqö]jæo '$bŠö]óEö#<Ó�÷YEcöz  )  - سورة البقرة، جزء من الآية: 115.، والـوقف على كلمة: (ApöaiöaZ�>rAæo  )، من: (  ApöaiöaZ�>rAæo  æ_CBÓöYEö>j@H   LAqödÑ�cöz    )  - سورة البقرة، جزء من الآية: 57.، وما أشبه ذلك.
الصورة الخامسة: الألف المدية المحذوفة وصلا لأجل الساكن الذي بعدها كالوقف على كلمة:  (]œ›B]ZXæo    ) من: ( ]œ›B]ZXæo .qö÷�Ó�>j@]A çŠiçj   )  - سورة النمل، جزء من الآية: 15.،  والوقف على كلمة: ( ]œ�öaZ�>r®]A   ) من: ( *h–EöùZXæo ]œ�öaZ�>r®]A ætBMöóEöj@]A ælöÓ‚ æv–EöùöiøZ�#Îqj@]A  (10))  - سورة التحريم، جزء من الآية: 10.، والوقف على كلمة: ( B\“>ZX]œ›@¢A  ) من: ( ™]j;`A ùqRöÑ�ö÷yÓ�>j@]A B\“>ZX]œ›@¢A •ù^qj@]A B]óEÌöƒÓsö#<ÓYöF 'bŠö]j÷pöÓ� )  - سورة الإسراء، جزء من الآية: 1.، وما أشبه ذلك.
الصورة السادسة: الياء المدية المحذوفة وصلا لأجل الساكن الذي بعدها، وذلك كالوقف على كلمة: (—çö²iø�b‚   ) من: (sö÷–Eö]Zn  —çö²iø�b‚ ùqö÷–Ef“j@¢A ÷~aôEZöF%&Aæo $º}bsöb� )  - سورة المائدة، جزء من الآية: 2.، والوقف على كلمة: ( •PsRO”BÓ�  ) من: ( •PsRO”BÓ� ùqRöÑ�ö÷yÓ�>j@¢A $ø}AÓsöÓ�>j@¢A    )  - سورة البقرة، جزء من الآية: 195.، وما أشبه ذلك.
سؤال: وما هو المد الطبيعي الحرفي وأين يوجد مع التمثيل؟
جواب: المد الطبيعي الحرفي: هو ما كان ثابتا وصلا ووقفا، وهو الذي يكون في حرف من الحروف الهجائية الموجودة في كل حرف مكون من حرفين في فواتح السور المبدوءة بالحروف المقطعة، وتنحصر في خمسة أحرف، جمعها بعضهم في كلمتين، وهما: ( حـي طــهـــــر )، الحاء من آل ( =ø~Q� ): السبعة  - الآية: 1 من: غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف. ، إذ أصلها: ( حاميم )، والياء مـن: فاتحتي: ( مريم )، و: (  $ëPxöÓ–öF )  - يس الآية: 1.، والطـــاء مــــن:  (  $QŠö]¡ )  - طه الآية: 1.، و: ) $,³ø~ëøyö]¡ )  - الآية: 1، من: الشعراء والقصص.، و: (  $=Pxö]¡  )  - النمل الآية: 1.، والهاء من: فاتحتي: ( مريم )، و: ( $QŠö]¡ )، والراء من فواتح: (  $Ésööý]j%&A )  - الآية: 1، من: يونس، و: هود، و: يوسف، و: إبراهيم، و: الحجر.، و: ( $És<,³ù�ý]j%&A )  - الرعد الآية: 1..
وسيأتي الكلام عليها أثناء الكلام على فواتح السور المبدوءة بالحروف المقطعة إن شاء الله تعالى.

المد  الفرعي أو المزيدي وأسبابه
سؤال: وما هو القسم الثاني من المد؟ وما تعريفه؟
جواب: القسم الثاني: المد  الفرعي أو المزيدي.
والمزيدي هو: الزائد على الأصل لسبب من الأسباب.
سؤال: لماذا سمي مزيديا وفرعيا؟
جواب: سمي مزيديا لأنه زائد على الأصلي لتلك الأسباب.
وسمي فرعيا لأنه فرع عن الأصلي.
سؤال: كم هي أسباب المد الفرعي وما هي باختصار؟
جواب: أسباب المد قسمان:
القسم الأول: سبب لفظي.
القسم الثاني: سبب معنوي.
أما السبب اللفظي فهو قسمان:
القسم الأول: السكون.
القسم الثاني: الهمز.
والسكون نوعان:
النوع الأول: سكون لازم، وهو المعروف بالمد اللازم.
النوع الثاني: سكون عارض، وهو المعروف بالمد العارض للسكون.
وأما الهمز فهو على نوعين:
النوع الأول: همز متقدم عن حرف المد، مثل: ( >AšpöaóEöÓ‚AÓ§  )  - سورة النور جزء من الآية: 21..
النوع الثاني: همز متأخر عن حرف المد، وهو نوعان:
الأول: همز متصل مع حرف المد في كلمة واحدة، مثل: ( $Ó§,B\{z  )  - سورة البقرة، جزء من الآية: 254..
الثاني: همز منفصل عن حرف المد، بمعنى أن حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، مثل: ( ,BÓ�`YöF * g[PsZöF£A )  - سورة البقرة، جزء من الآية: 3..
السبب الثاني: المعنوي، وهو التعظيم أو المبالغة في النفي، وسيأتي في آخر باب المد إن شاء الله تعالى .
سؤال: هل للمد الفرعي أقسام وما هي؟
جواب: نعم، ينقسم الفرعي إلى أقسام تسعة، إذا تأملت في الأسباب السابقة علمت ذلك، وهي إجمالا: 1 - المد اللازم، 2 - المتصل، 3 - المنفصل، 4 - العارض، 5 - البدل، 6 - اللين، 7 - العوض، 8 - الفرق، 9 - المعنوي.
المد اللازم وأقسامه
سؤال: ما هو القسم الأول وما هو تعريفه؟
جواب: القسم الأول هو: المد اللازم، وتعريفه هو: أن يوجد حرف المد واللين أو حرف اللين فقط وبعده ساكن لازم وليس قبله همز في كلمة أو في حرف.
لماذا سمي لازما؟
جواب: سمي لازما للزوم سببه في حالتي الوصل والوقف، وقيل: للزوم مده بمقدار ست حركات في جميع صوره عند جميع القراء.
سؤال: وهل للمد اللازم أقسام وما هي؟
جواب: نعم، من خلال التعريف يظهر أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يوجد حرف المد واللين وبعده ساكن لازم وليس قبله همز في كلمة.
القسم الثاني: أن يوجد حرف المد واللين وبعده ساكن لازم في حرف.
القسم الثالث: : أن يوجد حرف اللين فقط وبعده ساكن لازم في حرف.
المد اللازم الكلمي
سؤال: ولماذا سمي كلميا مع التمثيل؟
جواب: سمي كلميا لوقوعه في الكلمات، وذلك مثـــــل: ( æv–Eùö²j¥BföO“j@]A  )  - سورة الفاتحة جزء من الآية: 7.، و: ( $a‡ŠöNZX¥BöÓ�>j@]A )  - الحاقة الآية: 1 – 2.، و: ( •,BÉö–Eö÷�Ó‚æo ْ )  - الأنعام الآية: 164..
سؤال: وهل للمد اللازم الكلمي أقسام وما هي؟
جواب: نعم ينقسم إلى قسمين، وهما:
الأول: مد لازم كلمي مخفف.
الثاني: مد لازم كلمي مثقل.
سؤال: ما هو تعريف المخفف مع التمثيل؟
جواب: المد اللازم الكلمي المخفف هو: (  أن يوجد حرف المد واللين وبعده ساكن لازم غير مدغم فيما بعده وليس قبله همز في كلمة )، مثل: ( •,BÉö–Eö÷�Ó‚æoْ )  - الأنعام الآية: 164..
سؤال: وما هو تعريف المد اللازم الكلمي المثقل مع التمثيل؟
جواب: المد اللازم الكلمي المثقل هو: (  أن يوجد حرف المد واللين وبعده ساكن لازم مدغم فيما بعده وليس قبله همز في كلمة )، مثل: (  $a‡ŠöNZX¥BöÓ�>j@]A  )  - الحاقة الآية: 1 – 2.، (  a‡Šöd‚,BöN j@¢A  )  - النازعات الآية : 34..
سؤال: ما حكم المد اللازم بجميع أقسامه مع الدليل؟
جواب: حكمه: اللزوم، والدليل هو قول الجمزوري رحمه الله في التحفة:
للمد أحكام ثلاثة تدوم * وهي الوجوب والجواز واللزوم
وقوله:
ولازم إن السكون أصلا * وصلا ووقفا بعد مد طولا
وسبق أن قلت بأنه سمي لازما للزوم سببه في حالتي الوصل والوقف، وقيل: للزوم مده بمقدار ست حركات في جميع صوره عند جميع القراء.
سؤال: وما مقدار مده؟
جواب: مقدار مده ست حركات عند جميع القراء، ودليله هو البيت الذي قبيل هذا السؤال.
المد اللازم الحرفي
سؤال: وما هو المد اللازم الحرفي؟
جواب: المد اللازم الحرفي هو: ( أن يوجد حرف المد واللين وبعده ساكن لازم في حرف )، مثل: ( $,³ø~ý]j%&A   )  - الآية: 1، من سور: البقرة، و: آل عمران، و: العنكبوت، و: الروم، و: لقمان، و: السجدة..
سؤال: لماذا سمي المد اللازم الحرفي حرفيا مع التمثيل؟
جواب: سمي حرفيا لوجود حرف المد مع سببه في حرف من الحروف المقطعة في السور المبدوءة بها، وذلك مثل: ( $æ¥‘  )  - سورة ص جزء من الآية : 1..
سؤال: ما هي السور المبدوءة بالحروف المقطعة؟
جواب: عدد تلك السور: تسع وعشرون سورة، وهي: ( البقرة - آل عمران - الأعراف - يونس - هود - يوسف - الرعد - إبراهيم - الحجر - مريم - طه - الشعراء - النمل - القصص - العنكبوت - الروم - لقمان - السجدة - س - ص - غافر - فصلت - الشورى - الزخرف - الدخان - الجاثية - الأحقاف - ق - ن ).
سؤال: وكم عدد الحروف التي فيها المد اللازم من تلك السور وما هي؟
جواب: عددها سبعة، وهي: ( س ن ق ص ل ك م )، وقد جمعتُها بلفظ: ( سَنَقُصُّ لَكُمْ ).
سؤال: وهل للمد اللازم الحرفي أقسام وما هي؟
جواب: نعم له قسمان اثنان، وهما:
القسم الأول: المد اللازم الحرفي المثقل.
القسم الثاني: المد اللازم الحرفي المخفف.




سؤال: ما هو ضابط المثقل مع التمثيل؟
جواب: المد اللازم الحرفي المثقل هو: ( أن يوجد حرف المد واللين وبعده ساكن لازم مدغم فيما بعده في حرف )، وذلك مثل: ( $,³ø~ý]j%&A   )  - الآية: 1، من سور: البقرة، و: آل عمران، و: العنكبوت، و: الروم، و: لقمان، و: السجدة.، والحرف المثقل هو اللام.
سؤال: ما هو ضابط المخفف مع التمثيل؟
جواب: المد اللازم الحرفي المخفف هو: ( أن يوجد حرف المد واللين وبعده ساكن لازم غير مدغم فيما بعده في حرف )، وذلك مثل: (  $æ¥‘  )  - سورة ص جزء من الآية : 1..
سؤال: نريد ذكر أقسام اللازم باختصار؟
جواب: أقسامه أربعة وهي:
الأول: لازم كلمي مثقل.
الثاني: لازم كلمي مخفف.
الثالث: لازم حرفي مثقل.
الرابع: لازم حرفي مخفف.
سؤال: وما هو مد اللين  اللازم الحرفي؟
جواب: مد اللين  اللازم الحرفي هو: ( أن يوجد حرف اللين فقط وبعده ساكن لازم في حرف).
سؤال: وأين يوجد مد اللين اللازم الحرفي وكم أحرفه؟ وما هي مع التمثيل؟
جواب: يوجد في حرف واحد من الحروف المقطعة في فواتح السور المبدوءة بها، وله حرف واحد، وهو: ( ع ) من فاتحتي: ( مريم )، و: ( الشورى )، وذلك مثل: ( $,Ó’ö,ÓmÉö–EÉ‹,Óƒ    )  - مريم الآية: 1.، وأصلها: (كَآفْ ها يا عَيْن صَآدْ )، فحرف: (عَيْنْ): اشتمل على ثلاثة أحرف أوسطها حرف لين فقط وهو الياء الساكنة سكونا حيا وآخرها ساكن لازم وهو النون الساكنة المخفاة عند الصاد، وعليه فهو مد لين حرفي، ولهذا قلت بأن: ( ع ): ليس بمد لازم، وإنما هو مد لين لازم، وعليه فلا يعد من المد اللازم في شيء  - وقد يعتذر لمن عده في اللازم الحرفي بأنه وإن كان مد لين فهو مد لين لازم، ولزومه هو الذي جعلهم يعدونه من اللازم والله أعلم..
سؤال: لماذا سمي مد لين؟
جواب: سمي مد لين لأن حرفه يخرج بامتداد وسهولة ويسر.


سؤال: وكم يمد مد اللين اللازم مع الدليل؟
جواب: فيه ثلاثة أوجه، وهي: الإشباع والتوسط وقصر حبس، والمقدم الإشباع، والدليل هو قول صاحب التحفة:
.................... * وعين ذو وجهين والطول أخص
وقد أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله:
......................... * وفي عين الوجهان والطول فضلا
وزاد ابن الجزري رحمه الله في طيبته القصر  - والمقصود بالقصر هنا هو قصر حبس، وهو عدم المد بالكلية، فلا يجوز فيها المد الطبيعي عند جمهور القراء.، لقوله فيها:
..................... * ونحوُ عين فالثلاثة لهم
وسيأتي الكلام على مد اللين في محله.
المد المتصل
سؤال: ما هو القسم الثاني من أقسام المدود؟
جواب: القسم الثاني هو: المد المتصل.
سؤال: ما هو تعريف المد المتصل؟
جواب: تعريفه عندي هو: (  أن يوجد حرف المد وبعده همز وليس قبله همز في كلمة ) - وغير هذا التعريف منتقد، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابي المسمى: ( إتحاف الأجيال بشرح تحفة الأطفال) ، مثل ( ÷~.öƒÓ§,BÓÑ� )  - سورة البقرة جزء من الآية : 91.، و: ( æ™öù²ZöF;`A .q–öF`t£A u%&A %&AšpöbYEö]‡F  )  - سورة المائدة جزء من الآية: 31.، و: ( Ó§Ê—<RöÑ�æo )  - سورة الزمر جزء من الآية: 66..
سؤال: ما حكم المد المتصل مع ذكر علة ذلك؟
جواب: حكم المد المتصل: الوجوب، لوجوب مده عند القراء وإن تفاوتوا في مقداره.
سؤال: هل القراء متفقون على مقداره؟
جواب: للمتصل محل اتفاق ومحل اختلاف عند القراء، وهو كالتالي:
أما محل الاتفاق: فهو أن القراء اتفقوا على اعتبار أثر الهمزة وهو الزيادة.
وأما محل الاختلاف فهو تفاوتهم في مقدار تلك الزيادة، وذلك على حسب مذاهبهم فيه، والذي يهمنا هنا هو ما ورد عن ورش من طريق الأزرق.
سؤال: وما هو مقدار مده عند الأزرق؟
جواب: مقدار مده عند ورش من طريق الأزرق ست حركات.
كلمة: ( ãöj@H   ): عند الأزرق
سؤال: كيف تُقرأ كلمة: : ( ãöj@H   )  - سورة الأحزاب، جزء من الآية: 4.: لورش من طريق الأزرق؟
جواب: كلمة: (ãöj@H   )  - سورة الأحزاب، جزء من الآية: 4.: للأزرق في همزها التسهيل بين بين، وورد عنه في المد الوجهان: الإشباع والقصر وصلا، والوجهان صحيحان مقروء بهما، واختار الداني المد الطويل، وتبدل همزته ياء ساكنة في الوقف مع المد المشبع للساكنين كما قال الداني رحمه الله، هكذا: ( الــــلآيْ )، لقول بعضهم: 
واللاي بالتسهيل عن ورش ذكر * وقيل بالياء وأول شهر
وإن وقفت فقفن باليـــــــــــــــــاء * له بلا خلف ولا امـتراء
سؤال: ولماذا سمي متصلا؟
جواب: سمي متصلا لاتصال حرف المد مع الهمز في كلمة. ويسمى أيضا: مد التمكين لتمكن تحقيق الهمزة وإخراجها من مخرجها.
سؤال: وما هو الأصل في إشباع حروف المد؟
جواب: الأصل في إشباع حروف المد هو: النقل والرواية، واختلف في العلة في ذلك على قولين:
القول الأول: هو أن العلة هي بُعدُ الهمزة في المخرج وثقلُها في النطق لكونها حرفا شديدا جهريا، فزيد في المد ليتمكن من النطق بالهمزة على حقها.
القول الثاني: هو أن العلة في إشباع حروف المد هي أن حرف المد حرف ضعيف خفي، والهمز قوي صعب، فزيد في المد تقوية للضعيف عند مجاورة القوي.
سؤال: ما هي العلة الأقوى؟
جواب: العلة الأقوى عندي هي الثانية لما أقول:
تظهر ثمرة الخلاف في تقدم الهمزة على حرف المد في مثــــل: ( ævöÓ‚AÓ§  )  - سورة البقرة جزء من الآية: 12.، و: ( æ™ø�oÖ )  - سورة الزمر جزء من الآية: 62.، و: (  ¨$b~.ö„ö]óEö#<Ó�–öF;`A )  - سورة البقرة جزء من الآية: 142.، فعلى العلة الأولى ينبغي أن لا تمد هذه الكلمات ونظائرها أكثر من الطبيعي، لأنه أُمِنَ فيها خفاء الهمزة بتقدمها على حروف المد، وعلى العلة الثانية ينبغي أن تمد تلك الكلمات – كما هو مذهب الأزرق – لأن مجاورة حرف المد للهمز موجودة، تقدم الهمز على حرف المد أو تأخر.
حكم المد الذي تغير سببه
سؤال: إذا تغير سبب المد المتصل بنوع من التغير، فهل يبقى المد على ما كان عليه قبل التغير أم لا؟ وما هي أنواع التغير مع التمثيل؟
جواب: هذا سؤال مهم، وقبل الجواب لابد من ذكر أنواع تغير الهمز القطعي الواقع سببا للمد المتصل، وهي ثلاثة أنواع، وهي:
النوع الأول: أن يتغير بالتسهيل بين بين، وذلك مثل: (ãöj@H   )  - سورة الأحزاب، جزء من الآية: 4.: للأزرق في همزها التسهيل بين وصلا.
النوع الثاني: أن يتغير بالإبدال، وذلك مثل: ( ãöj@H   )  - سورة الأحزاب، جزء من الآية: 4.: عند ورش وقفا ومن وافقه بالياء كما تقدم.
النوع الثالث: أن يتغير بالإسقاط، وذلك مثل: ( Ó§,BÓÑ� B]ZöFbsö÷‚A )  - سورة هود، جزء من الآية: 57.: عند قالون ومن وافقه  - ومن وافقه كالبزي والبصري يسقط الهمزة الأولى. 
وأما الجواب عن السؤال السابق فأقول وبالله تعالى التوفيق: قد ورد في المسألة ثلاثة مذاهب كما قال المحققون كابن الجزري ومن وافقه، وتفصيل تلك المذاهب هو:
المذهب الأول: القصر.
المذهب الثاني: الإشباع.
المذهب الثالث: التفصيل، وهو أنه: إن بقي للهمز أثر فالراجح المد، كالتسهيل والإبدال.
وإن لم يبق له أثر فالراجح القصر، كالإسقاط.
وهذا التفصيل هو المعتبر وقد رجحه ابن الجزري رحمه الله.
المد المنفصل الحقيقي والحكمي
سؤال: ما هو القسم الثالث من أقسام المد؟
جواب: القسم الثالث هو: المد المنفصل.
سؤال: ما هو تعريف المد المنفصل مع التمثيل؟
جواب: ( أن يوجد حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمز في أول الكلمة الثانية، حقيقة أو حكما )، ومثاله: ( ,Böd‚ æ™`YW>Z�£A  )  - سورة السجدة، جزء من الآية: 17.، و: ( >AšpöaZX ÷~.ö„æybYWZöF%&A )  - سورة التحريم، جزء من الآية: 6.، و: ( ]œ›æo åÊ—öçZöF][sö÷�]‡F BNZöF;`A   )  - سورة القصص، جزء من الآية: 6..
سؤال: لماذا سمي منفصلا؟
جواب: سمي منفصلا لانفصال حرف المد عن الهمز، كل في كلمة.
سؤال: ما حكمه؟
جواب: حكمه الجواز، لجواز مده وتوسطه وقصره عند بعض القراء. 
سؤال: كم يمد عند ورش من طريق الأزرق؟
جواب: يمده الأزرق بست حركات باتفاق.
سؤال: هل للمد المنفصل أقسام وما هي؟
جواب: نعم له قسمان اثنان، وهما:
القسم الأول: المنفصل الحقيقي.
القسم الثاني: المنفصل الحكمي.
المد المنفصل الحقيقي
سؤال: ما هو المنفصل الحقيقي مع التمثيل؟
جواب: المنفصل الحقيقي هو: ( أن يكون حرف المد واللين ثابتا في الرسم واللفظ )، وبعبارة أخرى: ( ما انفصل فيه حرف المد عن الهمزة خطا ولفظا )، وأما أمثلته ففي هذا الجدول:
المثال
نوعه
حكمه
مقدار مده عند الأزرق
,Böd‚ æ™`YW>Z�£A      - سورة السجدة، جزء من الآية: 17.
منفصل حقيقي
الجواز
الإشباع بست حركات
>AšpöaZX ÷~.ö„æybYWZöF%&A       - سورة التحريم، جزء من الآية: 6.
منفصل حقيقي
الجواز
الإشباع بست حركات
]œ›æo åÊ—öçZöF][sö÷�]‡F BNZöF;`A      - سورة القصص، جزء من الآية: 6.
منفصل حقيقي
الجواز
الإشباع بست حركات

المنفصل الحكمي
سؤال: وما هو المنفصل الحكمي مع ذكر أنواعه إن كانت، مع التمثيل؟
جواب: المنفصل الحكمي أو التنزيلي، هو: ( أن يكون حرف المد واللين ساقطا في الرسم ثابتا في اللفظ ).
وبعبارة أخرى: ( ما انفصل فيه حرف المد عن الهمزة أصلا  - بمعنى أن يكون حرف المد غير موجود في خط المصحف العثماني الأول. واتصل خطا ).
وسمي (حكميا): لأنه حكمه حكم المنفصل الحقيقي.
وسمي أيضا: ( 


تنزيليا ): لأنه منزل منزلة المنفصل الحقيقي.
وأما أنواعه فهي أربعة أنواع:
النوع الأول: ياء النداء التي بعدها همزة قطعية، وأمثلتها متنوعة، ومنها: ( Bæ‹e–öF%&Bš#<öÓ–öF æv–öFù^qj@]A  )  - سورة البقرة، جزء من الآية: 103.، و: ( Bæ‹e–öF%&Bš#<öÓ–öF  + gpcözdsj@]A  )  - سورة المائدة، جزء من الآية: 43.، و: (  -hbYX Bæ‹e–öF%&Bš#<öÓ–öF  cwBMöóEöj@]A      )  - سورة يونس، جزء من الآية: 104.، و: (  Bæ‹e–öF%&Bš#<öÓ–öF b§Ê—PöYEMöóEöj@]A PTö‡NFQH ]f/@¢A       )  - سورة الأحزاب، جزء من الآية: 1.، و: ( * h÷Œ%&Bš#<öÓ–öF R_D#<]ôEöø„>j@]A       - سورة آل عمران، جزء من الآية: 69.، و: ( *h÷Œ%&Bš#<öÓ–öF æ_CPsö>˜EöÓ–öF   )  - سورة الأحزاب، جزء من الآية: 13.، و: ( b}]rBÓè<ö<Óš#<öÓ–öF   )  - سورة البقرة، جزء من الآية: 32.، و: ( øˆDÓYöF%&Bš#<öÓ–öF   )  - سورة مريم، جزء من الآية: 43.، و:                ( b~–EöøŒÔÓsö÷YöF;`Bš#<öÓ–öF   )  - سورة مريم، جزء من الآية:  46.، و: ( Bæ‹e–öF%&Bš#<öÓ–öF $+hö³ù‚M[söb�>j@]A  )  - سورة المزمل، جزء من الآية: 1.، و: (  Bæ‹e–öF%&Bš#<öÓ–öF bsöù²ö˜FÎqöb�>j@]A (1)   )  - سورة المدثر، الآية: 1.، إلى غير ذلك.
النـــــــــوع الثاني: هاء التنبيه التي بعدها كلمة: ( أُلاء )، مثل: (ù §]œ¥›aJpš#<ööÓŒ    )  - سورة البقرة، جزء من الآية: 30.، أو بعدها كلمة: ( أنتم )، مثل: ( ÷~aôEZöF,BÓŒ   )  - سورة النساء جزء من الآية: 108.، مع ملاحظة الخلاف في المثال الأخير.
النوع الثالث: الصلة الكبرى في ميم الجمع التي بعدها همزة قطع عند من ضمها ووصلها، كورش من طريق الأزرق ومن وافقه، وذلك مثل: ( ¨b~b‹>óEù‚æo æupö–eEö³ù‚£A  )  - سورة البقرة، جزء من الآية: 77..
النوع الرابع: الصلة الكبرى في هاء الكناية، ياء كانت أو واوا، وذلك مثل: ( ¨bŠöNZöF%&Aæo \†ö]i÷Œ%&A  )  - سورة النجم، جزء من الآية: 49.، (  vöù‚ ¯ùŠùöiö÷YEö]ZX A\^r;`A ê™Qiö>ôEöb–öF  )  - سورة الإسراء، جزء من الآية: 107. .
سؤال: وما مقدار مد المنفصل الحكمي؟
جواب: مقداره هو ما تقدم في الحقيقي، وهو ست حركات عند الأزرق.
سؤال: هل المنفصل بنوعيه يمد وصلا ووقفا؟
جواب: لا يمد المنفصل بنوعيه إلا في الوصل، أما الوقف فالكل يقصره بمقدار حركتين لانعدام سبب الزيادة في المد التي هي الهمز.  
سؤال: نريد أمثلة توضيحية مشتملة على المنفصل الحقيقي والاحكمي مع بيان كل منهما.
جواب: لك ما طلبت في هذا الجدول:
المثال
نوعه
حكمه
مقدار مده عند الأزرق
,Böd‚ æ™`YW>Z�£A        - سورة السجدة، جزء من الآية: 17.
منفصل حقيقي
الجواز
ست حركات
Bæ‹e–öF%&Bš#<öÓ–öF       - كرر هذا اللفظ في القرآن مرات كثيرة.
منفصل حكمي
الجواز
ست حركات
vöù‚  ¯ùŠùöiö÷YEö]ZX  A\^r;`A ê™Qiö>ôEöb–öF     - سورة الإسراء، جزء من الآية: 107.
منفصل حكمي
الجواز
ست حركات
¨bŠöNZöF%&Aæo \ †ö]i÷Œ%&A   - سورة النجم، جزء من الآية: 49. 
منفصل حكمي
الجواز
ست حركات
¨b~b‹>óEù‚æo æ  upö–eEö³ù‚£A   - سورة البقرة، جزء من الآية: 77.  
منفصل حكمي
الجواز
ست حركات
المد العارض للسكون
سؤال: وما هو القسم الرابع من أقسام المدود؟
جواب: القسم الرابع هو: المد العارض للسكون.
سؤال: ما هو تعريف المد العارض مع التمثيل؟
جواب: تعريفه هو: ( أن يوجد حرف المد واللين وبعده حرف محرك بأي حركة ثم يسكن من أجل الوقف في كلمة )، مثل: ( æv–Eöù�]i#<öÓm>j@¢A    )  - سورة الفاتحة جزء من الآية: 1.، ( upöb�]iö÷mö]‡F   )  - سورة البقرة: جزء من الآية: 41.، (  R_CB]ôEöÓ‚  )  - سورة الرعد جزء من الآية: 31..
وهناك من قسم العارض للسكون إلى أقسام ستة  - انظر تفصيلها في كتابي: ( إتحاف الأجيال بشرح تحفة الأطفال ).، لا داعي لذكرها في هذا المختصر.
سؤال: ولماذا سمي عارضا؟
جواب: سمي عارضا لعروضه بعروض السكون عند الوقف.
سؤال: وما حكمه؟
جواب: حكمه: الجواز، لجواز قصره وتوسطه ومده عند بعض القراء.
سؤال: وما هو مقدار مده عند ورش من طريق الأزرق؟
جواب: مقدار مده عند الأزرق: اختلف العلماء في مقداره على أربعة مذاهب:
المذهب الأول: يقول أصحابه بالقصر، وعلتهم هي: عروض السكون ولم يعتدوا به، لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا.
المذهب  الثاني: يقول أصحابه بالتوسط، وعلتهم هي: اجتماع الساكنين مع ملاحظة عروضه.
المذهب الثالث: يقول أصحابه بالإشباع، وعلتهم هي: حمله اللازم، بجامع السكون في كل.
المذهب الرابع: يقول أصحابه بجواز الأوجه الثلاثة التي هي: القصر والتوسط والإشباع.
واختار كلَّ واحد جماعة من القراء.
سؤال: وما هو المذهب الراجح؟
جواب: المذهب الأخير هو الراجح، والعلة في ذلك هي أن هذا المذهب يجمع بين الأوجه كلها، وعليه فللقارئ الاختيار.
المد البدل
سؤال: وما هو القسم الخامس؟
جواب: القسم الخامس هو: المد البدل.
سؤال: وما هو تعريفه مع التمثيل؟
جواب: تعريفه الصحيح عندي هو: ( أن يأتي حرف المد وقبله همز - مغير أو محقق - وليس بعده همز ولا سكون في كلمة )، وذلك مثل: ( pöaóEöÓ‚AÓ§ )  - سورة المدثر، جزء من الآية: 21.، و: ( LBóEö#<Ó�–öF;`A   )   - سورة المدثر، جزء من الآية: 21.: و: ( æ™ø�oÖ )  - سورة الجن، جزء من الآية: 1..


سؤال: قلتَ تعريفه الصحيح، وهل هناك تعريف آخر غير صحيح وما هو؟
جواب: نعم هناك تعريف غير صحيح، وهو: ( أن يقدم الهمز على حرف المد [في كلمة   - وضعت معقوفتين وبينهما لفظ: [ في كلمة ] لأنبه على أن تمثيل صاحب تحفة الأطفال في قوله: (أو قدم الهمز على المد وذا * بدل كآمنوا وإيمانا خذا ): هل هو من تمام التعريف، أم هو تمثيل بعد تمام التعريف، وعلى كلا الأمرين لا يصح التعريف، وقد ذكرت ذلك بعد التعريف.] كما في تحفة الأطفال في قوله:
أو قدم الهمز على المد وذا * بدل كآمنوا وإيمانا خذا
سؤال: ما معنى: غير صحيح وبين لنا كيف ذلك مع التمثيل؟
جواب: يقول العلماء: من شرط التعريف أن يكون جامعا لكل الشروط المطلوبة في التعريف ومانعا من أن يدخل معه غيره فيه، وهذا التعريف الأخير غير مانع، لأنه:
قد يكون قبل حرف المد همز وبعده همز، فيجتمع فيه سببان، مثل: ( >AaJo¦Ó§ÓsbYöF )  - سورة الممتحنة جزء من الآية: 4..
وقد يكون قبل حرف المد همز وبعده سكون لازم، فيجتمع فيه سببان أيضا، مثل قول الله تعالى: ( ¾‡ŠödYöF,A\r  )  - سورة هود جزء من الآية: 6.، ( æ,$’ö,³ù�ý]j]A  )  - سورة الأعراف الآية: 1..
وقد يكون قبل حرف المد همز وبعده سكون عارض، فيجتمع فيه سببان أيضا، مثل الوقف على: ( øPv#<Ó�÷�dsj@]A ø~–Eø�dsj@¢A )  - سورة الفاتحة، الآية : 2..
هذا إن قلنا بأن التمثيل عند صاحب التحفة في البيت السابق: من تمام الحد.
وأما إن قلنا بأنه التمثيل بعد تمام الحد، فيزاد نوع آخر وهو:
اجتماع المنفصل مع البدل وصلا، مثل: (  šob§,BÓÑ�æo ÷~aŒBÓYöF%&A )  - سورة يوسف الآية: 16.. 
سؤال: ولماذا سمي بدلا؟
جواب: سمي هذا النوع بدلا لإبدال الهمز حرف مد من جنس حركة ما قبله، إذ أصــــل كلمة: (ævöÓ‚AÓ§  )  - سورة البقرة جزء من الآية: 12.: ( أَأْمَن )، على وزن أَفْعَلَ فأبدلت الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فصارت: (  ævöÓ‚AÓ§ )، وكذا ما أشبه هذا المثال، ولكن وجه التسمية لا يتحقق إلا في بعض الكلمات، ثم أجريت غيرها مجراها، كـ: ( IBZöFÔÓ§ØsöaZX )  - سورة يوسف جزء من الآية: 2.،  و: ( æupbè<<ø„öNôEÓ–öF )  - سورة الزخرف الآية : 33.، مثلا، فهذه الكلمات لم يكن أصل حرف المد فيها همزا.  
سؤال: ورد في تعريف البدل: .... همز مغير أو محقق، ما معنى هذا؟
جواب: هو أنه لا فرق في مد البدل بين الهمز المحقق أو المغير بأي نوع من أنواع التغيير.
سؤال: ما الدليل على ذلك؟
جواب: الدليل هو قول ابن بري في درره:
وبعدها ثبتت أو تغيرت * فاقصر وعن ورش توسط ثبت
سؤال: هل تقصد أنه لا فرق في مقدار مده؟
جواب: نعم هو كذلك لأن الهمز المقدم على حرف المد قد يكون محققا وقد يكون مغيرا، وعندئذ لا يتغير مقدار مده في جميع الأحوال، كما رأينا ذلك في بيت ابن بري السابق.
سؤال: وكم هي أنواع التغيير مع التمثيل؟
جواب: أنواع التغيير ثلاثة، وهي:
النوع الأول: التغيير بالتسهيل بين بين، نحو: ( B]óEöaôEöæ‹çjâ@AÓ§ )  - سورة الزخرف الآية: 58.-   - بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإبدال الثالثة الساكنة حرف مد لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر (في السبع)..
النوع الثاني: التغيير بالإبدال حرفا صحيحا، نحو: (  ævö³ù‚ ù§,BÓ�föyj@]A L‡ŠöÓ–öFAí   )  - سورة الشعراء الآية: 3.، وتقرأ هكذا: ( من السماء يَـــاية )  - هكذا لنافع وابن كثير وأبي عمرو.
النوع الثالث: التغيير بالنقل، نحو: ( ævöÓ‚ ævöÓ‚Aò )  - سورة البقرة جزء من الآية: 61.، وتقرأ هكذا: ( منامن ).
سؤال: وما حكم البدل؟
جواب: حكم البدل: الجواز، لجواز قصره وتوسطه ومده عند ورش من طريق الأزرق. 
سؤال: وما مقدار مده عند ورش من طريق الأزرق؟
جواب: مقدار مده عند الأزرق قد علم من الجواب قبيل هذا السؤال، وهو أن للأزرق ثلاثة أوجه في مد البدل، وهي:
الوجه الأول: القصر بمقدار حركتين.
الوجه الثاني: التوسط بمقدار أربع حركات.
الوجه الثالث: الإشباع بمقدار ست حركات.
سؤال: وما هو الوجه المقدم؟
جواب: الوجه المقدم هو التوسط بمقدار أربع حركات إلا ما استثني.
مستثنيات مد البدل عند الأزرق
سؤال: كم عدد مستثنيات البدل عند الأزرق؟
جواب: المستثنيات عند الأزرق سبعة اتفاقا واختلافا.
سؤال: يظهر من هذا الجواب أن المستثنيات على هذا فهي على قسمين، فما هما؟
جواب: نعم هو كذلك، وهما:
القسم الأول: ما اتفق على استثنائه.
القسم الثاني: ما اختلف فيه.
سؤال ما هو القسم المتفق على استثنائه مع التفصيل والتمثيل؟
جواب: القسم الذي اتفق على استثنائه ينحصر في أصلين مطردين  - الأصل المطرد هو: الحكم الكلي الجاري في كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم، كالمد والقصر والإظهار والإدغام وغير ذلك. وكلمة. 
أما الأصل الأول المطرد فهو: ( كل حرف مد وقع قبله همز وقبل الهمز ساكن صحيح متصل في كلمة )، وتحته خمس كلمات، وهي:
الكلمة الأولى: ( b uAÓ§ØsöaZW>j@¢A )  - سورة البقرة جزء من الآية: 184.، وصلا   - وأما وقفا فيجتمع في اللفظ سببان وتقدم أن المقدم أقواهما والمقدم هنا العارض. كيفما وحيث ورد.
الكلمة الثانية: ( buBÓè<<ö÷�NO j@H )  - النور الآية: 38.، وصلا  - وأما وقفا فيجتمع في اللفظ سببان وتقدم أن المقدم أقواهما والمقدم هنا العارض. وهو لفظ واحد.
الكلمة الثالثة: ( œï›pbè<<ö÷yÓ‚ )  - سورة الإسراء جزء من الآية : 36.، حيث ورد.
الكلمة الرابعة: ( æupöajpbè<<ö÷yöd‚  )  - الصافات الآية : 24.، كذلك.
الكلمة الخامسة: ( LB‚ob§Ì^qöÓ‚   )  - الأعراف الآية : 17.، كذلك. 
أما الأصل الثاني المطرد فهو: (كل ألف مبدلة من التنوين وقفا واقعةٍ بعد همز في كلمة )، مثل: ( §,BÓnar $¶§,A\qùZöFæo )  - سورة البقرة، جزء من الآية: 170.، (IBè<öööÓÑ�>iÓ‚  )  - سورة التوبة، جزء من الآية: 57.، فتصير في الوقف: ( دعاءَا، نداءَا، ملجئَا )، وقس على ذلك ما أشبهه.
وأما الكلمة المتفق على استثنائها فهي كلمة: (  ,Bö]ZöFÌ^qöøZ�A]Úpöa‡F  )  - قال الداني في كتاب الإيجاز: أجمع أهل الأداء على ترك زيادة التمكين، أي أنهم اتفقوا على قراءتها بالمد الطبيعي ، وما جاء منها على الصحيح  - خلافا لما ذكره ابن بري في الدرر وتبع في ذلك الشاطبيَّ الذي بنى على ظاهر التيسير.
فما تقدم من المستثنيات يقرأ بقصر المد بمقدار حركتين عند الأزرق باتفاق. 
سؤال: وما هو القسم الثاني المختلف في استثنائه مع التفصيل والتمثيل؟
جواب: القسم الثاني المختلف فيه ينحصر في أصل مطرد وثلاث كلمات، وهي:
الأصل المطرد هو: (  كل حرف مد وقع بعد همز وصل في الابتداء )، ومن أمثلته: ( —çZöFpöaôE–öF¢QA )  - سورة الأحقاف، جزء من الآية: 3.، ( øˆD–öFQ]A )  - سورة الشعراء، جزء من الآية: 9.، (u\^q–öFQH  —çö²j  )  - التوبة الآية : 49.، (ævöù�a‡Fo®¢A  )  - البقرة الآية : 282.، وقس على هذا ما أشبهه.
وأما الكلمات فثلاث وهي:
الكلمة الأولى: الياء في كلمة: ( * h–öFù§,AÓsö÷z;`A  )  - سورة الشعراء، جزء من الآية: 16.، وصلا.
الكلمة الثانية: المد الثاني من: (vö]:jAÓ§  ) معا  -  يونس الآيتان: 51 – 91..
الكلمة الثالثة: ( ê ™Qöjo€œ›@]A) من: ( LArBÓn ê™Qöjo€œ›@]A )  - النجم الآية: 49..
وهذه المستثنيات المذكورة في القسم المختلف فيه فالمعتمد هو قراءتها بقصر المد بمقدار حركتين.
حكم اجتماع سببين من أسباب المد
سؤال: إذا اجتمع سببان من أسباب المد هل يعمل بهما معا أم ماذا؟
جواب: إذا اجتمع سببان من أسباب المد يعمل بالأقوى ويلغى الأضعف منهما.
سؤال: ما هي الأسباب التي تجتمع؟ وما هو الأقوى منهما مع التمثيل؟
جواب: الأسباب التي تجتمع هي على هذا الترتيب:
البدل مع اللازم، وذلك مثل: (  ¨b~b‹]‡F÷t\^qZöF,AÓ§  )  - البقرة الآية : 5.، و: (æv–Eö³ù‚,AÓ§   )  - المائدة الآية : 3.، فيقدم اللازم لقوته ويلغى البدل لضعفه.
اللازم مع العارض، وذلك مثل: ( $fU,AÓp\”  )  - الحج الآية : 34.، ( R_´C,AæoÎqjAæo  )  - فاطر الآية : 28.: وقفا، فيقدم اللازم لقوته، ويلغى من العارض قصره وتوسطه لضعفه، عملا بأقوى السببين.
البدل مع المتصل، وذلك مثل: ( Ó§,BöÓè<–Eö`YEZöF%&A )  - سورة البقرة جزء من الآية: 90.، و: ( > AaJo¦Ó§ÓsbYöF   )  - الممتحنة الآية : 4.، وهنا أيضا يعمل بالمتصل ويلغى البدل لضعفه.
البدل مع البدل مع العارض، وذلك مثل: ( vö–Eö;`ö<öø„öNôEöe‚    )  - سورة القيامة، جزء من الآية: 13.، فيقدم العارض لقوته ويلغى البدل.
البدل مع المنفصل، وذلك مثل: ( šob§,BÓÑ�æo ÷~aŒBÓYöF%&A   )  - يوسف الآية : 16.، فيقدم المنفصل لقوته ويلغى البدل.
المتصل مع العارض، وذلك مثل: ( Ó§,BÓnÏqj@]A )  - سورة الروم، جزء من الآية: 51.، ( ù§,BÓ�föyj@]A  )  - سورة الشعراء، جزء من الآية : 3.: وقفا، فيقدم المتصل لقوته، ويلغى من العارض قصره وتوسطه  - هذا عند من له الإشباع لا غير في المتصل كالأزرق، وعلى العموم تلغى من كل نوعين الدرجة الدنيا في الأضعف. لأن المتصل أقوى.
سؤال: هل هناك دليل على ما قلت؟
جواب: نعم، من الأدلة قول بعضهم:
فـــإن أتاك سببان اجتمعا * فأعمل الأقوى على ذا أُجمعا
للمد أسباب فلازم السكون * أقــوى فهمز مثل جاءه يكون
ثـــم سكونٌ عــــارضٌ للوقف * ثــم انفصالُ الهمز فيما اخفي
يليه ما الهمزة فيه قـــدمت * عن حرف مد وبـــــذا قد ختمت
وأخصر منه وأشمل قول بعضهم:
أقوى المدود لازم فما اتصل * فعارض فــــــذو انفصال فبدل
ثـــــــــم الطبيعي ولين يا فتى * واللين أضعف المدود قـــد أتى

وقال ابن الجزري في الطيبة:
.......................... * وأقــــــــــوى السببين يستقل
وقال السمنودي في لآلئ البيان:
وسببا مد إذا ما وجدا * فإن أقوى السببين انفردا
مد اللين
سؤال: ما هو القسم السادس من أقسام المد؟
جواب: القسم السادس هو: مد اللين.
سؤال: ما هو تعريف مد اللين؟
جواب: اللين في اللغة: السهولة واليسر، وبعبارة أخرى هو: ضد الشدة والخشونة.
وتعريف مد اللين في اصطلاح القراء هو : ( أن يوجد الواو والياء الساكنتان سكونا حيا المفتوح ما قبلهما، وبعدهما همز أو غيره متصلا في كلمة، أو في حرف ).
سؤال: يظهر من التعريف أنه على قسمين، نرجو تفصيل ذلك؟
جواب: صحيح، وهما:
القسم الأول: مد لين كلمي، وهو: ( أن يوجد حرف اللين في كلمة ).
القسم الثاني: مد لين حرفي، وهو: ( أن يوجد حرف اللين في حرف ).
فأما القسم الأول الكلمي الذي يوجد حرف اللين في كلمة فهو على نوعين:
النوع الأول: ( أن يوجد بعد الواو والياء همز ).
النوع الثاني: ( أن يوجد بعد الواو والياء غير همز ). 
فأما القسم الأول الذي يوجد بعد الواو والياء همز فهو نوعان:
النوع الأول: ما يمد عند الأزرق عن ورش بـــــــــــــــاتفاق وصلا ووقفا وذلك مثل: ( ¾§Ø—ö\{z  )  - سورة البقرة جزء من الآية: 19.، و: ( »$ù§÷pföyj@H  )  - سورة الفتح جزء من الآية: 7.-، ومثل: ( LBèö<<÷–E\{z )  - سورة الكهف، جزء من الآية: 73.، وكذا إذا لم يكن الهمز متأخرا، وذلك مثل: ( \xöÓèö<<÷–Eö]ôEö÷zQ]A )  - سورة يوسف، جزء من الآية: 110.، و: ( ù‡ŠöÓèö<<÷–Eöæ‹\öƒ )  - سورة آل عمران، جزء من الآية: 48.. 
وللأزرق في مده وجهان:
الأول: التوسط بأربع حركات وهو المقدم.
الثاني: الإشباع بست حركات.
وإلى الوجه الأول يشير ابن بري في الدرر اللوامع بقوله: 
والواو والياء متى سكنتا * ما بين فتح وهمز مدتا
له توسطا ............*..... .........................
وإلى الوجه الثاني يشير الشاطبي رحمه الله بقوله:
وإن تسكن اليا بين فتح وهمزة * بكلمـة أو واوٌ فوجهان جُمِّلا  - قوله: ( جُمِّلاَ ): مبني للمفعول من الجمال، والمعنى: نقل عن ورش وجهان جميلان. 
بطول ........................... * ................................  - متن حرز الأماني ووجه التهاني المسمى بالشاطبية باب المد والقصر.
وإلى الوجهين أشار بعضهم بقوله:
وحرفَيِ اللين قُبَيْلَ همزةِ * عنه امدُدَنْ ووسِّطنْ بكِلْمةِ
وعلى ما في الدرر والشاطبية يجوز للأزرق وجهان مع تقديم التوسط وصلا ووقفا إلا فيما يستثنى.
مستثنيات مد اللين عند الأزرق
سؤال: ما هي مستثنيات مد اللين عند الأزرق؟
جواب: ما يستثنى عند الأزرق في مد اللين على قسمين:
القسم الأول: ما في استثنائه خلاف.
القسم الثاني: ما اتفق على استثنائه.
سؤال: ما تفصيل ذلك؟
جواب: أما القسم الأول الذي في قصره ومده خلاف عند الأزرق، فيوجد في كلمة واحدة، وهي: ( BÓ�P‹ùö‡FÔÓ§÷pæz )  - سورة الأعراف، جزء من الآية : 19.، و: ( ÷~.ö„ùö‡FÔÓ§÷pæz   )  - سورة الأعراف، جزء من الآية : 25.، والمقدم عدم استثنائهما، وعليه فمثل هذا مثل ما تقدم في جواز الأوجه الثلاثة مع تقديم التوسط.
وسبب الخلاف هو أن كلمة: ( BÓ�P‹ùö‡FÔÓ§÷pæz )  - سورة الأعراف، جزء من الآية : 19.: جمع سَوْءَة، على وزن فَعْلَة، وحقها أن تفتح عين الكلمة في الجمع، إن كانت عينها صحيحة وكانت الكلمة اسما مؤنثة ختمت بالتاء أم لا، مثل: (صفْحة)، جمعها: ( صفَحات )، و: ( قبْضة )، جمعها: ( قبََضات )، وهكذا، والمقدم عدم استثنائها نظرا للحال الراهنة، وهي تسكين الواو في المصحف  - والصواب أنها تمد رواية.. وقد أشار إلى ذلك ابن بري رحمه الله بقوله:
...............وفى سوءات * خلف لما في العين من فعلات
وأما القسم الثاني المتفق على استثنائه فيقصرُ الأزرقُ فيه مد الواو قصر حبس باتفاق، وينحصر في كلمتين لا غير، وهما: ( œï�«ö<F÷pöÓ‚ )  - سورة الكهف، جزء من الآية: 57.، و: ( a‡‰]r'b§÷pöÓ�>j@]A )  - سورة التكوير، جزء من الآية: 8..
والعلة في ذلك – بعد ثبوت النقل بذلك – هي: أن الواو تُفقَدُ في بعض تصاريف الكلمة، إذ تصريف مَوْئِلاً هكذا: ( وَأَلَ يَوْئِلُ )، فحذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها: الياء والكسرة، فصارت: (يـَـئِـــلُ)، بمعنى يرجع.
ومعنى: ( œï�«ö<F÷pöÓ‚ ): مرجعا، و: ( وَأَدَ ) بنته، إذا دفنها حية، ( يَوْئِدُها )، فصارت: ( يئدها ) بعد ما فعل بها ما فعل بـ: ( يوئل ).
سؤال: وما حكم مد اللين؟
جواب: حكم مد اللين هو الجواز، لجواز مده وتوسطه وقصره عند بعض القراء.
سؤال: وما هو القسم الثاني الذي يوجد بعد حرفي اللين غير همز؟
جواب: القسم الثاني الذي يوجد بعد حرفي اللين غير همز قد يكون في كلمة وقد يكون في حرف.
سؤال: نريد تفصيل ذلك مع التمثيل وبيان مقدار مده؟
جواب: هذا القسم على نوعين:
النوع الأول: ( أن يوجد بعد حرفي اللين غير همز في كلمة )، وهذا لا يمد إلا في الوقف، وهو نوع من السكون العارض الكلمي، وذلك مثل الوقف على: ( æ_D÷–öFæt )  - سورة البقرة، جزء من الآية: 1.، ( »U÷pö]Z� )  - سورة قريش، جزء من الآية: 5.. 
وفي مده ثلاثة أوجه لجميع القراء – الأزرق وغيره -، وهي: قصر حبس، والتوسط، والإشباع، مع تقديم التوسط، لقول ابن بري رحمه الله في الدرر اللوامع:
وقف بنحو سوف ريب عنهما * بالمد والقصر وما بينهما
النوع الثاني: ( أن يوجد بعد حرف اللين سكون لازم في حرف )، من الحروف المقطعة في فواتح السور المعروفة، وله حرف واحد وهو: ( ع )، من فاتحتي مريم والشورى.
ومقدار مده: ثلاثة أوجه لجميع القراء – الأزرق وغيره -، وهي: قصر حبس، والتوسط، والإشباع، مع تقديم الإشباع.
مد العوض
سؤال: وما هو القسم السابع من أقسام المد الفرعي؟
جواب: القسم السابع هو: مد العوض.
سؤال: ما هو مد العوض مع التمثيل؟
جواب: هو ( إبدال التنوين المنصوب ألفاً لدى الوقف، ما لم يكن التنوين على تاء التأنيث المربوطة ).
أو هو: ( الوقف بالألف على الكلمة المنصوبة بالتنوين على الألف الطويلة ).
أو هو: ( تعويض تنوين الألف بالألف عند الوقف )، ومن أمثلة ذلك الوقف على:  ( LBYEö–EøyÓ� ) من: (  ê™ÉöYW\öƒæo çf/B`YöF LBYEö–EøyÓ� )  - النساء الآية: 6.، و: ( LB�–Eöø„öÓ�  ) من: (  du;`A ]f/@]A æuB\öƒ IB�–EùöiÓn LB�–Eöø„öÓ�  )  - النساء الآية : 11.، وما أشبه ذلك.
سؤال: وما مقدار مده؟
جواب: مقدار مده حركتان لجميع القراء.
سؤال: ولماذا سمي بمد العوض؟
جواب: سمي بذلك لأن التنوين قد عوض منه ألف في الوقف، وسبق أنه يلحق بالمد الطبيعي.
مد الفرق
سؤال: وما هو القسم الثامن من أقسام المد الفرعي؟
جواب: القسم الثامن هو: مد الفرق.
سؤال: ما هو مد الفرق؟
جواب: تعريفه هو: ( أن تبدل همزة أل بعيد همزة الاستفهام في كلمة ).

سؤال: وأين يوجد مد الفرق؟
جواب: يوجد في ثلاث كلمات في القرآن الكريم، وهي: (  *höaZX Pv÷–öFÓs\öƒÎ^qöj,Aò  )  - الأنعام الآية : 144.، موضعان بسورة الأنعام، وكذا: (  */,AÓ§ ): بسورتي: يونس  - الآية: 59. والنمل  - الآية: 62.، وكذا: (  vö]:jAÓ§ ): موضعان بسورة يونس  - الآيتان : 51 – 91.
سؤال: وهل في مد هذه الكلمات وجه واحد؟
جواب: في مدها وجهان:
الوجه الأول: إبدال همزة الوصل، وعلى هذا فمده مشبع وهو المقدم.
الوجه الثاني: تسهيل همزة الوصل وعلى هذا فلا مد بالكلية.
سؤال: ولماذا سمي بمد الفرق؟
جواب: سمي بمد الفرق، لأن المد المشبع هو الذي يفرق في هذه الكلمات بين الاستفهام والخبر.
وهناك من أدخله في المد اللازم، في حكمه ومقداره، وهناك من لم يدخله.
سؤال: وما مقدار مده؟
جواب: مقدار مده ست حركات كاللازم على وجه الإبدال.
سؤال: قلتَ ست حركات على وجه الإبدال، وهل فيه وجه آخر وما هو؟
جواب: نعم فيه وجه آخر وهو: تسهيل همزة أل بين بين، وعندئذ لا حظ لها في المد.
سؤال: نسمع بمن يقول إن في كلمة: ( vö]:jAÓ§ )  - الآيتان : 51 – 91.: أوجها متعددة، فما هو المقدم منها عند الأزرق؟
جواب: صحيح، فيها للأزرق تسعة أوجه مشهورة، ولكن المقدم منها هو: توسط: ( ءَا ) بمقدار أربع حركات، وقصر: ( لان ) بمقدار حركتين.  
السبب المعنوي
سؤال: ذكرت في بداية باب المدود أن أسبابها قسمان: سبب لفظي وسبب معنوي، وقد تقدم السبب اللفظي، فما هو السبب المعنوي؟ 
جواب: السبب المعنوي هو: سبب قوي مقصود عند العرب، وإن كان أضعف من السبب اللفظي عند القراء  - النشر لابن الجزري ج: 1 ص: 344.، فكانت العرب تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة وعند المبالغة في نفي شيء.
سؤال: وأين يوجد هذا النوع؟ وما هي أمثلته؟
جواب: مد التعظيم أو المبالغة في النفي يوجد في: ( لا ): النافية في كلمة التوحيد بأي لفظ وردت وحيث وردت، وذلك مثل: (  ]œ¥› Ó Šö]:j;`A Nœ›;`A fb/@]A   )  - الصافات الآية: 35.، و: (   fb/@]A ]œ¥›  Ó Šö]:j;`A  Nœ›;`A ÓpaŒ  e™Ó�>j@]A   b}pöe–Eö]ZW>j@H   )  - سورة البقرة، الآية: 253.، و: ( ] œ¥›  Ó Šö]:j;`A Nœ¥›;`A  B]ZöF%&A —çZöFÌqöbYEö÷nBÓöYX  )  - سورة طه، جزء من الآية: 13.، فيُمدُّ حرفُ المد أكثر من الطبيعي في هذه الكلمات وما أشبهها تعظيما للفظ الجلالة، أو مبالغة في نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل.
سؤال: وما مقدار مده عند ورش من طريق الأزرق؟
جواب: يمد عند الأزرق بمقدار ست حركات، لأنه مد منفصل.
وهذا المد يذكر لأصحاب قصر المنفصل، حيث يجوز لهم التوسط فيه للتعظيم، لقول صاحب القول الأصدق:
ثم أجز في لا إله إلا * للقاصر الأربع حيث حلا
قال المحقق ابن الجزري رحمه الله في النشر: وهو قد ورد عن أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى  - قال ابن الجزري في نشره ص 344 : نص على ذلك أبو معشر الطبري وأبو القاسم الهذلي وابن مهران والجاجاني وغيرهم، وقد قرأت به من طريقهم وأختاره..










خاتمة نسأل الله حسنها
لقد تم الجزء الأول حامدا ربي الذي وفقني ويسر لي إتمامه، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.
كما أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني لكل ما يحبه ويرضاه، ويسدد قولي وعملي، وأن يدخره لي ومشايخي ووالدي وكل من كانت له كلمة طيبة نحو ما أفعله من خدمة لكتاب ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.







بقلم:
عبد العزيز الأنصاري






ويليه الجزء الثاني
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