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:بسم اهللا و الصالة و السالم على رسول اهللا أما بعد
فهذا منت اجلزرية يف علم التجويد لشمس الدين بن حممد اجلزري الشافعي رمحه اهللا 

:الثانية ثانوياخترت لكم االبيات اليت ختص دروس السنة

:خمارج احلروف
(9) ارِجخمربتنِ اخم هارتخي يلَى الْذع رشةَ ععبس احلُروف
فَأَلف اجلَوف وأُختاها وهى حروف مد للْـهواِء تنتهـي(10)
ثُم َألقْصى احلَلْقِ همز هاُء ثُم لـوسطـه فَعـين حـاُء(11)
ـاف أَقْصى اللِّسان فَوق ثُم الْكَافأَدنـاه غَين خاؤها والْقَ(12)
ـَا والضاد من حافَته إِذْ وليــا(13) أَسفَلُ والوسطُ فَجِيم الشني ي

ـَا(14) ـَاها ملُنتهاهـ اَألضراس من أَيسر أَو يمناها والـالَّم أَدن
(15)حت هفطَر نونُ مالنـَلُواو ت اجعلُوا والرا يدانِيه لظَهرٍ أَدخـ
(16)نـَك والطَّاُء والدالُ وتا منـه ومن علْيا الثَّنايا والصفري مست
ـَا(17) ـَّاُء والذَّالُ وثَا للْعلْيـ منه ومن فَوقِ الثَّنايا السفْلَـى والظ

يهِما ومن بطْنِ الشفَه فَالْفَا مع اطْراف الثَّنايا املُشرِفَهمن طَرفَ(18)
(19)ـُوم ـَا اخلَيش للشـفَتينِ الْـواو بـاٌء ميـم وغُنـةٌ مخرجه

صفات احلروف
ـلْصفَـاتها جهـر ورِخو مستفلْ منفَتـح مصمـتةٌ والضـد قُ(20)
(أَجِد قَط بكَـت(شديدهـا لَـفْظُ (فَحثّه شخص سكَت(مهموسها (21)

(22) يددالشوٍ ورِخ نيبو )رمع نل)رصقظْ ح طغض صلْوٍ خع عبسو
(23) وفاحلُـر لُب نم فَـرقَه وطْـبطَاُء ظَاٌء م ادض ادصواملُذْلَقَه
(24)اللِّـنيو ـدج قَلْـقَلَـةٌ قُـطْـب نيس اىزو ـادا صهيـرفص
واو ويـاٌء سكَنـا وانفَتحـا قَبلَـهماَ واالنحـراف صـحـحا(25)
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ستـطـلْيف الالًَّمِ والرا وبِتكْرِيرٍ جعلْ وللتفَشي الشيـن ضاداً ا(26)

التجويد
(27)ــمآنَ آثالْقُـر دوجي لَم نم الَزِم ـمتح وِيدجذُ بِالتاَألخو

َألنه بِه اِإللَــه أَنــزالَ وهكَـذَا منـه إِلَينا وصـالَ(28)
ـَيةُ الـتالَوة وزِينـةُ اَألداِء وا(29) لْقــراَءةوهو أَيضاً حلْ
وهو إِعطْاُء الْحروف حقَّها من صـفَة لَـها ومستحقَّهـا(30)

(31)ـْله ورد كُلِّ واحـد َألصلـه واللَّفْـظُ في نظريِه كَمث
مكَمالً من غَيرِ ما تكَلُـف بِاللُطْف في النطْقِ بِالَ تعسف(32)
(33)ـرِئٍ بِفَكِّـهوةُ امـاضإِالَّ رِي هكرت نيبو ـهنيب ـسلَي

مليم والنون املشددتني وامليم الساكنة
(62)نيفأَخا وددا شيمٍ إِذاَ مم نمو ونن نةَ منوأَظْهِرِ اْلغ

(63)لَى املُخاٍء عى بلَد ةنبِغ كُنسإِنْ ت يماالْملِ اَْألدأَه نارِ مت
واظْهِرنها عند باقي اَْألحرف واحذَر لَدى واوٍ وفَا أنْ تختفي(64)

ا

لتنوين والنون الساكنة
ـَا(65) وحكْم تنوِينٍ ونون يلْفى إِظْهار ادغَام وقَلب اخفـ
(66)و احلَلْقِ أَظْهِر فرح دنفَعلَزِم ةنا الَ بِغالري الالَّمِ وف مغاد
ـِن إِالَّ بِكلْمــة كَـدنيا عنونو(67) وأَدغمن بِغنة يف يومـ
واْلَقْلب عند الْبا بِغنة كذا الخفَاء لَدى باقي احلُروف أُخذَا(68)

املد والقصر

اخلامتة
(106)همقْدت آنقَارِئِ القُرى لنم هماملُقَد ىظْمى نقَضت قَدو

(107)دشبِالر ظْفَري وِيدجِسنِ التحي نم ددي الْعف اىزو ا قَافهاتيأَب
(108)ـَّالَم واحلَـمـد لله لَها خـتام ثُم الصالَةُ بعد والسـ

(109)وتـابـعِ منوالــه ـبِـهــحصو ـهآلطَـفى واملُـص بِـىـلَى النع


