
  
  
  
  
  
  
  

  علم الدین السخاويعلم الدین السخاوي: : للشیخ للشیخ 
  

  شرحشرح
  

  فرغلي سید عرباويفرغلي سید عرباوي/ / لباحث أ لباحث أ اا
  باحث في علم الصوتیات التجویدیة القرآنیةباحث في علم الصوتیات التجویدیة القرآنیة

  
  قریبا شرحھا لنفس الباحث مجزئةقریبا شرحھا لنفس الباحث مجزئة

  
  

  



  متن نونیة السخاوي في التجویدمتن نونیة السخاوي في التجوید
  

  و یروُد َشْأَو أئمَة اإلتقاِنو یروُد َشْأَو أئمَة اإلتقاِن* * َیا َمْن یروُم تالوةََ القرآِن َیا َمْن یروُم تالوةََ القرآِن   ..11

  فیھ َلَواِنفیھ َلَواِن  أْو مدَّ ماال مدََّأْو مدَّ ماال مدََّ* * ال تحسِب التجویَد َمدا ُمفٍرطا ال تحسِب التجویَد َمدا ُمفٍرطا   ..22

  أْو أْن َتُلوَك الحرَف كالّسْكراِنأْو أْن َتُلوَك الحرَف كالّسْكراِن* * أو أْن ُتشدَِّد بعد مدٍّ ھمزًة أو أْن ُتشدَِّد بعد مدٍّ ھمزًة   ..33

  َفَیِفرَّ سامُعھا من الَغثیاِنَفَیِفرَّ سامُعھا من الَغثیاِن* * أو أن َتُفوَه بھمزِة ُمَتھوِّعًا أو أن َتُفوَه بھمزِة ُمَتھوِّعًا   ..44

  فیھ وال تُك ُمْخِسَر المیزاِنفیھ وال تُك ُمْخِسَر المیزاِن* * للحرِف میزاٌن فال تُك طاغیًا للحرِف میزاٌن فال تُك طاغیًا   ..55

  ْھٍر وغیِر َتواٍنْھٍر وغیِر َتواٍنمن غیر ما ُبمن غیر ما ُب* * فإذا ھمْزَت فجْئ بِھ ُمَتَلِطفًا فإذا ھمْزَت فجْئ بِھ ُمَتَلِطفًا   ..66

  أو ھمزٍة ُحْسنًا أخا إْحساِنأو ھمزٍة ُحْسنًا أخا إْحساِن* * واْمُدْد حروَف المدِّ عنَد ُمسكَّنٍ واْمُدْد حروَف المدِّ عنَد ُمسكَّنٍ   ..77

  قد ُمدَّ للھمزاِت باْسِتیقاِنقد ُمدَّ للھمزاِت باْسِتیقاِن* * والمدَُ من قبِل الُمسّكِن دوَن ما والمدَُ من قبِل الُمسّكِن دوَن ما   ..88

  ))ُبْھتاِنُبْھتاِن((وفى وفى ) ) من ھاٍدمن ھاٍد( ( في نحوفي نحو* * والھاُء َتْخفى فاْحُل في إظھارھا والھاُء َتْخفى فاْحُل في إظھارھا   ..99

  ِثَقٍل تزیُد ِبھ على التِّْبیاِنِثَقٍل تزیُد ِبھ على التِّْبیاِن* *   بالبال) ) ُوُجوُھُھمُوُجوُھُھم( ( َبیِّْنَبیِّْن) ) ِجباُھُھمِجباُھُھم((وو  ..1010

  والَخا وحیُث تقارَب الحْرفاِنوالَخا وحیُث تقارَب الحْرفاِن* * والعیُن والَحا ُمْظَھٌر والغیُن ُقل والعیُن والَحا ُمْظَھٌر والغیُن ُقل   ..1111

  ))اإلْحساِناإلْحساِن((وكـ وكـ ) ) وَسبِّْحُھوَسبِّْحُھ)( )( َتْخَشىَتْخَشى* * وال وال )( )( َنْخِتَمَنْخِتَم)( )( الُتِزْغالُتِزْغ)( )( أْفِرْغأْفِرْغ)( )( الِعْھِنالِعْھِن( ( كـ كـ   ..1212

  ِن بیاِنِن بیاِنوالكاَف َخلِّْصھا بُحْسوالكاَف َخلِّْصھا بُحْس* * والقاُف َبیِّْن َجْھَرھا وُعُلوَّھا والقاُف َبیِّْن َجْھَرھا وُعُلوَّھا   ..1313

  فھما ألجِل الُقرِب َیْخَتِلطاِنفھما ألجِل الُقرِب َیْخَتِلطاِن* * إن لم ُتحقْق جھَر ذاك وَھْمَس ذا إن لم ُتحقْق جھَر ذاك وَھْمَس ذا   ..1414

  بالّشین مثُل الجیِم في الَمْرجاِنبالّشین مثُل الجیِم في الَمْرجاِن* * والجیُم إن َضُعفْت أتت َمْمزوجًة والجیُم إن َضُعفْت أتت َمْمزوجًة   ..1515

  في التِّبیاِنفي التِّبیاِن) ) الرِّْجِسالرِّْجِس((مثل مثل ) ) الرِّْجُزالرِّْجُز((وو) * ) * أْخرَج َشْطَأُهأْخرَج َشْطَأُه((وو) ) اْجًتِنبوااْجًتِنبوا((وو) ) العْجَلالعْجَل((وو  ..1616

  َبیِّْن َتفشَِّیھ مع اإلسكاِنَبیِّْن َتفشَِّیھ مع اإلسكاِن) * ) * اْشتَرىاْشتَرى((كذاك وكـ كذاك وكـ ) ) ال َتْجھْرال َتْجھْر) () (الفجِرالفجِر((وو  ..1717

  ))في َشاِنفي َشاِن((أو غیِر ذاك كقولھ أو غیِر ذاك كقولھ ) * ) * ُمبشِّراُمبشِّرا((وكذا الُمشدَُّد منھ نحُو وكذا الُمشدَُّد منھ نحُو   ..1818

  ))المیزاِنالمیزاِن((وو) ) الُموفونالُموفون((في المدِّ كـ في المدِّ كـ * * والیا وأْختاھا بغیر زیادٍة والیا وأْختاھا بغیر زیادٍة   ..1919

  ))یاِنیاِنالِعْصالِعْص((والیاُء في والیاُء في ) ) َبْغُیُكمَبْغُیُكم((وكـ وكـ ) * ) * ِلسْعِیھاِلسْعِیھا((وبیاُنھا إن ُحرِّكت كـ وبیاُنھا إن ُحرِّكت كـ   ..2020

  في الُفرقاِنفي الُفرقاِن) ) الَغيِّ یتَِّخُذوُهالَغيِّ یتَِّخُذوُه((ـِل ـِل * * وِمثـ وِمثـ ) ) َیْسَتْحِیىَیْسَتْحِیى((وو) ) أْحَیْیناأْحَیْینا((وكمثِل وكمثِل   ..2121

  فتكوَن معُدودًا من الُلحَّاِنفتكوَن معُدودًا من الُلحَّاِن* * ال ُتَشرٍَّبْنھا الجیَم إن شدَِّدُتھا ال ُتَشرٍَّبْنھا الجیَم إن شدَِّدُتھا   ..2222



  ال ُتْدِغموا یا معشَر اإلخواِنال ُتْدِغموا یا معشَر اإلخواِن* * ونظیِر ذا ونظیِر ذا ) ) قالوا َوُھْمقالوا َوُھْم((مْع مْع ) ) في َیوِمفي َیوِم((  ..2323

  إدغاُمُھ َحْتٌم على اإلنساِنإدغاُمُھ َحْتٌم على اإلنساِن* * ونظیِره ونظیِره   ))حتَّى َعَفْواحتَّى َعَفْوا((والواُو في والواُو في   ..2424

  َجِھٌر َیِكلٌّ لدیھ كلُّ لساِنَجِھٌر َیِكلٌّ لدیھ كلُّ لساِن* * والضاُد عاٍل ُمستطیُل ُمَطَبٌق والضاُد عاٍل ُمستطیُل ُمَطَبٌق   ..2525

  َذرٍب ألحكام الحروف ُمعاِنَذرٍب ألحكام الحروف ُمعاِن* * حاشا لساِن بالفصاحِة َقیٍِّم حاشا لساِن بالفصاحِة َقیٍِّم   ..2626

  الِم ُمفَخَمٍة ِبال ِعرفاِنالِم ُمفَخَمٍة ِبال ِعرفاِن* * كْم راَمُھ قوُم فما أبَدوا ِسوى كْم راَمُھ قوُم فما أبَدوا ِسوى   ..2727

  یْشَتِبھاِنیْشَتِبھاِن) ) ِغیَضِغیَض((أو في أو في ) ) أْضَلْلَنأْضَلْلَن((  **عن ظاٍء ففي عن ظاٍء ففي   باإلیضاحباإلیضاحَمیِّْزُه َمیِّْزُه   ..2828

  وُخْذُه ذا ِإْذعاِنوُخْذُه ذا ِإْذعاِن) ) وال َیُحضُّوال َیُحضُّ((و و ) * ) * وناِضَرُة إلىوناِضَرُة إلى) () (ُمْحتَضُرُمْحتَضُر((وكذاك وكذاك   ..2929

  غیَر ِجباِنغیَر ِجباِن) ) اْضطرَّاْضطرَّ((والطاِء نحُو والطاِء نحُو ) * ) * أَفْضُتْمأَفْضُتْم((وَأِبْنُھ عند التاء نحُو وَأِبْنُھ عند التاء نحُو   ..3030

  نِِنِقْسُھ وعاِقْسُھ وعا) ) َیِحْضَنَیِحْضَن((والنوِن نحُو والنوِن نحُو * * ِمثَلھ ِمثَلھ ) ) اخفْض جناَحكاخفْض جناَحك((والجیِم نحُو والجیِم نحُو   ..3131

  َبیِّْن حیُث ْیلَتِقیاِنَبیِّْن حیُث ْیلَتِقیاِن) ) ـِل اِهللاـِل اِهللا*  *  َفْضـ َفْضـ ((أو الٍم كـ أو الٍم كـ ) ) َوْلیْضِرْبَنَوْلیْضِرْبَن((والرا كـ والرا كـ   ..3232

  ذا شاِنذا شاِن  تكْنتكْن  ھُُھفْْفرِِرعْْعأََأ  ))ككرََرھْْھظََظ  َضَضــَقــَق* *   ــأْنأْن((وو  ))ْضْضضُُضاْغاْغ((وو  ))ممھِِھنوِبنوِبذُُذ  بعِضبعِض((  وبیاُنوبیاُن  ..3333
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