
 
 

  متن الجزرية  
 تأليف شمس الدين محمد بن الجزري

 
 

 
  المقدمة

1  اِجــي قُـوُليـفْـِو رع بـاِمـِع  رس  )حـمـدم  ـنب  ِريـزالشَّاِفـِعـي  الْـج(  
  ومـصـطَـفَـاه  نَـِبـيــِه  عـلَــى  الـلَّــه وصـلَّـى )لـلَّـِه لْحـمـدا(  2
  مـِحـبـِه  مــع  الْـقُـرآِن  ومـقْـِرِئ  وصـحـِبــِه  ـِهوآِلـ  )مـحـمـٍد(  3
4  )ــدـعبو( ـ ِإنــِذِهه ــهمـقَـدـا  مـلَـى  ِفيـمقَـاِرِئـِه  ع  َأن  ـهـلَـمعي  
  لَـمـوايعـ  َأن  َأوالً  الـشُّـروِع  ـَلقَـب  مـحـتَّــم  علَـيـِهـم  ـبواِجـ  إذْ  5
6  ـخَـاِرجو  مـرـفَـاِت  ِفالْـحالـصلْـِفـظُـوا  وـِح  ِليالـلُّـغَــاِت  ِبـَأفْـص  
7  ِريمـرـِويـِد  ـحال  التَّـجاِقـِفوـوـا  ممالَّـِذي  و  ـمسـاِحـِف  ِفـي  رصالم  
8  قْطُـوٍع  كُـلِّ  ِمـنوٍل  مصومـا  وتَـاِء  ِبـهلَ  ـىُأنْثَ  وـم  تَكُـن  ـا  تُكْـتَـبـهب  

  مخارج الحروفباب 
9  خَـاِرجوِفال  مـرـةَ  حـعبس  ـشَـرلَـ  عالَّـِذي  ىع  هخْتَـارــِن  يم  ـراخْتَـب  
  تَنْـتَـِهـي  للْـهـواِء  مــد  حــروفُ  وِهــي  وُأخْتَـاهـا  الـجـوِف  ِلـفُفََأ  10
11  ـىَأل  ثُـمـلْـِق  قْصالح  ـزـمه  هـاء  ثُــم  ـِطـِهِلـوس  ـنـيفَـع  ـــاءح  
  الْـكَـافُ  ثُــم  فَـوقُ  اللِّسـاِن  َأقْصـى  ـافُوالْـقَ  خَـاُؤهـا  غَـيـن  اهَأدنَــ  12
  ِلـيــاو  ِإذْ حافَـِتـِه ِمــن والـضـاد  ـاي  الشِّـيـن  فَِجيـم  وسـطُوالْ  َأسفَـُل  13
14  اسرِم  الضـن  ـرـسَأي  ـا  َأونَـاهمي  الـــالَّمــا ونَــاهـاِل َأدـاهنْـتَـهم  
  َأدخَـلُـوا  ِلظَـهـٍر  يداِنـيـِه  لــراوا  اجعـلُـوا  تَحـتُ  طَرِفـِه  ِمـن  ونوالنُّ  15
  مستَـِكـن  ِفـيـروالص  الثَّنَـايـا  علْيـا  ـنوِم  ِمـنْـه  اـوتَ  والـداُل  اءوالطَّـ  16
  ِللْعـلْـيـا  وثَــا  والــذَّاُل  الـظَّـاءو  السفْـلَـى  الثَّنَـايـا  فَـوِق  وِمـن  هِمنْ  17
18  فَ  ِمـنـاطَرِهمي  ِمـنـطْـِن  والشَّفَ  بـافَالْفَ  ه  ـعـا  اطْـراِف  مشِْرفَ  الثَّنَايالمـه  
  الخَـيـشُـوم  مخْـرجـهـا  وغُـنَّــةٌ  ِمـيــم  ـاءبـ  اوـوالْـ  ِللشَّفَتَـيـِن  19
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  صفاتباب ال
  قُـــْل والـضـد مصمـتَـةٌ منْفَـِتـح  مستَـِفـْل وِرخْــو جـهـر ِصفَاتُهـا  20
21  ـامهوسمه )ثَّـهفَح ـكَـتْ شَخْـصس(  ـاشَِدهدلَفْـظُ ي )ـكَـتْ  قَــٍط َأِجــدب(  
22  ـنيبالشَِّديـِد ِرخْـٍو وِلـ (  ون عـرم(  عبسلٍْو  وع  )غْـٍط  خُصِقـظْ  ض(  ـرصح  
23  ـادصو ـادض ظَ طَـاءـاء ـقَـهطْبم  و  )ِفـر  ِمـن  وِف  )لُـبـرالح  ذْلَقَـهالم  
24  هِفيـرـ  اـصصـاد  ايزو  قَلْقَـلَـةٌ  ِسـيــن  )قُـطْـب  ــدج(  الـلِّـيـنو  
25  اوـ  ويوـكَـنَـا  اءـا  سانْـفَـتَـحـا  وـملَهافُ  قَباالنْـِحــرـا  وـحـحص  
  تُـِطـْلاس  ضــادا  الشِّـيـن  وللتَّفَشِّـي  جـِعـْل  وِبتَكِْريـٍر  والـرا  ِمالًَّال  ِفـي  26

  التجويدباب 
  آِثــم  الْـقُـرآن  يـجـوِد  لَــم  مــن  الِزم  حـتْــم  ـجـِويـِدِبالتَّ  ـذُواَألخْ  27
  وصـــالَ  ِإلَـيـنَـا  ِمـنْـه  هـكَـذَاو  َأنْـــزالَ  اِإللَـــه ِبـــِه ـهَألنَّـ  28
29  هـوـا  وـضِةـالَالـتِّ  ِحـلَْـيـةُ  َأيــنَـــةُ  وِزيو  ِة  اِءاَألداءالْــِقـــرو  
  ومستَحـقَّـهـا  لَـهـا  ِصـفَـٍة  ِمــن  حقَّـهـا الْـحـروِف ِإعـطَـاء ووهـ  30
31  رواِحـــٍد  كُـــلِّ  دـ  واللَّـفْـظُ  ِلــِهَألصـِرِه ِفــي وكَِمـثْـلـِه نَـِظـي  
  تَعـسـِف ِبــالَ النُّطْـِق ِفـي ِباللُّطْـِف  ـِفتَكَـلُّ  مــا  ـِرغَـي  ـنِم  مكَمـالً  32
33  وـسلَـي  ـنَـهـيب  ـنـيبِك  وــةُ  ِإالَّ  ـِهتَـرـاضـــِرٍئ  ِريِبـفَـكِّــِه  ام  

  التفخيم والترقيقباب 
  اَألِلــِف  لَـفْـِظ  تَفِْخـيـم  وحــاِذرن  ــرِفَأح  ِمـن  مستَـِفـالً  قَـنفَرقِّـ  34
35  ـِزكَهـم  ـدـمــوذُ  َألْحـِدنَ  َأعـاِإه  ألـلَّــه  لَــنَــا  ِلـلَّــِه  الَِم  ثُـــم  
  مـرض  وِمـن  مخْمصـٍة  ِمـن  يـِموالِْم  ـضال  والَ  الـلَّـِه  وعلَـى  ـفْولْيتَلَطَّ  36
  الَّـِذي  والجهـِر  الشِّـدِة  علَـى  واحِرص  ـِذيِب ِبـِهـم ٍلـاِطـب بــرٍق وبـاِء  37
  الْفَـجـِر  وحــج  اجتُـثَّـتْ  بــوٍةور  الصـبـِر  حـبكَ الِْجيـِم وِفـي ِفيهـا  38
39  ـنَـنـيبـقَـلْـقَـالً  وم  ـ  ِإنـانَكَس  ِإنو  كُـنقْـِف  ِفـي  يالْو  ـنَـا  كَــانيَأب  
40  ـاءحو  حصحـطـتُّ  ـصـقُّالْ  َأحح  وتَِقـيـِم  ِسـيـنسـطُـو  مسـقُـو  يسي  

  الراءاتباب 
  سكَـنَـتْ  حيـثُ  الْكَسـِر  بعـد  اككَـذَ  كُـِسـرتْ  ـام ِإذَا الــراء ورقِّــِق  41
42  ِإن لَم ِم تَكُـنـِل نِف قَبـرِت حـالَاسع  ةُ  كَانَـِت  َأوـرالكَس  ـســالَ  ـتْلَيَأص  
  تُـشَــدد  ِإذَا  تَـكْـِريـرا  َأخْـــِفو  وجـدي  ِلكَسـٍر  ِفـرٍق  ِفـي  خُلْـفُوالْ  43

  الالماتباب 
  ـِهالـلَّ  كَعـبـد  ضــم  وأ  فَتْـِح  عـن  الـلَّـِه  اســِم  ِمــِن الــالَّم ـِموفَخِّ  44
  والْعـصـا قَـاَل نَحـو َأقْـوى الطْبـاقَ  واخْصصـا مفَخِّـ االسِتعـالَِء وحـرفَ  45



 
 

  وقَــع ِبنَخْلُقْـكُـم والخُـلْـفُ بسطـتَّ  ـعم َأحـطـتُّ ِمـن ِإلطْبـاقَا وبيـِن  46
47  ِرصاحلَـى وكُ علْنَـا ِفـي ـوِنالسعـتَنَْأ  جمـوِب  عغْضالمو  ــعلَلْـنَـا  مض  
  عـصـى ِبمحظُـورا اشِْتباِهـِه فَخَـو  عـسـى  مـحـذُورا  انِْفتَـاح  ِصلِّوخَ  48
  ِفـتْـنَـتَـا ىوتَـتَـوفَّـ كَِشـرِكـكُـم  ـاوِبـتَ  ِبــكَــاٍف  ِشـــدةً  وراِع  49
  وَأِبــن الَ وبــْل رب ْلكَـقُـ  َأدِغـم  سـكَـن  إن  ـٍسوِجـنْ  ِمـثْـٍل  ىوَأولَ  50
  فَلْتَـقُـم  قُـلُـوب  تُــِزغْ  الَ  ـحـهسب  نَعـم وقُـْل وهـم قَالُـوا مـع وِمي ِفي  51

  الضاد والظاءباب 
  تَـِجـي  وكُلُّـهـا  ِءالـظَّـا  ِمـن  ميـز  ـرِجومـخْ  سِتـطَـالَـٍةِب  لـضـادوا  52
  اللَّـفْـِظ ظَـهـِر عظْـِم وأنْظُـر يِقـظْأ  الِْحفْـِظ  ِمعظْ  الظُهـِر  ِظـلَّ  الظَّعِن  يِف  53
54  اظُ لَظَـى ظَاِهـرـاظَلَ كَـظْـٍم شُـوظَـال  غْلُـظْاُ  مـٍرظُفُ  م  ـا  انْتَـِظـرظَـم  
55  ـفَ ـاظَنًّ َأظْفَـرـا كَيج ـظْوىِس عو  ـُل  ظَـلَّ  ِعِضيـنٍف  النَّحخْـرى  زـوس  
  نَـظَـلُّ  شُـعـرا  ظَـلَّـتْ  الِْحـجـِركَ  ـواظَـلُّ  وِبـروٍم  ظَلْـتُـم  وظَـلْـتُ  56
57  ظْلَلْـنا يـظُـورحـ ممتَـِظـِر عحكُـنْـتَ  المـِع  ـافَـظًّ  وِمـيجالـنَّـظَـِر  و  
  قَـاِصـره  وهــوٍد  الرعـِد  الَ  والْغَيـِظ  نَـاِضـره  ـىولَوُأ  ـْله  ِبـويـٌل  ِإالَّ  58
  سـاِمـي  ـالَفُالْـِخ  ضِنـيـٍن  وِفــي  عـاِمالطَّ  عـلَـى  الْحـض  الَ  والْحـظُّ  59

  التحذيراتباب 
60  ِإنــاتَـالَقَ  وـي  ــانــيالـب  َأنْـ  الَِزمقَـض كـرظَـه ـضـعي الظَّـاِلـم  
61  طُّـراضو ـعظْ معتَو ـعم ـتُـمــفِّ  َأفَضصــا وـم هـهاهِجب ـِهـملَـيع  

  الميم والنون المشددتين والميم الساكنةباب 
  وَأخْـِفـيـن  اشُــدد  مــا  ِإذَا  ِمـيـٍم  وِمــن نُــوٍن نِمـ ـةَلغُنَّا وَأظِْهـِر  62
63  ـمالِْمـي ـ ِإنتَسىلَـ ِبغُـنَّـٍة كُـنـاٍء  ـدلَـ بخْتَـاِر ىعالم ــِل ِمـنااأل َأهد  
  تَخْتَـِفـي  أن  وفَــا  واٍو  لَـدى  واحـذَر  ـرِفَألحا بـاِقـي ِعـنْـد وأظِْهرنْهـا  64

  التنوين والنون الساكنةباب حكم 
65  وحـٍن  ـكْـمنُ  تَنْـِويـلْـفَـى  ـوٍنوِإظْ  يـارـه  غَــاماد  قَـلْـباخْـفَــا  و  
66  ِف فَِعنْـدـرلْـِق حالح ِغـ َأظِْهـرادوا  الـالَِّم  ِفـي  مالــرِبغُـنَّـٍة  الَ  و  لَــِزم  
67  ـنِغـمَأدـيِف  ِبغُـنَّـٍة  و  ـوِمــنـٍة  الَِّإ  يـا  ِبِكـلْـمنْـينُــوا  كَـدـنْـوع  
68  القَلْـبو  ـا  ِعـنْـدى  الخْفَـا  ـذَاكَ  ِبغُـنَّـٍة  الـباِقـي  لَـدوِف  بـرُأِخــذَا  الح  

  المد والقصرباب 
69  وــدالـم  الَِزم  اِجـــبوـىَأتَـ  و  ـاِئـزجو ــوهو ــرقَـصـتَـا وثَـب  
  يـمـد  وِبالـطُّـوِل  ـيـِنحالَ  سـاِكـن  مــد  ـرِفح  بعـد  ـاءج  ِإن  ـالَِزمفَ  70
71  اِجــبوو ـ إنجـَل اءِة قَـبـزـمـتَّـِصـالً  هم  ـا  ِإنـِمـعـِة  جِبـِكـلْـم  



 
 

72  ـائــزجـنْـفَـِصـالَ ىَأتَــ ِإذَا وم  َأو ضـرع  كُـونقْـفًـا  السـالَ  وـجسم  
  معرفة الوقوفباب 

73  ـعبوـد  ـِويتَـجـِدك  لْـح   الْـوقُــوِف  معـِرفَـِة  ِمــن  الَبــد  ـروِفِل
  وحـســن وكَـــاٍف تَــام ثَـالَثَـةً  ِإذَن  تُـقْـسـم  ـيوهـ  واالبـِتــداِء  74
75  وـيـا هِلم تَـم لَ فَــإنـِد ـمـوجتَ  يـلُـقٌع  َأو  كَــان  ـنَـىعـتَـد  ميفَاب  
  فَالْـحـسـن  جـــوز  اآلِي  سورُؤ  ِإالَّ  عـنفَامنَ  ولَفْـظًـا  الْكَـاِفـيفَ  تَّـامفَال  76
77  ـرغَـيو  تَ  ـامـم  ـحلَـ  قَِبـيوقْـفُ  ـهـطَ  ألْـوضاما  ـرـدـبيو  ـلَـهقَب  
78  سلَيآِنالْقُ  يِف  ور  قْـٍف  ِمـنو  ـبجالَ  وو  امـرح  ـرــا  غَيم  لَــه  ـبـبس  

  المقطوع والموصول وحكم التاءباب 
  َأتَـى قَـد ِفيمـا  اِإلمـاِم مصحـِف ِفـي  ـاوتَ  وموصـوٍل  ِلمقْطُـوٍع  واعـِرفْ  79
  ِإالَّ  ِإلَــــه  والَ  مـلْـجــٍإ  مـــع  ال  أن  كَـِلـمـاٍت  ِبـعـشْـِر  عطَـفَاقْ  80
81  تَعواوـدـب  اِسـيـنثَاِنـي  ي  هالَ  ـود  شِْركْـني  تُشْـِرك  خُلْـندلُـوا  يلَـى  تَعع  
82  قُـ  ال  َأنَأقُـــوَل  الَ  ولُـواي  ـ  ِإنـِد  ـامعِبالر  فْتُـوحالمِصـْل  و  ـنعــا  وم  
  َأسـسـا مــن َأم المنَاِفِقـيـن خُـلْـفُ  والنِّسـا  روٍمِب  امـ  ِمـن  قْطَعـواا  نُهوا  83
  مــا  ِإن  كَـسـر  المفْـتُـوح  لَـِم  وَأن  ـام  حـيـثُ  وِذبـٍح  النِّسـا  فُصلَـتْ  84
  وقَـعـا  ونَـحـٍل  ـاِلاالنْـفَ  ـلْـفُوخُ  مـعـا  دعـوني  والمفْـتُـوح  اِمالنْعـ  85
  ِصـفْ  وصـُلوالْ  ِبْئسمـا  قُـْل  كَذَا  ردوا  واخْـتُـِلـفْ َألْتُـمـوهـس امـ ـلِّوكُ  86
  مـعـا  يبلُـوا  اشْتَهـتْ  َأفَضتُـم  ُأوِحـي  اقْطَعـا  مـا  ِفـي  واشْتَـروا  يِنخَلَفْتُمو  87
  ِصــالَ  ِذي  وغَـيـر  شُعـراٍء  يـُلتَنِْز  الَِكـ  روم  ـعـتْوقَ  فَعـلْـن  ـيثَـاِن  88
  وِصـفْ  والنِّسـا  زاِباَألحـ  الشُّعرا  ِفي  مخْتَـِلـفْ و ـْلِص كَالنَّـحـِل فََأينَمـا  89
  عـلَـى  ـواتَْأس  تَحزنُـوا  كَيـالَ  نَجمـع  نَجـعـالَ  َألَّــن  ودهـ  فَِإلَّـم  ْلوِصـ  90
91  ــجح ـكلَـيع ـحرج ـمـهقَطْـعو  نع ـنم شَـاءي ـنلَّـى متَو مـوي ـمه  
  ووهــالَ  ِصـْل اإلمـاِم ِفـي ِحيـن  تَ  ـُؤالَهـ ـِذيــنوالَّ هــذَا ومــاِل  92
93  وــمنُـوهزو  ـمكَـالُـوهكَـذَا  ـِلِصـ  و  ـا  اْل  ِمـنهو  يتَفْـِصـِل  الَ  ـاو  

  التاءاتباب 
  الْبـقَـره  كَــاِف  هـوٍد  روٍم  العـراِف  ـرهزب ِبالـتَّـا  الـزخْـرِف ورحمـتُ  94
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  وكَِلـمـتْ  وابـنَـتْ  بِقـيـتْ  طْـرتِْف  وقَـعـتْ ِفـي جـنَّـتٌ عيـٍن قُـرتُ  99
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