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 أاب الرزتن عبد بن هللا عبد اإلمام لعالمةمؤلف ىذه الرسالة ىو ا

 ، نفاىا من فمنهم ، العامل ذلذا نسبتها يف خالفٌ  حصل الرسالة ىذه ، بطُت
 طريق عن العامل ذلذا نسبتها أثبت حققها الذي احملقق ولكن ؛ أثبتها من ومنهم

 نسب ادلًترتُت بعض أن"  ؛ حتقيقو مقدمة يف ذكر كما ذلك فمن ؛ أمور عدة
 أيضا ومنها"  – تعاىل هللا رزتو - بطُت أاب مةللعال الرسالة وىذه الكتاب ىذا

 حفدة بعض لدى ادلخطوطة ىذه وجدت وأيضا" ؛ ادلخطوطة يف جاء أنو 
 أن احملقق فيها أثبت اليت القرائن من وغَتىا - تعاىل هللا رزتو - ادلصنف

 . - تعاىل هللا رزتو - ماإلما ذلذا النسبة صحيحة أو منسوبة الرسالة

 الرزتن عبد أبيب يكٌت ؛ بطُت أاب الرزتن عبد ابن هللا عبد اإلمام
 ، األلف بعد ومئة وتسعُت أربعة سنة اإلمام ىذا ُوِلد ، قحطان إىل نسبو ويرجع

 أىل من رتاعة عن العلم أخذ ، األلف بعد ومئتُت وذتانُت اثنُت سبق كما وتوىف
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 اإلمام والعالمة ، الوىاب عبد ابن دمحم ابن هللا عبد اإلمام العالمة منهم العلم 

 منها ؛ ادلؤلفات من العديد ولو وغَتمها ، معمر ابن انصر ابن زتد
 ومنها ،

 قاضيا وكان ، والتوحيد والعلم ابلفقو مشهورا وكان
 عادال ورعا نزيها كان فقد ، السَتة حممود وكان سنة أربعُت حنو القضاء توىل

 أىل شبهات لرد تصدى هللا ذات يف قواي وكان ، - تعاىل هللا رزتو - منصفا
 . منشورة مشهورة فتاوى ولو البدع

 أئمة من مصنفها أن ) رسالة يف جتويد القرآن ( الرسالة ذهدتيزت ى
د اإلمام دعوة أتباع من؛  النجدية الدعوة  -  الوىاب عبد ابن دمحم العالمة اجملدِّ

 .  العقيدة سلفي ،  -تعاىل هللا رزتو

ا موجزة مقدمة - تعاىل هللا رزتو - ادلصنف قدم  فيها ابتدأ ، جدِّ
 لنا حول ال وأنو هللا إىل واالفتقار ، -لوج عز - ابهلل وابالستعانة ، ابلبسملة

 العبد وأن ، كنز أنوو  ، فضل من الذكر ىذا يف ما ومعلوم ، ابهلل إال قوة وال
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 هللا رزتو – ادلصنف من وىذا ، أموره على - وجل عز - هللا يعينو الذكر هبذا 

 نفسو على يعتمد ال وأن ، عقلو على يعتمد ال أن العلم لطالب كَتتذ  – تعاىل
 . - وجل عز - هللا إىل يفتقر وإّّنا ،

 – تعاىل هللا رزتو - ادلصنف قول
 ، تقلب وال ختفي وال ُتدغم ال يعٍت

 حروفو اإلظهار. و مثل :  ىي كما تُنطق
 احللق حروف مسيت: حلقية ستة

 . احللق من خمرجها ألن ؛
 

 ىو : واإلدغام اإلخفاء بُت الفرق
 تشديد و غنة اإلدغام أن-

  تشديد بال غنة اإلخفاء وأما-
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 . اراإلظه و اإلدغام بُت حالة اإلخفاء أن -

 . حرف يف حرف إدخال فهو اإلدغام وأما -

 : وىو بيت كلم أوائل يف فجعلها حرفا عشر اخلمسة ظمن قد
 

 :  اجلمزورية يف ىذا البيت أيضا معنا مرّ وقد 
 

 ىذا ُتطَبِّقَ  أن أردت إذا أنَّكعلى  –حفظو هللا تعاىل  –نبو الشيخ 
فة تُ ْلِصق ال ؛ شفتيك ُتْطِبقْ  فال احلكم   بل ،  ابلعليا السفلى الشَّ
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 يعٍت ؛"  خمفاة ميًما: " قالوا ولذلك ، فتقول ؛ فجوة بينهما اجعل
فتُت طَبَ ْقتَ  لو ظاىرة غَت   النُّطق ؛ خطأ وىذا:  تقول فإّنك الشَّ

 

 يف إال: "  - تعاىل هللا رزتو – ادلصنف قال

 دلشاهبتواإلدغام فيو جيوز ال فإنو  
 . كلمتُت يف يكون أن بدّ  ال اإلدغام ألنو  اإلدغام حبروف والتِّصالو ، ابدلَُضعَّفِ 

 النون مع اإلدغاممن حروف  حرف اإلظهار ادلطلق ىو :ىو اجتماع
فإذا اجتمع حرف من حروف اإلدغام مع النون  ؛ واحدة كلمة يف الساكنة

 ادلواطن ىذهيف  إال يوجد وال ، يُدغم وال ُيظهر الساكنة يف كلمة واحدة فإنو
:  القرآن يف األربعة
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للنون الساكنة والتنوين أربع أحكام وىي اإلظهار و اإلدغام 
 اإلخفاء إنّ واإلقالب واإلخفاء أما ادليم الساكنة ليس ذلا إال ثالث أحكام وىي 

 ، وىو واحد حرفٌ  لو اإلدغام وأن ، وىو ؛ واحد حرف لو
 يف ال يكون إال ؛ الساكنة ادليم يف ليس اإلقالب نّ وأ إظهار ؛ احلروف بقية وأن

 . والتنوين الساكنة النون
 

 :  وجهان جيوز فيها  والباء الساكنة ادليم التقت إذا
 :  فنقول األكثر قراءة وىو ؛ اإلخفاء -

 :  فنقول اإلظهار وجيوز -
 

 والفاء ابلواو الساكنة ادليم تلتقي عندما خيفي ال أنو على القارئ ننبو
  غَت لقيت وإذا" فقد قال ادلصنف :  اإلظهار الواجب ألن ؛ خيطئ ال حىت
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 اإلظهار يعٍت " أقوى وعند ، مطلقا ُأظهرت

  . أقوى واحلذر ، أقوى
 

 والّنون ادليم يف الغنة وجتب:  "  - تعاىل هللا رزتو – ادلؤلف قال -
 أال وىي : "  الثالثة أبحواذلما ادلشددتُت

: حنو مشددة كانت -1

:  حنو متماثال إدغاما مدغمة كانت أو -2

:  مثل سيأيت كما متجانسا إدغاما مدغمة كانت أو -3
 
 

 

 


